
Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань, умінь, 

навиків та цілісного приставляння о сучасних методах вимірювання фізичних 

величин і систем одиниць; освоєння студентами основних принципів 

здійснення взаємозамінності, стандартизації, метрології та технічних 

вимірювань; користування та виховання у майбутніх спеціалістів 

відповідальності перед стандартами, положеннями взаємозамінності, 

метрології та кваліметрії, які дозволяють кваліфіковано підвищувати якість 

продукції машинобудування. 

Завдання: 

– вивчення основ взаємозамінності і стандартизації; 

– сформувати приставляння о теорії вимірювання, об’єктах і засобах 

вимірювання; 

– сформувати представлення о системах фізичних величин; 

– вивчення основних понять та термінів Єдиної системи допусків і 

посадок; 

– розвивати уміння розраховувати допуски і посадки різних з’єднань; 

– ознайомлення студентів зі специфікою вибирання полів допусків і 

посадок, з оцінкою впливу призначених допусків на якісні показники виробів; 

– ознайомлення з призначенням допусків форми та розташування 

поверхонь; 

– ознайомлення з вибором параметрів шорсткості; з оцінкою впливу на 

якісні показники виробів; 

– розвивати уміння читати технічні креслення; 

– ознайомлення з основами Державної системі стандартизації України; 

– розвивання у студентів здібностей до самостійного аналізу інформації; 

– розширення кругозору і підвищення культурного рівня студентів; 

– придбання навиків дослідної роботи і наукової діяльності, які 

використовуються при виконанні виступів, докладів і рефератів; 

– придбання і розвиток навиків роботи з літературними джерелами. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

– сутність та вплив взаємозамінності, стандартизації і технічних 

вимірювань на розвиток машинобудування; 

– будову міжнародної системи фізичних одиниць – СІ; 

– організаційну структуру забезпечення єдності вимірювань у 

машинобудуванні 

– основні поняття, терміни та визначення по допусках та посадках для 

гладких елементів деталей та їх з'єднань Єдиної системи допусків і посадок 

(ЄСДП); 

– методику розрахунку і вибору посадок типових з’єднань; 

– позначення параметрів шорсткості та допусків і відхилень форми 

поверхні на кресленнях; 

– класифікацію та будову вимірювальних засобів. 

 



вміти: 

– будувати поля допусків, вибирати вид посадок, квалітети та види 

посадок; 

– обробляти результати вимірювань з оцінкою їх точності та 

достовірності; 

– здійснювати контроль виробів калібрами, вимірювальними 

приладами; 

– застосовувати набуті знання в курсовому та дипломному проектуванні; 

– правильно вибирати та користуватися засобами вимірювання; 

– читати позначення допусків і посадок, відхилень форми і 

розташування та шорсткості поверхонь на кресленнях; 

– використовувати в своєї практичної діяльності методи і засоби 

вимірювання. 
 


