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ВСТУП 

Практичні заняття по курсу «Взаємозамінність, стандартизація та 

технічні вимірювання» дають можливість студентам закріпити та доповнити 

теоретичні знання, отриманих на лекціях, застосовувати ці знання для 

вирішення конкретних практичних задач, прищепити навички самостійного 

прийняття рішень та виконання необхідних розрахунків, навчитись 

користуванню довідниковими матеріалами.  

Використання методичного посібника у навчальному процесі має 

сприяти розвитку технічного мислення студентів, стимулювати їх активність 

та самостійну роботу. 

Методичний посібник розроблений для розв’язання практичних задач з 

основних розділів курсу. Методичні вказівки до кожного з практичних занять 

містять: мету завдання, завдання, короткі теоретичні положення, приклад 

виконання завдання, контрольні питання з теми, питання до перевірки 

підготовленості студентів до занять. 

На практичних заняттях обов’язковим є самостійне виконання 

індивідуальних завдань. 

Перед кожним практичним заняттям студент повинен підготувати 

теоретичний матеріал до заняття, поданий в лекційному матеріалі та 

рекомендованій літературі. 

При розробці методичного посібника за основу були прийняті 

«Методические указания для проведения практических занятий по курсу 

«Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» 

/Беспрозванная Е.Ш., Гуня А.П., Молибожко В.А., Переверзев М.Н. – 

Донецк: ДПИ, 1984. – 48 с.» 
 


