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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Матеріалознавство та матеріали в машинобудуванні 

2. Інженерна та комп'ютерна графіка 

3. Вища математика 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Електрообладнання автомобільного і місцевого транспорту 

2. Ремонт автомобільного і місцевого транспорту 

3. Місцевий транспорт 

4. Автомобільний транспорт 

5. Двигуни автомобільного і місцевого транспорту 

6. Проектування, розрахунок машин автомобільного і місцевого транспорту 

7. Основи діагностики автомобільного і місцевого транспорту 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

фундаментальні свідчення із взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань,  а саме: 

 вимірювальні засоби 

 відомості про державну систему стандартизації 

 нормоконтроль технічної документації 

 відхилення геометричних параметрів. 

 розмірні ланцюги 

 випадкові та систематичні похибки.  

 система допусків та посадок  

Вміти: 

На основі знань теоретичних основ точності та взаїмозамінності використовуючи 

методику  побудови полей допусків для різноманітних поверхонь вміти розрахувати параметри 

з”єднань та контрольних інструментів з використанням єдиної системи допусків та посадок, 

застосовуючи нормативні документи. 

На основі знання основ якості деталей машин та застосовуючи вибрані для різних 

деталей вимірювальний та контрольний інструмент та пристрої вміти оцінити параметри якості 

з використанням відомих методик 

На основі знань основ математичної статистики використовуючи закони розсіювання 

випадкових величин вміти розраховувати кількісні оцінки якості деталей у партії з 

використанням існуючих методик.  

На основі знання понять якості продукції та критерії якості продукції застосовуючи 

методи класифікації вміти виявити нормативні параметри якості виробів та процесів для 

ремонтного виробництва, використовуючи методики та нормативно-технічну документацію. 

На основі знань принципів забезпечення та управління якістю в умовах одиничного або 

серійного виробництва використовуючи існуючі методики вміти будувати типові схеми 

забезпечення і управління якістю 

3. Зміст робочої програми 

Модуль 1 

Історія розвитку вимірів. Метрологія і технічні виміри. Вимірювальні засоби, їх основні 

характеристики. Універсальні вимірювальні засоби. Вибір вимірювальних засобів 

Методи планування вимірів. Еталони та зразкові засоби вимірювання 

Основні терміни зі стандартизації Загальні відомості про державну систему 

стандартизації, її мету й основні принципи.. Категорії та види стандартів. 

Роль стандартизації щодо підвищення якості продукції, Нормоконтроль технічної 

документації 

Сутність уніфікації та ії роль у промисловому виробництві 

Відхилення геометричних параметрів. 

Відхилення форми та розташування поверхонь, шорсткість та хвилястість поверхонь, 

Методи і засоби контролю. 



Випадкові та систематичні похибки. Закони розсіювання похибок.  

Розмірні ланцюги, види та класифікація. 

Модуль 2 

Взаємозамінювання та його види. Допуски, одиниця допуску, квалітети, основні 

відхилення, посадки. Умовні позначення. Нормативні документи. 

Система допусків та посадок на гладкі з”єднання. Розрахунок параметрів посадок. 

Посадки підшипників кочення 

Взаємозамінність різьбових з”єднань. Зведений середній діаметр різьби. Допуски, методи 

та засоби контролю. 

Взаємозамінність шліцьових та шпонкових з”єднань. Допуски та посадки. Методи та 

способи вимірювання і контролю шліцьових та шпонкових поверхонь. 

Зубчаті колеса. Норми  точності на циліндричні зубчаті колеса. Методи та засоби 

контролю параметрів. 

Якість. Категорії якості. Показники якості продукції, методи їх визначення. Сертифікація. 

Нормативно-методічне забезпечення сертифікації 

Забезпечення та управління якістю виготовлення виробів 

Забезпечення та управління якістю технологічних процесів. 
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