
  

Кафедра смарт технологій 
з'єднань та інженерії 
поверхні 

КООРДИНАЦІЯ РОБІТ У ЗВАРЮВАННІ  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Технологічні системи інженерії з’єднань та поверхонь 

Статус дисципліни Нормативна  

Форма навчання Очна (денна) 

Рік підготовки, семестр 5 курс, осінній  семестр 

Обсяг дисципліни 90 годин / 3 кредити ECTS 

Семестровий 
контроль/ контрольні 
заходи 

Рейтингова система оцінювання, екзамен 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua  

Мова викладання Українська/Англійська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: д.т.н., професор Фомічов Сергій Костянтинович, 
sergiy.fomichov@gmail.com  

Практичні: д.т.н., професор Фомічов Сергій Костянтинович, 
sergiy.fomichov@gmail.com 

Розміщення курсу Лекції з дисципліни і методичні вказівки до практичних занять 
висилаються кожному студенту по електронній пошті. Контрольні 
примірники передаються методисту кафедри для збереження в 
електронній бібліотеці кафедри. 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна "Координація робіт у зварюванні" розроблена відповідно до Програми Міжнародного 

інституту зварювання підготовки міжнародних інженерів зварників «IIW Guideline for 

International Welding Engineers, Technologists, Specialists and Practitioners. Minimum Requirements for 

the Education, Examination and Qualification» (розділи 4.1 Introduction to quality assurance in welded 

fabrication; 4.6 Measurement, Control and Recording in Welding). Метою Програми є представлення 

зрізу сучасних знань в області зварювальної науки, технологій та обладнання з використанням 

міжнародних стандартів і кращої виробничої практики. Вивчення дисципліни забезпечує 

конкурентні переваги фахівця при роботі на підприємствах України і 65 промислово розвинених 

країн світу. 

Мета дисципліни - формування у студентів системи здатностей використання міжнародних 

стандартів та кращого міжнародного досвіду управління виробництвом задля підвищення 

ефективності та забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств. 

Предмет дисципліни - особливості, взаємозв'язок, умови виконання та управління процесами 
зварювального виробництва з точки зору вимог міжнародних і національних стандартів. 

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?g=a8bf5ebe-b00e-4dcf-9aa2-ef0b0773f06d
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Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання. 

Компетентності: 

1) Здатність до самостійної роботи і ефективного функціонування в якості керівника 

групи чи структурного підрозділу при виконанні виробничих завдань, комплексних 

проектів, наукових досліджень. Відповідальність за розвиток професійного знання і 

практик, оцінку стратегічного розвитку команди (ФК9) 

2) Здатність зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, знань та пояснень 
до фахівців і нефахівців, зокрема і в процесі викладацької діяльності. Здатність 
зрозуміти роботу інших, давати і отримувати чіткі інструкції (ФК10) 

3) Здатність проводити технічне нормування технологічних процесів (ФК13) 
4) Здатність використовувати вимоги міжнародних стандартів і сучасних методів 

управління якістю для підвищення ефективності виробництва і наукових досліджень 
(ФК15) 

Знання: 

 основ організації та керування персоналом, менеджменту та основ сталого розвитку 
(ЗН5); 

 основ організації виробничого процесу (ЗН7); 

 основних принципів і методів розробки сучасного зварювального устаткування та 
інноваційних технологічних процесів інженерії поверхні та споріднених технологій 
зварювання, конструкторської і технологічної документації відповідно до світових 
стандартів (ЗН8); 

 основних підходів до планування, забезпечення, контролю та поліпшення якості 

зварювального виробництва; 

 основних задач із координації зварювальних робіт. 

Уміння: 

 перевіряти відповідність процесів, пов'язаних зі зварювальним виробництвом, системи 
управління якістю вимогам міжнародних стандартів (УМ5); 

 розробляти процедури зварювання (паяння) та процедури їх перевірки згідно вимог 

міжнародних і національних стандартів; 

 обирати вимоги до якості (всебічні, стандартні, елементарні) згідно вимог міжнародних 

стандартів. 

Навички: 

 на основі технологічних рекомендацій з використанням чинних міжнародних стандартів 

розробляти, складати, перевіряти та затверджувати процедури зварювання (паяння); 

 на основі технологічних рекомендацій та характеристик підприємства з 

використанням чинних стандартів розробляти процедури та плани сертифікації 

виробництва; 

 на основі характеристик виробництва з використанням чинних стандартів розробляти 

плани та керувати заходами із забезпечення простежуваності матеріалів, обладнання, 

персоналу, процедур; 

 на основі характеристик виробництва з використанням чинних стандартів розробляти 



плани із забезпечення якості зварювального виробництва. 

Досвід: 

 складання типових процедур зварювання (паяння) p/WPS, p/WPQR; 

 визначення вимог до якості зварювального виробництва. 

 

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

Для успішного засвоєння «Координації робіт у зварюванні» студент повинен мати базові 
знання з дисциплін: 

 Метрологія, стандартизація і сертифікація; 

 Економіка та організація виробництва; 

 Іноземна мова професійного спрямування; 

 Контроль якості зварювання; 

 Процеси зварювання. 

На результатах навчання з «Координації робіт у зварюванні» базуються дисципліни: 

 Управління персоналом у зварюванні; 

 Інженерія поверхні; 

 Управління якістю в зварюванні. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

1) Формування якості зварних конструкцій  

2) Управління якістю. Система управління якістю 

3) Процес «Виробництво та надання послуг»  

4) Управління задокументованою інформацією 

5) Специфікація і кваліфікація процедур зварювання та паяння 

6) Вимірювання в зварюванні 

7) Внутрішній аудит 

8) Коригувальні дії 

9) Управління проектами. ISO 1006 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

1) Fomichov S., Banin A., Skachkov I., Lysak V., Gaievskiy O., Yudina N. Standart Management 

System. Quality Management.- К.: КІМ, 2019, 257 с.- ISBN . (англ.). 

Підручник можна знайти в бібліотеці КПІ ім. Ігоря Сікорського. Слід читати повністю. 

2) ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. 

Стандарт можна знайти в інтернеті. Слід роздрукувати і мати при собі на лекціях і 

практичних заняттях для роботи. 

3) Фомічов С.К., Скачков І.О., Лисак В.В., Гаєвський О.А., Банін А.В. Стандартні системи 

управління. Аналіз і оцінювання.- К.: КІМ, 2018, 154 с. – ISBN 978-617-628-032-3. 

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

ознайомитись. 



4) Фомічов С.К., Старостіна А.А., Скрябіна Н.І. Основи управління якістю. К.: МАУП, 2003, 

ISBN .  

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

ознайомитись. 

Додаткова література: 

1) ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.  
2) ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. 
3) ISO 19011:2018 Настанови щодо здійснення аудитів системи правління якістю і (або) 

екологічного управління. 
4)  ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови щодо розробляння документації системи управління 

якістю. 
5) ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання 

та вимірювального обладнання.  
6) ДСТУ ISO 10006:2005 Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в 

проектах. 
7) ДСТУ ISO 10007:2005 Системи управління якістю. Настанови щодо керування 

конфігурацією.  
8) ISO 14731:2006 Welding coordination. Tasks and responsibilities. 
9) ISO 3834-1:2005 Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: Criteria 

for the selection of the appropriate level of quality requirements. 
10) ISO 3834-5:2015 Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: 

Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements 
of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4. 

11) EN 1090-1: Requirements for conformity assessment for structural components. 
12) EN 1090-2: Technical requirements for the execution of steel structures. 
13) EN 1090-3: Technical requirements for the execution of aluminium structures  

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

1-й тиждень 

Лекція 1 Формування якості зварних конструкцій  

Базові поняття якості. Фактори впливу на якість зварного з’єднання під час зварювання. 

Фактори обладнання, які мають істотний вплив на якість зварювального виробництва. 

Здатність до зварювання відповідно до ISO TR 581. Металургійна здатність до зварювання. 

Технологічна здатність до зварювання. Конструкційна здатність до зварювання. 

 

2-й тиждень 

Лекція 2 Управління якістю. Система управління якістю 

Схема управління якістю зварювального виробництва згідно з циклом PDCA. Планування якості. 

Забезпечення якості. Контроль якості. Поліпшення якості. Рівні вимог до якості відповідно до 

ISO 3834-1. Усебічні вимоги до якості. Типові вимоги до якості. Елементарні вимоги до якості. 

Складові елементи системи управління якістю. Процеси СМЯ. Організаційна структура 

підприємства. Задокументована інформація. Інфраструктура. Знання організації як ресурс 

СМЯ. Визначення сфери застосування СУЯ. 

 

3-й тиждень 

Лекція 3 Процес «Виробництво та надання послуг»  



Вимоги ISO 9001 до виробництва та надання послуг. Керовані умови. Спеціальні процеси. 

Зварювання і споріднені процеси. Ідентифікація та простежуваність. Засоби ідентифікації. 

Методи простежуваності. Процес «Управління невідповідною продукцією». Схема процесу 

«Управління невідповідною продукцією». 

 

4-й тиждень 

Лекція 4 Управління задокументованою інформацією 

Поняття «задокументована інформація», «специфікація», «записи». Цілі задокументованої 

інформації. Обсяг задокументованої інформації. Рекомендації ISO 1013 до задокументованої 

інформації. Метод 5W. Вимоги ISO 9001 до процедури «Управління задокументованою 

інформацією». Розробка задокументованої інформації. Настанова з якості. Програма якості. 

ISO 10005. План контролю. 

 

5-й тиждень 

Лекція 5 Специфікація і кваліфікація процедур зварювання та паяння 

Специфікація процедур зварювання та паяння (WPS). Вимоги ISO 15607 до WPS. Вимоги ISO 15609 

до WPS. Розробка pWPS. Кваліфікація pWPS. Запис кваліфікаційної процедури зварювання (WPQR). 

Завершення WPS. Випуск на виробництво WPS. Зміст WPS. Кваліфікація процедур зварювання та 

паяння (ISO 15610, 156111, 15612, 15613 and 15614). Кваліфікація на підставі випробування 

процедури зварювання. Кваліфікація на підставі випробувань зварювальних матеріалів. 

Кваліфікація на підставі попереднього досвіду зварювання. Кваліфікація на підставі 

стандартної процедури зварювання. Кваліфікація на підставі передвиробничого зварювального 

випробування. 

 

6-й тиждень 

Лекція 6 Вимірювання в зварюванні 

 Ресурси для вимірювань та моніторингу. Складові частини і вимоги стандарту ISO 9001 до 

ресурсів для вимірювань та моніторингу. Калібрування, верифікація і валідація зварювального 

обладнання. Періодичність калібрування. Підтвердження метрологічних характеристик. 

Вимоги до калібрування, верифікації і валідаці. 

 

7-й тиждень 

Лекція 7 Внутрішній аудит 

Поняття «аудит». Докази аудиту. Критерії аудиту. Програма аудиту. Вимоги ISO 9001 до 

аудиту. Блок-схема процесу “Внутрішній аудит”. Планування аудиту. Річний план аудиту. План 

аудиту на місті.  Підготовка та проведення аудиту. Протокол аудиту. Представлення 

результатів аудиту. Звіт з аудиту. Аналізування та вдосконалення процесу «Внутрішній 

аудит». 

 

8-й тиждень 

Лекція 8 Коригувальні дії 

Коригувальні дії. Корекція. Вимоги ISO 9001 щодо дій при виявленні невідповідності. Ініціювання 

коригувальних дій. Задокументована інформація щодо коригувальних дій. 

 

 



9-й тиждень 

Лекція 9 Управління проектами. ISO 1006 

Резюме проекту. Цілі проекту. Основні результати проекту. Підсумсковий продукт проекту. 

Основні зацікавлені сторони. Вимоги проекту. Обмеження проекту. Етапи реалізації проекту. 

Стратегічні альтернативи реалізації проекту. Організаційна структура проекту. Напрями 

діяльності та відповідальність у проекті. Ризики проекту. Якість у проекті. Мотивація у 

проекті. Бюджет проекту. 

 

10-й тиждень 

Практичне заняття 1 Розрахунок здатності до зварювання та розробка технології 

зварювання. 

Для наданої конструкції і вказаного основного матеріалу розрахувати здатність до 

зварювання. Обрати спосіб зварювання, тип з’єднання, вид підготовки кромок, зварювальний 

матеріал. Визначити параметри зварювання. Обрати параметри супутнього підігріву і 

післязварювальної термообробки. 

 

11-й тиждень 

Практичне заняття 2 Розробка методики контролю 

Для наданої конструкції і вказаного зварного з’єднання (Практичне заняття 1) обрати методи, 

обладнання, схему контролю. Обґрунтувати кваліфікацію контролерів.  Розробити методику 

контролю.  

 

12-й тиждень 

Практичне заняття 3 Розробка плану контролю 

Для наданої конструкції і вказаного зварного з’єднання (Практичне заняття 1) обрати обсяги 

контролю. Розподілити відповідальність на етапах життєвого циклу продукції. Розробити 

план контролю. 

 

13-й тиждень 

Практичне заняття 4 Розробка попередньої процедури зварювання (паяння) pWPS 

Для наданої конструкції і вказаного зварного з’єднання (Практичне заняття 1) визначити 

кваліфікацію зварників. Описати послідовність операцій. Заповнити форму процедури 

зварювання. 

 

14-й тиждень 

Практичне заняття 5 Кваліфікація попередньої процедури зварювання (паяння). 

Для попередньої процедури зварювання pWPS (практичне заняття 2) обрати метод 

кваліфікації: на підставі випробування процедури зварювання, на підставі випробувань 

зварювальних матеріалів, на підставі попереднього досвіду зварювання, на підставі 

стандартної процедури зварювання, або на підставі передвиробничого зварювального 

випробування. Описати послідовності операцій. Заповнити форму кваліфікаційного запису 

процедури зварювання (WPQR). 

 

15-й тиждень 



Практичне заняття 6 Планування аудиту системі забезпечення якості (ISO 10005) 

Сформулювати цілі аудиту. Визначити критерії аудиту та сферу застосування аудиту, 
включаючи процеси системі забезпечення якості відповідно до ISO 10005. Розробити річний план 
аудитів та план проведення аудиту одного з процесів. 

 

16-й тиждень 

Практичне заняття 7 Проведення аудиту системі забезпечення якості (ISO 10005) 

Сформувати Опитувальник аудитора для проведення аудиту одного з процесів (Практичне 
заняття 6). Провести перевірку наданого зразка задокументованої інформації. Призначити 
коригувальні дії. Оформити Протокол аудиту.  

 

17-й тиждень 

Практичне заняття 8 Планування проекту покращення системі забезпечення якості 

Проаналізувати процедуру зварювання WPS сусідній підгрупи (Практичне заняття 4). Скласти 

резюме проекту з покращення. Сформулювати цілі проекту, основні результати проекту, 

підсумковий продукт проекту. Обрати основні зацікавлені сторони. Сформулювати вимоги 

проекту. Проаналізувати обмеження проекту. Розробити етапи реалізації проекту та 

стратегічні альтернативи реалізації проекту. 

 

18-й тиждень 

Практичне заняття 9 Розробка концепції проекту покращення системі забезпечення 
якості 

Розробити організаційну структуру проекту (Практичне заняття 8). Визначити напрями 
діяльності та відповідальність у проекті. Розрахувати ризики проекту. Визначити засоби 
мотивації і бюджет проекту. 
 

6. Самостійна робота студента 

Види самостійної роботи: 

6.1 Обробка і оформлення даних, отриманих при виконанні практичних занять, в тому числі 
заповнення форм специфікацій і протоколів, прийнятих у виробничій практиці – 2 години на 
кожне практичне заняття (всього – 18 год.). 

6.2 Підготовка до екзамену – 18 год. 

6.3 Підготовка до лекцій – 2 години на кожну лекцію (всього – 18 год.) – вивчання додаткових 
матеріалів за наступною програмою: 

1) Коротка характеристика чинних стандартів з координації робіт у зварюванні 

(ISO 14731, EN 1090, ISO 3834). Категорії персоналу зварювального виробництва 

(координатори робіт, інспектори, оператори та зварювальники). Коротка 

характеристика сучасних систем навчання та атестації персоналу зварювального 

виробництва. 

2) Загальна характеристика планів із забезпечення якості (ISO 10005). Розробка та зміст 

планів якості. Аналіз, затвердження, впровадження та коригування планів із 

забезпечення якості. 



3) Загальна характеристика процесів зварювання та паяння. Типовий порядок робіт при 

зварюванні та паянні. Вплив персоналу та обладнання на якість зварних конструкцій. 

Оцінювання здатності до зварювання (ISO TR 581). 

4) Загальна характеристика процедур зварювання та паяння (p/WPS, p/WPQR). Розробка і 

складання процедур зварювання і паяння (ISO 15607). Перевірка (інспектування) процедур 

зварювання і паяння. 

5) Затвердження процедур зварювання і паяння. Характеристика способів затвердження 

процедур (ISO 15607, ISO 15609 (частини 1 – 4), ISO 15610, ISO 15611, ISO 15612, ISO 15613). 

6) Загальні положення та структура стандартів серії ISO 3834. Всебічні, стандартні та 

елементарні вимоги до якості, документи, які підтверджують їх виконання. Аналіз 

контракту і проекту. Передача у субпідряд. Вимоги до персоналу зварювального 

виробництва, персоналу контролю і випробування. Вимоги до устаткування. Діяльність 

щодо забезпечення зварювання. 

7) Зварювальні матеріали. Зберігання основного металу. Термообробляння після 

зварювання. Інспектування та випробування. Невідповідність вимогам і коригувальні дії. 

Калібрування і атестація вимірювального, випробувального устаткування і 

контрольних приладів (ISO 17762). 

8) Загальні засади забезпечення простежуваності, її роль у забезпеченні якості. 

Простежуваність основних та витратних матеріалів. Простежуваність персоналу. 

Простежуваність процедур. Сертифікати. Протоколи якості. 

9) Поняття та класифікація проектів. Цілі та принципи управління проектами. Життєвий 

цикл проекту. Функції управління проектами. Планування послідовності робіт. Ризики 

проекту, основні методи їх аналізу та способи зниження. Типовий склад концепції 

проекту. 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни КООРДИНАЦІЯ РОБІТ У ЗВАРЮВАННІ 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 екзаменах 
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 
виникаючі питання задаються у відведений викладачем час.  На практичних заняттях 
питання вирішуються по мірі виникнення в діалогової формі. За активність студентів 
на заняттях викладач призначає заохочувальні бали. 

 Практичні заняття виконуються командами студентів (підгрупами) в формі ділової гри. 
Склад команди визначають студенти за погодженням з викладачем. Закінчені 
результати виконання кожного практичного заняття демонструються викладачеві на 
наступному занятті. Захист виконання повного комплексу практичних занять 
здійснюється командою студентів на останньому занятті і є обов'язковою умовою 
допуску на екзамен. 



 Практичні заняття повинні бути виконані і захищені до початку екзаменаційної сесії. 
Перездачі іспиту допускаються не більше двох разів під час додаткової сесії. Для 
повторної перездачі викладачем призначається комісія. 

 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 – 2. Максимальна кількість балів на 

всіх лекціях складає: 2 бали × 9 = 18 балів.  

 Активність на практичних заняттях оцінюється ваговим балом – від 1 до 3. 

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

 Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: RC=18 + 27 = 45 

балів. 

 Екзаменаційна складова шкали дорівнює: RE = 55 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) Фактори впливу на якість зварного з’єднання під час зварювання. 

2) Фактори обладнання, які мають істотний вплив на якість зварювального виробництва. 

3) Здатність до зварювання відповідно до ISO TR 581. 

4) Металургійна здатність до зварювання.  

5) Технологічна здатність до зварювання. 

6) Конструкційна здатність до зварювання. 

7) Схема управління якістю зварювального виробництва згідно з циклом PDCA. 

8) Процеси планування якості. 

9) Процеси забезпечення якості. 

10) Контроль якості. 



11) Поліпшення якості. 

12) Рівні вимог до якості відповідно до ISO 3834-1. 

13) Усебічні вимоги до якості.  

14) Типові вимоги до якості.  

15) Елементарні вимоги до якості.  

16) Складові елементи системи управління якістю.  

17) Знання організації як ресурс СМЯ. 

18) Визначення сфери застосування СУЯ. 

19) Вимоги ISO 9001 до виробництва та надання послуг. Керовані умови. Спеціальні процеси. 

Зварювання і споріднені процеси. 

20) Ідентифікація та простежуваність. Засоби ідентифікації. Методи простежуваності.  

21) Процес «Управління невідповідною продукцією».  

22) Схема процесу «Управління невідповідною продукцією». 

23) Поняття «задокументована інформація», «специфікація», «записи». Цілі 

задокументованої інформації. Обсяг задокументованої інформації.  

24) Рекомендації ISO 1013 до задокументованої інформації. 

25) Метод 5W.  

26) Вимоги ISO 9001 до процедури «Управління задокументованою інформацією».  

27) Розробка задокументованої інформації.  

28) Настанова з якості.  

29) Програма якості. Вимоги ISO 10005.  

30) План контролю. 

31) Специфікація процедур зварювання та паяння (WPS) 

32) Вимоги ISO 15607 до WPS. 

33) Вимоги ISO 15609 до WPS. 

34) Розробка pWPS. 

35) Кваліфікація pWPS. 

36) Запис кваліфікаційної процедури зварювання (WPQR). 

37) Завершення WPS. Випуск на виробництво WPS. 

38) Зміст WPS. 

39) Кваліфікація процедур зварювання та паяння (ISO 15610, 156111, 15612, 15613 and 15614). 

40) Кваліфікація на підставі випробування процедури зварювання.  

41) Кваліфікація на підставі випробувань зварювальних матеріалів. 

42) Кваліфікація на підставі попереднього досвіду зварювання.  

43) Кваліфікація на підставі стандартної процедури зварювання.  

44) Кваліфікація на підставі передвиробничого зварювального випробування. 

45) Ресурси для вимірювань та моніторингу.  

46) Складові частини і вимоги стандарту ISO 9001 до ресурсів для вимірювань та 

моніторингу. 

47) Калібрування, верифікація і валідація зварювального обладнання.  

48) Періодичність калібрування.  

49) Підтвердження метрологічних характеристик.  

50) Вимоги до калібрування, верифікації і валідаці. 

51) Поняття «аудит». Докази аудиту. Критерії аудиту. Програма аудиту. 

52) Вимоги ISO 9001 до аудиту.  



53) Блок-схема процесу “Внутрішній аудит”.  

54) Планування аудиту. Річний план аудиту. 

55) План аудиту на місті.   

56) Підготовка та проведення аудиту. Протокол аудиту.  

57) Представлення результатів аудиту. Звіт з аудиту.  

58) Аналізування та вдосконалення процесу «Внутрішній аудит». 

59) Коригувальні дії. Корекція.  

60) Вимоги ISO 9001 щодо дій при виявленні невідповідності. Ініціювання коригувальних дій. 

61) Задокументована інформація щодо коригувальних дій. 

62) Основні вимоги стандарту ISO 1006 до управління проектами. 

63) Резюме проекту. Цілі проекту. Основні результати проекту. Підсумковий продукт 

проекту. 

64) Основні зацікавлені сторони при виконанні проекту. 

65) Вимоги проекту. Обмеження проекту. 

66) Етапи реалізації проекту. Стратегічні альтернативи реалізації проекту. 

67) Організаційна структура проекту. Напрями діяльності та відповідальність у проекті. 

68) Ризики проекту.  

69) Мотивація у проекті. Бюджет проекту. 
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