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ВСТУП 

Курс «Методологія проектування» є однією з основних базових дисциплін 

за напрямками підготовки 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна 

механіка».  

Згідно з ОКХ курс «Методологія проектування» формує відповідну 

компетенцію, а саме вивчення методів технологічного прогнозування 

параметрів об’єктів що проектуються з  урахуванням  вимог експлуатації і 

виготовлення машин,  вузлів і деталей, ознайомлення з основами САПР і 

засобами планування НДР  на  стадіях  визначення мети проекту і його 

доопрацювання. 

В дисципліні значна увага приділяється виявленню і використанню  

взаємозв’язку  між окремими  спеціальними дисциплінами в процесі 

проектування машин і апаратів хімічного машинобудування. Крім того вона  

включає  індивідуальні  методи досліджень і рішення задач самого процесу 

проектування його удосконалення,  підвищення ефективності. Сюди входять 

такі розділи, як технологічне проектування,  морфологічні моделі,  системний 

підхід та  інше,  які представляють значний інтерес для сучасного інженера, 

проектувальника чи конструктора. 

Загальний навчальний час, потрібний для вивчення дисципліни складає 

(разом з СРС) 288 год. (8,0 кредитів) згідно з навчальним планом. Матеріал 

дисципліни викладається на 5-му курсі навчання студента. 

Метою дисципліни є вивчення  методів технологічного прогнозування 

параметрів об’єктів що проектуються з  урахуванням  вимог експлуатації і 

виготовлення машин,  вузлів і деталей, ознайомлення з основами САПР і 

засобами планування НДР  на  стадіях  визначення мети проекту і його 

доопрацювання. 

Згідно з ОПП, змістом уміння, що забезпечується, є наступне: 
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- використовуючи технічну літературу й дані щодо характеристик 

продукції та обладнання для її виготовлення,   обирати типову технологічну 

схему обладнання, що проектується. 

- використовуючи результати аналізу умов виготовлення та експлуатації 

виробу з урахуванням технології процесу й необхідних властивостей 

одержуваної товарної продукції,  обирати стандартні технічні засоби для 

забезпечення заданих показників (продуктивності, матеріаломісткості, 

енергоспоживання, екологічних та ергономічних показників) обладнання, що 

конструюється.  

- за методикою оцінки ефективності інновацій розрахувати результати 

реалізації рішень в умовах конструкторського бюро і визначити ефективність 

прийнятого проектно-конструкторського рішення (інновації) 

- використовуючи інформацію щодо стану об'єкта й шляхів його удоско-

налення, за допомогою спеціальної патентної інформації  в умовах науково-тех-

нічної бібліотеки та(або) місця користувача INTERNET здійснити патентний 

пошук за заданим класом винаходів. 

- використовуючи літературні джерела технічної інформації, сучасні 

інтегровані середовища, за допомогою відповідних стандартів та правил роботи 

формулювати і вирішувати задачі, що виникають у ході науково-дослідної 

діяльності і потребують заглиблених професійних знань 

- використовуючи діючі стандарти, норми, правила, а також результати 

параметричних, гідравлічних, конструктивних та інших розрахунків 

технологічного обладнання, здійснювати оформлення типових текстових 

конструкторських документів (технічних умов, технічних описів, паспортів, 

розрахунків, пояснювальних записок, інструкцій тощо), які містять основні дані 

для розробки технологічного обладнання або виготовлення товарної продукції. 

- використовуючи наявні технічні рішення, за допомогою діючих правил 

та норм організувати роботу колективу по розробці, взаємодію колективу 

розроблювачів і замовника, а також розроблювачів різних спеціальностей 
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- використовуючи зібрану науково-технічну інформацію, за допомогою 

способів і методів роботи із системами автоматизованого проектування  

виконувати типові завдання їх інформаційного забезпечення. 

- використовуючи дані щодо науково-дослідного або виробничого процесу 

та існуючі джерела інформації, підібрати нормативно-технічну документацію, 

яка регламентує виготовлення товарної продукції, (стандарти, норми, правила, 

інструкції, технічні умови, технічні характеристики, експлуатаційні, ремонтні 

документи). 

- використовуючи літературні джерела технічної інформації, сучасні 

інтегровані середовища, за допомогою відповідних стандартів та правил роботи 

впроваджувати результати НДР при проектуванні та модернізації техніки та 

технологічних процесів  

 
1. Загальні положення щодо самостійної роботи студентів 

Самостійна робота студентів регламентується Положенням про 

організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України  № 161 від 2 червня 1993 

року та Положенням про систему нарахування балів за кредитно-модульною 

системою. 

Положенням про організацію навчального процесу в вищих навчальних 

закладах України передбачено, що навчальний час, відведений для самостійної 

роботи студентів визначається робочим навчальним планом і повинен 

становити не менше 50% загального обсягу навчального часу студента, 

відведеного для вивчення дисципліни.  

Самостійна робота студентів ставить за мету: 

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності 

студентів; 

- формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення 

знань; 
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- здобуття студентом глибокої системи знань; 

- самостійна робота студентів як результат морально-вольових зусиль. 

Завданням самостійної роботи студентів є наступне: 

- навчити студентів самостійно працювати над літературою; 

- творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати; 

- набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні 

знань, вмінь. 

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни визначається навчальною 

програмою дисципліни та робочою навчальною програмою вивчення 

дисципліни. 

На самостійну роботу можуть виноситись: 

- підготовка до лекцій; 

- частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом; 

- підготовка до семінарських, практичних занять, занять з комп’ютерного 

практикуму; 

- виконання курсового проекту по дисципліні; 

- виконання індивідуальної роботи. 

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної 

дисципліни може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, 

комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах. 

Залежно від особливостей дисциплін викладач може видавати студентам 

різні види завдань самостійної роботи: 

- переробка інформації отриманої безпосередньо на обов’язкових 

навчальних заняттях; 

- робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій; 

- самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту; 

- робота з довідковою літературою; 

- написання рефератів, повідомлень; 

- творчі завдання (доповіді, проекти, есе, огляди тощо); 



 8 8

- виконання підготовчої роботи до лабораторних та практичних занять, 

комп’ютерного практикуму; 

- виконання індивідуальних графічних, розрахункових завдань; 

- виконання курсових робіт (проектів); 

- підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

- виготовлення наочності; 

- складання картотеки літератури за змістом наступної фахової діяльності; 

Успішне виконання завдання самостійної роботи можливе за умови 

наявності у студентів певних навичок: вміння працювати з книгою (складати 

план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати 

різні види таблиць, проводити їх аналіз). При виконанні завдань з 

комп’ютерного практикуму – навичок роботи з ПЕОМ та програмним 

забезпеченням. 

 

2. Організація контрольних заходів самостійної роботи студентів 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань 

студентів. 

Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і 

проводиться під час лекцій, семінарських, практичних і лабораторних занять. 

Форми поточного контролю: 

- усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку наступного 

заняття з оцінкою відповідей студентів (5-10 хв); 

- письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці заняття 

(5-10 хв). Відповіді перевіряються і оцінюються у позааудиторний час; 

- фронтальний безмашинний стандартизований контроль знань студентів 

за кількома темами, винесеними на самостійну роботу (5-10 хв). 

Проводиться на початку семінарських, практичних чи лабораторних 

занять; 

- перевірка домашніх завдань; 
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- перевірка набутих вмінь (на практичних, лабораторних заняттях, 

комп’ютерному практикумі); 

- тестова перевірка знань студентів; 

- інші форми контрольних заходів. 

При кредитно-модульній системі навчання, результати  самостійної роботи 

студента впливають на загальний рейтинг з дисципліни. Виконання завдань з 

самостійної роботи контролюється після закінчення логічно завершеної 

частини лекцій та інших видів занять з дисципліни і її результати враховуються 

при виставленні підсумкової оцінки. 

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим 

навчальним планом для засвоєння студентами у процесі самостійної роботи, 

виноситься на підсумковий семестровий контроль (екзамен, диференційований 

залік або залік). 

 

3. Виконання самостійної роботи студента 

 
Тема 1. Етапи проектування при розробці нових машин та модернізації 

діючого обладнання. Завдання на СРС: Загальні положення. Розробка нового 

обладнання.  Стадії виконання проектних робіт. Характеристики проекту. 

Процес проектування машин. Якість проекту. Основні причини ненадійності 

обладнання. Розробка технічного завдання. Етапи проектування 

(нововведення). Відкриття, винаходи, інновації в проектуванні. Лабораторні 

дослідження. Призначення експериментальних досліджень. Розробка дослідних 

зразків. Впровадження у виробництво. Широке поширення в галузі. 

Застосування в інших галузях господарства. Результати впровадження.  

Література:[1], c. 3-18, ; [2], c. 3-18, 23-27;[3], c. 440-472;  [4] c. 3-15; [9], c. 3-40; 

[10], c. 4-8, 25-38; [11], c. 103-140. 

Тема 2. Шляхи вдосконалення процесу проектування механічного 

устаткування. Завдання на СРС: Ризик старіння і технічної невдачі при 
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проектуванні. Рішення компромісних задач. Планування мети проекту. Заміна 

чи вдосконалення обладнання. Побудова графіка для проведення оптимальних 

проектних робіт. Економічне обґрунтування проекту. Шляхи прискорення 

процесу проектування. Пасивний експеримент при дослідженні процесів 

проектування. Коефіцієнт перевитрати коштів на виконання проекту. Параметр 

новизни. Література:[2], c. 19-22; [4], c. 8-43; [6], c. 36-52. 

Тема 3. Системний та структурний аналіз машин. Завдання на СРС: 

Системний аналіз машин. Пошукове проектування. Методи нормативного 

прогнозування для встановлення цілі проекту. Системно - ієрархічний підхід. 

Блочно-ієрархічна структура проектування. Системний підхід до виконання 

проекту. Умова виділення об'єкта в якості системи. Виділення елементів 

системи з навколишнього середовища. Роль системи при виборі теми 

модернізації. Вибір вузлів та деталей,  які  підлягають  модернізації  в 

централізованій  та децентралізованій системі. Вибір системи при проектуванні 

машини. Побудова структури системи. Структурна система технологічної лінії, 

машини, деталі. Види структур. Структура в якій вхід підсистем є виходом 

попередньої підсистеми. структура в якій вихід попередньої системи є входом 

кількох підсистем. Структура системи в якій вихід підсистеми є її входом. 

Література:[2], c. 24-36, [4], c. 11-18, 26-115; [9], c. 12-18 

 Тема 4. Конструювання деталей машин на основі системного підходу. 

Завдання на СРС: Вимоги експлуатації й вимоги виробництва. Два процеси 

проектування деталі. Причини внесення  змін у конструкції деталей в процесі 

виробництва. Структурний аналіз конструкції деталі та технологічного процесу 

виготовлення. Системна модель проектування оптимальної конструкції  деталі 

залежно від вимог експлуатації й вимог виробництва. Послідовність рішення 

задачі оптимізації конструкції деталі. Література:[4], c. 92-128. 

Тема 5. Рівні структурного аналізу машин, ІNTERNET і сапр. Завдання на СРС: 

Параметричний, структурний, функціональний  опис досліджуваного об'єкта. 

Етапи процесу проектування на базі САПР. Пошук принципових проектних 
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рішень. Методи пошуку. Використання баз даних, експертних й інших методів 

для виявлення й аналізу проектних рішень.  ІNTERNET як глобальний 

інформаційний ресурс. Державні,  академічні, суспільні, приватні ресурси. 

Організація www-сторінки. Робота та вибір браузера. Зміст сторінки,  Тіло 

сторінки, фрагменти, список, фрейми, Елементи управління.  Збереження веб - 

сторінки. Пошукові системи. Пошукові каталоги для пошуку по темах. 

Пошуковий індекс для пошуку по ключових словах Механізми пошуку. Агенти, 

кроулери, роботи. Популярні пошукові системи. Пошук патентів. Електронні 

адреси патентних баз даних. Міжнародна патентна класифікація. Описова 

частина, розділ, клас, підклас, група, підгрупа.  

Література:[7], c. 92-128, [8], с.5-28; [9], с.5-112. 

Системи автоматизованого проектування. Завдання на СРС: Чисельні 

методи аналізу, як основні інструменти конструктора. Системи для розрахунку 

на міцність – ANSYS, ADAMS, Pro/ENGІNEER, CATІA, LS-DYNA. Системи 

для розв’язку задач аерогідродинаміки – Star-CD, CFX, FLUENT, FlowVіsіon, 

FLOW-3D. Системи проектування – AutoCAD, КОМПАС, Genіus, CADMECH, 

Autodesk Іnventor, T-FLEX CAD. Комбіновані системи – SolіdWorks, SolіdEdge, 

Unіgraphіcs, CADdy.  Література:[5], c. 8-42; [8], c. 28-45. 

Тема 6. Планування досліджень і розробок. Завдання на СРС:  Огляд літератури 

при науковому дослідженні. Задачі літературного огляду. Пошуки 

першоджерел. Вивчення теорії. Проміжні допущення й обмеження, область 

існування рішення й спосіб порівняння з експериментом. Методика 

експерименту. Мета й принципова схема вимірів. Етапи роботи. Першим та 

другий етапом при експериментальних дослідженнях. Планування серії перших 

експериментів. Організація й аналіз результатів експерименту. Первинні 

документи. Робочий журнал як головний документ при дослідженнях. Вимоги 

до графічного представлення інформації. Звіт про проведені дослідження, його 

призначення. Структура звіту, постановка завдання організація й опис 

обчислень. Звітні документи та публікації про проведені дослідження. 
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Публікація результатів роботи. Вимоги до наукових публікацій. Виклад 

матеріалу. Опис методики. Література:[6], c. 19-22; [10], c. 8-14, c. 23-58.. 92-

117;[12], [13]. 

Тема 7. Єдина система конструкторської документації. Завдання на СРС: 

Стадії розробок. Загальні вимоги до текстових документацій. Тексти із 

суцільним текстом. Найменування та нумерація розділів, підрозділів та пунктів. 

Формули в тексті, нумерація та посилання. Оформлення ілюстрацій і додатків. 

Оформлення таблиці та посилання. Література:[14] 

Тема 8.  Вимоги до оформлення дипломного проекту. Завдання на СРС: 

Дипломне проектування. Попередній  захист. Вимоги до структури дипломного 

проекту. Текстова документація до пояснювальної записки. Графічна частина 

дипломного проекту. Брошурування дипломного проекту. Позначення 

документів за класифікатором.  
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