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 В даних методичних вказівках наведені рекомендації до оформлення 

курсового проекту згідно з вимогами стандартів до конструкторської 

документації. Викладений матеріал є складовою частиною до всього комплексу 

методичних розробок для виконання курсових проектів. 

 

 

1 ВСТУП 

 
 Дисципліна «Процеси та апарати хімічної технології» є найважливішою в 

системі підготовки інженерів-технологів та інженерів-механіків для хімічної, 

нафтохімічної та суміжних галузей промисловості. 

 Курсовий проект студенти виконують після засвоєння ними курсу лекцій, 

виконання необхідних практичних і лабораторних робіт, а також успішного 

складання іспитів. 

 Курсовий проект – це самостійна робота кожного студента, в якій 

виявляється рівень засвоєння ним курсу та уміння використовувати знання із 

суміжних дисциплін і приймати грамотні інженерні рішення. Тому завдання на 

курсовий проект розроблюється індивідуально для кожного студента. 

 Одержавши завдання студент повинен старанно вивчити за 

рекомендованою літературою запропонованою до розробки процес та можливе 

його апаратурне оформлення, розробити технологічну схему і спроектувати 

один з апаратів установки. На завершальній стадії цього етапу студент 

оформлює відповідні розділи пояснювальної записки. 

 Закінчені та оформлені роботи здаються на перевірку керівнику 

курсового проекту згідно з графіком навчального процесу. Перевірені роботи, 

які не потребують значних доопрацювань, підлягають захисту. 

 Проект – комплект конструкторських документів, до яких належать 

графічні та текстові документи, які окремо або у сукупності визначають склад і 

будову виробу і містять необхідні дані для його розробки або виготовлення, 

контролю, прийомки, експлуатації і ремонту. У кожному конкретному випадку 

цей комплект може бути різним. Об’єм курсового проекту – пояснювальна 

записка та один – два аркуші (формату А1) креслень у залежності від 

спеціальності: технологічна схема установки та загальний вигляд апарата, що 

проектується. Виконання його повинно відповідати вимогам до системи 

конструкторської документації. 

 Стандартизація – важливий засіб прискорення технічного прогресу. 

Система конструкторської документації (СКД) скорочує час на проектування та 

машинну обробку документації. СКД обов’язкова для усіх галузей 

промисловості. Студенти повинні вивчати стандарти на складання 

конструкторської документації  та оформляти курсові проекти відповідно до 

вимог СКД. 

 Система конструкторської документації – це комплекс державних 

стандартів, який встановлює взаємопов’язані правила та положення щодо 

проекту розроблення, оформлення й обігу конструкторської документації. Вона 

розроблена з урахуванням вимог промисловості і науково-дослідних інститутів,  
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а також побажань Міжнародної організації з стандартизації, але не враховує 

особливостей навчального процесу. Тому дані методичні вказівки дозволяють  

оформити курсовий проект відповідно до цих особливостей. В той же час 

студент має можливість ознайомитись з основними положеннями стадій 

(етапів) проектування. 

 В конструкторській документації розрізняють текстові документи, 

креслення і схеми. 

 Текстовий документ – конструкторський документ, який являє собою, 

переважно, суцільний чи поділений на графи текст. Він може містити 

графічний матеріал у вигляді ілюстрацій. 

 Графічний документ – конструкторський документ, який являє собою, 

переважно графічне зображення виробу та (чи) його складових частин, будови 

та принцип роботи, внутрішніх і зовнішніх зв’язків його функціональних 

частин. 

 Відповідно до цієї градації нижче наведені вимоги до вказаних 

документів.  

 

 

2 ВИМОГИ ДО ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

 2.1 Загальні вимоги 
 

 2.1.1 Текстові документи розрізняються на документи, які містять в 

основному суцільний текст (технічні умови, технічні описи, розрахунки, 

пояснювальні записки та ін.), і документи, які містять текст, розбитий на графи 

(специфікації, таблиці, відомості та ін.). Останні в курсовому проекті практично 

не використовуються. 

 2.1.2  Пояснювальну записку виконують з одного боку аркуша формату 

А4 (210×297 мм). Рамку, що обмежує текст, і основний напис креслять згідно 

ГОСТ 2.105-79 і ГОСТ 2.104-68 (приклад оформлення першого або заголовного 

аркуша розділу наведено у додатку А, наступних – у додатку Б). 

2.1.3 Текстові документи виконують одним із наступних способів: 

– машинописним – з використанням друкуючих та графічних пристроїв 

виведення ЕОМ; 

– рукописним – основним креслярським шрифтом з висотою букв і цифр не 

менше 2,5 мм. Допускається написання тексту пояснювальної записки від руки 

почерком, який легко читається, чорним або фіолетовим чорнилом. 

2.1.4 Відстань від рамки форми до меж тексту потрібно залишати: на     

початку і кінці строк – не менше 5 мм. Відстань від верхньої або нижньої 

строки тексту до верхньої або нижньої рамки форми повинна бути не менше 10 

мм. Абзаци в тексті починають відступом 15-17 мм. 

 2.1.5 Помилки, описки і графічні неточності, які виявлені в процесі 

виконання документа, допускається виправляти підчисткою або зафарбуванням 

білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (графіки). 
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Пошкодження листів текстових документів, виправлення та сліди неповністю 

видаленого попереднього тексту (графіки) не допускаються. 

 

 2.2 Побудова документів 

 

 2.2.1 Текст документа при необхідності розділяють на розділи, 

підрозділи, пункти, підпункти і переліки. 

 2.2.2 Розділи повинні мати порядкові номери в межах всього документа, 

позначені арабськими цифрами. 

 Структурні елементи «Завдання», «Реферат», «Зміст», «Вступ», 

«Висновки», «Список літератури» і «Додатки» не нумеруються і вважаються 

заголовками та пишуться великими літерами. 

 Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу, пункти –  

 в межах підрозділу, підпункти – в межах пунктів. Номери підрозділів, пунктів і 

підпунктів складаються, відповідно, з номерів розділу, підрозділу, пункту та 

підпункту, розділені крапкою. В кінці номера крапка не ставиться. 

Перелік вимог, вказівок, положень позначають арабськими цифрами з 

дужкою, наприклад: 1), 2), 3), тощо.  

2.2.3 Кожен пункт, підпункт і перелік записують з абзацу. 

2.2.4 Найменування розділів і підрозділів повинні бути стислими. 

Найменування розділів записують у вигляді заголовків (симетрично тексту) 

великими буквами. Найменування підрозділів записують у вигляді заголовків   

(з абзацу) маленькими буквами (крім першої великої). 

Переноси слів у заголовках не дозволяються. Крапку в кінці заголовка не 

ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.  

2.2.5  Кожний розділ текстового документа починають з нового аркуша 

(додаток А).                

2.2.6  Слово "ЗМІСТ" записують у вигляді заголовка (симетрично тексту) 

великими буквами. Найменування, які включені до змісту, записують малими 

буквами. 

 Приклад побудови документів. 

 1 ТИПИ ТА ОСНОВНІ РОЗМІРИ 

 

1.1 

1.2      Нумерація підрозділів першого розділу документа. 

1.3 

 

 2 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  

 

2.1 

2.2      Нумерація пунктів другого розділу документа. 

2.3 
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3 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ 

 3.1 Апарати, матеріали і реактиви 

 

3.1.1 

3.1.2     Нумерація пунктів першого підрозділу третього розділу документа. 

3.1.3 

 3.2 Підготовка до випробувань 

 

3.2.1 

3.2.2     Нумерація пунктів другого підрозділу третього розділу документа. 

3.2.3 

 

 2.2.7 Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також 

пункту та підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено 

тільки один рядок тексту. 

 2.2.8 Сторінки пояснювальної записки слід нумерувати арабськими 

цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації, включно додатки, відповідно до 

вимог СКД. 

 2.2.9 Титульний аркуш додається до загальної нумерації сторінок, але 

номер сторінки на ньому не проставляється. 

 2.2.10 Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включаються 

до загальної нумерації сторінок. 

 

 2.3 Викладення тексту документів 

 

2.3.1 Основні вимоги до тексту документів: чіткість побудови та логічна 

послідовність викладення матеріалу; переконливість аргументації, стислість і 

ясність формулювань, виключення можливості суб'єктивного і неоднозначного 

тлумачення теоретичних положень і конструктивних рішень; конкретність 

викладання результатів; доказовість висновків та обґрунтування рекомендацій. 

2.3.2 При викладенні обов'язкових вимог у тексті повинні 

використовуватись слова "повинен", "варто", "необхідно" та похідні від них. 

В документах повинні використовуватись науково-технічні терміни, 

позначення і визначення, які встановлені відповідними стандартами, а при їх 

відсутності – загальноприйнятими в науково-технічній літературі. 

Якщо в документі прийнята специфічна термінологія, то в кінці його 

(перед списком посилань) повинен бути наведений перелік термінів з 

відповідними поясненнями. 

2.3.3 В тексті документа не допускається: використовувати для одного і 

того ж поняття різні науково-технічні терміни, близькі за тлумаченням 

(синоніми), а також іноземні слова і терміни при наявності рівнозначних слів і 

термінів в українській мові; 

– скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони 

використовуються без цифр, за винятком таблиць і в розшифровках буквених 

позначень, які входять у формули; 
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– використовувати скорочення слів, крім встановлених правилами 

української орфографії, пунктуації, а також відповідними держстандартами, 

наприклад: "т.п.", "та ін."; 

– використовувати математичні знаки без цифр, наприклад: ≤, ≥, ≠, %, (–). 

2.3.4 Якщо в документі прийнята система скорочень слів або 

найменувань, то в ньому повинен бути наведений перелік прийнятих 

скорочень, який розташовують у кінці документа перед переліком термінів. 

2.3.5 Умовні буквені позначення величин, а також умовні графічні 

позначення повинні відповідати встановленим державними стандартами.                  

В тексті документа перед позначенням параметра, дають його пояснення, 

наприклад: «Тимчасовий опір розриву, σв». 

 

2.4 Оформлення розрахунку 

 
 2.4.1 Всі розрахунки виконуються в одній системі одиниць – SI. Одиниця 

фізичної величини одного і того ж параметра в межах одного документа 

повинна бути постійною. Якщо в тексті документа наводиться ряд числових 

значень, виражених в одній і тій же одиниці фізичної величини, то її вказують 

тільки після останнього числового значення, наприклад: 1,5; 1,75; 2 м. 

2.4.2 Числові значення величин у тексті повинні наводитися з необхідним 

ступенем точності, при цьому в ряді величин вирівнювання числа знаків після 

коми не обов'язкове. 

2.4.3 У формулах в якості символів варто використовувати позначення, 

які встановлені відповідними державними стандартами. 

 2.4.4 Пояснювальний текст розрахунку повинен утворювати єдине ціле з 

формулами. Формулу не можна розташовувати після крапки. Її розміщують 

симетрично середині рядка. 

2.4.5 Значення символів та числових коефіцієнтів, що входять у формулу, 

повинні бути наведені безпосередньо під формулою. Значення кожного 

символу дають з нової строки в тій же послідовності, в якій вони наведені у 

формулі. Перший рядок розшифровки повинен починатися зі слова "де" без 

двокрапки після нього.  

Наприклад: Поверхня теплообміну, м
2
, [5] 

 

серtk

Q
F





, 

 
 де Q  – кількість переданого тепла, Дж; 

               k  – коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м
2
К); 

                 – час, с; 

              серt  – середня різниця температур теплоносіїв, К. 

 В тій же послідовності, що наведена в прикладі, замість символів 

підставляються їх числові значення, які попередньо визначаються  з довідників, 

розрахунків тощо і наводиться відповідь без проміжних розрахунків.  
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2.4.6 Всі формули, якщо їх у документі більше однієї, нумеруються 

арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули складається із номера 

розділу та порядкового номера формули, розділених крапкою. Номер вказують 

на правій стороні аркуша на рівні формули в круглих дужках. 

Посилання в тексті на номер формули дають у дужках, наприклад: "... в 

формулі (3.2)". 

2.4.7 Можливі два типи розрахунків – традиційний типовий і розрахунок 

з використанням ЕОМ.  ЕОМ застосовують у тому випадку, коли виконують 

багаторазовий розрахунок за однією і тією ж формулою або групою формул  

(ітераційні методи розрахунків, числові методи інтегрування, оптимізація 

тощо). 

Порядок викладення розрахунків визначається характером величин, які 

розраховуються. 

2.4.8 Технічний розрахунок типового характеру, як правило, містить: 

1) постановку задачі; 

2) ескіз або схему об'єкта; 

3) вихідні дані та прийняті припущення; 

 4) власне розрахунок; 

 5) аналіз результатів; 

 6) прийняте технічне рішення. 

 2.4.9 Розрахунок, що виконується із застосуванням ЕОМ, як правило 

містить: 

1) постановку задачі; 

 2) ескіз або схему об'єкта; 

3) вихідні дані та прийняті припущення;   

4) алгоритм розв'язання задачі,   якщо він розроблений автором; 

5) програма розрахунку, якщо програмування проведене автором, або 

     посилання на типову програму;       

6) одержані дані; 

7) аналіз результатів розрахунку; 

 8) прийняте технічне рішення. 

 

 2.5 Ілюстрації 

 
2.5.1 Текст пояснювальної записки обов'язково ілюструють схемами, 

ескізами, кресленнями, графіками, які іменуються рисунками. Кількість їх 

повинна бути достатньою для пояснення тексту, який викладається. Ілюстрації 

виконуються відповідно до вимог стандартів. 

 2.5.2 Рисунок розміщують зразу ж після посилання на нього, як правило 

на окремій сторінці так, щоб не було необхідності повертати сторінку для його 

розгляду. Якщо таке розташування неможливе, то рисунок розміщують таким 

чином, щоб сторінку можна було повертати за годинниковою стрілкою. Не 

рекомендується виконувати рисунки на аркушах формату більшого за А4. 

Якщо рисунок займає невелику площу, його можна розташовувати спільно з 

текстом. 
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 2.5.3 Ілюстрації нумерують послідовно в межах розділу арабськими 

цифрами. Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового номера 

рисунка, розділених крапкою, наприклад: Рисунок 1.1, Рисунок 1.2, Рисунок 1.3 

– перший (другий, третій,...) рисунок першого розділу. Посилання на ілюстрації 

дають наступним чином: "рис. 1.1" або рис. "1.2". Посилання на раніше згадані 

ілюстрації дають зі скороченим словом "дивись", наприклад, "див. рис. 3.2". 

 2.5.4 Рисунку, якщо це необхідно, надають назву та додають 

пояснювальні дані (текст під рисунком). Пояснювальні дані пишуть під 

рисунком, а нижче номер рисунка та його назву, див. додаток В. 

 2.5.5 Не допускається інформацію про рисунок переносити на другий 

аркуш. 

 

2.6 Таблиці 

 
2.6.1  Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Їх 

застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників. Назва 

таблиці, за її наявності, повинна відображати її зміст, бути чіткою і стислою. 

 2.6.2 Таблиця може мати заголовок, який варто виконувати маленькими 

буквами (крім першої великої) і розміщувати над таблицею посередині. 

Заголовок повинен бути стислим і повністю відображати зміст таблиці. 

 2.6.3 Таблиці нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер 

таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, наприклад: 

"таблиця 3.2" – друга таблиця третього розділу. Номер таблиці розташовують 

ліворуч поруч із заголовком, (див. додаток Г). 

2.6.4 Заголовки граф таблиці починають з великих букв, а підзаголовки – 

з маленьких, якщо вони складають одне речення з заголовком. Графу "№ з/п" у 

шапку таблиці включати не варто. Діагональне ділення шапки таблиці не 

допускається. Висота строк таблиці повинна бути не менше 8 мм. 

2.6.5 Таблиці варто розміщувати так, щоб їх можна було читати без 

повороту сторінки. Якщо таке розташування неможливе, таблицю розміщують 

так, щоб для читання її треба було б повернути за годинниковою стрілкою. 

2.6.6 Якщо строки або графи таблиці виходять за формат аркуша, 

таблицю ділять на частини, які в залежності від особливостей таблиці 

переносять на інші аркуші або розташовують на одному аркуші поряд або одну 

під другою. 

2.6.7 Якщо цифрові дані в графах таблиці виражені в різних одиницях 

фізичних величин, то їх вказують у заголовку кожної графи. Якщо всі 

параметри, що розташовані в таблиці, виражені в одній і тій же фізичній 

величині (наприклад, міліметрах), скорочене позначення одиниці фізичної  

величини розташовують над таблицею. 

2.6.8 Текст таблиці, що повторюється в графі, який складається з одного 

слова, допускається замінювати лапками, якщо рядки в таблиці не розділені 

лініями. Якщо текст, що повторюється, складається з двох і більше слів, то 

перше повторення його замінюють словами "теж саме", а далі – лапками. Якщо 

цифрові або інші дані в таблиці не вказують, то в графі ставлять прочерк. 
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2.6.9 Цифри в графах таблиць, як правило, розташовують так, щоб класи 

чисел у всій графі були точно один під другим. Числові значення величин в 

одній графі повинні мати, як правило, однакову кількість десятинних знаків.  

2.6.10 На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово 

"таблиця" в тексті пишуть повністю, якщо таблиця не має номера, і скорочено - 

якщо має номер, наприклад: "... в табл. 2.4." 

 

2.7 Посилання 

 

 2.7.1 Посилаючись у тексті на джерело інформації, у квадратних дужках 

вказують його порядковий номер у списку літератури, наприклад: [5] (дивись 

2.4.5). 

2.7.2 Посилатись необхідно на документ в цілому або на його розділи та 

додатки. Посилання на підрозділи, пункти, таблиці та ілюстрації не 

допускаються. 

 2.7.3 При посиланні на стандарти і технічні умови вказують тільки їх 

позначення. При посиланні на інші документи вказують найменування 

документа. 

 

3. ВИМОГИ ДО ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
 

 Пояснювальна записка – текстовий конструкторський документ, який 

містить опис будови та принципу дії розроблюваного виробу, обґрунтування 

прийнятих на стадії його розробки технічних і техніко-економічних рішень. 

 

 3.1 Структура записки 
 

3.1.1 Структура пояснювальної записки може змінюватись у залежності 

від теми курсового проекту, але найчастіше вона містить такі розділи, які 

розташовують у наступній послідовності: 

– титульний аркуш (додаток Д); 

– завдання на курсове проектування (додаток Е); 

– реферат (додаток Б); 

– зміст; 

– вступ; 

– загальна частина; 

– технологічний розрахунок установки; 

– технологічний розрахунок апарата; 

– конструктивний розрахунок апарата; 

– компонувальний розрахунок апарата; 

– гідравлічний розрахунок апарата; 

– розрахунок на міцність апарата; 

– висновки; 

– список літератури; 

– додатки. 
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 3.2 Титульний аркуш 

 
3.2.1 Титульний аркуш є першим у документі. Він виконується на 

аркушах формату А4 за зразком, поданим у додатку Д. 

3.2.2 Назву установки, що розробляється, пишуть шрифтом 5 великими 

літерами (спочатку іменник, потім прикметник). 

3.2.3 Під назвою установки пишуть назву документа (пояснювальна 

записка) малими літерами, за винятком першої великої. 

 3.2.4 Шифр документа складається із коду факультету (за табл. 3.1),     

двох останніх цифр номера залікової книжки студента, номера студента за 

списком групи і позначення документа (ПЗ-пояснювальна записка). Наприклад, 

шифр, наведений у додатку Д, означає наступне: 04 – механічний факультет; 15 

– дві останніх цифри залікової книжки студента; 13 – номер студента за 

списком групи; ПЗ – шифр документа. 

Таблиця 3.1 

Коди факультетів 
Факультет ТС ТНР ТОР Мех. ТВМС Заочн,  

код 01 02 03 04 05 06 

 

 3.3 Завдання на проектування 

 
 Завдання на курсове проектування оформляють на спеціальному бланку, 

де чітко зазначають тему проекту, вихідні дані на проектування, зміст та об'єм 

пояснювальної записки і графічної частини проекту та рекомендовану 

літературу (див. додаток Е). Завдання підшивають до пояснювальної записки 

другим аркушем. Бланк завдання видає керівник проекту. 

 

 3.4 Реферат 

 
 3.4.1 Реферат відображає основний зміст виконаної роботи і включає: 

кількісні дані (загальна кількість сторінок, рисунків, таблиць, посилань); власне 

текст реферату; перелік ключових слів. 

 3.4.2 Текст реферату містить основну частину, що відображає сутність 

виконаної роботи, конкретні відомості, які розкривають загальний зміст 

пояснювальної записки, стислі висновки та області використання отриманих 

результатів. Його обсяг не більше 500 слів. 

 3.4.3 Перелік ключових слів характеризує основний зміст пояснювальної 

записки і містить від 5 до 10 слів, написаних в рядок через коми в називному 

відмінку великими літерами. Розташовують його в кінці тексту. 

 3.4.4 Обсяг реферату визначається виконаною роботою і становить 

приблизно одну сторінку. Приклад реферату наведено в додатку Б. Він є третім 

аркушем пояснювальної записки. 
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 3.5 Зміст 

 
 3.5.1 Зміст розташовують з нової сторінки. Слово «ЗМІСТ» записують у 

вигляді заголовка (симетрично тексту) великими літерами. Найменування, 

включені в зміст, починають з великої літери, а далі – прописні. 

3.5.2 Зміст містить номери та назви розділів і підрозділів пояснювальної 

записки із зазначенням номера сторінки, з якої вони починаються. 

3.5.3 Назву і послідовність розміщення розділів визначають відповідно до 

п. 3.1. Починають зміст з розділу "Вступ" і закінчують розділом "Перелік 

посилань". У разі необхідності включають розділ "Додатки". 

 

 

3.6 Вступ 

 
 У вступі наводять характеристики і визначальні властивості речовин, що 

оброблюються, стосовно заданого або обґрунтованого вибраного процесу. 

Коротко описують його сутність і застосування. Визначають місце і 

призначення апарата, який проектується, в загальній схемі установки. 

 У вступі формулюють мету курсового проекту. 

 Обсяг цього розділу – дві-три сторінки. 

 

 3.7 Загальна частина 

 

 3.7.1 Викладають теоретичні основи процесу: на яких властивостях він 

базується, коротко описують його сутність, статику і кінетику, вплив різних 

факторів на процес, характеризують рушійну силу і способи її збільшення, 

конкретні особливості проведення процесу одержання продукту, який 

обумовлений завданням проектування. 

 3.7.2 Наводять принципову технологічну схему установки з описом її 

функціонування. 

 3.7.3 Обґрунтовують вибір робочих умов, подають зображення процесу 

на робочих діаграмах (у разі необхідності). Вибирають матеріал, з якого буде  

виготовлятися апарат. 

 3.7.4 Здійснюють порівняльну характеристику і вибір типу апарата 

(основного і (або) допоміжного) та його конструктивних елементів для 

проведення певної стадії процесу. 

 Обсяг розділу – від п’яти до десяти сторінок. 

 

 3.8 Технологічний розрахунок установки 

 

 3.8.1 Технологічний розрахунок установки містить матеріальні та теплові 

баланси установки й окремих апаратів, які в неї входять. Ці баланси складають 

на основі конкретної схеми процесу і законів збереження маси та енергії. 

Відповідно визначаються технологічні характеристики: температура, 

концентрація, тиск та ін., необхідні для подальших розрахунків. 
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3.8.2 Встановлюють визначальний параметр основного апарата 

установки, що впливає на інші: робочий об'єм (для апаратів об'ємного типу – 

реактор, розпилююча колона), або робочу поверхню (для апаратів поверхневого 

типу – теплообмінники, насадкові колони тощо). Ці параметри розраховують за 

кінетичними залежностями конкретних процесів або, в разі їх відсутності, за 

феноменологічними співвідношеннями. Обсяг розділу – від семи до двадцяти 

сторінок. 

 

3.9 Технологічний розрахунок апарата 

 
3.9.1 Технологічний розрахунок апарата виконується в тому випадку, 

коли проектується не основний, а допоміжний апарат установки. Вихідні дані 

для цього розрахунку беруться з розділу 3.8.1. 

3.9.2 Вимоги п. 3.8.2 відповідно стосуються і апарата, що проектується. 

Обсяг розділу – від п'яти до восьми сторінок. 

 

3.10 Конструктивний розрахунок 

 
 3.10.1 Виконанням конструктивного розрахунку встановлюють основні 

розміри апарата, що забезпечують необхідну продуктивність і якість його 

роботи, з урахуванням державних стандартів  на апаратуру та її конструктивні 

елементи та вузли. 

 3.10.2 Конструюючи апарати, необхідно максимально використовувати 

стандартні елементи та вузли з наведенням їх стандартних позначень. 

Стандартними елементами є: обичайка, кришки, днища, фланці труб і апаратів, 

лази, штуцери та сальники, опори, контактні та розподільні пристрої (тарілки) 

тощо. 

3.10.3 При підборі стандартного апарата необхідно наводити розрахунки 

усіх розглянутих варіантів, а також обґрунтований вибір кращого із них на 

підставі наперед вибраних певних критеріїв. Обсяг розділу – від семи до десяти 

сторінок. 

 

3.11 Компонувальний розрахунок 

 
У компонувальному розрахунку визначають кількість і розташування 

елементів та вузлів апарата (перегородки, штуцери, лази, царги, люки, 

компенсатори, опори тощо) з прив'язкою до осей, а також габаритні розміри.  

 

3.12 Гідравлічний розрахунок 

 
У гідравлічному розрахунку визначається гідравлічний опір руху 

середовища. Це дозволяє вибрати відповідне допоміжне устаткування: насос, 

компресор, вентилятор тощо. Одержані результати також використовують у 

розрахунках на міцність при визначенні навантаження. Обсяг розділу – від двох 

до п'яти сторінок. 



 15 

3.13 Розрахунок на міцність  
 

Перевірний розрахунок на міцність містить розрахунки товщини стінки 

обичайки корпусу апарата тa кришки або дна; трубної решітки, одного із 

фланцевих з'єднань; підбір опор. Обсяг розділу – від чотирьох до шести 

сторінок. 

 

3.14 Висновки 

 

У висновках наводять схему остаточної конструкції спроектованого 

апарата зі стислим описом його будови і роботи, а також характеристики: 

призначення, тип, визначальний параметр (об'єм або поверхня). 

 

3.15 Перелік посилань 

 

3.15.1 У перелік посилань вміщують тільки ті джерела інформації, на які є 

посилання в тексті. Їх розміщення у списку повинно відповідати порядку появи 

посилань на них. 

3.15.2  Опис друкованих робіт, на які робиться посилання в тексті, 

виконується згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Нижче наведені приклади найбільш 

поширених описів.  

Опис джерела за прізвищем автора 

1. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической 

технологии / А. Г. Касаткин. – М.: Химия, 1973. – 784 с. 

2. Скобло А. И. Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности / А. И. Скобло, И. А. Трегубова,                 

Ю. К. Молоканов. – М.: Химия, 1982. – 580 с. 

Опис багатотомного видання 

3. Теплофизический справочник: Справочник в 2 т. / Б. Н. Юренев,                

П. Д. Лебедев. – М.: Энергия, 1975. – 2 т. 

Опис інструктивно-методичної літератури 

4. Методичні вказівки з розрахунку насадкової ректифікаційної колони 

періодичної дії з курсу «Основні процеси та апарати хімічної технології» для 

студентів IV–V курсів усіх спеціальностей / Укл.: П. Г. Сорока,                              

В. В. Івашкевич, В. І. Зражевський. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2000. – 23 с. 

 

 

4 ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ УСТАНОВКИ 
 

Технологічна схема – документ у якому зображені складові частини 

установки та вказані зв'язки між ними за допомогою умовних зображень або 

позначень. 

Перш ніж почати розробку загальної технологічної схеми, вивчають 

принцип роботи установки, а також склад та призначення апаратів, з яких вона 

складається. 
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4.1 Загальні вимоги до технологічної схеми установки 

 
4.1.1 Технологічну схему виконують на стандартному аркуші формату А1 

(594×841 мм). Розміри формату основного надпису і додаткової графи 

витримують відповідно до діючих стандартів СКД (додаток Ж). 

4.1.2 На технологічній схемі зображують усі машини й апарати, необхідні 

для проведення процесу, що розробляється, з вказівкою характеру та 

послідовності зв'язку між ними у вигляді матеріальних й енергетичних потоків, 

а також запірна арматура і комунікації. 

4.1.3 Розташовують апарати в їх технологічній послідовності. 

 4.1.4 Для потоків, що зображують на технологічній схемі, зазначають 

необхідні технологічні параметри: компонентний склад потоку, масові (або 

інші) концентрації, витрати потоків, тиск і температуру. Ці дані вносять у 

накреслені тонкою лінією прямокутні рамки, які з'єднують тонкою лінією з 

лінією потоку. 

4.1.5 Основний надпис виконують за формою для креслень і схем згідно з 

діючими стандартами. У надписі зазначають код факультету, дві останні цифри 

номера залікової книжки студента, його номер за списком групи (див. п. 3. 2. 4.) 

і шифр документа ("Сх"). Назва технологічної схеми установки повинна 

відповідати назві пояснювальної записки. 

4.2 Зображення машин і апаратів на схемі та їх індексація 

 
4.2.1 Зображують машини та апарати на схемі в їх робочому стані 

відносно основного надпису без зберігання єдиного масштабу, але з 

додержанням приблизних пропорцій. Зовнішні контури апарата виконують 

основною контурною лінією. 

4.2.2 На схемах обґрунтовано вибрані і розраховані типи машини й 

апарати зображують умовними графічними позначеннями згідно з ГОСТ 2.788-

74, ГОСТ 2.792-74. 

УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ МАШИН І АПАРАТІВ 

Трубопроводи, лінії зв'язку: 

    всмоктування, напір,                             управління                вивід  конденсату,        

     зливання                                                                            випуск повітря 

                                                               

 

    перехрещення трубопроводів                           перехрещення трубопроводів із 

                без з'єднання                                                                з'єднанням                           
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Продовження 

          підведення рідини                підведення газу                         ємність 

 

        кран, вентиль                             дросель                        конденсатовідвідник 

               

               насос                                   вентилятор                           компресор 

 

Корпуси апаратів: 

                                                                        
                                                                    

      під атмосферним                з внутрішнім тиском          з внутрішнім    тиском                   

              тиском                          вище атмосферного             нижче атмосферного 
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Продовження 

Апарати випарні з природною циркуляцією: 

     із співвісною тепловою                                  з виносною тепловою   камерою 

               камерою 

 

Апарати випарні з примусовою циркуляцією: 

 

   із співвісною тепловою                                      з виносною тепловою камерою 

                камерою 
 

Апарати теплообмінні кожухотрубчасті: 

                                                                   
з нерухомими трубними                              з нерухомими трубними    решітками                

     решітками                                      при тиску в трубах вищому, а між 

                                                             трубами нижчому за атмосферний 
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Продовження 

                                                    

з температурним компенсатором                           з U-подібними трубами 

 

                        

випарник з паровим                             звитий                              градирні 

       простором  

 

 

                                                
апарат регенеративний                     калорифер                            конденсатор       

                                                                                                           змішування                   
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Продовження 

 

                                              

теплообмінник                              теплообмінник            теплообмінник з повіт-  

   спіральний                                  пластинчатий              ряним охолодженням 

 

Апарати колонні: 

                                                                                   

з ковпачковими тарілками                                                               роторні 

 

                                                                                  

  з  насипною насадкою                                           з регулярною насадкою  під   

                                                                               тиском, нижчим за атмосферний 
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Пристрої контактні: 

                                                        

тарілки клапанні                      тарілки ситчасті                       тарілки решітчасто- 

                  провальні               

Корпус сушарки: 

                                                                      

вальцювальної                           розпилювальної                              циклонної 

Сушарки: 

                                                                      

         пневматичні                                                                  з киплячим шаром 

                                                        

     багатострічкові                                                                            петльові 
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Продовження 

 

                                                            

              барабанні                                                                             камерні 

                                                              

           сублімаційні                                                                 тунельні 

Кожен апарат на схемі повинен мати свій індекс відповідно до табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Індексація апаратів 

Технологічне призначення апарата Індекс  Номер на технологічній схемі 

Колона ректифікаційна, 

екстракційна, абсорбційна 

Теплообмінна апаратура: 

Підігрівачі 

Холодильники-конденсатори 

Печі трубчасті  

Калорифери 

Адсорбери 

Фільтри 

Насоси 

Компресори 

Вентилятори 

Ємність 

Вентиль запірний 

Вентиль регулювальний 

К 

 

 

    Т 

Х 

П 

Кф 

А 

Ф 

Н 

М 

В 

Є 

ВЗ 

ВР 

К – 1; К – 2 і т. д. 

 

 

Т – 1; Т – 2 і т. д. 

Х – 1; Х – 2 і т. д. 

П – 1; П - 2 і т. д. 

Кф – 1; Кф – 2 і т. д. 

А – 1; А – 2 і т. д. 

Ф – 1; Ф – 2 і т. д. 

Н – 1; Н – 2 і т. д. 

М – 1; М – 2 і т. д. 

В – 1; В – 2 і т. д. 

Є – 1; Є – 2 і т. д.  

            ВЗ – 1; ВЗ – 2 і т. д. 

            ВР – 1; ВР – 2 і т. д. 
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4.3  Зображення матеріальних й енергетичних потоків 

 4.3.1 Технологічні потоки (матеріальні та енергетичні) зображують 

основними (контурними) лініями. 

 4.3.2 Позначають потоки згідно з табл. 4.2. У випадку відсутності 

речовини у таблиці використовують відповідні резервні цифри. Позначення 

проставляють у розривах ліній потоків відносно їх напрямків на технологічній 

схемі. 

Таблиця 4.2 

2. Пара 

2.1 – низького тиску 2.6 – відбірна 

2.2 – насичена  2.7 – 2.8 – резерв 

2.3 – перегріта 2.9 – інші види 

2.4 – опалення 2.0 – відпрацьована 

2.5 – волога коксова  

3. Повітря 

3.1 – свіже 3.5 – стиснуте 

3.2 – кондиціоноване 3.6 – пневмотранспорту 

3.3 – циркуляційне 3.7 – 3.9 – резерв 

3.4 – гаряче 3.0 – відпрацьоване 

4. Гази горючі 

4.1 – світильний 4.6 – вуглеводні та їх похідні 

4.2 – генераторний 4.7 – оксид вуглецю 

4.3 – ацетилен 4.8 – 4.9 – резерв 

4.4 – аміак 4.0 – відпрацьовані горючі гази 

4.5 – водневі гази з Н2  

5. Гази нейтральні 

5.1 – азот і гази з N2 5.6 – сірчистий газ та газ з SO2 

5.2 – резерв 5.7 – резерв 

5.3 –  хлор і гази з Cl2 5.8 – інші види негорючих газів 

 

Цифрове позначення трубопроводів і 

технологічних потоків 

 

Цифрове позначення трубопроводів і 

технологічних потоків 

 

1 2 

1. Вода 

1.1 – питна 1.5 – 1.7 – резерв 

1.2 – технічна 1.8 – конденсат 

1.3 – гаряча, водозабезпечення 1.9 – інші види 

1.4 – гаряча, опалення 1.0 – відпрацьована, стічна 



 24 

Продовження табл. 4.2 

5.4 – вуглекислий газ 5.9 – відпрацьовані гази 

5.5 – інертні гази  

6. Кислоти 

6.1 – сірчана 6.6 – органічні кислоти 

6.2 – соляна 6.7 – розчини кислих солей 

6.3 – азотна 6.8 – резерв 

6.4 – резерв 6.9 – інші 

6.5 – неорганічні кислоти 6.0 – відпрацьовані кислоти 

7. Луги 

7.1 – натрієві 7.6 – органічні луги 

7.2 – калієві 7.7 – резерв 

7.3 – вапняні 7.8 – резерв 

7.4 – вапняна вода 7.9 – інші 

7.5 – неорганічні луги 7.0 – відпрацьовані луги 

8. Рідини горючі 

8.1 – рідина категорії А 8.6 – вибухонебезпечні рідини 

8.2 – рідина категорії Б 8.7 – резерв 

8.3 – рідина категорії В 8.8 – резерв 

8.4 – мастильні масла 8.9 – інші горючі рідини 

8.5 – інші горючі рідини 8.0 – горючі стоки 

9. Рідини негорючі 

9.1 – рідкі харчові продукти 9.6 – емульсії 

9.2 – водні розчини (нейтральні) 9.7 – резерв 

9.3 – інші розчини (нейтральні) 9.8 – резерв 

9.4 – водні суспензії 9.9 – інші негорючі рідини 

9.5 – інші суспензії 9.0 – негорючі стоки 

0. Інші речовини 

0.1 – порошкоподібні речовини 0.6 – пульпи інші 

0.2 – сипкі зернисті 0.7 – резерв 

0.3 – суміші твердих частинок з 

повітрям 

0.8 – резерв 

0.4 – гелі 0.9 – резерв 

0.5 – пульпи водяні 0.0 – відпрацьовані тверді речовини 

 

 

1 2 
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5. ВИМОГИ ДО КРЕСЛЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО  ВИГЛЯДУ АПАРАТА 

 

 Креслення загального вигляду – креслення, яке визначає конструкцію 

виробу (апарата або машин), показує взаємодію його складових частин, 

пояснює принцип роботи виробу.  

 

 5.1 Загальні вимоги  

 

 5.1.1 Креслення загального вигляду апарата виконують на аркуші 

формату А1 відповідно до вимог стандартів СКД. 

 5.1.2 Креслення загального вигляду апарата містить: 

 1) мінімальну кількість видів, розрізів і перерізів достатню для повного 

уявлення про конструкцію виробу та взаємодію його частин і принцип роботи; 

 2) необхідні розміри: габаритні, установчі приєднувальні та 

конструктивні, які визначають продуктивність та ефективність роботи апарата; 

 3) технічну характеристику апарата; 

 4) схему розташування і таблицю штуцерів, люків, лап та ін.; 

 5) номери позицій основних частин апарата і таблицю переліку названих 

позицій; 

 6) технічні вимоги. 

 5.1.3 Зображують апарат за формою, встановленою для креслень згідно з 

діючими стандартами. Позначення креслення загального вигляду складається з 

коду факультету, двох останніх цифр номера залікової книжки студента, його 

номера за списком групи і шифру документа («ВЗ»). 

 

 5.2 Проставляння розмірів апарата 

 

 5.2.1 Всі розміри, що проставляються на кресленні загального вигляду, 

виконують згідно з вимогами діючих стандартів. 

 5.2.2 Установчий розмір – виконавчий чи довідковий розмір, який 

визначає величину елементів, за якими даний виріб установлюють в іншому 

виробі або на місці монтажу. Взагалі – це координати опорної поверхні 

відносно осі апарата і його габаритних розмірів, а також координати, кількість і 

розміри фундаментних болтів. 

 5.2.3 Габаритний розмір – виконавчий чи довідковий розмір, який 

визначає граничні зовнішні (чи внутрішні) обриси виробу, тобто найбільші 

довжина (висота), ширина і товщина апарата. Їх проставляють на зображеннях 

головного виду і виду зверху. 
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 5.2.4 Приєднувальний розмір – виконавчий чи довідковий розмір, який 

визначає координати елементів виробу, за допомогою яких його приєднують до 

іншого виробу. Вони містять координати приєднувальних площин апарата до 

трубопроводів й арматури, а також координати болтів (шпильок) кріплення 

трубопроводів й арматури до апарата. 

 5.2.5 Конструктивні розміри апарата – це розміри, що визначають його 

продуктивність. Проставляють тільки ті конструктивні розміри, які одержані з 

розрахунків й узгоджені з розмірами, встановленими стандартами на 

устаткування, яке розроблюється. 

 5.2.6 Інші розміри, що несуть інформацію не зазначену в попередніх 

пунктах цього підрозділу, проставляють лише в особливих технічно 

обґрунтованих випадках. 

 

 5.3 Назва і позначення складових апарата   
 

 5.3.1 Перелік складових частин розташовувати на полі креслення 

загального вигляду над основним надписом за формою: 

5.3.2 Останній рядок переліку складових частин не повинен доходити до 

основного надпису на відстань менше ніж 10 мм (див. додаток К). 

 5.3.3 У кожному рядку переліку не допускаються «двоповерхові» написи. 

Якщо напис не вміщується на одному рядку, його слід розташувати на двох і 

більше рядках. 

 5.3.4 Усі дані, які вносяться в перелік складових частин вибору, слід 

записувати зверху вниз згідно з нумерацією позначень складових на полицях 

ліній – виносок. 

 5.3.5 З метою спрощення допускається залишати незаповненими кілька 

рядків переліку. 
 

 5.4 Схема розташування штуцерів, люків, лап і таблиця їх  

                 Призначення 
 

 5.4.1 На зображенні креслення загального вигляду допускається 

показувати умовно зміщеними штуцера, люки, лапи і т. д., не змінюючи їх 

розташування по висоті або довжині апарата. 
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 5.4.2 На виді апарата зверху необхідно показати дійсне розташування 

штуцерів, люків, лап і т. д. У випадку відсутності виду зверху, його слід 

накреслити схематично, проставивши умовні позначення штуцерів, люків, лап і 

т. п., вказаних на головному або іншому виді виробу, згідно з приладом. 

 

 5.4.3 Таблиця призначення штуцерів, патрубків і інших елементів апарата 

виконується за наступною формою: 

 
 Над таблицею розташовують заголовок «Таблиця штуцерів». 

 

 5.5 Технічна характеристика апарата 

 
 5.5.1 До технічної характеристики апарата входять основні відомості, що 

стосуються призначення апарата, його типу і продуктивності, режиму та умов 

роботи, потужності, величини найбільших витрат потоків, витрат палива, 

коефіцієнта корисної дії та інших параметрів, які характеризують ефективність 

роботи апарата. 

 5.5.2 Технічна характеристика може бути оформлена у вигляді таблиці, 

що містить графи «Назва параметра», «Розмірність», «Величина», «Примітка», 

(додаток К). 
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5.6 Технічні вимоги 

 

5.6.1 В технічних вимогах на кресленні вказують: позначення стандартів 

або ТУ, згідно з якими повинно бути виготовлено і випробувано даний виріб 

(апарата); позначення стандартів або ТУ на основні матеріали, які використані 

у виробі; вимоги до випробувань на міцність і щільність зварених швів та 

інших видів з’єднань; відомості про необхідність теплової ізоляції, 

антикорозійних покрить, тощо. 
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Додаток А 

 

Зразок першої сторінки розділу 

 

ЗАГОЛОВОК РОЗДІЛУ 

 

(далі текст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Аркуш 

 

Шифр документа 
 

 Розроб.  

 Перев. 
вер. 

 

 Реценз.  

 Н. Контр.  

 Затв.  

 
Тема проекту 

Літ. Аркушів 

 

       УДХТУ, гр. 3-М-31 
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Додаток Б  
 

Зразок наступних сторінок розділу та оформлення реферату 

 

РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка до курсового проекту: 35 с., 8 рис., 7 табл.,                

10 літер. джерел, 2 додатки. 

 

 У загальній частині наведені теоретичні основи процесу ректифікації. 

Запропонована технологічна схема установки безперервної дії для розділення 

10 т суміші, яка складається з 40% мас. ізопропанолу та 60% мас. води. Вибрані 

типи основного і допоміжного апаратів. 

 В технологічному розрахунку визначені характеристики матеріальних і 

теплових потоків основного і допоміжних апаратів установки. 

 Прийнята конструкція підігрівача вихідної суміші. На базі технологічного 

розрахунку розрахована необхідна поверхня теплообміну. Проведено 

конструктивний, гідравлічний та механічний розрахунки кожухотрубного 

теплообмінника. Визначено основні розміри апарата, вибрані стандартні вузли 

та деталі. 

 Наведено схему конструкції теплообмінника та опис його роботи. 

 

 УСТАНОВКА, РЕКТИФІКАЦІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, РОЗРАХУНОК, 

ПІДІГРІВАЧ, КОНСТРУКЦІЯ, РОЗМІРИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зм. Арк. № докум. Підп. Дата 

Арк. 
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Додаток В 
Зразок оформлення ілюстрації  

 

 

 q1 – теплове навантаження з боку гріючої пари; 

 q2 – теплове навантаження з боку киплячого розчину. 

Рисунок 2.4 – Залежність питомого теплового навантаження q від різниці 

температур ∆t 

 

Додаток Г 

Зразок оформлення таблиці 

 

Таблиця 3.1 – Параметри розчинів і пари по корпусах 
 

 

Параметр 
Корпус 

1 2 3 

Продуктивність за водою, що 

випарюється, w, кг/с 

Концентрація розчинів  х, % мас. 

Тиск гріючої пари Рг, МПа 

Корисна різниця температур ∆tкор, град 

3,04 

 

6,8 

1,079 

13,13 

3,21 

 

11,3 

0,7242 

19,56 

3,47 

 

40,0 

0,3694 

53,17 
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Додаток Д 
Зразок оформлення титульного аркуша 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

ДВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

Кафедра процесів та апаратів 

                                                                       хімічної технології  

 

 

 

УСТАНОВКА  

РЕКТИФІКАЦІЙНА 

 

Пояснювальна записка 

 

 

04. 15. 13. ПЗ 

 

 

 

 

 

Виконавець                                                                          Керівник 

ст. гр. 3 – М – 72                                                                 доцент кафедри ПАХТ 

І. І. Іванов                                                                            А. К. Петров 

25.05.12                                                                                26.05.12 

 

                  (підпис)                                                                                      (підпис) 
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2012 

Додаток Е 

Зразок завдання на курсовий проект (перша сторінка) 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 
(назва вищого навчального закладу) 

 

Кафедра  Кафедра процесів та апаратів хімічної технології                      . 

Дисципліна  Процеси та апарати хімічних виробництв                                .           

Спеціальність         ОХВ (М)                                                                            . 

Курс         3          Група          3-М-16           Семестр              6                 . 

 

 

Завдання 
 

                                На курсовий проект (роботу) студента 
 

                                                                        Коломойцев Ігор Валерійович                              .                                                                                                  

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

1. Тема проекту (роботи) Розрахувати абсорбційну установку та                                             .    

спроектувати насадковий абсорбер                                                                                               . 

            
                                                                                                                                                           . 

 

    

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) за графіком                                     . 

 

3. Вихідні дані до проекту (роботи) Продуктивність – 10000 м
3
/год;                                                            .   

                                              початковий вміст С2Н2 в повітрі на вході і абсорбер – 4%        .     

                                     степінь уловлювання – 0,95; степінь регенерації поглинача – 0,963; 

                                                температура – 27
о
С                                                                          .   

                                                                                                                                                       .                                                                                                                                           

 

4. Зміст  рахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) 

    Вступ; загальна частина; технологічний розрахунок установки;                                        . 

   технологічний розрахунок абсорбера; конструктивний розрахунок абсорбера;               . 

   компонувальний розрахунок; гідравлічний розрахунок;                                                        . 

                                                 механічний розрахунок; висновки                                           .                                                          

     
.                                                                                                                                                         . 

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)               . 

             І – технологічна схема абсорбційної установки                                                         . 

             ІІ – абсорбційна колона                                                                                               . 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                    . 
 

 

 

6. Дата видачі завдання       7.04.2012                                                                                     . 
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Додаток Е 

Зразок завдання на курсовий проект (друга сторінка) 

 

№ 

п/п 
Назва етапів курсового проекту (роботи) 

Термін виконання 
етапів проекту 

(роботи) 

Примітки 
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Календарний план 
 

 

 

Студент ______________________________  
(підпис) 

 

Керівник _____________________________                             .                                                . 

                                             (підпис)                                                                                             (прізвище, ім’я, по батькові)  

«      »                                     20      р. 
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