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Розміщення курсу Лекції з дисципліни і методичні вказівки до практичних занять і 
лабораторних робіт висилаються кожному студенту по 
електронній пошті. Контрольні примірники передаються 
методисту кафедри для збереження в електронній бібліотеці 
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Програма навчальної дисципліни 
1 Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна "Статистичне управління процесами" розроблена відповідно до освітньої  програми 

підготовки бакалавра “Технологічні системи інженерії з’єднань і покриттів”. Вивчення 

дисципліни забезпечує конкурентні переваги фахівця при роботі на підприємствах України. 

Мета дисципліни - формування у студентів здатностей використовувати знання та навички в 

галузі управління виробничими організаціями. 

Предмет дисципліни — системи статистичного управління виробничої організації. 

Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 

продемонструвати такі результати навчання: 

Компетентності: 

ЗК 2  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 3  Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 4  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5  Здатність працювати в команді. 

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?g=a8bf5ebe-b00e-4dcf-9aa2-ef0b0773f06d


ЗК 9  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 11  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 12  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 13  Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 15 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя 

ФК 4 Здатність здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, комплектацію 

технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації. 

ФК 6  Здатність одержувати, аналізувати та критично оцінювати результати вимірювань. 

ФК 17 Здатність створювати інноваційні рішення технічних проблем в галузі зварювання, 

інженерії поверхні та споріднених технологій зварювання 

 

Знання: 

 теоретичних засад статистичних методів управління якості; 

 статистичних методів управління якістю виробничих процесів; 

 статистичних методів контролю якості продукції; 

Уміння: 

 визначати наявності статистичного зв’язку; 

 застосовувати статистичні методи прогнозування перебігу процесів систем 

управління якістю; 

Навички: 

 проведення статистичного приймального контролю за кількісною та якісною 

ознаками; 

Досвід: 

 статистичного аналізу процесів систем управління якістю; 

 застосування сучасних комп’ютерних програм для статистичного аналізу систем 

управління якістю. 

 

2 Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 
навчання за відповідною освітньою програмою) 

Для успішного засвоєння "Статистичне управління процесами" студент повинен мати базові 
знання з дисциплін: 

 Інформатика та обчислювальна техніка 

 Теорія процесів зварювання  

 Технологія та устаткування зварювання плавленням 

 Зварювальні джерела живлення  

 Напруження та деформації при зварюванні 

 Технологія та устаткування зварювання тиском. 
На результатах навчання з "Статистичне управління процесами" базуються дисципліни: 

 Дипломне проектування. 
 



3 Зміст навчальної дисципліни  

1 Статистичні методи в системах управління 

2 Теоретичні засади статистичних методів управління якості 

3 Статистичні методи управління якістю виробничих процесів 

4 Статистичні методи контролю якості продукції 

5 Елементи системи статистичного управління процесами 

4 Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

1 Гмурман, Владимир Ефимович Теория вероятностей и математическая 

статистика:учеб. пособ. для вузов /В. Е. Гмурман. Москва : Высшая школа, 2002. 

 Навчальний посібник можна знайти в бібліотеці КПІ ім. Ігоря Сікорського. Слід 

ознайомитись. 

 

Додаткова література: 

1  Векслер, Едуард Михайлович. Менеджмент якості: навчальний посібник для студ. вищих 
навч. закл. / Е.М. Векслер, В.М. Рифа, Л.Ф. Василевич ; під заг. ред. Е.М. Векслера. Київ : 
Професіонал, 2008. 
 

Навчальний контент 
5 Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

1-й тиждень 

Лекція 1 Місце статистичних методів у системах управління.  

Стандарти системи управління. Вимоги міжнародного стандарту  ISO 9001 до вимірювань та 

аналізування. Системи TQM, 6 сигма. 

Лекція 2 Статистичні методи 

Поняття про статистичні методи якості. Історія розвитку статистичних методів якості. 

Задачі, що вирішуються статистичними методами. Умови застосування статистичних 

методів. 

 

2-й тиждень 

Лекція 3 Основні поняття теорії імовірності 

Поняття імовірності. Випадкова величина та її характеристики.  Функція розподілу 

ймовірності. Довірчий інтервал. 

 

Практичне заняття1 Обчислення статистичних характеристик вибірки  

Використання електронних таблиць для обчислення статистичних характеристик вибірки.  

 

3-й тиждень 

Лекція 4 Статистичні гіпотези  

Статистичні гіпотези. Перевірка статистичних гіпотез. Параметричні критерії перевірки 

гіпотез про середні та дисперсії. Непараметричні критерії.  

 

 



Лекція 5 Визначення наявності статистичного зв’язку 

Визначення наявності статистичного зв’язку. Кореляційний аналіз. Аналіз таблиць 

спряженості. Визначення наявності статистичного зв’язку. Дисперсійний аналіз 

 

4-й тиждень 

Лекція 6 Статистичні методи прогнозування 

Аналіз часових рядів. Метод рухомого середнього. Метод експоненціального згладжування. 

Метод проектування тренду. Казуальне методи прогнозування. Якісні методи прогнозування 

 

Практичне заняття 2 Оцінка достовірності статистичних даних 

Застосування закону розподілу ймовірності для оцінки достовірності статистичних даних. 

 

5-й тиждень 

Лекція 7 Кластеризація і класифікація 

Кластеризація і класифікація. Кластерний аналіз. Дискримінантний аналіз. Методи 

класифікації. Дискримінантний аналіз. 

Лекція 8 Регресійний аналіз 

Формалізація задачі. Планування експерименту. Регресійний аналіз. Проведення експерименту. 

Побудова і аналіз якості моделі. 

 

6-й тиждень 

Лекція 9 Аналіз безвідмовності 

Взаємозв'язок якості і надійності. Види відмов. Методи оцінки надійності. Резервування. 

Основні заходи щодо забезпечення надійності 

Практичне заняття 3 Дисперсійний аналіз факторів 

Однофакторний аналіз. Двофакторний аналіз. 

 

7-й тиждень 

Лекція 10 Контрольні карти для кількісних ознак 

Контрольні карти індивідуальних значень. Похідні контрольні карти. Контрольні карти 

накопичених сум. Контрольні карти для якісних ознак. p-карта. np-карта. u-карта. c-карта.  

Лекція 11 Статистичний контроль якості 

Рівні дефектності. Плани та оперативні характеристики планів вибіркового контролю. Вибір 

між планами щодо кількісного та альтернативному ознаками. 

 

8-й тиждень 

Лекція 12 Статистичний приймальний контроль за кількісною ознакою 

Прийнятний рівень якості. Правила перемикання при нормальному, посиленому і ослабленому 

контролі. Вибір методу.  

Практичне заняття 4 Методи згладжування та проектування тренду 

Метод простого рухомого (ковзаючого) середнього. Метод зваженого ковзного середнього. 

Метод експоненціального згладжування 



9-й тиждень 

Лекція 13 Статистичний приймальний контроль за кількісною ознакою 

Вибір плану контролю. Роботи з планами вибіркового контролю за кількісною ознакою.  

Лекція 14 Статистичний приймальний контроль за якісною ознакою 

Види невідповідностей. Приймання і відхилення партій. Нормальний, посилений і ослаблений 

контроль. Плани вибіркового контролю. Визначення прийнятності. 

10-й тиждень 

Лекція 15 Загальна модель системи статистичного управління процесам  

Характеристики процесів випуску продукції. Методи контролю і моделі процесів. Цілі і організація 

SPC. Фінансові мотиви впровадження SPC 

 

Практичне заняття 5 Кореляційний аналіз з використанням електронних таблиць 

Лінійна кореляція. Нелінійна кореляція. Коефіцієнти взаємної зв'язаності. 

 

11-й тиждень 

Лекція 16 Загальна модель системи статистичного управління процесам  

Умови для статистичного управління процесом. Підтримка керівництва. Розуміння 

інструментів і методів SPC. Система менеджменту якості. 

 

Лекція 17 Елементи системи статистичного управління процесом  

Документування процесів, системи вимірювань і системи управління. Визначення ключових 

точок процесу. Застосування вартісних характеристик  для основних технологічних операцій. 

Використання знань і досвіду персоналу, пов'язаного з процесом. Документовані робочі інструкції.  

 

12-й тиждень 

Лекція 18 Встановлення номінальних значень і полів допуску 

Способи встановлення номінальних значень полів допуску. Критерії аналізу номінальних значень 

та чинних полів допуску. Визначення проблем, які впливають на встановлення номінальних 

значень і полів допуску. Використання знань і досвіду пов'язаного з процесом персоналу при 

встановленні номінальних значень і полів допуску. 

 

Практичне заняття 6 Статистичні контрольні карти за кількісною характеристикою 

Контрольні карти індивідуальних значень. Похідні контрольні карти. Контрольні карти 

накопичених сум. Контрольні карти для якісних ознак. p-карта. np-карта. u-карта. c-карта.  

 

13-й тиждень 

Лекція 19 Оцінка та управління системою вимірювань  

Вимоги до системи вимірювань. Оцінка адекватності невизначеності системи вимірювань з 

урахуванням сукупності умов, в рамках яких функціює система. Контроль і компенсація 

варіабельності системи вимірювань. 

 

Лекція 20 Навчання персоналу та залучення в роботу з даними процесу  

Управління персоналом у системі статистичного управління процесами. Мотивація персоналу в 

системі статичного управління процесами. Зміст і процедура навчання персоналу в рамках 



статистичного управління процесами.  

 

14-й тиждень 

Лекція 21 Збір та реєстрація даних процесу 

Реєстраційні записи процесу. Ручні та автоматизовані системи збору та реєстрації даних. 

Планування системи збору та реєстрації даних. Документування рішень стосовно вибіркового 

контролю. Управління вихідними даними. 

 

Практичне заняття 7 Статистичний приймальний контроль за кількісною ознакою 

Контролювання окремої партії. Вибіркове контролювання за кількісними ознаками, якщо σ 

(стандартний відхил сукупності) відомий. Вибіркове контролювання за кількісними ознаками, 

якщо σ (стандартний відхил сукупності) не відомий 

 

15-й тиждень 

Лекція 22 Простежуваність та ідентифікація послідовності випуску продукції 

Визначення прийнятності позначення послідовності випуску продукції та виходів процесу. 

Забезпечення можливостей пов'язувати придатність для використання продукції з 

послідовністю випуску продукції. Вимоги до системи підтримки в робочому стані інформації 

щодо простежуванності та ідентифікації продукції. Забезпечення простежувальності в 

матеріальних потоках постачальників. 

 

Лекція 23 Оцінка діяльності постачальників 

Оцінка функціювання процесів постачальників. Простежування критеріїв якості для певних 

поставок продукції, послуг і ділових операцій. Визначення можливостей процесів постачальників. 

Методи управління процесами постачальників. 

 

16-й тиждень 

Лекція 24 Надійність процесу 

Система надійності процесів: фаза концепції та встановлення системних вимог, фаза 

проектування (розробки), фази нагляду за перебігом процесу. Визначення вимог до надійності. 

Аналіз видів і наслідків відмов. 

 

Практичне заняття 8 Визначення допусків технологічних процесів. 

Застосування статистичних контрольних карт для визначення допусків технологічних процесів. 

 

17-й тиждень 

Лекція 25 Оцінка варіабельності 

Короткотермінова та довготермінова варіабельність. Задачі і методи визначення. Система 

інформування  

 

Лекція 26 Система інформування  

Інформування про результати аналізу процесу. Отримання інформації від споживачів 

Поліпшення та оптимізація системи статистичного управління процесами 

 

 



 

18-й тиждень 

Лекція 27 Поліпшення та оптимізація системи статистичного управління процесами 

Внутрішні аудити SPC. Проекти і команди SPC. Організація роботи груп поліпшення 

 

Практичне заняття 9 Мотивація персоналу в системі статичного управління процесами 

Застосування статистичних контрольних карт як інструменту для мотивації персоналу в 

системі статичного управління процесами. 

6 Самостійна робота студента 

Види самостійної роботи: 

6.1 Підготовка та обробка і оформлення даних, отриманих при виконанні практичних занять– 

0,5 години на кожн3аняття (всього – 9 год.). 

6.2 Підготовка до екзамену – 2,25 год. 

6.3 Підготовка до лекцій – 0,25 години на кожну лекцію (всього – 6,75 год.) – закріплення 

лекційного матеріалу та тестування. 

Політика та контроль 
7 Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни Статистичне управління процесами є складовою частиною 

загальної політики в галузі якості КПІ імені Ігоря Сікорського і полягає у виконанні викладачем і 

студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій  і практичних занять є обов'язковим. Необхідність пропуску занять з 

поважних причин заздалегідь узгоджується з викладачем з вирішенням питання щодо 

форм відпрацювання пропущеного матеріалу. У разі пропуску занять через хворобу 

викладачеві надається медична довідка. 

 На лекціях і практичних заняттях обов'язковим є відключення телефонів. На заліку 

забороняється використання засобів зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску 

викладача чи в інтернеті. 

 На лекціях і практичних заняттях студенти проявляють активність. На лекціях 

питання, що виникають, задаються у відведений викладачем час.  За активність 

студентів на заняттях викладач призначає заохочувальні бали. 

 Практичні заняття виконуються командами студентів (підгрупами). Склад команди 

визначають студенти за погодженням з викладачем. Закінчені результати виконання 

кожного практичного заняття демонструються викладачеві на поточному занятті. 

Захист виконання повного комплексу практичних занять здійснюється на останньому 

занятті і є обов'язковою умовою допуску на екзамен. 

 Практичні заняття мають бути виконані і захищені до початку екзаменаційної сесії.  

 Академічна доброчесність є базовим принципом освітнього процесу і підлягає 

беззаперечному виконанню викладачем і студентами. 

 Викладач є лідером і гарантом підготовки методичних матеріалів, навчання, контролю 

і поліпшення дисципліни на сучасному рівні з урахуванням вимог міжнародних стандартів 

з використанням кращої практики підприємств та університетів світу. 

 



8 Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль проводиться за рішенням викладача в двох формах: експрес-опитування по 
темі попередньої лекції на початку лекції, опитування за темою заняття на початку 
практичного заняття. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 

 Семестровий контроль: екзамен. 
Умови допуску до семестрового контролю: захист виконання повного комплексу практичних 
занять. 
Розрахунок рейтингових балів 

 Активність на лекціях оцінюється ваговим балом – 0,5. Максимальна кількість балів на 

всіх лекціях складає: 0,5 бал × 18 = 9 балів.  

 Максимальна кількість балів за всі практичні заняття складає: 3 бали × 9 = 27 балів. 

 Модульна контрольна робота: 14 балів 

 Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: RC=9+12+9+8+12 = 

50 балів. 

 Екзаменаційна складова шкали дорівнює: RE = 50 балів. 

 Рейтингова шкала з дисципліни складає: R = RC + RE = 100 балів. 

 Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9 Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік питань, які виносяться на семестровий контроль:  

1 Місце статистичних методів у системах управління.  

2 Стандарти системи управління. Вимоги міжнародного стандарту  ISO 9001 до 

вимірювань та аналізування.  

3 Умови застосування статистичних методів. 

4 Поняття імовірності. Випадкова величина та її характеристики. 

5 Функція розподілу ймовірності.  

6 Довірчий інтервал. 

7 Статистичні гіпотези 

8  Параметричні критерії перевірки гіпотез про середні та дисперсії.  

9 Визначення наявності статистичного зв’язку.  

10 Кореляційний аналіз. 

11  Аналіз таблиць спряженості.  

12 Дисперсійний аналіз 

13 Статистичні методи прогнозування 

14  Аналіз часових рядів 

15 Кластеризація і класифікація.  

16 Регресійний аналіз 

17 Планування експерименту 



18 Аналіз безвідмовності 

19 Контрольні карти для кількісних ознак 

20 Контрольні карти для якісних ознак. 

21 Рівні дефектності. Плани та оперативні характеристики планів вибіркового контролю. 

22 Статистичний приймальний контроль за кількісною ознакою 

23 Статистичний приймальний контроль за якісною ознакою 

24 Загальна модель системи статистичного керування процесам  

25 Цілі і організація SPC. Фінансові мотиви впровадження SPC. 

26 Елементи системи статистичного управління процесом 

27 Встановлення номінальних значень і полів допуску 

28 Оцінка та управління системою вимірювань 

29 Вимоги до системи вимірювань 

30 Навчання персоналу та залучення в роботу з даними процесу 

31 Мотивація персоналу в системі статичного управління процесами 

32 Збір та реєстрація даних процесу 

33 Простежуваність та ідентифікація послідовності випуску продукції 

34 Оцінка діяльності постачальників 

35  Оцінка  варіабельності 

36 Система інформування 

37 Поліпшення та оптимізація системи статистичного управління процесами 
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