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Передмова
Пропонований конспект лекцій написаний і підготовлений до ви-

дання виключно завдяки постійній підтримці моїх колег, яким я щиро 
вдячний, у особливості вдячний: доктору технічних наук, професору 
Гуліді Е.М., доктору технічних наук, професору Мартинціву М.П. і 
доктору технічних наук, професору Харченку Е. В., які взяли на себе 
клопіт рецензентів – прочитати цей конспект, зробити слушні зауваги 
та побажання, які допомогли мені подати матеріал простіше, логічніше 
і зрозуміліше. Висловлюю також подяку співробітникам кафедри де-
талей машин, які також зробили зауваги і багато допомогли у процесі 
підбору та оформлення матеріалу конспекту.




