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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 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 Обов’язкова, цикл професійної підготовки  

Форма навчання Очна (денна) 

Рік підготовки, семестр 1 курс, осінній семестр 

Обсяг дисципліни 60 годин / 2 кредити ECTS 

Семестровий 
контроль/ контрольні 
заходи 

Рейтингова система оцінювання, екзамен 

Розклад занять  

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент Чвертко Євгенія Петрівна, e.chvertko@kpi.ua 
Практичні:  к.т.н., доцент Чвертко Євгенія Петрівна, 
e.chvertko@kpi.ua 

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 " Управління персоналом 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; 4.2 Quality Control During Manufacture). 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 і за кордоном. 

Мета дисципліни - формування у студентів здатностей: на основі характеристик 

виробництва з використанням чинних стандартів розробляти плани та керувати заходами із 

атестації та сертифікації різних категорій персоналу; на основі характеристик 

виробництва з використанням чинних стандартів визначати вимоги до персоналу, 

задіяному у виробництві. 

Предмет дисципліни - особливості, взаємозв'язок, умови управління процесами, повйязаними із 
персоналом зварювального виробництва, з точки зору вимог міжнародних і національних 
стандартів. 
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Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання. 

Компетентності: 

1. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК1) 

2. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК2) 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК3) 

4. Здатність розробляти проекти та управляти ними (ЗК4) 

5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) (ЗК5) 

6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК6) 

7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК8) 

8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК9) 

9. Здатність до самостійної роботи і ефективного функціонування в якості керівника 

групи (ФК3) 

10. 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 (ФК4) 

11. Здатність застосовувати відповідні математичні, наукові і технічні методи, 

інформаційні технології та прикладне комп'ютерне програмне забезпечення для 

вирішення інженерних і наукових завдань з прикладної механіки (ФК6) 

12. Здатність генерувати нові ідеї та уміння обґрунтування нових інноваційних проектів та 

просування їх на ринку (ФК7) 

13. 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 (ФК8) 

14. Здатність використовувати базові уявлення про різноманітність технологічних 

процесів зварювання і споріднених процесів (ФК9) 

Знання: 

1. основних задач та функцій персоналу зварювального виробництва; 

2. основних положень чинних стандартів щодо сертифікації персоналу; 

3. основних засад атестації та сертифікації персоналу зварювального виробництва. 

Уміння: 

1. визначати вимоги до кваліфікації персоналу для заданих умов виробництва; 

2. планувати атестаційні випробування операторів та зварників. 

Досвід: 

1. складання процедури зварювання (паяння) p/WPS для атестації персоналу; 

2. розробки програми атестації різних категорій персоналу. 

 



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

Для успішного засвоєння «Управління персоналом у зварюванні» студент повинен мати базові 
знання з дисциплін: 

 Метрологія, стандартизація і сертифікація; 

 Іноземна мова професійного спрямування; 
 Контроль якості зварювання; 

 Процеси зварювання. 

На результатах навчання з «Управління персоналом у зварюванні» базуються дисципліни: 

 Координація робіт у зварюванні; 
 Управління якістю в зварюванні. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1. Загальна характеристика діяльності з управління трудовими ресурсами 

Тема 2. Загальна характеристика персоналу зварювального виробництва 

Тема 3. Добровільна сертифікація персоналу 

Тема 4. Персонал з координації робіт у зварюванні 

Тема 5. Персонал із забезпечення якості у зварюванні 

Тема 6. Оператори та наладчики зварювальних установок 

Тема 7. Зварники та паяльщики 

Тема 8. Організація атестаційних випробувань 

Тема 9. Сертифікація персоналу зварювального виробництва 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

1. ISO 14731:2006 Welding coordination -- Tasks and responsibilities; Publication date : 2006-10; 

2. EN 1090-1: Requirements for conformity assessment for structural components; EN 1090-2: Technical 

requirements for the execution of steel structures; EN 1090-3: Technical requirements for the execution 

of aluminium structures  

3. 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; Publication date : 2005-12  

4. 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; Publication date : 2015-06  

5. ISO 9606-1:2012 Qualification testing of welders -- Fusion welding -- Part 1: Steels; Publication date : 

2012-07  

6. ISO 14732:2013 Welding personnel -- Qualification testing of welding operators and weld setters for 

mechanized and automatic welding of metallic materials; Publication date : 2013-08  

7. ISO/TR 15608:2017 Welding -- Guidelines for a metallic materials grouping system; Publication date : 

2017-02  

8. ISO 15611:2003 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- 

Qualification based on previous welding experience; Publication date : 2003-12  



9. ISO 17662:2016 Welding -- Calibration, verification and validation of equipment used for welding, 

including ancillary activities; Publication date : 2016-03  

10. ISO 10005:2005 Quality management systems -- Guidelines for quality plans; Publication date : 2005-

06  

11. Управління проектами: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Л. О. Збаразська, 

В. С. Рижиков, І. Ю. Єрфорт, О. Ю. Єрфорт / К.: ЦУЛ, 2008. – 168 с. 

12. Управління проектами: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Г. М. Тарасюк / К.: 

Каравела, 2009. – 320 с., http://library.if.ua/books/96.html 

Додаткова література: 

1. ISO/TR 581:2005 Weldability -- Metallic materials -- General principles; Publication date : 2005-02  
2. ISO 3834-2:2005 Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 2: 

Comprehensive quality requirements; Publication date : 2005-12  

3. ISO 3834-3:2005 Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 3: Standard 

quality requirements; Publication date : 2005-12  

4. ISO 3834-4:2005 Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 4: Elementary 

quality requirements; Publication date : 2005-12  

5. ISO 9606-2:2004 Qualification test of welders -- Fusion welding -- Part 2: Aluminium and aluminium 

alloys; Publication date : 2004-12  

6. ISO 9606-3:1999 Approval testing of welders -- Fusion welding -- Part 3: Copper and copper alloys; 

Publication date : 1999-04  

7. ISO 9606-4:1999 Approval testing of welders -- Fusion welding -- Part 4: Nickel and nickel alloys; 

Publication date : 1999-04  

8. ISO 9606-5:2000 Approval testing of welders -- Fusion welding -- Part 5: Titanium and titanium alloys, 

zirconium and zirconium alloys; Publication date : 2000-02  

9. ISO 13585:2012 Brazing -- Qualification test of brazers and brazing operators; Publication date : 2012-

06  

10. ISO/TR 14745:2015 Welding -- Post-weld heat treatment parameters for steels; Publication date : 

2015-01  

11. ISO 15618-1:2016 Qualification testing of welders for underwater welding -- Part 1: Hyperbaric wet 

welding; Publication date : 2016-09  

12. ISO 15618-2:2001 Qualification testing of welders for underwater welding -- Part 2: Diver-welders 

and welding operators for hyperbaric dry welding; Publication date : 2001-12  

13. ISO 16338:2017 Welding for aerospace applications -- Resistance spot and seam welding; Publication 

date : 2017-01  

14. ISO/TS 18166:2016 Numerical welding simulation -- Execution and documentation; Publication date : 

2016-03  

15. ISO 18278-1:2015 Resistance welding -- Weldability -- Part 1: General requirements for the 

evaluation of weldability for resistance spot, seam and projection welding of metallic materials; 

Publication date : 2015-04  

16. ISO/TR 18491:2015 Welding and allied processes -- Guidelines for measurement of welding energies; 

Publication date : 2015-05  

17. ISO 24394:2008 Welding for aerospace applications -- Qualification test for welders and welding 
operators -- Fusion welding of metallic components; Publication date : 2008-10; Corrected version (en) : 
2009-01 
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Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Лекції 

Лекція 1. Загальна характеристика діяльності з управління трудовими ресурсами 

Предмет, завдання та сутність науки про управління персоналом. Поняття об’єкту 

кадрової роботи в організації. Основні етапи організації роботи з персоналом. Планування та 

формування кадрів організацій. Організація набору та відбору персоналу. Періодична оцінка 

персоналу та атестація кадрів. 

Лекція 2. Загальна характеристика персоналу зварювального виробництва 

Категорії персоналу зварювального виробництва (координатори, інспектори, зварники 

та оператори, наладчики, дизайнери). Їхні основні завдання та функції згідно чинних 

стандартів. Вимоги до рівня кваліфікації. Сучасні схеми підготовки та атестації персоналу 

зварювального виробництва. Персонал із правом відповідального рішення. 

Лекція 3. Добровільна сертифікація персоналу 

Загальна характеристика добровільної сертифікації персоналу. Переваги та недоліки 

сертифікації. Типовий процес сертифікації персоналу (ISO 17024). 

Лекція 4. Персонал з координації робіт у зварюванні 

Чинні стандарти з координації робіт у зварюванні (ISO 14731, EN 1090). Категорії 

персоналу з координації зварювальних робіт. Обмеження за вимогами та функціями. 

Відповідність рамкам кваліфікацій (національній, європейській). Типові програми підготовки та 

атестації (IIW, EWF). 

Лекція 5. Персонал із забезпечення якості у зварюванні 

Чинні стандарти з інспекції у зварюванні. Категорії персоналу з інспекції у зварюванні. 

Обмеження за вимогами та функціями. Відповідність рамкам кваліфікацій (національній, 

європейській). Типові програми підготовки та атестації (IIW, EWF). 

Лекція 6. Оператори та наладчики зварювальних установок 

Чинні стандарти з атестації операторів та наладчиків (ISO 14732, ISO 24394, ISO 11745), 

галузі їх розповсюдження. Типова програма атестаційних випробувань операторів та 

наладчиків. Типова структура сертифікату оператора (наладчика). 

Лекція 7. Зварники та паяльщики 

Чинні стандарти з атестації зварників та паяльщиків (ISO 9606 (частина 1 – 5), ISO 24394, 

ISO 11745), галузі їх розповсюдження. Типова програма атестаційних випробувань зварників та 

паяльщиків. Типова структура сертифікату зварника. 

Лекція 8. Організація атестаційних випробувань 

Типова програма атестаційних випробувань. Підготовка інструкції та процедур 

зварювання (паяння). Підготовка робочих місць. Проведення зварювання контрольних з’єднань. 

Контроль якості. Оформлення результатів випробування. 

Лекція 9. Сертифікація персоналу зварювального виробництва 



Типові схеми сертифікації, вимоги до кандидатів. Термін дії сертифікату та його 

подовження. Кодекс професійної етики. Вилучення сертифікатів. 

Практичні заняття 

Практична робота № 1 

Робота з рамкою кваліфікацій. Набуття практичних навичок формування кваліфікаційних 

вимог. Кваліфікаційні вимоги ISO 14731. 

Практична робота № 2 

Визначення рамок кваліфікації зварювальника згідно ISO 9606-1 за індивідуальним завданням. 

Практична робота № 3 

Визначення рамок кваліфікації оператора згідно ISO 14732 за індивідуальним завданням. 

Практична робота № 4 

Розробка процедури атестації оператора згідно ISO 14732 за індивідуальним завданням. 

Практична робота № 5 

Розробка процедури атестації зварювальника згідно ISO 9606-1 за індивідуальним завданням. 

Практична робота № 6 

Оцінка сертифікатів персоналу зварювального виробництва, виявлення невідповідностей. 

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 –  орієнтовно 1 
година на кожне практичне заняття (всього – 9 год.). 

6.2 Підготовка до заліку – 6 год. 

6.3 Підготовка до лекцій – 1 година на кожну лекцію (всього – 9 год.). 

 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 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: залік. 
Умови допуску до семестрового контролю: захист виконання повного комплексу практичних 
занять. 
Розрахунок рейтингових балів 

 Активність на лекціях оцінюється ваговим балом – 4. Максимальна кількість балів на 

всіх лекціях складає: 4 бали × 9 = 36 балів.  

 Виконання практичних робіт – 5 або 10 балів (захист в установлений термін — 10 балів, 

подальші захисти — 5 балів). Максимальна кількість балів за всі практичні заняття 

складає: 10 балів × 6 = 60 балів.  

 Бонусні бали — 4 (за активну роботу на лекціях та практичних заняттях). 

 Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: RC=36 + 60 + 4 = 100 

балів. 

 Екзаменаційна складова шкали дорівнює: RE = 100 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) 

Завдання, які виносяться на семестровий контроль:  

Розробити процедуру атестації зварювальника згідно ISO-9606-1 для заданих умов 

атестації. Умови атестації: матеріал (вуглецеві або нержавіючі сталі), спосіб 

зварювання (111, 131, 135, 136 або 141), положення зварювання (згідно ISO 

6947:2019), виріб (пластина або труба), вид з’єднання (кутове або стикове), 

додаткові вимоги (підкладки, один або багато проходів, вид присадкового 



матеріалу та ін.). 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено 

 доцентом, к.т.н, доц. Чвертко Євгенією Петрівною. 

Ухвалено кафедрою смарт технологій з'єднань та інженерії поверхонь 

(протокол № 19 від 22.06.2021 р.) 

Погоджено Методичною комісією Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона 

(протокол № __ від _______) 


