
   



 



1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Ресурс годин на вивчення дисципліни «Основи конструювання» за чинним 

НП, розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання ха-

рактеризує таблиця 1. 

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених на вивчення дисципліни «Основи конст-

руювання» 

Найменування показників 

Всього 
Розподіл по семестрах 

Семестр  7(3) 

денна форма 

навчання 

(ДФН) 

заочна форма 

навчання 

(ЗФН)* 

денна форма 

навчання 

(ДФН) 

заочна форма 

навчання 

(ЗФН)* 

Кількість кредитів ECTS 5 5 5 5 

Кількість модулів  1 1 1 1 

Загальний обсяг часу, год, у т.ч. 150 150 150 150 

Аудиторні заняття, год, у т.ч. 72 14 72 14 

лекційні заняття 36 6 36 6 

семінарські заняття - - - - 

практичні заняття 18 4 18 4 

лабораторні заняття 18 4 18 4 

Самостійна робота, год, у т.ч. 78 136 78 136 

виконання курсового проекту (роботи) - - - - 

виконання контрольних робіт - 20 - 20 

опрацювання матеріалу, викладеного на 

лекціях 
14 22 14 22 

опрацювання матеріалу, винесеного на са-

мостійне вивчення 
24 68 24 68 

підготовка до практичних занять та конт-

рольних заходів 
20 16 40 26 

підготовка звітів з лабораторних робіт 20 10 20 10 

Підготовка до екзамену - - - - 

Форма семестрового контролю Диф. залік Диф. залік Диф. залік Диф. залік 

 

 



 2 МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни – засвоїти обсяг теоретичних знань та набути 

практичних навичок з основних організаційних, методичних та науково-технічних 

принципів та законів проектування конструкцій нафтогазового машинобудування, а 

саме: 

- засвоїти порядок та основні принципи розроблення конструкторської доку-

ментації на продукцію бурового та нафтогазопромислового обладнання; 

- засвоїти загальні методи та принципи конструювання; 

- опанувати навики вибору конструкційних матеріалів для виробів бурового 

та нафтогазопромислового обладнання; 

- засвоїти основні принципи зменшення матеріаломісткості і підвищення жо-

рсткості конструкцій; 

- засвоїти основні засади аналізу і відпрацювання конструкції на технологіч-

ність; 

- опанувати типовою методологією розрахунку конструкції на міцність; 

- вивчити задачі, суть та організацію проведення контролю конструкторської 

документації; 

- ознайомитися з основними положеннями системи якості продукції машино-

будування та способами її забезпечення і підтримання. 

Після вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати 

навчання через знання, уміння та навички: 

- володіти основними нормативними принципами і положеннями систем і ро-

зроблення та поставлення продукції на виробництво; 

- уміти розробляти окремі графічні та текстові конструкторські документ і на 

нескладні вироби; 

- уміти аналізувати схеми та конструкції обладнання з метою вибору раціо-

нальної конструкції; 

- використовувати типові і стандартні рішення, уніфіковані вузли та деталі 

при розробленні та модернізації конструкції; 

- обґрунтовувати та вибирати типи конструкційних матеріалів та методи їх 

зміцнення в процесі проектування; 

- складати розрахункові схеми та алгоритми розрахунків на міцність; 

- аналізувати конструкції на технологічність; 

- оцінювати якість виробів нескладної конструкції. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої осві-

ти України: 

загальних: 

- здатність до абстрактного мислення; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- здатність проведення досліджень на певному рівні. 



фахових: 

- здатність втілювати інженерні розробки у галузевому машинобудуванні з 

урахуванням технічних, організаційних, правових, економічних та екологічних ас-

пектів за усім життєвим циклом машини: від проектування, конструювання, експлу-

атації, підтримання працездатності, діагностики та утилізації; 

- здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування та спеціа-

лізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань в 

галузі машинобудування; 

- здатність приймати ефективні рішення щодо вибору конструкційних мате-

ріалів, обладнання, процесів та поєднувати теорію і практику ді т розв’язування ін-

женерного завдання; 

- здатність реалізовувати творчий та інноваційний потенціал у проектних ро-

зробках в сфері галузевого машинобудування; 

- здатність розробляти плани і проекти у сфері галузевого машинобудування 

за невизначених умов, спрямовані на досягнення мети з урахуванням наявних об-

межень, розв’язувати складні задачі і практичні проблеми підвищування якості про-

дукції та її контролювання; 

- здатність проводити перевірку технічного стану устаткування з експлуата-

ційних умовах, оцінку відповідності чинним нормативним документам. 

Програмні результати навчання, визначені стандартом вищої освіти з з 

освітньо-професійною програмою: 

- здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практи-

чних проблем у галузевому машинобудуванні; 

- аналізувати інженерні об'єкти, процеси та методи; 

- розуміти відповідні методи та мати навички конструювання типових вузлів 

та механізмів відповідно до поставленого завдання; 

- розробляти деталі та вузли машин із застосуванням систем і автоматизова-

ного проектування; 

- вміти розробляти технічну документацію з раціональної експлуатації, техні-

чного обслуговування, безпечного проведення монтажних, випробувальних та ре-

монтних робіт бурового і нафтогазопромислового обладнання. 

 

 



3 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1 Тематичний план лекційних занять 

 Тематичний план лекційних занять дисципліни “ Основи конструювання ” ха-

рактеризує таблиця 2. 

 Таблиця 2 − Тематичний план лекційних занять 

Шифр  
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем (Т) та їх зміст  

Обсяг годин 
Літера-

тура 

ДФН ЗФН 
поряд-

ковий 

номер 

1 2 3 4 5 

М 1 Основи конструювання 36 6  

ЗМ 1 
Розроблення конструкторської документації та основні прин-

ципи конструювання 
16 4  

Т 1.1 

Система розроблення та поставлення продукції на виробництво При-

значення і загальні положення системи розроблення та поставлення про-

дукції на виробництво. Вихідні дані на проектування. Технічне завдання 

на проектування, його структура, зміст та порядок розроблення. Етапи 

розроблення та поставлення продукції на виробництво 

4  1, 2 

Т 1.2 

Конструкторська документація Конструкторська документація, її кла-

сифікація. Призначення та зміст основних графічних і текстових констру-

кторських документів. Стадії розроблення конструкторської документації 

(технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, робоча докуме-

нтація). Експлуатаційна документація та її призначення. Види експлуата-

ційних конструкторських документів. Експлуатаційний конструкторський 

документ «Настанова з експлуатації». Призначення, зміст, структура до-

кумента. 

4  1, 2 

Т 1.3 

Загальні принципи і методи конструювання Уніфікація і стандартиза-

ція агрегатів, вузлів, деталей, конструктивних елементів. Створення ма-

шин і обладнання на базі уніфікації (метод базового агрегату, секційний 

метод, метод комплексної стандартизації, метод агретування, метод мо-

дифікації).Зменшення номенклатури машин: універсалізація машин та 

обладнання, послідовний розвиток конструкцій, створення параметрич-

них рядів обладнання. Методика розроблення параметричних рядів ма-

шин і обладнання. 

4  1, 2 

Т 1.4 

Методика та загальні правила конструювання. Методика конструю-

вання (конструктивне наслідування, вивчення сфери застосування облад-

нання, вибір схеми конструкції, компонування конструкції). Варіантне 

конструювання.  

Загальні правила конструювання. 

4  1, 2 

ЗМ 2 Конструкційні матеріали 14 2  

Т 2.1 

Вибір конструкційних матеріалів. Аналіз факторів, що впливають на 
вибір конструкційних матеріалів. Номенклатура сучасних конструкцій-
них матеріалів та умова їх використання для нафтогазового обладнання. 
Рекомендації щодо вибору конструкційних матеріалів в залежності від 
умов експлуатації обладнання (кліматичних умов, агресивності середо-
вища, теплового режиму роботи, характеру навантаження). 

2  1, 2 

Т 2.2 

Термічні та хіміко-термічні методи зміцнення деталей Суть і аналіз 
термічних методів зміцнення деталей бурового і нафтогазопромислового 
обладнання. Суть та аналіз хіміко-термічних методів зміцнення деталей 
бурового і нафтогазопромислового обладнання. Рекомендації щодо вибо-
ру методів зміцнення деталей бурового і нафтогазопромислового облад-
нання. Правила позначення на кресленнях методів і параметрів зміцнен-
ня. Вплив економічних факторів на вибір конструкційних матеріалів і ме-
тодів їх зміцнення. 

4  1, 2 

Т 2.3 
Матеріаломісткість і жорсткість конструкцій Матеріаломісткість кон-
струкції. Критерії оцінки матеріаломісткості, основні показники, методи 
розрахунку. Способи зниження матеріаломісткості конструкцій. Жорст-

2  1, 2 



кість конструкцій. Показники жорсткості. Методи підвищення жорсткості 
конструкцій. 

Т 2.4 Технологічність конструкцій. Загальні положення технологічності кон-
струкцій. Номенклатура показників технологічності конструкції та мето-
ди їх визначення. Методика кількісної оцінки технологічності конструк-
ції. Відпрацювання конструкції на технологічність. Конструкторсткі за-
ходи підвищення технологічності конструкції деталей, з’єднань, склада-
льних одиниць. 

2  1, 2 

Т 2.5 Загальні принципи розрахунку конструкції на міцність. Класифікація 
методів розрахунку на міцність. Загальна методологія розрахунку конс-
трукції на міцність. Розрахунок конструкції на міцність в умовах склад-
ного напруженого стану. Критерії міцності. Вибір допустимих напружень 
та коефіцієнтів запасу міцності. Експериметальні методи визначення на-
пруженого стану конструкції. Втомна та корозійно-втомна міцність конс-
трукцій. Загальні принципи розрахунку конструкцій на втомну міцність. 
Вплив конструктивних, технологічних та експлуатаційних факторів на 
втомну міцність конструкцій. Використання комп ютерних технологій 
для визначення напружено-деформованого стану конструкцій. 

4  1, 2 

ЗМ 3 Контроль конструкторської документації та якості продукції 6   

Т 3.1 

Контроль конструкторської документації. Мета і задачі контролю 
конструкторської документації. Технологічний контроль конструкторсь-
кої документації. Порядок проведення технологічного контролю. Мета і 
задачі метрологічного контролю. Організація та порядок проведення мет-
рологічного контролю. Нормоконтроль конструкторської документації. 
Організація проведення нормоконтролю. Експертиза конструкторської 
документації 

2  1, 2 

Т 3.2 

Основні поняття про якість та систему контролю якості. Основні по-
няття якості продукції. Загальна характеристика чинників, що впливають 
на продукції. Контроль якості продукції. Класифікації видів технічного 
контролю продукції. Програма і методика випробувань. Структура та 
програми і методики приймальних випробувань. 

4  1, 2 

 
Всього: М 1 – змістових модулів 3. 



3.2 Практичні заняття 

 Теми практичних занять з дисципліни “ Основи конструювання ” наведено у 

таблиці 3. 

 Таблиця 3 − Теми практичних занять 

Шифр  
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем практичних занять  

Обсяг годин 
Літера-

тура 

ДФН ЗФН 
поряд-

ковий 

номер 

1 2 3 4 5 

М 1 Основи конструювання 18 4  

ЗМ 1 
Розроблення конструкторської документації та основні прин-

ципи конструювання 
4 2 

 

П 1.1 
Розроблення конструкторського документа «Настанова з експлуа-

тації» 
4 2 1 п 

ЗМ 2 Конструкційні матеріали 8 2  

П 2.1 Вибір конструкційних матеріалів і методів зміцнення 2 2 1 п 

П 2.2 Аналіз технологічності конструкції 2  1 п 

П 2.3 
Варіантне конструювання з оцінкою відносної досконалості 

прийнятих рішень 
2  1 п 

П 2.4 Розрахунок конструкції на статичну міцність 2  1 п 

ЗМ 3 Контроль конструкторської документації та якості продукції 2   

П 3.1 Розроблення програми і методики випробування конструкції 2  1 п 

 

 

3.3  Лабораторні заняття 

 Теми лабораторних занять з дисципліни “ Основи конструювання ” наведено у 

таблиці 4. 

 Таблиця 4 − Теми лабораторних занять 

Шифр 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем лаборатор-

них  занять 

Обсяг годин Літера-

тура 

ДФН ЗФН 
порядко-

вий  номер 

М 1 Основи конструювання 18 4  

ЗМ 1 Розроблення конструкторської документації та основні прин-
ципи конструювання 

2 2  

Л 1.1 Складання технічного опису конструкції деталі 2 2 1 л 

Л 1.2 
Обгрунтування вибору конструкційних матеріалів та методів зміц-

нення для запобіжного клапана 
2  1 л 

ЗМ 2 Конструкційні матеріали 12 2  

Л 2.1 Способи підвищення жорсткості деталей верстата-качалки 2  1 л 

Л 2.2 Визначення рівня технологічності вертлюжка 2  1 л 

Л 2.3 
Визначення зусилля запресування-розпресування з’єднання з гаран-
тованим натягом 

2  1 л 

Л 2.4 Визначення коефіцієнту запасу міцності в деталях гідроциліндра 4 2 1 л 

ЗМ 3 Контроль конструкторської документації та якості продукції 2   

Л 3.1 
Проведення технічного контролю виробу методом контрольного 

розбирання-збирання 
4  1 л 



3.4 Планування самостійної роботи студента 

 Перелік матеріалу, який виноситься на  самостійне опрацювання студентами 

подано в таблиці 5. 

 Таблиця 5 – Матеріал, що виноситься на самостійну роботу студента 

Шифр  
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення  

Обсяг годин 
Літера-

тура 

ДФН ЗФН 

Поряд-

ковий 

номер 

1 2 3 4 5 

М 1 Основи конструювання 24 68  

ЗМ 1 
Розроблення конструкторської документації та основні прин-

ципи конструювання 
10 23  

Т 1.1 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво 2 8 1, 2, 1 с 

Т 1.2 
Конструкторська документація. Експлуатаційний конструкторсь-

кий документ «Настанова з експлуатації». Призначення, зміст, 

структура документа. 
4 8 1, 2, 1 с 

Т 1.3 
Загальні принципи і методи конструювання. Методика розроб-

лення параметричних рядів машин і обладнання. 
2 4 1, 2, 1 с 

Т 1.4 
Методика та загальні правила конструювання. Загальні правила 

конструювання 
2 3 1, 2, 1 с 

ЗМ 2 Конструкційні матеріали 10 30  

Т 2.1 
Вибір конструкційних матеріалів. Номенклатура сучасних конс-

трукційних матеріалів та умова їх використання для нафтогазового 

обладнання. 
2 6 1, 2, 1 с 

Т 2.2 

Термічні та хіміко-термічні методи зміцнення деталей. Правила 

позначення на кресленнях методів і параметрів зміцнення. Вплив 

економічних факторів на вибір конструкційних матеріалів і методів 

їх зміцнення. 

2 6 1, 2, 1 с 

Т 2.3 Матеріаломісткість і жорсткість конструкцій 1 6 1, 2, 1 с 

Т 2.4 Технологічність конструкцій 1 4 1, 2, 1 с 

Т 2.5 Загальні принципи розрахунку конструкції на міцність 2 4 1, 2, 1 с 

Т 2.6 
Експериментальні методи визначення напруженого стану констру-

кції 
2 4 1, 2, 1 с 

ЗМ 3 Контроль конструкторської документації та якості продукції 4 15  

Т 3.1 
Основні поняття про якість та систему контролю якості. Про-

грама і методика випробувань. Структура та зміст програми і мето-

дики приймальних випробувань. 
4 15 1, 2, 1 с 

 



4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Основна література 

1. Костриба І. В. Основи конструювання нафтогазового обладнання. Навчаль-

ний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ 2007. 196 с. 

2. Розрахунок, конструювання, монтаж та експлуатація машин та обладнання 

для спорудження свердловин: підручник / Б. В. Копей, М. М. Лях. Івано-Франківськ: 

ІФНТУНГ, 2021. 612 с. 

 

4.2 Додаткова література 
 

3. Боженко Л. І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія в машинобудуван-

ні. - Львів: Світ, 2003. 
4. ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення. 

5. ДСТУ 2862-94 Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги. 

6. ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначенню. 

7. ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни за визначення. 

8. ДСТУ 3230-95 Управління якістю та забезпечення якості. Терміни за визначення. 

9. ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. 

Основні терміни та визначення. 

10. ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції га виробницт-

во. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення. 

11. ДСТУ ISO 9001-95 Системи управління якістю. Вимоги. 
 

4.3 Література та методичне забезпечення практичних робіт 

1п Костриба І. В. Основи конструювання: практикум. / І. В. Костриба, 

І. І. Шостаківський. 2-ге вид. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. 51 с.  

 

4.4 Література та методичне забезпечення лабораторних робіт 

1л Костриба І.В. Основи конструювання: Лабораторний практикум. 

/ І. В. Костриба, І. І. Шостаківський. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. 53 с. 
 

4.5 Література та методичне забезпечення самостійної роботи 

1 с Костриба І. В. Основи конструювання. Методичні вказівки для самостійної 

роботи. Івано-Франківськ: Факел, 2010. 

 

 



5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

 Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів з дисципліни 

«Основи конструювання» наведена у таблиці 6. 

 

 Таблиця 6 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів з 

дисципліни «Основи конструювання» 

Види робіт, що контролюються Максимальна 

кількість балів 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістовного модуля ЗМ 1  15 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістовного модуля ЗМ 2 10 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістовного модуля ЗМ 3 10 

Контроль практичних навиків при виконанні шести практичних робіт 

модуля  М1 (6х5) 

30 

Контроль умінь при виконанні та захисті звітів з семи лабораторних 

робіт модуля М1 (7х5) 

35 

      Усього 100 

 

 Оцінка з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної шкали оці-

нювання, що наведена нижче. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види на-

вчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  

диференційованого заліку 

90 - 100 A Відмінно 

82 – 89 B 
Добре 

75 – 81 C 

67 – 74 D 
Задовільно 

60 – 66 E 

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторно-

го складання 

0 - 34 F 
незадовільно з обов'язковим повтор-

ним вивченням дисципліни 

 


