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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Навчальна дисципліна "Взаємозамінність, стандартизація і технічні 

вимірювання" (ВСТВ) охоплює теоретичні і практичні компоненти, поняття, правові 

норми, вимоги і правила, а також комплекс організаційних, технічних і спеціальних 

заходів і засобів, спрямованих на здатність розв’язувати складні завдання проектування 

технологічного обладнання і загальні проблеми машинобудування.  

Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, здатних 

обґрунтовувати, розробляти нові та удосконалювати наявні технічні об’єкти 

машинобудування і технологічні процеси у виробництві та утилізації продукції 

машинобудування, застосовувати сучасні методи проєктування на основі моделювання 

технічних об’єктів та процесів галузевого машинобудування. 

Підготовка освітньо-професійних кадрів, які здатні здійснювати виробничо-

організаційну управлінську та інноваційну діяльність, пов’язану з експлуатацією, 

ремонтом обладнання та устаткування підприємств машинобудівних галузей 

промисловості і АПК; проєктноконструкторську, навчально-методичну та науководослідну 

діяльність у проєктних організаціях.  

Метою дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання» 

(ВСТВ) є здобуття теоретичних знань і практичних навичок використання і дотримання 

вимог комплексних систем загально технічних стандартів, виконання точностних 

розрахунків з вибору посадок типових з’єднань, метрологічного забезпечення при 

виготовленні, при виготовленні, експлуатації і ремонті сільськогосподарської техніки. 
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Завдання дисципліни є: надати інформацію про національну стандартизацію в 

Україні, порядок застосування стандартів; навчити основам теорії взаємозамінності і 

системи допусків і посадок ISO; надати методики розрахунку і вибору посадок типових 

з’єднань деталей машин; навчити складати розмірні ланцюги і розраховувати допуски і 

граничні відхили на всі ланки; навчити обирати засоби вимірювань в залежності від 

необхідної точності обробки деталей; надати необхідні знання та вміння у використанні 

засобів вимірювання; подати правила позначення норм точності на креслениках; навчити 

контролювати деталі за їх геометричними розмірами і відповідності технічним вимогам. 

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціаль

ність 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) компетентності 

(ФК) 

Результати навчання 

(РН) 

133 

Галузеве 

маши-

нобуду-

вання 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення. 

 ЗК2. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях.  

ЗК3. Здатність 

планувати та 

управляти часом.  

ЗК4. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу інформації 

з різних джерел.  

ЗК5. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК10. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

 ЗК11. Здатність 

працювати в команді. 

ФК1. Здатність застосовувати типові 

аналітичні методи та комп'ютерні 

програмні засоби для розв'язування 

інженерних завдань галузевого 

машинобудування, ефек тивні кількісні 

методи математики, фізики, інженерних 

наук, а також відповідне комп'ютерне 

програмне забезпечення для 

розв’язування інженерних задач 

галузевого машинобудування.  

ФК2. Здатність застосовувати 

фундаментальні наукові факти, 

концепції, теорії, принципи для 

розв’язування професійних задач і 

практичних проблем галузевого 

машинобудування.  

ФК3. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ФК4. Здатність втілювати інженерні 

розробки у галузевому машинобудуванні 

з урахуванням технічних, 

організаційних, правових, економічних 

та екологічних аспектів за усім життєвим 

циклом машини: від проєктування, 

конструювання, експлуатації, 

підтримання працездатності, діагностики 

та утилізації. ФК5. Здатність 

застосовувати комп’ютеризовані 

системи проектування та спеціалізоване 

прикладне програмне забезпечення для 

вирішення інженерних завдань в галузі 

машинобудування.  

ФК6. Здатність оцінювати техніко-

економічну ефективність типових систем 

та їхніх складників на основі 

застосовування аналітичних методів, 

аналізу аналогів та використання 

доступних даних.  

ФК7. Здатність приймати ефективні 

рішення щодо вибору конструкційних 

матеріалів, обладнання, процесів та 

поєднувати теорію і практику для 

РН9. Обирати і 

застосовувати потрібне 

обладнання, 

інструменти та методи. 

РН12. Застосовувати 

засоби технічного 

контролю для 

оцінювання параметрів 

об'єктів і процесів у 

галузевому 

машинобудуванні. 

РН15 Розробляти, 

організовувати, 

контролювати та 

управляти 

технологічними 

процесами в 

машинобудівній галузі. 
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розв'язування інженерного завдання. 

ФК8. Здатність реалізовувати творчий та 

інноваційний потенціал у проєктних 

розробках в сфері галузевого 

машинобудування. 

ФК10. Здатність розробляти плани і 

проєкти у сфері галузевого 

машинобудування за невизначених умов, 

спрямовані на досягнення мети з 

урахуванням наявних обмежень, 

розв’язувати складні задачі і практичні 

проблеми підвищування якості продукції 

та її контролювання 

ФК11 Здатність приймати рішення у 

складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та 

прогнозування у переробній і харчової 

галузі.  

ФК12 Здатність розробляти нові та 

удосконалювати існуюче технологічне 

обладнання машинобудівних і 

переробних виробництв з врахуванням 

принципів раціонального використання, 

ресурсозаощадження та інтенсифікації 

технологічних процесів. 

ФК14 Здатність здійснювати 

управлінську діяльність 

машинобудівного підприємства.  

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1.  Місце та роль дисципліни ВСТВ у підготовці інженера 

2. Система допусків і посадок ISO  

3. Вибір системи посадок  

4. Точність обробки  

5. Норми точності  

6. Вимірювання  

7. Складання і розрахунок розмірних ланцюгів методом повної взаємозамінності  

8. Складання і розрахунок розмірних ланцюгів методом імовірності 

9. Методи, що забезпечують точність замикальної ланки  

10. Взаємозамінність різьбових з’єднань  

11. Взаємозамінність шпонкових і шліцьових з’єднань 

12. Взаємозамінність зубчастих передач  

13. Національна стандартизація України  

14. Міжнародна стандартизація серії 9000 «Управління якістю». Сертифікація продукції 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

 

1. Класифікація засобів і методів вимірювання 

2. Допуски та посадки – основні поняття та визначення 

3. Контроль деталей калібрами 

4. СДП ISO. Користування таблицями СДП. 

5. Розрахунок і вибір посадок з натягом 
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6. Розрахунок і вибір посадок з зазором 

7. Розрахунок і вибір посадок кілець підшипників кочення 

8. Розрахунок і вибір посадок кілець підшипників кочення (за власним завданням) 

9. Визначення відсотку браку 

10.  Вимірювання штангенінструментами. 

11.  Вимірювання мікрометричним інструментом. 

12.  Вимірювання індикаторними інструментом. 

13.  Складання розмірних ланцюгів 

14.  Складання і розрахунок розмірних ланцюгів методом повної взаємозамінності 

15.  Розрахунок розмірних ланцюгів методом імовірності 

16.  Вибір універсальних вимірювальних засобів. 

17.  Селективне складання. Вибір посадок, розрахунок кількості груп сортування 

18.  Селективне складання. Вибір посадок, розрахунок кількості груп сортування (за 

власним завданням) 

19.  Взаємозамінність різьбових з’єднань 

20.  Вимірювання важільно-механічними приладами. 

21.  Визначення параметрів контролю шпонкових    з’єднань 

22.  Визначення параметрів контролю шліцьових з’єднань 

23.  Визначення параметрів контролю зубчастих передач 

24.  Вимірювання оптико-механічними інструментами. 

25.  Вибір посадок методом аналогії. 

26.  Позначення норм точності на креслениках 

27.  Вибір посадок методом аналогії  і позначення вибраних посадок на креслениках 

(за власним завданням) 

28.  Вимірювання кутів і конусів 
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