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Тема уроку № 78:Види технічної документації 

Техні чна документа ція — система графічних і текстових документів, 

необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх 

стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та 

експлуатації промислових виробів; при проєктуванні, зведенні і експлуатації 

будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при 

розробці та використанні програмного забезпечення). 

Види технічної документації: 

До технічної документації належать: 

 конструкторська документація — сукупність конструкторських 

документів, які містять потрібні у загальному випадку дані, згідно з якими 

розробляють, виготовляють, контролюють, приймають, постачають, 

експлуатують та ремонтують виріб; 

 технологічна документація — сукупність документів, які 

визначають технологічний процес виготовлення виробу ; 

 програмна документація — сукупність документів, що містять 

відомості, необхідні для розробки, виготовлення, супроводу та 

експлуатації програм. 

 

Конструкторська документація 

Комплекс державних стандартів, що встановлюють взаємопов'язані 

правила, вимоги і норми по розробці, оформленню і обігу конструкторської 

документації, що розробляється і застосовується на усіх стадіях життєвого 

циклу виробу (при проєктуванні, розробці, виготовленні, контролі, 

прийманні, експлуатації, ремонті, утилізації) має назву «Єдина система 

конструкторської документації» (ЄСКД). 

Конструкторська документація за ГОСТ 2.102-68 включає в себе графічні 

документи і текстові документи. 

До графічних документів відносяться: кресленик деталі, складальний 

кресленик (СБ), кресленик загального виду (ОВ), електромонтажний 

кресленик (МЭ), схеми (принципові, структурні, функціональні) тощо. 

До текстових документів відносяться: записка (ПЗ) пояснення; таблиця 

(ТБ), розрахунок (РР), інструкція (И), технічні умови (ТУ), експлуатаційні 

документи, ремонтні документи, специфікації тощо. 

Технологічна документація 

Комплекс стандартів і керівних нормативних документів, що 

встановлюють взаємопов'язані правила і положення щодо порядку 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


розроблення, комплектації, оформлення та обігу технологічної документації, 

що застосовується при виготовленні та ремонті виробів має назву «Єдина 

система технологічної документації» (ЄСТД). 

Технологічна документація за ГОСТ 3.1102-81 поділяється на основні 

документи і допоміжні 

Основні документи 

Основні документи — документи, що містять зведену інформацію, 

необхідну для вирішення однієї або комплексу інженерно-технічних, 

планово-економічних і організаційних задач і повністю і однозначно 

визначають технологічний процес (операцію) виготовлення або ремонту 

виробу (складових частин виробу). 

Основні документи поділяються на 

 Документи загального призначення, куди відносяться: карта 

ескізів (КЭ) та технологічна інструкція (ТИ). 

 Документи спеціального призначення, які включають: 

маршрутну карту (МК), карту технологічного процесу (КТП), операційну 

карту (ОК), карту технологічної інформації (КТИ) та ін. 

Допоміжні документи 

Допоміжні документи — документи, які застосовуються при розробці, 

впровадженні та функціюванні технологічних процесів і операцій, 

наприклад, карта замовлення на проєктування технологічної оснастки, акт 

впровадження технологічного процесу та ін. Допускається вказувати 

необхідні види допоміжних документів на галузевому рівні. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97

