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ВСТУП

Проект програми практики розроблений в процесі вивчення навчальної дисципліни
«Контроль та діагностика виробничих процесів» на кафедрі МТЕ. Для досягнення цілей
стажування планується реалізація методології поліпшення процесів DMAIC. Основна мета
щодо підприємства - поліпшення керованості процесами.

В рамках цієї мети обов'язково буде досягнута навчальна мета практики: отримання
студентами каф. МТЕ умінь, навичок і досвіду в справі статистичного управління виробничими
процесами.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета навчальної практики: за результатами статистичних досліджень конкретного
виробничого процесу сформулювати пропозицію щодо його поліпшення.

Область застосування: в цьому документі встановлено перелік завдань, які повинні
бути реалізовані студентами гр. МТТЕ-17-1, каф МТЄ, ХНУРЕ під час навчальної практики на
підприємстві компанії JABIL CIRCUIT UKRAINE LLC. з 17 лютого по 7 березня 2020 року в м
Ужгород. Даний документ може розглядатися як доповнення до затвердженої програми
практики і може бути прийнятий до виконання при бажанні всіх зацікавлених сторін.
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2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ ISO 9000 діє до: 2015 (ISO 9000: 2015-го, IDT) Система управління якістю.
Основні положення і словник термінів.

ДСТУ ISO 9001 діє до: 2015 (ISO 9001: 2015-го, IDT) Системи управління якістю.
Вимоги.

ДСТУ ISO 13053-1 діє до: 2016 (ISO 13053-1: 2011, IDT) Статистичний контроль.
Кількісні методи поліпшення процесу. Шість Сигма. Частина 1. Методологія DMAIC.

ДСТУ ISO 13053-2 діє до: 2016 (ISO 13053-2: 2011, IDT) Статистичний контроль.
Кількісні методи поліпшення процесу. Шість Сигма. Частина 2. Інструменти і методи.

3. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Практиканти повинні вивчити і засвоїти правила техніки безпеки і правила
корпоративної етики.

Представники приймаючої сторони повинні визначити відповідальність і надати
повноваження практикантам в рамках виконання завдань донної програми. Наприклад,
повноваження вивчення документації на процес, проведення операцій контролю і
спостереження.

Також представники приймаючої сторони повинні (при можливості) забезпечити
виконання програми ресурсами, пов'язаними з контролем (виміром) необхідних виробничих
процесів.

4. ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Спільно з представником підприємства необхідно визначити виробничі процеси, які
вимагають поліпшення і будуть досліджені. Для досягнення поставленої мети (поліпшення
процесів) необхідно мати розуміння виробництва і його контексту.

Це можна зробити за допомогою вивчення документації на процес і ознайомлення з
фірмовими знаннями. Опис внутрішнього і зовнішнього контекстів досліджуваного процесу,
має бути достатньо в своїй повноті для вирішення завдань програми.

Бажаний результат (мета) роботи - оцінити якість процесу, виявити причини
незадовільної якості (провести діагностику) і зробити пропозиції по покращенню. Для
вирішення поставленої мети в даній програмі реалізована (в обмеженій мірі) методологія
поліпшення процесів DMAIC, елементи статистичного управління процесами і деякі вимоги
стандарту ISO 9001. Застосовуючи методологію DMAIC, ми обмежимося циклом «визначення,
вимірювання, аналіз».
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Визначення

Вимірювання Аналіз Поліпшення Контроль

4.1 Етап визначення

Результатом етапу визначення є опис (визначення, уявлення) об'єкта дослідження -
виробничого процесу, що вимагає поліпшень. Для цього необхідно вирішити такі завдання.

1) Ідентифікувати процес, визначити його контекст - відокремити його від інших
(обмежити) і «зв'язати» його з іншими (відобразити реальні зв'язки з постачальниками,
споживачами та іншими зацікавленими сторонами, визначити послідовність дій і способи
взаємодії). Чітко визначити область застосування досліджень (межі об'єкта) і цілі, які повинні
бути досягнуті в кінці дослідження (визначити причини браку, варіативність процесу, його
«налаштованість» і т.д.). Для цього необхідно використовувати документацію на процес і
інтерв'ю з керівником процесу.

2) Уявити діаграму «постачальник - вихідні дані - процес - вихідні дані - споживач».
Описати вимоги до всіх елементів діаграми (параметрами елементів). Описати функції, які
реалізує процес.

3) Визначити (перерахувати, описати) цільові та реальні (якщо вже є) характеристики
процесу, які є критичними для якості (індикатори якості).

4) Визначити проблеми процесу і їх масштаби (кількість браку, фінансові втрати і т.д.).
5) Провести попередній аналіз даних, включаючи аналіз ризиків. Обраний для

дослідження процес не повинен бути занадто «великим» і «широким».Обсяг і деталізація опису
повинна дозволити реалізувати всі поставлені в програмі завдання.

4.2. Етап вимірювань (контролю)

Метою етапу є збір даних про змінні (параметри), які впливають на якість.
Результати етапу:
1) План збору даних (визначення обсягу спостережень, перелік вимірюваних

характеристик, контроль за альтернативною ознакою або за числовим даними, форми реєстрації
даних, види контрольних карт і т.д.).

2) Дані про необхідні ресурси (засобів контролю, вимірювань).
3) Отримані результати спостережень (таблиці даних).
4) Розраховані статистичні показники, при необхідності гістограми.
5) Контрольні карти Шухарта, які ілюструють тренди.
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4.3. Етап аналізу

Метою етапу є визначення відповідності показників їх цільовим значенням, виявлення
основних причин і джерел відхилень, визначення та ранжування можливостей поліпшення.
Дані, отримані на етапі вимірювань, повинні бути детально вивчені звикористанням
статистичних методів. Дані, отримані на етапі вимірювань (контролю), можуть змінити
розуміння проблеми і привести до необхідності уточнення визначення процесу. Це
означаєповторення циклу «визначення, вимірювання, аналіз». Може виникнути необхідність
більшглибокої деталізації об'єкту, або розгляду іншого процесу, або способіввзаємодії процесів.

Інструменти аналізу: статистичний аналіз, карти Шухарта, діаграма причинно
наслідкових зв'язків, аналіз 5 чому і інші. Результат етапу залежать від поставлених цілей і від
номера циклу «визначення,вимір, аналіз ».. Результатами етапу можуть бути деякі з
перерахованих нижче:

1) діаграма причинно наслідкових зв'язків
2) аналіз 5 чому
3) визначення обсягу вибірки
4) перевірки розподілу ймовірностей
5) статистичні параметри процесу
6) значення ключових індикаторів процесу, в тому числі відтворюваності
7) перевірка гіпотез
8) планування експерименту
9) перелік важливих вхідних і вихідних параметрів
10) ідентифікація втрат
11) аналіз проекту в цілому і рекомендації щодо поліпшення, інше
12) критерії та методи (включаючи моніторинг, вимірювання та відповідні показники

(індикатори діяльності), які необхідні для забезпечення результативності функціонування
процесів та управління характеристиками процесів.

5. Вимоги до звіту по практиці

5.1. Вимоги до оформлення звіту
1) Шрифт TimesNewRoman, розмір 12 рt; поля: зліва, справа, зверху і знизу - 2 см; міжрядковий
інтервал - одинарний;
2) Основний текст: вирівнювання по ширині; абзацний відступ - 1,25 см;
3) Звіт містить титульний лист з ознаками ідентифікації документа. Передбачено місце для
записів рецензентів і керівника практики.
4) Малюнки і таблиці пронумеровані і мають назви.
5) Нумерація сторінок внизу зліва.
6) Електронна версія звіту подається у форматі word 2003.
7) Формат малюнків visio.
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5.2. Вимоги до змістовної частини

Нижче перераховані змістовні елементи, які повинні бути відображені в звіті з практики.
Обсяг звіту і порядок викладу визначаються автором звіту.

1) Повинна бути сформульована конкретна мета робіт на практиці із зазначенням
конкретного процесу, який підлягає поліпшенню.

2) Необхідно описати особливості виконання етапів «визначення», «вимір», «аналіз».
Якщо цей цикл виконувався неодноразово - описати весь обсяг досліджень. Опис етапів роботи
включає в себе поставлені цілі, опис (визначення) процесів, послідовність дій при
дослідженнях, застосовані методи, методики, засоби, інструменти збору даних, безпосередньо
дані, їх графічне і числове уявлення. Приблизно все те, що зазначено в розділах 4.1, 4.2, 4.3.

3) В результаті дослідницьких робіт повинні бути сформульовані рекомендації щодо
поліпшення процесу. Рекомендації формулюються на основі виявлених причин, які викликають
проблеми процесу.

4) У звіті повинні бути титульна і інші сторінки, необхідні для ідентифікації документа,
зміст, список використаних документів і літератури.

5) Необхідно зробити висновки про те, чи вдалося досягти мети. Якщо мета не досягнута
- проаналізувати причини цього.
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