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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань: 

0505 – Машинобуду-

вання і металообробка_ 
(шифр і назва) Професійно-орієнтована 

Напрям підготовки:  

__________________ 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

        Спеціальність:  

8.05050401 – Технології 

та устаткування 

зварювання 
(шифр і назва, 

заповнюється для V курсу) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 5-й -- 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                      (назва) 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

9-й -- 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 27 

самостійної роботи 

студента –  63 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

__Магістр___ 

 

9 год. год. 

Практичні, семінарські 

18 год. -- 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

63 год. год. 

Індивідуальні завдання:  

-- - 

Вид контролю: диф.залік 

 

 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: 

            - для денної форми навчання _0,43_  

            - для заочної форми навчання _--__  
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2 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Безпека експлуатації трубопроводів забезпечується в першу чергу контро-

лем параметрів роботи системи газонафтопроводів і газонафтосховищ та діагнос-
тичними дослідженнями. Технічна діагностика та дефектоскопія технічного ста-
ну зварних з’єднань елементів трубопроводів та металоконструкцій здійснюється 
в процесі експлуатації, при ремонтах та після нормативного терміну експлуата-
ції. Дисципліна «Методи та засоби технічної діагностики» призначена для 
вивчення базових положень технічної діагностики, методів виконання 
діагностичних досліджень зварних ділянок трубопроводів та металоконструкцій 
при будівництві і експлуатації, а також засобів які при цьому використовуються 
з метою кваліфікованої оцінки стану зварних з’єднань і експлуатації технічних 
засобів діагностики за умови забезпечення діючих вимог Держстандарту 
України.  

Вивчення дисципліни «Методи та засоби технічної діагностики» ставить 
перед собою таку мету: 
 дати майбутнім спеціалістам теоретичні основи методів технічної діагностики 
зварних з’єднань трубопроводів та конструкцій нафтогазового господарства; 
 дати практичні рекомендації з технології проведення технічного діагносту-
вання методами, що регламентовані як базові відповідними нормативними доку-
ментами України 
 познайомити з пристроями, які застосовуються в процесі виконання завдань 
технічної діагностики зварних з’єднань трубопроводів та конструкцій нафтогазо-
вого господарства 
 розвивати творче мислення, підвищувати рівень технічної культури студента. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
 основні методи технічної діагностики зварних з’єднань трубопроводів та кон-
струкцій нафтогазового господарства; 
 технологію проведення технічного діагностування методами які регламенто-
вані як базові відповідними нормативними документами України; 
 принципи відбору пристроїв, які застосовуються в процесі виконання завдань 
технічної діагностики зварних з’єднань трубопроводів та конструкцій нафто-
газового господарства; 
 методи обробки результатів технічного діагностування; 
 організаційні основи виконання технічної діагностики промислових об’єктів; 
 структуру та вимоги нормативних документів в галузі технічної діагностики 
зварних з’єднань. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 
 самостійно підготовити і здійснювати конкретний експеримент з технічного 

діагностування зварного з’єднання; 

 здійснювати елементарну наладку діагностичного обладнання; 
 визначити об’єм робіт по металографічних досліджень зразка зварного 
з’єднання; 
 грамотно користуватися фондом стандартів, проводити кваліфікаційний 
пошук по спеціалізованих питаннях; 
 підготовити документи по результатах технічного діагностування металокон-
струкцій та трубопроводів що містять зварні з’єднання. 
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3 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1 Структура модулів дисципліни «Методи та засоби технічної діагностики» 

 

Таблиця 1 – Структура модулів дисципліни «Методи та засоби технічної 

діагностики» 

 
 

 

 

 

Шифри моду-

ів (М), змісто-

их модулів 

(ЗМ) та нав-

альих елемен-

ів (НЕ) 

Модулі, змістові модулі та навчальні елементи 

Обсяг 

лекцій- 

них 

занять, 

годин 

Літ-

ра 

1 2 3 4 

М 1 Методи та засоби технічної діагностики зварних з’єднань та 

конструкцій нафтогазового господарства 

9  

ЗМ 1 Зварні з’єднання як об’єкти технічної діагностики 

металоконструкцій 

2  

НЕ 1.1 Роль і значення технічної діагностики зварних з’єднань трубо-

проводів та металоконструкцій для забезпечення працездатності 

та визначення ресурсу працездатності нафтогазового обладнан-

ня. Мета і завдання курсу.  

1 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.4. 

НЕ 1.2 Зварні з’єднання як об’єкт технічної діагностики в складі мета-

левих виробів та металоконструкцій. Статистичні методи 

обробки діагностичної інформації. Формування висновків. 
1 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

  4.1.5. 

ЗМ 2 Базові методи та пристрої технічної діагностики зварних 

з’єднань 

4  

НЕ 2.1 Оцінка потенційних чинників виникнення дефектів та руйнуван-

ня зварного з’єднання виробу й конструкції. Металографічні 

дослідження структури зварного з’єднання. Механічні випробу-

вання взірців металоконструкцій зі зварними з’єднаннями. 

2 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.7. 

  4.1.9. 

4.1.12. 

НЕ 2.2 Суть та методи технічної діагностики зварних з’єднань. Особли-

вості застосування методів та засобів оптичного, радіаційного, 

акустичного та магнітного видів контролю в процесі технічної 

діагностики зварних з’єднань у важкодоступних місцях констру-

кцій та конструкцій зі складною геометрією поверхонь.  

2 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.11. 

4.1.8-   

4.1.11. 

ЗМ 3 Комплексні методи оцінки технічного стану металоконструк-

цій в зоні зварних з’єднань 
3  

НЕ 3.1 Випробування металоконструкцій зі зварними з’єднаннями на 

герметичність.  Методи та пристрої вимірювання деформацій 

конструкцій та моделювання напружень в зоні зварних з’єднанань 

при проведенні технічного діагностування. 

2 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.2.3. 

4.2.7. 

НЕ 3.2 Основнови вібродіагностики обладнання. Вимірювання впливу 

динамічних навантажень на області зварних зє’днань: прилади, 

обладнання, методики. 

1 
4.1.1. 

4.2.4. 

4.2.3. 
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3.2 Зміст практичних занять дисципліни 

Таблиця 2 –  Зміст практичних занять 

Шифри 

модулів і 

занять 
Назви модулів та теми занять 

Обсяг 

занять, 

годин 

Літ-

ра 

1 2 3 4 

М1 Методи та засоби технічної діагностики зварних з’єднань 

та конструкцій нафтогазового господарства 

18  

ЗМ 1 Зварні з’єднання як об’єкти технічної діагностики 

металоконструкцій 

4  

П 1.1 Оформлення технічної документації за результатами техніч-

ного обстеження технологічних об’єктів які містять зварні 

з’єднання 

 

2 
3.1.1. 

3.2.21. 

3.1.22. 

П 1.2 Статистична обробка даних за результатами технічного діаг-

ностування 
2 

3.2.21. 

3.1.24. 

ЗМ 2 Базові методи та пристрої технічної діагностики зварних 

з’єднань 

10 
 

П 2.1 Розрахунок параметрів радіографічного контролю зварних 

з’єднань 
2 

3.2.12. 

3.1.22. 

П 2.2 Розрахунок параметрів акустичного контролю металокон-

струкції зі зварними з’єднаннями 
2 

3.2.1. 

3.1.19. 

П 2.3 Розрахунок параметрів магнітного контролю якості зварних 

з’єднань. 
2 

3.2.1. 

3.1.19. 

П 2.4 Складання операційних карт ультразвукового та 

радіографічного контролю зварного з’єднання. 
4 

3.2.1. 

3.1.19. 

ЗМ 3 Комплексні методи оцінки технічного стану метало-

конструкцій в зоні зварних з’єднань 

4 
 

П 3.1 Вивчення методики розрахунку ударної в’язкості стальних 
зразків зварних з’єднань за результатами випробувань. 2 

3.4.1. 

3.2.21. 

П 3.2 Вивчення методики розрахунку параметрів контролю 
герметичності конструкції зі зварними з’єднаннями. 2 

3.1.1. 

3.2.21. 

3.2.22. 

 

 

 

3.3 Зміст самостійної роботи 

 

Перелік матеріалу, який студент зобов’язаний вивчити самостійно, наведений у 

таблиці 3.  



7 
 

Таблиця 3 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 
Шифри 

модулів і 

занять 

Назва модулів та матеріал самостійного вивчення 
Обсяг 

годин Літ-ра 

1 2 3 4 

М 1 Методи та засоби технічної діагностики  63  

ЗМ 1 

Зварні з’єднання як об’єкти технічної діагностики мета-

локонструкцій 
13  

Державні та відомчі організації з технічної діаностики та 

неруйнівного контролю, комплекси нормативно-технічної 

документація з технічної діагностики зварних з’єднань. 

Структура нормативної документації яка оформляється в 

процесі виконання завдань технічної діагоностики та неруй-

нівного контролю зварних з’єднань в складі металокон-

струкцій та трубопроводів. 

 
3.1.1. 

3.2.5. 

3.2.22. 

ЗМ 2 

Базові методи та пристрої технічної діагностики зварних 

з’єднань 
35  

Хіманаліз та спектральний аналіз металу зварного з’єднання 

металоконструкцій. Типи, параметри та характеристики 

обладнання, що застосовується при дослідженнях мікро-

структури зварних з’єднань. Приладове забезпечення і 

обладнання для механічних випробувань. Методи контролю 

проникаючими речовинами. Методики, обладнання та 

пристрої що застосовуються при рентгено- та гамма-

діагностиці, УЗ-діагностиці, магнітному контролі. 

 
3.1.2. 

3.2.8. 

3.2.17. 

ЗМ 3 

Комплексні методи оцінки технічного стану металокон-

струкцій в зоні зварних з’єднань 
5  

Методи та пристрої вимірювання акустичної емісії в процесі 

експлуатації. 
 

3.2.21. 

3.2.24. 

 Підготовка до структурних контролів 10  

 
3.4 Структура залікових кредитів дисципліни 

 

Таблиця 4 – Залікові кредити дисципліни 
Шифр 

модуля  

Назва модуля 

Обсяг (в годинах) форм навчальної діяльності 

студента 

Лекції Лабораторні/ 

практичні 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Заліковий кредит 1 (залік) 

М 1 
Методи та засоби технічної 

діагностики  

 

ЗМ 1 
Зварні з’єднання як об’єкти технічної 

діагностики металоконструкцій 
2 4 13 - 

ЗМ 2 
Базові методи та пристрої технічної 

діагностики зварних з’єднань 
4 10 35 - 

ЗМ 3 

Комплексні методи оцінки технічного 

стану металоконструкцій в зоні 

зварних з’єднань 

3 4 15 - 

Всього  9 18 63  
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4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Перелік основної літератури 

 

4.1.1 Карпаш О.М. Технічна діагностика бурового та нафтогазового обладнання. 

– Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 272 с. 

4.1.2 Мазур И.И., Иванцов О.М. Безопасность трубопроводных систем/ 

И.И.Мазур, О.М.Иванцов. – М.:ИЦ «ЕЛИМА», 2004. – 1104с. 

4.1.3 Краткое пособие по контролю качества сварных соединений: Метод. 

рекомендации для специалистов-дефектоскопистов / Троицкий В.А. – К.: 

ИЭС им. Е.О. Патона, 1997. – 224с. 
4.1.4 Контроль качества сварных соединений. // Метод. рекомендации для 

специалистов-сварщиков.// Троицкий В.А. – К.: ИЭС им.Е.О. Патона, 1993. 
– 128 с. 

4.1.5 Алешин Н.П., Щербинский В.Г.  Контроль качества сварочных работ.- М.: 

Высшая школа, 1986. – 208 с. 

4.1.6 Неразрушающие методы контроля сварных соедине-ний./C.B.Румянцев, 

В.А.Добромыслоа, О.И.Борисов, Н.Т.Азаров -М.: Машиностроение, 1976.-

335с. 

4.1.7 Щербинский В.Г., Алешин Н.П. Ультразвуковой контроль сварных 

соединений.- М.: Стройиздат, 1989. – 320 с. 

4.1.8 Гурвич А.К., Ермолов И.Н. Ультразвуковой контроль сварных швов. – К.: 

Техника, 1972. – 460 с. 

4.1.9 Неразрушающий контроль качества сварных конструкций /В.А.Троицкий, 

В.И.Радько, В.Г.Демиденко, В.Т.Бобров. – К.:Техніка, 1986. -159 с. 

4.1.10  Системная надежность трубопроводного транспорта углеводородов/ 

В.Д.Черняев, К.В.Черняев, В.Л.Березин, и др.; Под.ред.В.Д.Черняева. – 

М.:ОАО «Издательство «Недра», 1997.-517с. 

4.1.11  Эксплуатационная долговечность нефтепроводов /Курочкин В.В., 

Малюшин Н.А., Степанов О.А., Мороз А.А. – М.:ООО «Недра-

Бизнесцентр», 2003.-231 с. 

4.1.12 Неруйнівний контроль труб нафтового сортаменту / О.Карпаш, 

П.Криничний, Є.Крижанівський: Навч. підруч. – Івано-Франківськ: Факел, 

2001. – 380с. 

4.1.13 Е.Ф.Кретов. Ультразвуковая дефектоскопия в машиностроении. Учебное 

пособие.–С. – Петербург: «Радионика», 1995. – 327 с. 

4.1.14 В.А.Троицкий. Магнитопорошковый контроль сварных соединений. – К.: 

«Феникс», 2002. – 300с. 

 

4.2 Перелік додаткової літератури 

 

4.2.1 Коллакот Р. Диагностика повреждений // Пер.с англ.-М.: Мир.–1998.–512р. 
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4.2.2 Сосуды и трубопроводы высокого давления: Справочник/ А.М.Кузнецов, 

В.И.Лившиц, Е.Р.Хисматулин и др. Иркутск: Издание ГП «Иркутская 

областная типография №1», 1999-600с. 

4.2.3 Неразрушаюший контроль. Справочник / Под ред. В.В.Клюєва. – М.: 

«Машиностроение», 2001. – 616с. 

4.2.4 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та 

визначення. ДСТУ 2389-94./ Держстандарт України. Видання офіційне. – 

Київ. 

4.2.5 ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение. – 

Введ.01.01.86. – М.: Издательство стандартов, 1985. -26 с. 

4.2.6 ГОСТ 3242 0 79 Сварные соединения. Методы контроля качества. 

4.2.7 ГОСТ 7122-81 Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб 

для определения химического состава. 

4.2.8 ГОСТ 23338-91 Сварка металлов. Методы определения содержания 

диффузионного водорода в наплавленном металле и металле шва. 

4.2.9 ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. 

Классификация сварных соединений по результатам радиографического 

контроля. 

4.2.10  ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 

Радиографический метод. 

4.2.11  ГОСТ 6996-66(СТ СЭВ 6732-98)  Сварные соединения. Методы 

опредиления механических свойств. 

4.2.12  ДСТУ EN 1291-2002 Неруйнівний контроль зварних зєднань. Критерії 

приймання для радіографічного контролю зварних з’єднань. 

4.2.13  ДСТУ  ISO 17637:2003 Неруйнвний контроль зварних швів. Візуальний 

контроль зєднань, виконаних зварюванням плавленням. 

4.2.14  ДСТУ EN 1289-2002 Неруйнівний контроль зварних зєднань. Капілярний 

контроль зварних зєднань. Критерії приймання. 

4.2.15 ДСТУ EN 1290-2002 Неруйнівний контроль зварних зєднань. 

Магнітопорошковий контроль зварних зєднань. 

4.2.16  ДСТУ EN 1291-2002 Неруйнівний контроль зварних зєднань. 

Магнітопорошковий контроль зварних зєднань. Критерії приймання. 

4.2.17  ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть 1. 1990. 

4.2.18  ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 

Радиографический метод. 

4.2.19  ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 

ультразвуковые. 

4.2.20  ОСТ 26-11-14-88. Сосуды и аппараты, работающие под давлением. 

Газовые и жидкостные методы контроля герметичности. 

4.2.21  РД 26 12-29-88 Правила проведения пневматических испытаний изделий 

на прочность и герметичность. 

4.2.22  РД 34.10.130-96 Инструкция по визуальному и измерительному контролю. 
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4.2.23  Гумеров А.Г., Зайнуллин Р.С., Гумеров Р.С. Прогнозирование 

долговечности нефтепроводов на основе диагностической информации// 

Нефтяное хозяйство. 1991. № 10 С.36-37. 

4.2.24  Чирков В.П. Вероятностная оценка остаточного ресурса газопроводных 

конструкций по результатах диагностических исследований // Проблемы 

надежности конструкций газотранспортных систем. 1998. С.26-33. 

 

4.3 Перелік методичних матеріалів 
 
4.3.1 Рибіцький І.В. Методи і засоби технічної діагностики зварних з’єднань і 

конструкцій нафтогазового господарства: Лабораторний практикум 

/І.В.Рибіцький, М.О.Карпаш. П.М.Райтер, А.В.Яворський, В.Д. Миндюк -

Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.- 173 с.: іл. , табл. 

4.3.2 Методическое пособие по ультразвуковой дефектоскопии сварных 

соединений . Институт УкрПТКИмонтажспецстрой. – Киев, 1982. – 92 с. 

4.3.3 Яворський А.В., Миндюк В.Д. Контроль якості зварювання: Лабораторний 

практикум. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 67 с. 

4.3.4 Яворський А.В., Миндюк В.Д. Контроль якості зварювання: Конспект 

лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 114 с. 

4.3.5 Миндюк В.Д. Методи і засоби неруйнівного контролю матеріалів та 

виробів: лабораторний практикум. / В.Д. Миндюк – Івано-Франківськ: 

ІФНТУНГ, 2010. – 103 с.: іл., табл.. 

 

4.4 Використання обчислювальної техніки 

 

  Таблиця 5 – Використання комп’ютерної техніки 
Модуль  Вид занять Тема заняття  Машинний час ЕОМ 

М1 Практичні ЗМ1 - ЗМ3 – при розрахунку параметрів 

методів технічного діагностування та 

обробці результатів технічного 

діагностування здійснених під час 

виконання лабораторних робіт 

По 1 год. на кожне 

практичне заняття 

 

4.5 Використання технічних засобів 

 

Таблиця 6 – Технічні засоби, які використовуються при вивченні дисципліни  

Шифри 

модулів і 

занять 

Вид ТЗН 

Час 

використання, 

год. 

Лекції 

ЗМ1-ЗМ3 Мультимедійний проектор.  

Комплект кольорових інформаційних плакатів та необхідних 

матеріалів для мультимедійного проектора за темами лекцій. 

16 

Практичні заняття 

ЗМ1-ЗМ3 Мультимедійний проектор.  10 
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5 МЕТА ВИВЧЕННЯ І ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ 

 

      Таблиця 7 – Мета вивчення і засвоєння змістових модулів 
Шифри 

модулів 

Мета діяльності і зміст уміння Примітка  

М1 Методи та засоби технічної діагностики   

ЗМ1 Проаназіувати зварне з’єднання як об’єкт технічної діагностики 

металоконструкцій 

 

ЗМ2 Вивчити базові методи, пристрої та методики для проведення 

технічної діагностики зварних з’єднань 

 

ЗМ3 Вивчити комплексні методи оцінки технічного стану металокон-

струкцій в зоні зварних з’єднань 

 

 

 

6 СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ 

 

   Таблиця 8 – Система оцінки знань студентів в балах 

Види робіт, що контролюються 
Номер 

контролю 

Макс. кількість 

балів 

1 2 3 

1. Засвоєння змістовних модулів лекційного матеріалу 

дисципліни 

ЗМ1 

ЗМ2 

ЗМ3 

10 

20 

10 

2. Практичні роботи П 1.1 

П 1.2 

П 2.1 

П 2.2 

П 2.3 

П 2.4 

П 3.1 

П 3.2 

5 

10 

5 

5 

5 

15 

5 

10 

 Разом для залікового кредиту 1                                                                                    100 
 

Оцінювання знань з дисципліни лектором та асистентом ведеться 

систематично на протязі всього періоду її вивчення. Їх результати 

відображаються в журналі і повідомляються студентам відповідно до етапів 

контролю. 

Форма семестрового оцінювання – тестування. 
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Таблиця 9 – Підсумкова шкала оцінювання знань студентів 

 

Національна 
Університетська 

(в балах) 
ЕСTS 

Визначення  
ЕСTS з поясненням 

Рекомендована система 
оцінювання із наказом 

МОНУ  
№ 48  від 23.01.2004 

Відмінно 90-100 A 

Відмінно 
відмінне виконання лише 
з незначною кількістю 
помилок 

90-100 
(відмінно) 

Добре 

82-89 B 

Дуже добре – вище 
середнього рівня з 
кількома помилками 

75-89  
(добре) 

75-81 C 

Добре- в загальному 
правильна робота з 
певною кількістю грубих 
помилок 

Задовільно 

67-74 D 
Задовільно-непогано, 
але зі значною кількістю 
недоліків 60-74  

(задовільно) 
60-66 E 

Достатньо- виконання 
задовольняє  мінімальні 
критерії 

Незадовільно 

35-59 FX 

Незадовільно- потрібно 
попрацювати перед, тим 
як отримати залік або 
склас-ти екзамен 

35-59  
(незадовільно  із 

можливістю повторного  
складання екзамену) 

0-34 F 
Незадовільно – 
необхідна серйозна 
подальша робота 

0-34 (незадовільно із 
обов’язковим повторним 

 вивченням модуля) 


