
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ інженерії та енергетики 

 

 

Силабус дисципліни 

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 

 

1. Профіль дисципліни 
Кафедра механіки та 

інженерії агроекосистем 
Освітній ступінь – бакалавр 

Галузь знань: аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: агроінженерія 

Освітньо-професійна програма 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 2, 3 

Компонент освітньої програми: (обов’язкова /варіативна) 

Цикл підготовки: (загальний/професійний) 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Цивенкова Н. М. 

Профайл викладача (-ів) 
Лінк на сторінку кафедри з інформацією про викладача (-

ів) 

Контактна інформація 0503138903, nataliyatsyvenkova@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1159 

Консультації 
Онлайн консультація через Zoom, Viber щоп’ятниці  з 

17.00 до 19.00 
 

3. Анотація до дисципліни 
Програма навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання» складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців ступеня 

вищої освіти Бакалавр спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки 

та продовольство». Знання та вміння, набуті під час вивчення предмету можуть бути 

використані при розв’язанні проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення 

підвищення якості машин і механізмів, яке можливе на основі принципів 

взаємозамінності, стандартизації і при впровадженні прогресивних методів і засобів 

контролю в машинобудуванні. Ознайомлення з принципами взаємозамінності і 

стандартизації дасть можливість підвищувати продуктивність праці, ефективність і якість 

виробів, які б відповідали кращим вітчизняним і зарубіжним зразкам. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців комплексу 

теоретичних знань і практичних вмінь, навичок щодо основ взаємозамінності, 

стандартизації і метрології, здобуття навичок використання і дотримання вимог 

стандартів, виконання розрахунків з вибору посадок типових спряжень, метрологічного 

забезпечення при виготовленні і обслуговуванні машин. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у формування у майбутніх фахівців знань з 

стандартизації, принципів взаємозамінності і єдності метрологічного забезпечення для 

контролю встановлених технічних вимог до проектування, виробництва, експлуатації і 

http://185.25.118.66/course/view.php?id=1159


ремонту сільськогосподарської техніки. 

У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

- основні положення, поняття і визначення в галузі стандартизації, її роль у 

підвищенні якості машинобудівної та сільськогосподарської техніки; 

- стандарти єдиної системи допусків і посадок, державної системи вимірювань; 

- основні питання теорії взаємозамінності і технічних вимірювань; 

- теоретичні основи забезпечення точності обробки деталей машин під час 

виготовлення та відновлення; 

- методи розрахунку допусків і вибору стандартних посадок для типових з’єднань 

деталей машин; 

- правила призначення норм точності під час оформлення конструкторської і 

технологічної документації; 

- методи розрахунку розмірних ланцюгів; 

- методику призначення засобів вимірювання, їх будову, настроювання, правила 

експлуатації. 

вміти: 

- практично нормувати точність геометричних параметрів деталей, з’єднань, 

складальних одиниць; 

- здійснювати точні розрахунки геометричних параметрів, розмірних ланцюгів із 

використанням комп’ютерних програм; 

- позначити норми точності на робочих і складальних кресленнях; 

- призначити вимірювальні засоби і користуватися ними; 

застосовувати елементи системи управління якістю продукції на всіх етапах її 

життєвого циклу. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 24 6 

Практичні / лабораторні 26 6 

Самостійна робота 70 78 

 

5.2. Формат дисципліни 
Змішаний – поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle. Для заочної форми навчання – поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Т1 Задачі і структура дисципліни ВСТВ. Основні відомості про 

якість продукції. 
2  

2.  Т1 Взаємозамінність за геометричними параметрами. Поняття про 

номінальні, дійсні та граничні розміри, граничні відхилення та 

допуски. Поняття про з'єднання та посадки. Система допусків і 

посадок. Одиниця допуску. Квалітети. Нормальна температура 

вимірювань. Принципи вибору допусків. 

6 2 



3.  Т1 Теоретичні основи точності. Похибки виготовлення, вимірювання 

та їх аналіз. Статистичні методи оцінки показників точності 

виготовлення та вимірів.  

2  

4.  Т1 Поняття про технічні вимірювання. Засоби вимірювань. 

Метрологія як наукова основа технічних вимірювань. Метрологічні 

показники засобів вимірювального контролю. Класифікація методів і 

засобів вимірювань. 

2 2 

5.  Т1 Взаємозамінність, стандартизація та контроль відхилень форми і 

розташувань поверхонь. Взаємозамінність за формою та 

розташуванням поверхонь деталей. Методи та засоби вимірювань 

відхилень форми та розташування поверхонь.  

4 1 

6.  Т1 Взаємозамінність, стандартизація та контроль хвилястості та 

шорсткості поверхонь деталей машин. Вплив хвилястості та 

шорсткості на якість продукції. Шорсткість. Поняття про базову 

довжину, середню лінію профілю. Параметри шорсткості. Типи 

напрямків нерівностей. Хвилястість, параметри хвилястості. Методи 

та засоби вимірювання хвилястості та шорсткості поверхонь. 

4 1 

7.  Т1 Взаємозамінність, методи та засоби контролю гладких 

поверхонь. Єдина система допусків і посадок. Розрахунок і вибір 

посадок, приклади їх застосування. Допуски та посадки підшипників 

кочення. Допуски та посадки деталей із пластмас. Калібри для 

гладких циліндричних деталей, їх класифікація та конструкція. 

Допуски калібрів, схеми їх розташування. 

4 2 

8.  Т1 Основні поняття теорії та практики розрахунку розмірних 

ланцюгів. Терміни та визначення. Пряма та зворотна задачі, що 

вирішуються розмірними ланцюгами. Способи вирішення задач. 

Взаємозамінність, стандартизація точності, методи та засоби 

контролю конічних з'єднань та кутів. Допуски на кутові розміри. 

Взаємозамінність за геометричними параметрами конічних з'єднань. 

Методи і засоби контролю кутів і конусів. 

4 2 

9.  Т2 Взаємозамінність, стандартизація точності, методи та засоби 

контролю різьбових з'єднань. Класифікація різьб та експлуатаційні 

вимоги до різьбових з'єднань. Основні параметри різьб. Основні 

принципи забезпечення взаємозамінності циліндричних різьб. 

Відхилення кроку та кута профілю різьби та їх діаметральна 

компенсація. Зведений середній діаметр різьби та сумарний допуск 

середнього діаметру різьби. Посадки метричних різьб. Методи та 

засоби контролю різьб. 

4  

10.  Т2 Взаємозамінність, стандартизація точності, методи та засоби 

контролю зубчастих та черв'ячних передач. Класифікація 

зубчастих передач, експлуатаційній вимоги щодо їх точності. Норми 

точності циліндричних зубчастих коліс. Вибір ступеню точності 

зубчастих коліс. Мінімальний гарантований зазор та допуски на 

нього. Методи та засоби контролю зубчастих коліс. 

4 2 

11.  Т2 Взаємозамінність, стандартизація точності, методи та засоби 

контролю шпонкових з'єднань. Класифікація шпонкових з'єднань. 

Допуски, посадки та контроль призматичних шпонкових з'єднань. 

4  

12.   Взаємозамінність, стандартизація точності, методи та засоби 

контролю шліцьових з'єднань. Класифікація шліцьових з'єднань. 

Допуски, посадки та контроль шліцьових з'єднань з прямобічним 

профілем зуба. Допуски та посадки шліцьових з'єднань з 

евольвентним профілем зуба. 

4  

13.  Т2 Основні положення державної системи стандартизації України. 
Визначення. Основні принципи стандартизації. Об'єкти 

стандартизації. Категорії та види стандартів. Система органів і служб 

стандартизації. Стадії розробки стандартів. Порядок розроблення, 

затвердження, впровадження та перегляду стандартів. Системи 

3  



стандартів.  

14.  Т2 Міжнародна стандартизація. Міжнародні організації з 

стандартизації (ІСО) та їх значення. Міжнародна електротехнічна 

комісія (МЕК). Міжнародне співробітництво в галузі метрології. 

Принципи стандартизації. Види і методи стандартизації. 

Стандартизація, якість і сертифікація продукції 

3  

Разом: 50 12 

ПРИМІТКА: За потреби зазначається коротка інформація щодо особливостей 

виконання практичної та самостійної складової навчальної дисципліни. 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання дисципліни Вимоги 

Лекції 1,0 бали, Практичні – 1,5 бали за 1 заняття 
Участь у роботі впродовж 

семестру/екзамен – 60/40 

Вимоги до курсової роботи (проєкту) - 

Умови допуску до підсумкового контролю 

Студент має освоїти матеріал в обсязі, 

передбаченим навчальною програмою 

дисципліни, отримати не менше 

35 балів та успішно захистити курсовий 

проєкт 

Критерії оцінювання 

Контроль знань та вмінь здобувача 

вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу. Рейтинг 

студента із засвоєння дисципліни 

визначається за 100-бальною шкалою, 

тобто він формується з рейтингу 

виконання начальної роботи, для 

оцінювання якої призначається 60 балів, 

та рейтингу підсумкового контролю – 

40 балів. 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

6. Результати навчання 
Здобувач має набути здатність: демонструвати вміння до технічних вимірювань, 

вимірювальної інформації, які використовуються для контролю якості і оберненого зв'язку 

в автоматизованих системах механоскладального виробництва; демонструвати знання 

основних норм взаємозамінності, які охоплюють системи допусків і посадок для типових 

видів з'єднань, нормування характеристик поверхонь деталей машин. 

 

7. Пререквізити 
Здобувачі повинні знати дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні 

для освоєння досліджуваної дисципліни, а саме: «Вищу математику», «Фізику», 

«Технічну механіку», «Інженерну і комп’ютерну графіку». 

  



8. Політики дисципліни 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 

плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 

призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 

відповідальність. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
1. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: підруч. / за ред. 

Сірого І.С. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 353 с. 

2. Іванов Г.О. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання / 

[Г.О. Іванов, В.С. Шебанін, Д.В. Бабенко та ін.]; за ред. Іванова Г.О., Шебаніна В.С. – К.: Аграрна 

освіта, 2010. – 577 с. 

3. Дудніков А.А. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні вимірювання / 

Центр навчальної літератури. – К., 2006. – 352 с. 

4. Когут М.С. Основи взаємозамінності, стандартизації, сертифікації, акредитації та 

технічні вимірювання / М.С. Когут, Н.М. Лебідь, О.В. Білоус, І.Є. Кравець. – Лівів: Світ, 2010. – 

528 с. 

5. Мягков В.Д. Допуски и посадки: справ. / В.Д. Мягков. – Л.: Машиностроение, 1982. 

– Т.1. – 543 с.; 1983. – Т.2. – 448 с. 

6. Іванов Г.О. Практикум з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання» / [Г.О. Іванов, В.С. Шебанін, Д.В. Бабенко та ін.] – К.: Аграрна освіта, 2008. – 648 с. 

7. Саранча Г.А. Метрологія і стандартизація: підруч. / Г. А. Саранча. – К.: Либідь, 

1997. – 191 с. 

8. Сірий І.С. Взаємозамінність, Стандартизація та технічні вимірювання / І.С, Сірий, 

В.С. Колісник. – К.: Урожай, 1995. – 264 с. 

9. Якість деталей машин: навч. посіб. / [Гончаренко І.Г., Іванов Г.О., Кісь В.М. та ін.]; 

за ред. Л.М. Тищенка. – Харків: ФОП Родак Л.П., 2008. – 171 с. 
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