
Повна назва -  Метрологія,технологічні вимірювання та прилади, взаємозамінність.  

  Мета вивчення дисципліни - оволодіння комплексом знань, методів аналізу й 

розрахунку, які необхідні для розв'язку основних питань стандартизації та вимірювання, що 

виникають на усіх етапах життєвого циклу приладів (проектування та розробка техно-

логічного процесу, виготовлення, експлуатація), а також для забезпечення високих показників 

якості приладів (точність, надійність, продуктивність). 

 

Завдання дисципліни - знайомство з основними принципами взаємозамінності 

стандартних з'єднань деталей приладів (гладкі циліндричні з'єднання, різьбові з'єднання та 

ін.), методами та засобами їх контролю, науково-методичними основами метрології та 

стандартизації; розвиток навичок розрахунку точності типових з'єднань деталей приладів. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  системи допусків та посадок для циліндричних, конічних, різьбових, шпо-

нкових, шліцьових з'єднань та зубчастих передач; нормування, вимірювання та контроль 

відхилень форми, розташування та шорсткості поверхонь; методи та засоби контролю лі-

нійних та кутових розмірів; основні положення державної системи вимірювань та державної 

системи стандартизації 

вміти: вирішувати типові задачі забезпечення взаємозамінності циліндричних, 

різьбових, шпонкових та шліцьових з'єднань; вирішувати задачі теорії розмірних ланцюгів; 

практично виконувати вимірювання лінійних та кутових розмірів універсальними ви-

мірювальними засобами, які використовуються у приладобудуванні, обробляти результати 

вимірювань. 

 

  

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Метрологія, якість, стандартизація. 

Тема 1. Основи технічних вимірювань. 

        Тема 2.  Засоби вімірювань. 

        Тема 3. Основи стандартизації. 

        Тема 4. Стандартизація та якість продукції. 

Змістовий модуль 2. Взаємозамінність, допуски та посадки.  

Тема 1. Точність геометричних параметрів. 

Тема 2. Загальні принципи взаємозамінності. 

Тема 3. Системи допусків і посадок гладких циліндричних з єднань та типових з 

єднань. 

Тема 4. Розмірні ланцюги. 

 

Змістовий модуль 3. Шорсткість поверхні. 

Тема 1. Хвилястість та шорсткість поверхонь. 

Тема 2. Вибір та позначення параметрів шорсткості поверхонь.  

 

                                             Методи навчання 

                                                                                                    

Лекційний курс з дисципліни викладається традиційно, в аудиторії. Бажаним  є 

застосування в ході лекцій комп’ютерного проектору та слайд-презентацій. Конспекти 

лекцій в електронному вигляді повинні бути розміщені ( в межах електронного НМКД 



дисципліни) у мережі університету і бути доступними для студентів, які мають доступ до 

внутрішньої мережі університету. 

 Лабораторні роботи з дисципліни  проводяться у лабораторіях кафедри з півгрупою. 

Лабораторії повинні мати необхідне обладнання та методичні матеріали.  Матеріали до 

лабораторних занять в електронному вигляді повинні бути доступними для студентів через 

внутрішню мережу університету (у межах електронного НМКД дисципліни). 

Самостійна робота студентів передбачає зокрема вивчення переліку джерел, 

обов’язкових для самостійного читання (так званий  “the reader’). Перелік таких джерел, а 

також електронні варіанти навчальної літератури з дисципліни повинні бути  доступними 

для студентів через електронний НМКД дисципліни розміщений у внутрішній мережі 

університету.  

Електронний НМКД дисципліни містить також доступну для студентів презентацію 

інструктивного характеру ( у форматі PowerPoint),  яка навчає їх роботі з тестовою 

програмою. Втім, по можливості, бажано додатково провести зі студентами спеціальний 

тренінг на комп’ютерах  з питань користування тестовою програмою, зокрема в ході 

консультації перед тестуванням.  

 

 

 

 Методи контролю. 

 

     Контроль  з дисципліни як правило проводиться  в спеціалізірованних лабораторіях 

кафедри у вигляді іспиту.   

Як виключення, можливий також режим тестування “online” через мережу Internet, в 

такому разі тестування проводиться одночасно для всіх студентів групи у визначений 

викладачем час,  встановленими обмеженнями по часу як на виконання тесту, так і на час 

відсилки рішень тестових завдань для перевірки викладачу електронною поштою.                                             

 
 

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 70 

10 10 10 10  8 8 7 7 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

 

Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль  

2 

Змістовий модуль 

3 
40 100 



Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

8 8 8 8 8 8 5 5  2   

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

 Методичне забезпечення 

 

1.  Електронний НМКД з дисципліни «Методи та засоби аналізу МБІ (медико-біологічної 

інформації)»  

2. Перелік джерел для обов’язкового читання (the reader) в електронному вигляді 

3. Тестові завдання для комплексного контрольного тестування ( електронний варіант) 

4. Електронні посібники з дисципліни (доступні з мережі університету) 

 

Все зазначене вище методичне забезпечення дисципліни (за виключенням тестових 

завдань для контрольного тестування) є постійно доступним для студентів через внутрішню 

мережу університету. 

 

 

Викладач: 

Прищепов Олег Федорович, кандидат технічних наук, в.о. завідувача каф. 

Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Стаж науково-педагогічної 

діяльності більше 30 років. Кількість виданих наукових праць – більше 90. Кандидатська 

дисертація була захищена у 1986 році на тему “Застосування вакуумного всмоктування для 

підвищення якості чавуних відливок”. 

Сфера наукових інтересів – технологія та автоматизація виробництва, ДВЗ.  

 

 


