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ОПИС СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ 

 

1- Загальна інформація 
 

Повна назва ЗВО та факультету / 

кафедри 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (Інститут аерокосмічних технологій, 

кафедра авіа- та ракетобудування ) 

Ступінь вищої освіти Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Предметна сфера (галузь знань, 

спеціальність) 
Галузь знань – 13 Механічна інженерія,  
спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна 

техніка,  освітня програма  Літаки і вертольоти 

Офіційна назва сертифікатної 

програми 
Прикладна інженерія  авіа- та ракетобудування 

Тип сертифікату та обсяг 

сертифікатної програми 
Сертифікат встановленого зразка КПІ ім. Ігоря 

Сікорського,  54 кредити 

Мова викладання Українська 

Термін дії сертифікатної програми Безстроково 

Інтернет – адреса постійного розмі- 

щення сертифікатної програми 
arb.kpi.ua 

 

2 – Мета сертифікатної програми . 
 

Формування у фахівця прикладних навичок проектування літальних апаратів та їх 

елементів 

 

3 – Особливості участі слухачів cертифікатної програми 
 

Слухачами сертифікатної програми можуть бути як студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

так і зовнішні слухачі. Сертифікатна програма розрахована на студентів 3 та 4 курсу 

денної форми навчання. Запис на програму відбувається в період реалізації студентами 

права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік. Студенти 2019 

року набору, обираючи навчальні дисципліни на 3, 4 курси, можуть записатися на 

сертифікатну програму за умови оволодіння освітніми компонентами цієї програми, 

передбачених для 2-го курсу 

 

4 – Перелік освітніх компонентів 
 

 Компоненти сертифікатної програми Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Вибіркові освітні компоненти 
1 2 3 4 

1.  Методи та засоби вимірювання 2,5 залік 

2.  Основи взаємозамінності 3,5 залік 

3.  Спеціальні питання вищої математики 4 залік 

4.  Основи авіаційного матеріалознавства 4 залік 

5.  Авіаційні матеріали та технології 4 залік 

6.  Проектнi розрахунки конструкцій літальних апаратів 4 залік 
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1 2 3 4 

7.  Прикладна та експериментальна аеродинаміка 4 залік 

8.  Проектування  літальних апаратів 4 залік 

9.  Методи побудови оптимізаційних моделей елементів 

ЛА в CAE-системах 
4 залік 

10.  Конструювання елементів літальних апаратів в CAD-

системах 

4 залік 

11.  Конструкція двигунів літальних апаратів 4 залік 

12.  Автоматизація експериментальних досліджень 4 залік 

13.  Системи літальних апаратів 4 залік 

14.  Діагностика та випробування функціональних систем 

літальних апаратів 
4 залік 

 Загальний обсяг кредитів сертифікатної програми 54 кредити ЄКТС 

 

 

5 – Компетентності та очікувані результати навчання 

 
Сертифікатна програма передбачає поглиблення компетентностей та спеціалізацію 

результатів навчання, здобутих під час вивчення дисциплін: Механіка матеріалів і 

конструкцій, Конструкція ЛА, Конструювання  ЛА, Аеродинаміка ЛА, Технологія 

виробництва ЛА, Авіаційне матеріалознавство. Дана сертифікатна програма 

спрямована на засвоєння слухачами особливостей проектування  і конструювання 

елементів літаків і вертольотів на авіаційних підприємствах. Вона наповнена унікальним 

контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та 

актуальністю інформації, що дозволяє отримати додаткові знання та навички, 

розширити коло кар’єрних можливостей в сфері  

Компетентності 1. Здатність призначати оптимальні матеріали для елементів 

конструкції авіаційної та ракетно-космічній техніки.  

2. Здатність здійснювати розрахунки елементів авіаційної та ракетно-

космічної техніки на міцність.  

3. Здатність проектувати та здійснювати випробування елементів 

авіаційної та ракетно-космічної техніки, її обладнання, систем та 

підсистем.  

4. Здатність розробляти і реалізовувати технологічні процеси 

виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної 

техніки.  

5. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології 

та спеціалізоване програмне забезпечення при навчанні та у 

професійній діяльності. 

6. Здатність визначати структуру та основні параметри елементів 

механічних систем повітряних літальних апаратів, виходячи з їх 

призначення і умов функціонування.  

7. Здатність розробляти плани трубних аеродинамічних експериментів 

та керувати їхнім виконанням. 

8. Здатність проектувати елементи механічного експериментального 

обладнання для визначення аеродинамічних характеристик літальних 

апаратів, а також параметрів міцності та пружності їх конструкцій. 

9. Здатність забезпечувати точнісну якість елементів конструкцій  

атмосферних літальних апаратів 
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Очікувані 

результати 

навчання 

1. Дотримуватися вимог галузевих нормативних документів щодо 

процедур проектування, виробництва, випробування та (або) 

сертифікації елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної 

техніки на всіх етапах їхнього життєвого циклу. 
2. Оцінювати вплив конструктивних параметрів елементів авіаційної 

та ракетно-космічної техніки на її льотно-технічні характеристики. 

Знати методи забезпечення стійкості та керованості авіаційної та 

ракетно-космічної техніки. 
3. Володіти навичками визначення навантажень на конструктивні 

елементи авіаційної та ракетно-космічної техніки на усіх етапах її 

життєвого циклу. 
4. Знати будову металів та неметалів та методи модифікації їхніх 

властивостей. Призначати оптимальні матеріали для елементів та 

систем авіаційної та ракетно-космічної техніки з урахуванням їхньої 

структури, фізичних, механічних, хімічних та експлуатаційних 

властивостей, а також економічних факторів. 

5. Знати експериментальні методи дослідження структурних, фізико-

механічних і технологічних властивостей матеріалів та конструкцій. 
6. Застосовувати у професійній діяльності сучасні методи 

проектування, конструювання та виробництва елементів та систем 

авіаційної та ракетно-космічної техніки. 

7. Обчислювати напружено-деформований стан, визначати несійну 

здатність конструктивних елементів та надійність систем авіаційної та 

ракетно-космічної техніки. 
8. Розуміти структуру та принципи дії бортового та навігаційного 

обладнання авіаційної та ракетно-космічної техніки. 

9. Розуміти та використовувати особливості конструкції та основні 

аспекти робочих процесів в системах та елементах авіаційної та 

ракетно-космічної техніки.  

10. Моделювати за допомогою скінченних елементів конструкції 

літальних апаратів. Визначати, на підставі результатів скінченно-

елементного аналізу напружено-деформованого стану, відповідність 

конструкції або її елементів умовам міцності даного типу літального 

апарату 
11. Розробляти схеми і визначати типи елементів механічних систем 

літальних апаратів, розробляти їхню конструкцію 

 

6 -   Особливості оцінювання результатів навчання 

 
Кожний освітній компонент сертифікатної програми має відповідне методичне 

забезпечення, обов’язковою частиною якого є рейтингова система результатів навчання 

здобувачів, яка застосовується для оцінювання результатів навчання. За рішенням 

кафедри для отримання сертифікату за цією сертифікатною програмою може бути 

передбачено виконання індивідуального завдання 
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Дисципліна Методи та засоби вимірювання 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Курс 2 

Обсяг 2.5  кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Авіа- та ракетобудування ІАТ 

Викладачі, які 
забезпечують 
викладання 
дисципліни 

доц. Бондаренко О.М. 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Знання з вищої математики, фізики, інженерної графіки, 
інформаційних технологій, електротехніки та електроніки. 

Що буде 
вивчатися 

Точність вимірювань і засоби вимірювань, обробка 
експериментальних результатів, методи застосування 
стандартів та нормативних документів в процесі проектування 
сучасних систем і об’єктів авіаційно-космічної техніки. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість застосовувати сучасні 
методи та засоби вимірювань механічних та електричних 
величин при вирішенні вимірювальних задач в умовах об'єкту; 
здійснювати обробку експериментальних результатів 
вимірювань; розраховувати похибки результатів вимірювань та 
забезпечувати необхідні точність вирішення вимірювальної 
задачі в умовах виробництва сучасних об’єктів авіаційно-
космічної техніки. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати методи та види вимірювань. Уміти розраховувати похибки 
вимірювань та проводити аналіз їх складових; розраховувати 
похибки засобів вимірювань структурними та алгоритмічними 
методами. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

В процесі вивчення дисципліни студенти отримують досвід 
організації процесу вимірювань в процесі сучасного 
виробництва визначення похибок вимірювань та вибору засобів 
та методів вимірювань. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 
лекцій, навчальний посібник: лабораторні роботи практикум. 

Форма прове-
дення занять 

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Основи взаємозамінності 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 2 

Обсяг 3,5 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Інтегровані технології машинобудування 

Викладачі, які 
забезпечують 
викладання 
дисципліни 

доц. Адаменко Ю.І. 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Знання з вищої математики, фізики, інженерної графіки, 
інформаційних технологій  

Що буде 
вивчатися 

Побудова системи допусків і посадок. Занесення до 
конструкторської документації позначень допусків і посадок. 
Методи та засоби вимірювання допусків і посадок.  Методи 
розрахунку розмірних ланцюгів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Сучасні підприємства авіаційної галузі (Боїнг, Антонов, т.і.) 
широко використовують системи допусків і посадок для 
організації ефективного, швидкого і якісного виготовлення  
літаків.  Завдяки чіткому дотриманню і розумінню системи 
допусків і посадок у всіх світових філіалах фірма Боїнг випускає 
2 якісних авіалайнери в день. Досвід і навички роботи з 
допусками і посадками дозволяє випускникам влаштуватися і 
швидко адаптуватися до умов виробництва на сучасних 
підприємствах аерокосмічної галузі і в споріднених галузях.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Вміти проводити технічний контроль якості виробів Створювати 
конструкторську документацію високої якості для виробництва і 
обслуговування літаків і ракетно-космічної техніки. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Знати і враховувати можливості виробництва при розробці 
деталей і виробів,  оперативно вносити необхідні виправлення в 
технічну документацію. Уміти визначати умови обробки 
конструктивних матеріалів, узгоджувати розміри елементів 
конструкції планеру повітряного літального апарату. 

Інформаційне 
забезпечння 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект 
лекцій, навчальний посібник: лабораторні роботи практикум. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Спеціальні питання вищої математики 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Авіа- та ракетобудування ІАТ 

Викладачі, які 
забезпечують 
викладання 
дисципліни 

доц. Бондаренко О.М. 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Засвоєння дисципліни «Вища математика». 

Що буде 
вивчатися 

Випадкові процеси та елементи математичної статистики. 
Дискретні перетворення Фур‘є та  кореляційні функції. Метод 
найменших квадратів. Чисельна інтерполяція і апроксимація. 
Числові методи розв‘язання систем рівнянь (простих ітерацій, 
Зейделя, прогонки). Метод Монте-Карло. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Засвоєння дисципліни дає розуміння математичних основ сучасних 
методів розрахунку і оптимізації конструкцій літальних апаратів, 
обчислення аеродинамічних властивостей, побудови технологій 
збирання літальних апаратів, теорії керування літальними апаратами. 
Виконання практичних занять проводиться із використанням сучасних 
прикладних пакетів програмування, що розвиває  навички 
програмування і дає конкурентні переваги здобувачу вищої освіти на 
сучасному ринку праці. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знання математичних основ сучасних методів розрахунку і оптимізації 
літальних апаратів, технологій збирання. Вміння розробляти 
прикладні програми для оперативного виконання нестандартних 
розрахунків або аналізу великих масивів даних, які містяться в 
файлах, чия структура не сприймається існуючими CAE-системами.  

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Одержані знання і уміння дозволять в подальшому в рамках 
наступних дисциплін опанувати такі компетентності: 
- здатність використовувати теорію динаміки польоту та керування 
при проектуванні об'єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки, 
- здатність використовувати положення гідравліки, аеро- та 
газодинаміки для опису взаємодії тіл з газовим і гідравлічним 
середовищем. 
- здатність здійснювати розрахунки елементів авіаційної та ракетно-
космічної техніки на міцність, 
- здатність розробляти і реалізовувати технологічні процеси 
виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної 
техніки. 

Інформаційне 
забезпечння 

Силабус , контрольні завдання, навчальний посібник 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні, самостійна робота 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Основи авіаційного матеріалознавства 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4  кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Металознавства та термічної обробки. 

Викладачі, які 
забезпечують 
викладання 
дисципліни 

доц. Дудка О.І. 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Знання з математики, фізики і хімії 

Що буде 
вивчатися 

Металеві авіаційні матеріали. Основи обробки матеріалів 
різанням. Типові технологічні процеси. Технологічні процеси 
зміни властивостей матеріалів.  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Предметом навчальної дисципліни є  вивчення теорії та 
практики проектування технологічних процесів,  складу та 
властивостей металів та сплавів,  композиційних  та порошкових 
матеріалів. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Базових знань структури та властивостей  конструкційних 
матеріалів, знання основних методів застосування металів та 
сплавів на їх основі, області застосування композиційних 
матеріалів. базових знань типових технологічних процесів 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Будуть набуті наступні компетентності:  

розробляти типові технологічні процеси, вибрати тип матеріалу, 
для різних елементів конструкції ; дослідити необхідні 
властивості матеріалу, мати уяву як і в якій послідовності 
потрібно його обробляти; практичного вибору матеріалу для 
типових деталей конструкцій; дослідження властивостей 
спеціальних матеріалів 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, конспект лекцій, 
навчальний посібник. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні, лабораторні роботи 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Авіаційні матеріали та технології 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 

Викладачі, які 
забезпечують 
викладання 
дисципліни 

доц.Ключніков Ю.В. 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Знання з математики, фізики і хімії 

Що буде 
вивчатися 

Структура матеріалів. Діаграми стану і фазові перетворення. 
Технології термічної обробки металів і сплавів. Кольорові сплави 
і неметалеві матеріали. Покриття матеріалів. Легування сталей і 
сплавів. Корозія металів. Технології ливарного виробництва. 
Фрезерна обробка і штамповка. Зварювання. Лазерна та 
електрофізична обробка. Прокатка та зміцнення матеріалів і 
сплавів. Сплави з особливими фізичними властивостями.  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Вибору матеріалу для авіаційної та ракетно-космічної техніки 
приділяється особлива увага, оскільки в першу чергу матеріали 
визначають її ефективність та безпеку. Дисципліна дає не лише 
теоретичні, а й практичні навички роботи із матеріалами, їх обробкою і 
дослідженнями. Для проведення лабораторних робіт 
використовується велика кількість лабораторного і 
експериментального обладнання, зразків композиційних матеріалів.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати основні фізичні властивості конструкційних матеріалів та 
особливостей їх використання, особливості моделювання 
конструкцій з композитних матеріалів. Уміти описувати будову 
металів та неметалів та знати методи модифікації їх 
властивостей. Призначати оптимальні матеріали для елементів 
та систем авіаційної та ракетно-космічної техніки з урахуванням 
їх структури, фізичних, механічних, хімічних та експлуатаційних 
властивостей, а також економічних факторів. 
Розробляти технологічні процеси оброблення матеріалів.  

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Будуть набуті компетентності:  
- здатність призначати оптимальні матеріали для елементів 
конструкції авіаційної та ракетно-космічній техніки; 
- здатність розробляти і реалізовувати технологічні процеси 
виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-
космічної техніки, 
- здатність визначати оптимальні типи конструктивних 
матеріалів та умови їх обробки. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус , конспект лекцій, навчальний посібник. 

Форма прове-
дення занять 

Лекції, практичні, лабораторні роботи, самостійна робота 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Проектнi розрахунки конструкцій літальних апаратів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Авіа- та ракетобудування ІАТ 

Викладачі, які 
забезпечують 
викладання 
дисципліни 

доц. Бондар Ю.І. 

Вимоги до по-
чатку вивчення  

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів базових 
знань, які   студенти отримують в процесі вивчення дисциплін: 
«Вища математика», «Термодинаміка і теплообмін», «Теорія 
механізмів та машин»,  "Конструкція ЛА", "Конструювання  ЛА" 
та "Конструювання елементів ЛА в системах CAD, CAM, CAE" 

Що буде 
вивчатися 

Дисципліна формує теоретичне та практичне знання студентів з 
питань визначення інтегральних та розподілених зовнішніх 
навантажень на конструкцію ЛА, визначення сертифікаційного 
базису  ЛА, конкретизації вимог норм льотної придатності до 
конструкції ЛА, методів проектувального та перевірочного 
розрахунку, методів статичних та льотних випробувань, 
визначення ресурсу ЛА. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Головна особливість процесу розрахункового проектування 
конструкції літака і вертольоту полягає в тому, що, в наслідок 
великої еластичності їх конструкції, аеродинамічні 
навантаження, які діють на зовнішню поверхню планера, 
суттєво залежать від деформацій його єлементів під їх впливом. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Визначати інтегральні та розподілені зовнішні навантаження на 
конструкцію ЛА, визначати сертифікаційний базис  ЛА, 
конкретизацію вимог норм льотної придатності до конструкції 
ЛА, користування методами  проектувального та перевірочного 
розрахунку, методи статичних та льотних випробувань, 
визначення ресурсу ЛА. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Працювати з нормами льотної придатності; моделювати 
розподіл тиску аеродинамічними поверхнями; створювати 
кінцево-елементні моделі; визначати розрахункову схему вузлів 
та агрегаті в ЛА; 
комп’ютерного моделювання аеродинамічного експерименту; 
комп’ютерного моделювання складних конструкцій. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус, контрольні завдання, конспект лекцій, посібник для 
виконання лабораторних робіт 

Форма прове-
дення занять 

Лекції, практичні заняття та лабораторні роботи на реальному 
лабораторному обладнанні 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Прикладна та експериментальна аеродинаміка 

Рівень ВО Перший (бакалаврський)  

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Авіа- та ракетобудування 

Викладачі, які 
забезпечують 
викладання 
дисципліни 

доц. Зінченко Д.М, 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів базових 
знань з курсів вищої математики, фізики, теоретичної механіки, 
аерогідромеханіки, аеродинаміки ЛА. 

Що буде 
вивчатися 

Методи виконання експериментальних досліджень основних 
аеродинамічних характеристик літальних апаратів; методи 
проектування елементів механічного експериментального 
обладнання для визначення аеродинамічних характеристик 
літальних апаратів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Для інженера авіаційної та ракетно-космічної техніки, на відміну 
від інших інженерних спеціальностей, необхідним є знання 
аеродинаміки, в той час як аеродинамічний експеримент 
залишається джерелом найбільш достовірних аеродинамічних 
характеристик об’єкта проектування до початку льотних 
випробувань. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Отримати знання фізичних властивостей повітряного 
середовища та основні закони обтікання тіл повітряним потоком; 
будови моделей для аеродинамічних випробувань та вимог до 
них; видів аеродинамічних випробувань та їх особливостей; 
основних принципів уникнення небажаних коливань конструкцій 
літальних апаратів та їх елементів; уміння розробляти план 
трубного аеродинамічного експерименту; проводити 
статистичний аналіз результатів експерименту із внесенням 
необхідних поправок; визначати експериментально основні 
параметри потоку,  аеродинамічні характеристики літальних 
апаратів та їх частин, в тому числі повітряних гвинтів; 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності
) 

Використовувати інформаційні і комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення при навчанні та у 
професійній діяльності; враховувати економічні та управлінські 
аспекти виробництва елементів та об’єктів авіаційної та 
ракетно-космічної техніки у професійній діяльності; 
організовувати і використовувати сумісні обговорення методів 
вирішення нестандартних задач проектування. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус , контрольні завдання, навчальний посібник.  

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи. 

Семестровий 
контроль 

Залік 



 

 
 

Дисципліна Проектування  літальних апаратів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 курс 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Авіа- та ракетобудування ІАТ 

Викладачі, які 
забезпечують 
викладання 
дисципліни 

доц. Бондар Ю.І. 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Інформаційні технології та загальні методи розробки 
прикладного ПЗ. Теоретична механіка. Фізика.  

Що буде 
вивчатися 

Конструювання  та  проектування сучасної авіаційної та 
космічної техніки; вивчення структури та принципів 
проектування ЛА; проведення проектних досліджень  у питаннях 
створення нових зразків техніки та  конструкцій літальних  
апаратів; освоєння основних навичок користування 
моделюючими та розрахунковими програмами 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість отримати основні 
відомості щодо організаціїї сучасних виробничів процесів, 
зокрема процесу проектування транспортного літака.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знання загальних принципів побудови конструкцій різних класів 
літальних апаратів; методів  конструювання авіаційних та 
ракетних ЛА; методів створення параметричних моделей 
об'єктів проектування за допомогою мови програмування, 
принципи реалізації розрахункових та аналітичних алгоритмів у 
вигляді прикладного програмного забезпечення; методів 
створення параметричних моделей ЛА  за допомогою 
аналітичних алгоритмів у вигляді прикладного програмного 
забезпечення. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності
) 

Аналізувати технічні завдання, виконувати пошук прототипів та 
обирати найбільш оптимальні методи вирішення проектної 
задачі; моделювати  та аналізувати  конструктивні схеми ЛА, 
використовуючи нормативно-технічну документацію,  довідкову 
літературу; визначати умови існування ЛА; проводити 
розрахунки основних елементів ЛА та його  конструктивно-
силової схеми. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус , самостійні завдання.  

Форма прове-
дення занять 

Лекції, практичні заняття. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Методи побудови оптимізаційних моделей елементів 
літальних апаратів в CAE-системах 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Авіа- та ракетобудування 

Викладачі, які 
забезпечують 
викладання 
дисципліни 

ст. Борисов В.В. 

Вимоги до 
початку 
вивчення 

Засвоєння дисциплін «Інженерна та комп'ютерна графіка»,  
«Інформаційні технології та загальні методи розробки 
прикладного програмного забезпечення» 

Що буде 
вивчатися 

Контурне моделювання конструкції планера літака за допомогою 
сучасних CAE-систем. Побудова оптимізаційних моделей типових 
конструктивно-силових елементів планера літака в CAE-системах. 
Основи моделювання складаних одиниць конструкції літальних 
апаратів в CAE-системах.  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Сучасні аерокосмічної конструкції містять велику кількість деталей, 
роз'ємних та нероз'ємних з‘єднань, типових вузлів та агрегатів.  
Комплексне проектування та оптимізація таких конструкцій можливі 
лише із використанням  CAE-систем і технологій. Із використанням 
типових CAE-пакетів студент засвоїть повний цикл розроблення 
конструкції літака/ Одержані навички потрібні для роботи на 
переважній більшості конструкторсько-інженерних посад підприємств 
аерокосмічної галузі.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Будуть отримані знання з методів розробки конструкторської 
документації та побудови комп'ютерних моделей деталей та зборок за 
допомогою CAE-систем,  типової схеми документообігу на 
промисловому підприємстві; уміння обчислювати напружено-
деформований стан, визначати несучу здатність конструктивних 
елементів та надійність систем авіаційної та ракетно-космічної 
техніки, відповідність конструкції або її елементів умовам міцності 
даного типу літального апарату, працювати в межах 
багатокористувальницької системи керування проектними даними під 
керуванням PDM- та PLM-систем 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності
) 

Будуть набуті такі компетентності:  
- застосування CAE-систем для конструювання та виготовлення 
елементів літальних апаратів; 
- проведення автоматизованих розрахунків на міцність 
розроблюваних елементів конструкції літальних апаратів. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус, матеріали лекцій, інструкції до лабораторних робіт 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Конструювання елементів літальних апаратів в CAD-
системах  

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Авіа- та ракетобудування 

Викладачі, які 
забезпечують 
викладання 
дисципліни 

доц. Бондаренко О.М. 

Вимоги до 
початку вивчення 

Засвоєння дисциплін «Інженерна та комп'ютерна графіка»,  
«Інформаційні технології та загальні методи розробки 
прикладного програмного забезпечення» 

Що буде 
вивчатися 

Автоматизоване конструювання типових конструктивно-силових 
елементів планера літака в CAD-системах. Основи 
моделювання складаних одиниць конструкції літальних апаратів 
в CAD-системах.  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Сучасні аерокосмічної конструкції містять велику кількість деталей, 
рознімних та нерознімних з‘єднань, типових вузлів та агрегатів.  
Комплексне проектування та оптимізація таких конструкцій можливі 
лише із використанням  CAD-систем і технологій. Із використанням 
типових CAD-пакетів студент засвоїть повний цикл розроблення 
конструкції літака. Одержані навички потрібні для роботи на 
переважній більшості конструкторсько-інженерних посад підприємств 
аерокосмічної галузі.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Будуть отримані знання з методів розробки конструкторської 
документації та побудови комп'ютерних моделей деталей та зборок за 
допомогою CAD-систем,  типової схеми документообігу на 
промисловому підприємстві; 
 уміння обчислювати напружено-деформований стан, визначати 
несучу здатність конструктивних елементів та надійність систем 
авіаційної та ракетно-космічної техніки, відповідність конструкції або її 
елементів умовам міцності даного типу літального апарату, 
працювати в межах багатокористувальницької системи керування 
проектними даними під керуванням PDM- та PLM-систем 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Будуть набуті такі компетентності:  
- застосування CAD-систем для конструювання та виготовлення 
елементів літальних апаратів; 
- проведення автоматизованих розрахунків на міцність 
розроблюваних елементів конструкції літальних апаратів. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус, матеріали лекцій, інструкції до лабораторних робіт 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Конструкція двигунів літальних апаратів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Авіа- та ракетобудування ІАТ 

Викладачі, які 
забезпечують 
викладання 
дисципліни 

доц. Бондар Ю.І. 

Вимоги до по-
чатку вивчення  

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів базових 
знань, які   студенти отримують в процесі вивчення дисциплін: 
«Вища математика», «Термодинаміка і теплообмін», «Теорія 
механізмів та машин»,  "Конструкція ЛА", "Конструювання  ЛА" 
та "Конструювання елементів ЛА в системах CAD, CAM, CAE". 

Що буде 
вивчатися 

Дисципліна надає студентам базові знанНя в галузі теорії і 
практики проектування та конструювання сучасних авіаційних 
конструкцій. Предметом навчальної дисципліни  є  вивчення 
конструкції та принципів функціонування двигунів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Вивчення цієї дисципліни надає студентам базові знання про 
конструкцію та принципи функціонування сучасних авіаційних 
двигунів. Крім того, студенти знайомляться з особливості 
взаємодії двигунів із планером ЛА.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знання конструкції авіаційних та ракетних двигунів: поршневих 
двигунів, газотурбінних двигунів, рідинних та твердопаливних 
ракетних двигунів; особливостей паливних систем двигунів; 
параметрів вхідних та вихідних пристроїв різних типів двигунів; 
методів конструювання авіаційних та ракетних двигунів.  
Уміння моделювати  та аналізувати  роботу систем двигунів, 
використовуючи нормативно-технічну документацію,  довідкову 
літературу; визначати умови використання силових установок, 
проводити розрахунки основних параметрів двигунів та його  
конструктивно-силової схеми.  

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності
) 

‒ конструювання  та  проектування силових агрегатів 
сучасної авіаційної та космічної техніки; 

‒ вивчення структури та принципів функціонування силової 
установки; 

‒ проведення проектних досліджень  у питаннях створення 
нових зразків техніки та  конструкцій літальних  апаратів; 

‒ освоєння основних навичок користування моделюючими 
та розрахунковими  програмами в умовах багато 
користувальницької системи. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус, навчальний посібник: лабораторний практикум, 
конспект лекцій, методичні рекомендації до виконання 
домашньої контрольної роботи. 

Форма прове-
дення занять 

Лекції та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 



 

 

Дисципліна Автоматизація експериментальних досліджень 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедри Авіа- та ракетобудування ІАТ 

Викладачі, які 
забезпечують 
викладання 
дисципліни 

ст..викл. Пікенін О.О. 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Інформаційні технології та загальні методи розробки прикладного ПЗ. 
Вища математика. Теоретична механіка. Фізика. 

Що буде 
вивчатися 

Класифікація моделей та методів ідентифікації математичних 
моделей літальних апаратів. 
Аналітичні методи побудови математичних моделей літальних 
апаратів в середовищі MATLAB, Simulink. 
Методологія наукових досліджень, теорія проведення експерименту 
та методи оцінки адекватності побудованих математичних моделей 
літальних апаратів.  
Аналіз та методи обробки даних отриманих від бортових навігаційних 
систем в тому числі від інерціального навігаційного модуля (IMU). 
Програмування мікропроцесорних систем STM та ATM архітектури як 
складової експериментального обладнання. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Авіаційна інженерія потребує у майбутнього фахівця розуміння роботи 
та структури автопілотів та  мікропроцесорних підсистем керування, 
орієнтації та навігації. Робота з бортовими давачами, такими як 
акселерометри, гіроскопи та інші. Аналізу даних просторової 
орієнтації та навігації, здійснення побудови та реалізації моделей, 
виконання статистичної обробки отриманих результатів 
експериментальних напівнатурних досліджень.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Програмування сучасних мікропроцесорних систем STM та ATM 
архітектури. Практичний досвід роботи в математичному середовищі 
MATLAB, Simulink при створенні математичних моделей літальних 
апаратів. Розробка внутрішньої структури даних та алгоритмів для 

розвязання типових інженерних задач. 
Використовування сучасних програмних пакетів, призначених для 
розв'язання науково-практичних задач. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

При постановці та проведенні експериментальних досліджень 
технічно складних інженерних систем та методів обробки їх 
результатів.  
При розробці програмного забезпечення на мові С/С++. 
При програмуванні мікропроцесорних систем STM та ATM 
архітектури. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус, матеріали лекцій, інструкції до лабораторних робіт 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та лабораторні заняття. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Системи літальних апаратів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Авіа- та ракетобудування ІАТ 

Викладачі, які 
забезпечують 
викладання 
дисципліни 

доц. Бондар Ю.І. 

Вимоги до 
початку вивчення 

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів базових 
знань, які   студенти отримують в процесі вивчення дисциплін: 
«Вища математика», «Термодинаміка і теплообмін», «Теорія 
механізмів та машин»,  "Конструкція ЛА", "Конструювання  ЛА" 
та "Конструювання елементів ЛА в системах CAD, CAM, CAE". 

Що буде 
вивчатися 

В лекційній частині курсу викладаються основи будови систем 
ЛА. Студент навчаються аналізувати конструкцію та роботу  
таких систем при різних умовах експлуатації, оцінювати можливі 
похибки систем. Проведення лабораторних занять повинно 
допомогти студентам більш глибоко засвоїти теоретичний 
матеріал та більш детально вивчають конструкцію систем ЛА. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Вивчення конструкції  систем літальних апаратів, особливостей 
сучасного транспортного літака, як об'єкту проектування; 
вивчення структури та принципів функціонування систем ЛА; 
проведення проектних досліджень  у питаннях створення нових 
зразків техніки та  конструкцій літальних  апаратів; освоєння 
основних навичок користування моделюючими та 
розрахунковими  програмами в умовах багато 
користувальницької системи. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знання конструкції  механічних, гідравлічних,  повітряних  та 
інших систем керування ЛА в повітрі та на землі  та законів  
керування; загальних принципів побудови конструкцій систем  
літальних апаратів.  
Уміння проводити розрахунки робочих процесів в системах ЛА  
що є необхідним  для конструювання систем ЛА, їх експлуатації 
та ремонту. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентност) 

Вивчення основ моделювання технічних систем дасть 
можливість працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й 
використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для 
рішення професійних завдань  в галузі моделювання систем ЛА; 
Виконувати математичний опис і моделювання фізичних 
процесів в системах ЛА. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус, матеріали лекцій, інструкції до лабораторних робіт 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Діагностика та випробування функціональних систем 
літальних апаратів 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4  кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Авіа- та ракетобудування ІАТ 

Викладачі, які 
забезпечують 
викладання 
дисципліни 

доц. Бондар Ю.І., проф. Кабанячий В.В. 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Знання з конструкції і технологій ЛА, механіки матеріалів, 
фізики, інформаційних технологій, електротехніки та 
електроніки. 

Що буде 
вивчатися 

Документи, які визначають фактори льотної придатності 
літальних апаратів. Засоби діагностики і випробувань систем та 
елементів ЛА під час експлуатації та виготовлення, обробка 
результатів натурного експерименту, методи застосування 
стандартів та нормативних документів в процесі проектування 
та сертифікації об’єктів авіаційно-космічної техніки. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість планувати процес 
сертифікації та випробувань (статичних, динамічних)  об'єкту 
авіаційно-космічної техніки та їх елементів, зокрема, визначати 
заходи, які дозволяють враховувати вимоги норм льотної 
придатності для конкретних типів літальних апаратів; 
здійснювати обробку результатів експериментальних 
вимірювань; розраховувати похибки результатів натурного 
експерименту та забезпечувати необхіднуі точність вирішення 
проектувальних задач при виробництві сучасних об’єктів 
авіаційно-космічної техніки. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати методи та види вимірювань в умовах натурного 
експерименту. Уміти визначати  фактори впливу під час 
вимірювань параметрів технічних об'єктів на підставі непрямих 
вимірів та проводити аналіз їх складових; ідентифікувати 
несправності функціональних систем і агрегатів ЛА. 

к можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

В процесі вивчення дисципліни студенти отримують досвід 
організації вимірювань та діагностики в процесі натурного 
експерименту, визначення несправностей. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус, матеріали лекцій, інструкції до лабораторних робіт 

Форма прове-
дення занять 

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 


