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Загальний опис навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни 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. 

Завдання дисципліни полягає в здатності розв’язувати комплексні 
задачі і проблеми у галузі проектування, дизайну, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог 

Дисципліна спрямована на вивчення таких питань: основні 
поняття і положення в галузі стандартизації; вимоги стандартів до 
управління якістю продукції на усіх етапах життєвого циклу; основні 
поняття теорії взаємозамінності; методики розрахунку і вибору 
стандартних посадок типових з’єднань; методи складання і розрахунку 
розмірних ланцюгів; правила позначення норм точності розмірів, форми, 
розташування, шорсткості поверхонь на креслениках; засоби 
вимірювання лінійних та кутових величин; правила вибору засобів 
вимірювання. 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 
виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не 
спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому 
процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну 
участь у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний 
телефон під час занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і 
здавати завдання для самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені 
заняття; дотримуватись академічної доброчесності. 

 
 
 



Орієнтовний перелік тем лекцій 
 

1. Система допусків і посадок ISO. 

2. Точність обробки. 

3. Вимірювання. Складання і розрахунок розмірних ланцюгів.  

4. Складання і розрахунок розмірних ланцюгів. Взаємозамінність 

типових з’єднань. 

5. Взаємозамінність типових з’єднань. Національна система 

стандартизації в Україні.  

 
 Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. СДП ISO. Користування таблицями СДП. 
2. Розрахунок і вибір посадок з натягом. 
3. Розрахунок і вибір посадок кілець підшипників кочення 
4. Вибір посадок методом аналогії. Позначення норм точності на 

креслениках 
5. Складання і розрахунок розмірних ланцюгів методом повної 

взаємозамінності 
6. Селективне складання. Вибір  посадок, розрахунок кількості груп

  
Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

1. Класифікація засобів і методів вимірювання 
2. Контроль деталей калібрами. 
3. Вимірювання штангенінструментами. 
4. Вимірювання мікрометричним інструментом. 
5. Вимірювання індикаторним інструментом 
6. Вибір універсальних засобів вимірювання 

 

 


