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1. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ І РОЛЬ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

 

Предмет навчальної дисципліни «Основи проектування підприємств з 

виробництва високомолекулярних сполук»  охоплює такі основні об’єкти:  

основні поняття  технологічного проектування підприємств  з виробництва 

ВМС, етапи проектування, розробка технологічної схеми виробництва, основні 

вимоги до компонування і оформлення ТС, матеріальні і технологічні 

розрахунки виробництва, будівельна справа та компонування устаткування у 

виробничих приміщеннях. 

 Мета навчальної дисципліни: одержання знань щодо технологічного 

проектування конкретного виробництва  високомолекулярних сполук. 

Викладання дисципліни «Основи проектування підприємств з 

виробництва високомолекулярних сполук» проводиться паралельно з іншими 

дисциплінами професійного напрямку, такими як «Технологія виробництва 

високомолекулярних сполук», «Устаткування заводів з виробництва ВМС», 

«Синтез і методи дослідження  ВМС». 

 

 

2. ЗАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

 

1. ЗНАТИ: 

 

1.1. Закони, принципи, правила, формули: 

– закони термодинаміки, механіки, теплотехніки основних процесів  

виробництва високомолекулярних сполук 

– загальні принципи і закономірності технологічних процесів 

виробництва ВМС 

– загальні правила і вимоги технологічного проектування 

– зв'язок типу і особливостей технологічного процесу з основними 

характеристиками виробничих будівель. 

 

1.2. Поняття, визначення, терміни: 

– терміни і поняття, що використовуються при технологічному 

проектуванні підприємств з виробництва ВМС 

– терміни і поняття, що використовуються у будівельній справі при 

проектуванні виробничої будівлі і компонуванні устаткування в ній. 

 

1.3. Основні етапи технологічного проектування підприємств з 

виробництва ВМС.  
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1.4. Основні принципи і правила розробки технологічної схеми 

виробництва.  

1.5. Основні принципи вибору устаткування з технологічних розрахунків. 

 

1.6. Основи будівельної справи і раціонального вибору будівлі. 

 

1.7. Основні конструктивні особливості виробничих будівель. 

 

1.8. Основні правила компонування і розташування устаткування у 

виробничих приміщеннях. 

 

1.9. Правила графічного оформлення планів і розрізів виробничих 

будівель. 

 

2. ВМІТИ: 

 

2.1. Аналізувати навчальну, науково-технічну літературу про 

технологічне проектування підприємства з виробництва ВМС. 

 

2.2. Складати та оформлювати технологічні схеми підприємства з 

виробництва ВМС. 

 

2.3. Виконувати  матеріальні і технологічні розрахунки устаткування. 

 

2.4. Компонувати та розташовувати устаткування у виробничій будівлі. 

 

2.5. Складати і оформлювати плани поверхів і розрізів виробничої 

будівлі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ 
 

Назва розділів, теми лекцій та їх зміст 
Кількість годин за формою 

навчання 

Номер 

задачі 

денна заочна  

семестр 9 семестр 

Модуль 1 

Основні етапи технологічного проектування 

Тетра-

местр 

17 

Тетра-

местр  

18 

 

1. Вступ 

Дисципліна «Основи проектування підприємств з виробництва високомолекулярних сполук», 

її задачі , значення. Зв’язок дисципліни  з іншими дисциплінами , виробничою практикою, 

курсовим і дипломним проектуванням. 

2   

 

1.1 

2.Нормативна документація, основні задачі і етапи технологічного проектування 

Нормативні та керівні вказівки для проектування підприємств з виробництва ВМС. 

Основні задачі і критерії оцінки технологічних процесів. 

Етапи технологічного проектування і їх взаємозв`язок . 

Роль технолога в розробці окремих етапів технологічного проектування.(Обсяг – 2 години) 

 

2 

2 

2 

CP(2) 

  

1.1 

1.2. 

1.3. 

3.Вибір методу  виробництва ВМС 

Вихідні дані для здійснення вибору методу виробництва ВМС. 

Методика аналізу інформації для вибору методу виробництва ВМС з врахуванням вимог охорони 

довкілля. 

3 

2 

  
1.2. 

1.3. 

 

4. Розробка і оформлення технологічної схеми  процесу виробництва ВМС 

Вихідна інформація для розробки технологічної схеми і послідовність її розробки. 

Правила графічного оформлення технологічної схеми. 

Поняття технологічного вузла. Позначення технологічних вузлів. .(Обсяг – 2 години) 

 

2 

3 

СР(2) 

  
1.3. 

1.4. 

1.5. 

 5. Матеріальні розрахунки, їх мета і порядок проведення 

Вихідна інформація для матеріальних розрахунків, види матеріальних розрахунків, порядок 

проведення матеріальних розрахунків. 

Особливості складання блок – схеми виробництва. .(Обсяг – 2 години) 

 

 

2 

 

СР(2) 

 

 

 

 

1.3. 

1.4. 

1.5. 



 

 

 

6. Технологічні розрахунки устаткування для виконання заданої продуктивності цеху 

Вихідна інформація для технологічних розрахунків устаткування підприємств з виробництва ВМС. 

Порядок проведення технологічних розрахунків. Розрахунки сховищ вихідної сировини і готової 

продукції. 

Послідовність і взаємозв`язок  інших етапів проектування підприємств  з виробництва ВМС. 

.(Обсяг – 2 години) 

 

2 

2 

 

СР(2) 

 

 
 1.4. 

1.5. 

 Модуль 2  

Будівельна частина і компонування устаткування у виробничій будівлі 

7. Класифікація виробничих будівель, характеристика основних серій будівель 

Основні критерії вибору  виробничих будівель. 

Класифікація виробничих будівель. 

Характеристика основних серій будівель. 

 

 

 

2 

2 

2 

 1.3. 

1.6. 

1.7. 

8. Головні конструктивні елементи будівель, їх різновидності  і характеристика 

Головні  носійні елементи будівель. 

Головні огороджувальні елементи будівель. 

Вузли сполучення  будівельних конструкцій. 

Матеріали, що використовуються для виготовлення будівельних конструкцій. .(Обсяг – 2 години) 

  

3 

3 

3 

СР(2) 

  

1.3. 

1.6. 

1.7. 

9. Плани цеху і розрізи виробничої будівлі 

Позначення конструктивних елементів будівлі і устаткування на плані цеху,  правила розробки 

планів цеху. 

Позначення  конструктивних елементів будівлі і устаткування  на розрізах виробничої будівлі, 

правила виконання розрізів виробничої будівлі. 

 

 

 

2 

 

3 

 1.7. 

1.8. 

1.9. 

10. Компонування устаткування в цеху 

Вихідна інформація для компонування устаткування в цеху, види компонування устаткування у 

виробничій будівлі. 

Особливості розташування і позначення устаткування на планах і розрізах. 

 

 

 

2 

 

3 

 1.7. 

1.8. 

1.9. 

11.Допоміжні приміщення виробничого, адміністративно – господарчого і побутового 

призначення 

Класифікація і призначення допоміжних приміщень. 

Правила розташування допоміжних приміщень у виробничих будівлях .(Обсяг – 2 години) 

  

 

3 

СР (2) 

 1.7. 

1.8. 

1.9. 

Всього 32 32   

Разом  Іспит   



 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

Види та теми завдання 

Кількість годин самостійної роботи Діяльність студентів Номер 

задачі Семестр 7 

 

Всього 

Тетраместр17 Тетраместр18 

1. Підготовка до лекції   27 33 60 

Самостійне опрацювання матеріалу, який 

викладається в лекціях за допомогою 

спеціальної літератури 

1.1.- 

1.9. 

2. Опрацювання тем та питань, 

які не викладаються на 

лекціях 
6 6 12 

За допомогою спеціальної літератури 

опрацювати теми та окремі питання, які не 

викладаються у лекціях 

1.3.-

1.9. 

3. Підготовка до модульних 

контрольних робіт 10 10 20 Підготовка до модульної контрольної роботи 
1.1.-

1.9. 

Всього 57 67 124   



 

 

 

5. ЗМІСТ МОДУЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЇХ ОЦІНЮВАННЯ В БАЛАХ, ФОРМИ І ТЕРМІНИ 

ПОТОЧНОГО І МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

9 семестр, 17, 18 тетраместр 

 

Елементи модуля Кількість балів Поточний і модульний контроль навчальної роботи 

студентів 

Рівень 

допуску 

35% 

Мінімаль-

на, рівень 

заліку 51% 

Максима-

льна 100% 

Форма контролю Тиждень  

 

тетраместр 

1 2 3 4 5 6 

Назва модуля 1 Основні етапи технологічного проектування 

Розділ І лекційного курсу: 

Тема 1 Вступ 

Тема 2 Нормативна документація, 

основні задачі і етапи  технологічного 

проектування 

Тема 3 Вибір методу виробництва ВМС 

Тема 4 Розробка і оформлення  

технологічної схеми виробництва ВМС 

Тема 5 Матеріальні розрахунки , їх мета 

і порядок проведення 

Тема 6 Технологічні розрахунки 

устаткування для виконання заданої 

продуктивності цеху 

14 20 40 
Модульна контрольна робота за 

лекційним курсом 

8 

17 

14 20 40 
Тестування , експрес - контроль за 

лекційним курсом 

1-8 

17 

7 11 20 Домашнє завдання 
5 

17 

Всього 35 51 100   



 

 

 

Назва модуля 2 Будівельна частина і компонування устаткування у виробничій будівлі 

Розділ ІІ лекційного курсу: 

Тема 7 Класифікація виробничих 

будівель, характеристика  основних 

серій будівель 

Тема 8 Головні конструктивні елементи 

будівель, їх різновидності і 

характеристики 

Тема 9 Плани цеху і розрізи виробничої 

будівлі 

Тема 10 Компонування устаткування в 

цеху  

Тема 11 Допоміжні приміщення 

виробничого, адміністративно – 

господарчого та побутового 

призначення 

 

14 20 40 
Модульна контрольна робота за 

лекційним курсом 

8 

18 

14 20 40 

 

Тестування , експрес - контроль за 

лекційним курсом 

 

1-8 

18 

7 11 20 Домашнє завдання 
5 

18 

Всього 35 51 100   

 





6. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АБО ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 
Вид заняття або індивідуального 

завдання 

Тема заняття (розділ 

індивідуального завдання) 

Форма (вид) використання 

інформаційних технологій 

Назва 

програмного 

засобу 

Для яких видів 

діяльності 

використовуються 

1. Домашнє завдання: 

За допомогою спеціальної 

літератури та інформаційних 

технологій самостійно 

опрацювати теми, які не 

викладаються на лекціях. 

 

Тема 2. Питання: роль 

технолога в розробці окремих 

етапів технологічного 

проектування 

Тема 4. Питання: поняття 

технологічного вузла; 

Тестування за окремими темами, 

які не викладаються на лекціях. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення Internet–пошуку для 

опрацювання окремих тем, які не 

викладалися на лекціях. 

Woodrest 

Internet Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

Rambler 

Контроль якості 

навчання 

 

 

 

 

 

 

 

Набуття знань з 

технологічного 

проектування 

виробництв ВМС 

Питання: позначення 

технологічних вузлів на 

технологічній схемі 

Тема 5 Питання: Особливості 

складання блок – схеми 

виробництва. 

Тема 6 Питання: 

послідовність і взаємозв’язок 

інших етапів проектування 

підприємств з виробництва 

ВМС 

 Тема 8 Питання: матеріали, 

що використовуються для 

виготовлення будівельних 

конструкцій 

   

Тема 11  Питання: правила  

розташування допоміжних 

приміщень у виробничих 

будівлях 
 

 





7. ІНДИВІДУАЛЬНІ СЕМЕСТРОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

 

Самостійне опрацювання матеріалу, який викладається в лекціях за 

допомогою спеціальної літератури: 

1. Вибір методу виробництва ВМС. Вихідні дані для здійснення вибору 

методу виробництва ВМС.  Методика аналізу інформації для вибору методу. 

2. Відмінні риси технічного проекту цеху при реконструкції і технічному 

переоснащенні.  

3. Джерела і вихідна інформація для вибору методу виробництва ВМС. 

Схема вибору методу виробництва ВМС.   

4. Вимоги до компонування та графічного оформлення технологічних 

схем. 

5. У чому полягає уточнення попереднього варіанта технологічної схеми?  

6. Основні правила оформлення остаточного варіанта технологічної 

схеми виробництва ВМС. 

7. Матеріальні розрахунки. Види матеріальних розрахунків. Вихідні дані 

для матеріальних розрахунків і їхні джерела. 

8. Технологічні розрахунки устаткування для виконання заданої 

продуктивності цеху. 

9. Класифікація та основні об’ємно-планувальні і габаритні рішення 

промислових будівель. 

10. Поняття прогону, кроку і сітки колон, які вони бувають у типових 

промислових будівлях та як вони позначаються на кресленнях. 

11. Головні  габаритні схеми багатоповерхових промислових будівель 

Види прив’язок стін і колон до модульних осей . 

12. Головні конструктивні елементи промислових будівель. 

13. Вузли сполучення будівельних конструктивних елементів у 

поздовжніх та поперечних розрізах промислових будівель. 

14. План цеху. Позначення елементів будівлі та їх розмірів на 

кресленнях плану цеху. 

15. Поздовжній та поперечний розрізи промислової будівлі. 

Позначення елементів будівлі та розмірів на кресленнях розрізів. 

16. Основні правила компонування промислового устаткування в цеху. 

17. Класифікація та правила розташування допоміжних приміщень у 

виробничих будівлях. 

18. Визначити розміри східцевої шахти для поверху висотою 4,8 м і 

накреслити її в плані. 

19. Визначити розміри східцевої шахти для поверху висотою 4,8 м і 

накреслити її в розрізі (поздовжньому, поперечному). 

20. Головні вимоги до графічного оформлення планів поверхів 

промислових будівель. 

21. Головні вимоги до позначення розмірів і розмірних ліній на планах 

промислових будівель.  



 

 

22. Вимоги до графічного оформлення розрізів промислових будівель 

23. Головні вимоги до розташування устаткування на планах 

промислових будівель.  

24. Головні вимоги до розташування устаткування на розрізах 

промислових будівель.  

25. Компонування вузла перекриття в  поздовжньому розрізі будівлі з 

сіткою колон 66 з верхнім поверхом зального типу обладнаного ригелями 1-го 

роду. 

26. Компонування вузла перекриття в поздовжньому розрізі  будівлі з 

сіткою колон 66 з верхнім поверхом зального типу обладнаного ригелями 2-го 

роду. 

27. Компонування вузла перекриття в поздовжньому розрізі будівлі з 

сіткою колон 66 з нульовою прив’язкою стін і колон 200 мм . 

28. Компонування вузла покриття в поздовжньому розрізі  будівлі з 

сіткою колон 66 з верхнім поверхом зального типу . 

29. Компонування вузла покриття і покрівлі будівлі в поздовжньому 

перерізі  з верхнім поверхом зального типу . 

30. Компонування вузла покриття і покрівлі будівлі в поперечному 

перерізі з сіткою колон 6*6. Склад покриття промислової будівлі. 

31. Компонування вузла покриття і покрівлі будівлі в поперечному 

перерізі з верхнім поверхом зального типу. Склад покриття будівлі. 

32. Компонування вузла фундаменту у поздовжньому перерізі 

промислової будівлі з нульовою прив’язкою стін і 500 мм колон. Склад підлоги 

на нульовому рівні. 

33. Компонування панельних стін триповерхового будинку при висоті 

першого поверху 6 м, а другого та третього по 4,8 м. 

34. Компонування панельних стін триповерхового будинку при висоті 

перших двох поверхів 6 м, а третього обладнаного кран-балкою. 

35. Наведіть приклад вузла реактора Компонування устаткування як 

етап технологічного проектування. Загальні вимоги до компонування 

устаткування. 

36. Наведіть приклади зображення на технологічній схемі запірної і 

регулюючої арматури і приклади комунікацій матеріальних і допоміжних 

потоків.  

37. Наведіть варіанти оформлення провисаючого устаткування у 

поперечному перерізі. 

38. Наведіть варіанти оформлення провисаючого устаткування у 

поздовжньому перерізі. 

39. Наведіть приклад оформлення східцевої шахти в плані і розрахунки 

її розмірів при висоті поверху 3,6 м. 

40. Наведіть приклад оформлення східцевої шахти в розрізі і 

розрахунки її розмірів при висоті поверху 4,2 м. 

41. Позначення сходів різного призначення на будівельних кресленнях. 



 

 

42. Склад та місця розташування адміністративно-побутових 

приміщень. 

43. Склад та місця розташування допоміжних виробничих приміщень. 

 

За допомогою спеціальної літератури опрацювати теми та окремі 

питання, які не викладаються у лекціях: 

1. Роль технолога в розробці окремих етапів технологічного проектування 

2. Поняття технологічного вузла. 

3. Позначення технологічних вузлів 

4. Особливості складання блок – схеми виробництва 

5. Послідовність і взаємозв`язок  інших етапів проектування підприємств  

з виробництва ВМС 

6. Матеріали, що використовуються для виготовлення будівельних 

конструкцій 

7. Правила розташування допоміжних приміщень у виробничих будівлях 

 
 

8. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

Варіант 1 

1. Обґрунтуйте сучасні задачі, що виникають при розробці технологічних 

процесів виробництва високомолекулярних сполук. 

2. Наведіть класифікацію сучасних промислових будівель. 

 

Варіант 2 

1. Наведіть послідовність виконання та взаємозв’язок  етапів сучасного 

проекту виробництва високомолекулярних сполук. 

2. Охарактеризуйте найбільш розповсюджені сучасні серії промислових 

будівель? Наведіть їх загальну характеристику. 

 

Варіант 3 

1. Охарактеризуйте сучасну методику аналізу інформації для вибору 

методу виробництва. 

2. Наведіть актуальні особливості складання технологічної схеми 

виробництва. 

 

Варіант 4 

1. Охарактеризуйте особливості виконання матеріальних розрахунків. 

Охарактеризуйте вихідну інформацію для матеріальних розрахунків. 

2. Наведіть схему послідовності проектування. 

 

Варіант 5 

1. Охарактеризуйте сучасні вимоги охорони праці при проектуванні 

виробництв високомолекулярних сполук. 

2. Наведіть типи матеріальних розрахунків. 



 

 

Варіант 6 

1. Наведіть приклади зображення на технологічній схемі запірної і 

регулюючої арматури та приклади комунікацій матеріальних і допоміжних 

потоків. 

2. Проаналізуйте відмінності технічного проекту цеху при його 

реконструкції і технічному переоснащенні. 

 

Варіант 7 

1. Охарактеризуйте поняття прогону, кроку і сітки колон, висоти поверху. 

Які вони бувають у сучасних промислових будівлях? Як вони позначаються на 

кресленнях? 

2. Який існує взаємозв’язок між етапами проектування виробництва? 

 

Варіант 8 

1. Охарактеризуйте сучасні вимоги до компонування виробничого 

устаткування.. 

2. Визначте правила оформлення технологічної схеми. 

 

Варіант 9 

1. Проаналізуйте, які матеріали входять до складу покриття будівлі та 

підлоги на нульовому рівні. 

2. Охарактеризуйте вихідні дані для матеріальних розрахунків. 

 

Варіант 10 

1. Охарактеризуйте сучасні особливості виконання технологічних 

розрахунків. 

2. Наведіть приклади технологічних розрахунків для підприємств хімічної 

промисловості. 

 

Варіант 11 

1. Охарактеризуйте предмет і задачі технологічного проектування. 

2. Наведіть основні види сходів і ліфтів для промислових будівель 

серії ІІ 20/70. 

 

Варіант 12 

1. Наведіть види технологічних проектів. 

2. Розрахуйте розміри сходової клітки для багатоповерхового будинку 

з висотою поверхів 4,8 м від підлоги до підлоги. 

 

Варіант 13 

1. Дайте поняття процесам реконструкції, модернізації, технічного 

переоснащення. 

2. Наведіть загальні принципи компонування устаткування. 

 

 



 

 

Варіант 14 

1. Охарактеризуйте вибір методу виробництва. 

2. Наведіть основні правила групування устаткування. 

 

Варіант 15 

1. Наведіть схему аналізу інформації при проектних дослідженнях. 

2. Розрахуйте розміри сходової клітки для багатоповерхового будинку 

з висотою поверхів 5,6 м від підлоги до підлоги. 

 

Варіант 16 

1. Наведіть схему послідовності проектування. 

2. Наведіть основні правила групування устаткування. 

 

Варіант 17 

1. Наведіть приклад блок-схеми виробництва. 

2. Наведіть основні правила компонування устаткування. 

 

Варіант 18 

1. Охарактеризуйте вимоги до складання технологічної схеми 

виробництва. 

2. Наведіть основні правила групування устаткування. 

 

Варіант 19 

1. Наведіть правила оформлення технологічної схеми. 

2. Розрахуйте розміри сходової клітки для багатоповерхового будинку 

з висотою поверхів 3,2 м від підлоги до підлоги. 

 

Варіант 20 

1. Наведіть вимоги до креслення технологічної схеми. 

2. Охарактеризуйте допоміжні приміщення та будівлі. 

 

Варіант 21 

1. Наведіть види матеріальних розрахунків. 

2. Охарактеризуйте основні невиробничі приміщення. 

 

Варіант 22 

1. Охарактеризуйте вихідні дані для матеріальних розрахунків. 

2. Наведіть загальні принципи компонування устаткування. 

 

Варіант 23 

1. Наведіть види матеріальних розрахунків. 

2. Охарактеризуйте основні види адміністративних приміщень. 

 

Варіант 24 

1. Охарактеризуйте види технологічних розрахунків. 



 

 

2. Наведіть основні правила групування устаткування. 

 

Варіант 25 

1. Наведіть приклад розрахунків апаратів періодичної та безперервної 

дії. 

2. Охарактеризуйте основні види побутових приміщень та 

обладнання, яке в них встановлюється. 

 

Варіант 26 

1. Наведіть приклади розрахунку апаратів за об’ємом та 

продуктивністю. 

2. Наведіть основні вимоги до складання планів і розрізів 

промислових будівель. 

 

Варіант 27 

1. Наведіть класифікацію промислових будівель. 

2. Указати товщини ліній будівельних елементів креслень на планах і 

розрізах. 

 

Варіант 28 

1. Дайте визначення поняттям прогони, кроки і сітка колон. 

2. Наведіть послідовність креслення планів будівель. 

 

Варіант 29 

1. Обґрунтуйте об’ємно-планувальні та конструкційні рішення 

промислових будівель. 

2. Наведіть загальні вимоги до виконання перерізів промислових 

будівель. 

 

Варіант 30 

1. Охарактеризуйте основні конструкції будівель серії ІІ 20/70. 

2. Наведіть послідовність креслення розрізів промислових будівель. 

 

Варіант 31 

1. Характеризуйте основні конструктивні елементи промислових 

будівель. 

2. Наведіть загальні принципи компонування устаткування. 

 

Варіант 32 

1. Наведіть види фундаментів для будівництва промислових будівель. 

2. Наведіть вимоги, які ставляться до будівельно-монтажної частини 

проекту. 

 

 

 



 

 

Варіант 33 

1. Наведіть види фундаментних балок для будівництва промислових 

будівель. 

2. Наведіть основні правила групування устаткування. 

 

Варіант 34 

1. Наведіть колони будівель серії ІІ 20/70. 

2. Наведіть основні вимоги до складання планів і розрізів 

промислових будівель. 

 

Варіант 35 

1. Наведіть вузли сполучення фундаменту з іншими конструкціями. 

2. Наведіть загальні принципи компонування устаткування. 
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