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СТАНДАРТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

 

Система стандартів з  

організації навчального процесу 

 

КОНСТРУКТОРСЬКІ ДОКУМЕНТИ  

У СФЕРІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Загальні положення 

 

 

 

 

СТВУЗ-ХПІ 

3.03-2006 

 

Чинний від 01.01.2007 

 

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 Цей стандарт установлює загальні положення з виконання 

конструкторських документів (КД), застосовуваних у навчальному 

процесі, відповідно до вимог стандартів Єдиної системи конструкторської 

документації (ЄСКД). 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 У цьому стандарті дані посилання на наступні стандарти: 

 ГОСТ 2.101-68 ЕСКД.  Виды изделий 

 ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских 

документов 

 ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки 

 СТВУЗ-ХПІ-3.05-2002 ССОНП. Конструкторські документи. 

Креслення. Вимоги до виконання 

 СТВУЗ-ХПИ-3.06-2002 ССОНП. Конструкторські документи. 

Специфікація. Вимоги до виконання 
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3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 3.1 Конструкторський документ (КД) – це графічний чи текстовий 

документ, що містить дані для розробки або виготовлення, контролю, 

експлуатації і ремонту виробу, оформлений відповідно до стандартів 

ЄСКД. 

 До графічних КД відносять креслення і схеми, до текстових – 

специфікацію, відомість документів та ін. 

 

4 ВИДИ ВИРОБІВ 

 4.1 Виріб – це будь-який предмет чи набір предметів виробництва, 

що підлягають виготовленню на підприємстві, наприклад, гайка, вал, 

підшипник, редуктор, верстат, літак, автоматична лінія тощо. 

 4.2 Види виробів та їх визначення установлені ГОСТ 2.101. 

Установлено чотири види виробів: 

 1) деталі;     3) комплекси; 

 2) складальні одиниці;   4) комплекти. 

 Визначення видів  виробів наведені в додатку А. 

 4.3 Стосовно виконання КД вироби підрозділяються на 

специфіковані – складальні одиниці, комплекси і комплекти і 

неспецифіковані – деталі. 

 Структурна схема видів виробів наведена на рисунку 4.1. 

 

5 ВИДИ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ 

 5.1 Види конструкторських документів установлені ГОСТ 2.102. 

Установлено 28 видів КД. Кожен вид КД виконується відповідно до вимог 

визначеного стандарту, додаток Б. 

 5.2 У навчальному процесі виконують тільки декілька видів КД.  

Найменування цих КД, їх код і номер стандарту, відповідно до якого 

виконується документ, наведені в додатку В.  

Визначення деяких видів КД наведені в додатку Г. 
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Рисунок 4.1 – Види виробів 

 

6 КОМПЛЕКТНІСТЬ КОНСТРУКТОРСЬКИХ 

ДОКУМЕНТІВ 

 6.1 Комплектність КД установлена ГОСТ 2.102. Установлена 

наступна комплектність КД на виріб: 

- основний конструкторський документ; 

- основний комплект конструкторських документів; 

- повний комплект конструкторських документів. 

6.2 За основні конструкторські документи приймають: 

 - для  деталей – креслення деталі; 
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 - для складальних одиниць, комплексів і комплектів – специфікацію. 

 6.3 Основний конструкторський документ окремо чи в сукупності з 

іншими записаними в ньому конструкторськими документами цілком і 

однозначно визначає даний виріб і його склад. 

 6.4 Основний комплект включає всі КД, розроблені на весь даний 

виріб у цілому, наприклад, складальне креслення, схема електрична 

принципова, технічні умови та ін. 

 В основний комплект КД виробу не входять КД його складових 

частин. 

 6.5 Повний комплект включає: 

 1) основний комплект КД на даний виріб у цілому; 

 2) основний комплект КД на всі складові частини даного виробу, що 

мають свої основні конструкторські документи. 

 6.6 У навчальному процесі комплектність КД, що встановлена 

ГОСТ 2.102, у такому обсязі не може бути застосована, так як навчальними 

програмами це не передбачається. У студентських проектах (роботах) 

виконується набір деяких видів КД, які визначаються програмою 

дисципліни та методичними вказівками кафедри, див. додаток В. 

 

7 СТАДІЇ РОЗРОБКИ КОНСТРУКТОРСЬКИХ 

ДОКУМЕНТІВ 

 7.1 Стадії розробки КД установлені ГОСТ 2.103. Установлено 

наступні стадії розробки КД: 

 1) технічна пропозиція;   2) ескізний проект; 

 3) технічний проект;   4) робоча документація. 

 На кожній стадії розробляється визначена номенклатура КД. 

 На стадіях технічна пропозиція, ескізний проект і технічний проект 

розробляють проектні КД, що служать основою для розробки виробу. 

 На стадії робочої документації розробляють КД, по яких 

виготовляють виріб, проводять його контроль, випробування, 

експлуатацію і ремонт. 

7.2 Структурна схема стадій  розробки КД дана на рисунку 7.1. 
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 Види конструкторських документів в залежності від стадій приведені 

у табл. 7.1, 7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1 

 

       Таблиця 7.1 – Номенклатура КД на проектних стадіях 

Стадія розробки Документи 

обов'язкові 

Документи, які розробляються 

при необхідності 

Технічна 

пропозиція 

 

ПТ, ПЗ 

 

ВЗ, ГК, схеми 

Ескізний проект ЕП, ПЗ ВЗ, ГК, схеми 

Технічний проект ТП, ВЗ, ПЗ СК, схеми, ТК, ГК 

Примітка. Коди КД, які приведені, – див. додаток Б. 

 

       Таблиця 7.2 – Номенклатура робочих КД на виріб 

Вироби Документи 

обов'язкові 

Документи, які 

розробляються при 

необхідності 

Деталі Креслення деталі ТК, ГК 

Складальні одиниці Складальне креслення (СК) 

Специфікація 

ТК, ГК, МК, схеми 

Комплекси Специфікація ТК, ГК, МК, схеми 

   Стадії розробки 

  Проектні Розробка робочої документації на 

 Техніч. 

пропоз. 

 Ескізн. 

проект 

Техніч. 

проект 

Види документів 

   по табл. 7.1 
Види документів 

   по табл. 7.2 
 

Деталь Складал. 

одиницю 

Комплекс Комплект 
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Комплекти Специфікація МК, схеми 

Примітка. Коди КД, які приведені, – див. додаток Б 

 7.3 У навчальному процесі при виконанні курсових і дипломних 

проектів (робіт) конструкторські документи розробляють на стадії 

ескізного або технічного проекту. 

 7.4 Ескізний проект – це сукупність конструкторських документів, 

які повинні містити принципові конструктивні рішення, що дають загальні 

представлення про устрій і принцип роботи виробу, а також дані, що 

визначають призначення, основні параметри і габаритні розміри 

розроблюваного виробу. 

 Ескізний проект є основою для розробки технічного проекту або 

робочої конструкторської документації. 

 7.5 Технічний проект – це сукупність конструкторських документів, 

які повинні містити остаточні технічні рішення, що дають повне 

представлення про устрій розроблюваного виробу, і вихідні дані для 

розробки робочої документації. 

 Технічний проект є основою для розробки робочої КД. 

 7.6 Відповідно до ГОСТ 2. 103 конструкторським документам  

залежно від етапу виконання роботи присвоюється визначена літера. 

 7.7 У навчальному процесі КД присвоюються наступні літери: 

1) з інженерної графіки – літера «Н» (навчальні креслення); 

2) в курсових проектах (роботах) – літери «КП» («КР»); 

3) в дипломних проектах (роботах) –літери «ДП» («ДР»). 

 Для рівнів освіти бакалавр, спеціаліст, магістр до літер «ДП» («ДР») 

додаються відповідно літери «Б», «С», «М». Наприклад,  

«ДРС»  –  дипломна робота спеціаліста. 

 7.8 Креслення з літерою «Н» допускається виконувати без спрощень, 

установлених стандартами ЄСКД. 
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ДОДАТОК А 

 

Визначення видів виробів 

 

 Деталь – виріб, виготовлений підприємством з одного за 

найменуванням і маркою матеріалу без застосування складальних 

операцій, наприклад: валик зі шматка металу, литий корпус, друкована 

плата, відрізок кабеля чи проводу заданої довжини і т.д. 

 Деталь може бути виготовлена з одного шматка матеріалу за 

допомогою з’єднувальних операцій (місцеве зварювання, пайка, зшивка), 

наприклад, трубка, спаяна чи зварена з одного шматка листового 

матеріалу, коробка, склеєна з одного шматка картону, чи мати захисне 

(декоративне) покриття, наприклад, гвинт, підданий хромуванню. 

 Складальна одиниця – виріб, складові частини якого підлягають 

з'єднанню між собою на підприємстві-виготовлювачі складальними 

операціями (згвинчуванням, зчленуванням, зшивкою, зварюванням і т.д.), 

наприклад, верстат, редуктор, зварений корпус, різець із пластинкою 

твердого сплаву і т.д. 

 Комплекс – два і більше специфікованих виробів, не з'єднаних на 

підприємстві-виготовлювачі складальними операціями, але призначені для 

виконання взаємозалежних експлуатаційних функцій, наприклад, потокова 

лінія верстатів-автоматів, автоматична лінія і т.д. 

 Комплект – два і більше виробів (не з'єднаних на підприємстві-

виготовлювачі складальними операціями), що являють собою набір 

виробів і мають загальне експлуатаційне призначення допоміжного 

характеру, наприклад: комплект запасних частин, комплект інструментів і 

приладдя, комплект вимірювальної апаратури і т.д. 
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ДОДАТОК Б 

 

Перелік конструкторських документів, 

їхній код і номер стандарту 

 

 Таблиця Б.1 

Найменування КД Код КД Номер стандарту 

(ГОСТ) 

Креслення деталі – 2.109-73 

Складальне креслення СК 2.109-73 

Креслення загального вигляду ВЗ 2.120-73 

Теоретичне креслення ТК 2.102-68 

Габаритне креслення ГК 2.109-73 

Електромонтажне креслення МЕ 2.413-72 

Монтажне креслення МК 2.109-73 

Схеми 1) 2.701-84 

Специфікація – 2.106-96 

Відомість технічної 

пропозиції 

ПТ 2.118-73 

Відомість ескізного проекту ЕП 2.119-73 

Відомість технічного проекту ТП 2.120-73 

Пояснювальна записка ПЗ 2.106-96 

Технічні умови ТУ 2.114-95 

Програма і методика випробувань ПМ 2.106-96 

Таблиця ТБ 2.106-96 

Розрахунок РР 2.106-96 

Експлуатаційні документи 2) 2.601-95 

Ремонтні документи 2) 2.602-95 

Інструкція І 2.106-96 

1)  Код схеми присвоюється в залежності від її виду і типу, ГОСТ 2.701 

2)  Код присвоюється в залежності від виду документа відповідно із  

ГОСТ 2.601 і ГОСТ 2.602 
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ДОДАТОК В 

 

Види конструкторських документів,  

які виконуються у навчальному процесі 

 

 Таблиця В.1 

Найменування КД Код КД Номер стандарту 

 

Креслення деталі         – 1)  

Складальне креслення СК СТВУЗ-ХПІ-3.05-2002 

Креслення загального вигляду ВЗ  

Теоретичне креслення ТК ГОСТ 2.102-68, табл. 1 

Габаритне креслення ГК ГОСТ 2.109-73, розд. 1; 4 

Електромонтажне креслення МЕ ГОСТ 2.413-72 

Монтажне креслення МК ГОСТ 2.109-73, розд.1; 5 

Схеми 2) ГОСТ 2.701-84 

Специфікація         – 1) СТВУЗ-ХПІ-3.06-2002 

1)  Креслення деталі і специфікація коду не мають. 
2)  Код схеми присвоюється залежно від її виду і типу  по ГОСТ 2.701-84 

Примітка. КД, що виділені жирним шрифтом, є основними. 
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ДОДАТОК Г 

 

Визначення видів конструкторських документів 

 

 Креслення деталі  – документ, що містить зображення деталі та інші 

дані, необхідні для її виготовлення і контролю. 

 

 Складальне креслення – документ, що містить зображення 

складальної одиниці та інші дані, необхідні для її зборки (виготовлення) і 

контролю. На СК складається специфікація. 

 

 Креслення загального вигляду – документ, що визначає 

конструкцію виробу, взаємодію його складових частин і пояснює принцип 

роботи виробу, а також містить перелік складових частин, зазначених 

безпосередньо біля зображення, або зведених у таблицю. 

 

 Монтажне креслення – документ, що містить (спрощене) 

зображення виробу, а також дані, необхідні для його установки (монтажу) 

на місці застосування. На МК складається перелік складових частин. 

 

 Специфікація – документ, що визначає склад складальної одиниці, 

комплексу або комплекту. 

 

 Схема – документ, на якому складові частини виробу і зв'язки між 

ними зображують умовними графічними позначеннями (елементи схеми). 

На схему складається перелік елементів. 
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