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Спеціальність (код 12-131-Б) :: Прикладна механіка 
Дисципліна : Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 
Розділ  1. Розміри та з'єднання в машинобудуванні. Взаємозамінність, стандартизація, 
методи та засоби контролю деталей гладких циліндричних з`єднань 
§ 1. Основні положення взаємозамінності та стандартизації, розміри, відхилення, 
допуски, посадки за Єдиною системою допусків і посадок (ЄСДП) 

§ 2. Основні ознаки ЄСДП (система отвору та система вала, одиниця допуску, квалітет 
точності, ряди основних відхилень, посадки в системі отвору або вала) та контроль 
гладких циліндричних деталей 
Розділ  2. Параметри шорсткості поверхні, відхилень форми і розташування поверхонь 
деталі 
§ 1. Основні параметри шорсткості поверхні деталі 
§ 2. Основні параметри відхилень форми та розташування поверхонь деталі 
Розділ  3. Основні норми взаємозамінності деталей різевих з`єднань і циліндричних 
зубчастих коліс 
§ 1. Взаємозамінність деталей метричних різей і їх контроль 
§ 2. Точність і контроль циліндричних зубчастих коліс і передач 
Розділ  4. Основні норми взаємозамінності деталей шпонкових і шліцевих з`єднань 
§ 1. Взаємозамінність деталей шпонкових з’єднань 
§ 2. Точність і контроль деталей шліцевих прямобічних з’єднань 

Література 
1. Базієвський С.Д. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання : підруч. / С. Д. 
Базієвський, В. В. Дмитришин. – К.: Либідь, 2004. – 504 с. 
2. Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація управління якістю і сертифікація : навч. посіб. / Р. В. 
Бичківський, П. Р. Гамула. – Львів Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 536 с. 
3. Когут М.С. Основи взаємозамінності, стандартизації, акредитації та технічні вимірювання : підруч. 
/ М.С. Когут, Н.М. Лебідь, О.В. Білоус, І.Є. Кравець. – Львів: Світ, 2010. – 528 с. 
4. Кирилюк Ю.Є. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. / Ю. Є. Кирилюк, Г. С. 
Якимчук. – К.: Основа, 2003. – 218 с. 
 
Дисципліна : Технічна механіка 
Розділ  1. Статика 
§ 1. Основні поняття статики. Аксіоми статики. В’язі та їх реакції. Найпростіші 
теореми статики. Послідовність розв’язування задач статики 
§ 2. Система збіжних сил. Проекція вектора на вісь і площину. Знаходження рівнодійної 
системи збіжних сил 
§ 3. Момент сили. Момент сили відносно точки. Момент сили відносно осі 
§ 4. Теорія пар сил. Пара сил. Еквівалентність пар сил на площині і в просторі. Додавання 
пар сил. Рівновага пар сил 
§ 5. Умови рівноваги довільної системи сил. Плоска система сил. Просторова система сил. 
Система паралельних сил. Умови рівноваги твердого тіла 
§ 6. Тертя. Тертя ковзання. Закони тертя ковзання. Тертя кочення 

§ 7. Центр ваги. Система двох паралельних сил. Додавання паралельних сил. Центр 
паралельних сил. Центр ваги тіла, об’єму, площі, лінії. Метод знаходження центра ваги. 
Центр ваги деяких однорідних тіл 
Розділ  2. Кінематика 



§ 1. Вступ до кінематики. Основні поняття кінематики. Кінематика точки. Три способи 
задавання руху точки. Зв’язок між способами задавання руху точки. Векторний спосіб 
вивчення руху точки. Координатний спосіб вивчення руху точки. Вивчення руху точки в 
полярній системі координат. Натуральний спосіб вивчення руху точки. Дотичне і 
нормальне пришвидшення у разі координатного способу задавання руху 
§ 2. Кінематика твердого тіла. Поступальний рух твердого тіла. Швидкість і 
пришвидшення точок тіла під час поступального руху 

§ 3. Обертальний рух твердого тіла. Означення і властивості обертального руху тіла. 
Кінематичні характеристики обертального руху тіла. Рівномірний і рівнозмінний 
обертальний рух тіла. Кінематичні характеристики точок тіла в обертальному русі. 
Передача обертальних рухів. Передавальні механізми 

§ 4. Означення і властивості плоского руху тіла. Кінематичні характеристики точок 
плоскої фігури. Швидкість точки. Пришвидшення точки. Теорема про пришвидшення 
точок плоскої фігури 

Література 
1. Теоретична механіка. Статика. / [І. В. Кузьо, Т.-Н. М. Ванькович, Я. А. Зінько, І. П. Смерека.]. – 
Львів. 2007  
2. Короткий довідник з теоретичної механіки : навч. посіб. / [І. П. Смерека, А. Ф. Барвінський, Б. Д. 
Білоус, І. В. Кузьо, Я. А. Зінько.]. – Львів, 2001. 
3. Теоретична механіка : навч. посіб. для студ. дистан. форми навч. / [І. П. Смерека, І. В. Кузьо, В. Т. 
Придиба, Я. А. Зінько.]. –Львів 2004. 
4. Божидарнік В.В. Методика розв’язування і збірник задач з теоретичної механіки. / В. В. 
Божидарнік, Л. Д. Величко. – Луцьк. 2003. 
 
Дисципліна : Обладнання та технології зварювальних робіт 
Розділ  1. Зварювання плавленням 
§ 1. Сутність і техніка способів зварювання плавленням 
§ 2. Обладнання та матеріали для зварювання плавленням 
Розділ  2. Технологія контактного зварювання 
§ 1. Технологія контактного зварювання 
§ 2. Обладнання для контактного зварювання 
Розділ  3. Газове зварювання 
§ 1. Гази для газотермічної обробки матеріалів 
§ 2. Апаратура та обладнання для газотермічної обробки матеріалів 
Розділ  4. Виготовлення зварних конструкцій 
§ 1. Заготівельні операції зварювального виробництва 
§ 2. Складально-зварювальні операції 

Література 
1. Александров О.Г. Будова та експлуатація устаткування для зварювання плавленням. / О. Г. 
Александров, І. І. Заруба. – К.: Техніка, 1998 р. 
2. Гуменюк І.В. Обладнання і технологія газозварювальних робіт. / І. В. Гуменюк, О. Ф. Іваськів. – К.: 
Грамота, 2005 р. 
3. Гуменюк І.В. Технологія електродугового зварювання : підруч. / І.В. Гуменюк, О.В. Іваськів, О.В. 
Гуменюк. – К. : Грамота, 2007. – 512 с. 
4. Патон Б.Е. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением. / Б. Е. Патон. – М.: 
Машиностроение, 1974 г. – 768 с. 
5. Палаш В.М. Металознавчі аспекти зварності залізовуглецевих сплавів. / В. М. Палаш. – Львів : 
2003. – 235 с. 
 

 


