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Розміщення курсу  

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання 
Дисципліна «Принципи моделювання взаємодії нестаціонарних течій з пружним 

конструкціями» входить в цикл професійно- орієнтованих дисциплін підготовки аспірантів  за 
спеціальністю 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка", 2 року навчання  здобувачів освітньо-
наукового ступеня доктора філософії  . Вона формує теоретичне та практичне знання аспірантів 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. 

  
 Метою кредитного модуля є формування у аспірантів здатностей: 
- визначення інтегральних та розподілених навантажень на конструкцію ЛА,  
- визначення сертифікаційного базису  ЛА,  
- конкретизації вимог норм льотної придатності до конструкції ЛА,  
- користування методами  проектувального та перевірочного розрахунку, методів 
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2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни аспірант після засвоєння кредитного 
модуля мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

− загальна методика сертифікації ЛА; 

− норми льотної придатності, їх структура; 

− визначення діапазону експлуатаційних швидкостей та перевантажень; 

− визначення інтегральних та розподілених зовнішніх навантажень; 

− методи проектувального розрахунку міцності конструкцій ЛА; 

− методи визначення пружно-деформованого стану конструкцій; 

− питання аеропружності конструкцій ЛА; 

− питання ресурсу конструкцій ЛА. 

− методи статичних та льотних випробувань ЛА. 
уміння: 

− роботи з нормами льотної придатності; 

− моделювати розподіл тиску аеродинамічними поверхнями; 

− створювати кінцево-елементні моделі; 

− визначати розрахункову схему вузлів та агрегаті в ЛА; 

− розраховувати пружно-деформований стан складних тонкостінних підкріплених конструкцій. 
досвід: 

- практичного застосування набутих теоретичних знань; 
-  самостійної роботи з навчальною, навчально-методичною і довідковою літературою. 

 - самостійної праці умовах реального дослідно−конструкторського бюро та   
  дослідного виробництва, насамперед авіаційного напрямку.  

− комп’ютерного моделювання складних конструкцій; 

3. Зміст навчальної дисципліни. 

Розділ 1. Визначення навантажень на конструкцію ЛА. 

Тема 1.1 Норми льотної придатності. Навантаження на ЛА. 

Тема 1.2 Швидкості, які прийняті для розрахунку міцності ЛА 

Тема 1.3 Максимальні перевантаження ЛА. 

Тема 1.4 Огинальна «швидкість-перевантаження». 

Розділ 2. Проектувальний розрахунок елементів ЛА. 

Тема 2.1 Навантаження на крила та оперення. 

Тема 2.2 Навантаження на фюзеляж та шасі. 

Розділ 3. Методи визначення пружно-деформованого стану   елементів ЛА. 

Тема 3.1. Методи  визначення розподілених аеродинамічних навантажень  

Тема 3.2 Метод кінцевих елементів та його застосування до  задач визначення 
пружно-деформованного стану конструкцій ЛА. 

Розділ 4. Аеропружність конструкцій ЛА. 

Тема 4.1. Явища аеропружності елементів ЛА 

Тема 4.2. Визначення жорсткісних параметрів   елементів ЛА. 

Розділ 5. Випробування конструкцій ЛА 

Тема 5.1. Статичні  та  льотні  випробування конструкцій ЛА 

Тема 5.2. Методи  визначення  ресурсу  конструкцій ЛА 

 
4. Навчальні матеріали та ресурси 
1.  Авиационные  Правила.  Ч.25.  Нормы  летной  годности  самолетов  
      транспортной  категории.  Межгосударственный   авиационный  комитет,     2004.236 с. 



2. С.Н.Кан, И. А.  Свердлов  Расчет  самолета  на  прочность  –  Изд.  5-е    перераб. и доп.  – 
Машиностроение, 1996.  
3. Н.Ф.Краснов. Аэродинамика в вопросах и задачах, М.:ВШ., 1985-759с 
4. А.С. Авлоник  Расчет  на  прочность  летательных аппаратов.  Учебное  пособие  для      
     высших  учебных  заведений.  -  М.: Машиностроение, 1985. - 440с. ил. 
5. В.М.Стригунов  Расчет  самолета  на  прочность.  Учебник  для авиационных вузов.   
     М.: Машиностроение, 1984. – 376с., ил. 
6. Ю.Г.Одиноков. Расчет самолета на прочность, М.: Маш.строение, 1997 
7. А.И. Гудков. Внешние нагрузки и прочность летательных аппаратов. М.:  Машиностроение, 1968-
465с. 
8. А.А Бадягин. Проектирование  самолета. М.,2-е изд. М., 1972. 
9.  А.И.Макаревский. Прочность  самолета.М., Машиностроение, 1975. 
10. Бисплингофф Р. Л.,Эшли X.,Xалфен Р.Д. Аэроупругость. М., Изд-во       иностр. лит.1958 
11. Образцов  И.  Ф.,  Савельев  Л.  М.  Хазанов  Х.  С.,  Метод  конечных   элементов в задачах 
строительной механики летательных аппаратов.   Высшая школа. М., 1985. 

 
Он-лайн ресурси: 

- NACA Library, USA, www.nasa.gov  
Допоміжна література: 

12.  А.К.Мартынов, Прикладная аэродинамика, М.: Машиностроение, 1972-448с. 
13.  Ю. Л.Тарасов  Надежность  элементов  конструкций  летательных  
аппаратов. Методология обеспечения . – М.: Машиностроение. 1992. -224с.: ил 
14.  В.В. Козьмин Кротов И.В. Дельтапланы. Москва, Досааф, 1989 Мартинов. 
15.  Фигуровский  В.  И.  Расчет  на  прочность  беспилотных  летательных  
аппаратов. Учебное пособие для авиационных вузов. М.: Машиностроение,  
1973, стр. 356.  
16.  М.Е.Дейч, Техническая газодинамика, М.: Энергия, 1974-592с. 
17.   Р.Скорер,Аэродинамика окружающей среды, М.:Мир, 1980-552с. 
18.   NACA Library, USA, www.nasa.gov  

 
 

Навчальний контент 
5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

   Програма складається з лекцій та практичних занять. В лекційної частині викладаються принципи 

моделювання взаємодії нестаціонарних течій з пружним конструкціями, взаємодії конструкція 

систем літальних апаратів, основи їх проектування та конструювання. Виконання практичних 

занять повинно допомогти більш глибоко засвоїти теоретичний матеріал у плані детального 

вивчення елементів конструкції літальних апаратів. При цьому аспіранти також вчаться працювати 

з сучасними інженерними пакетами прикладних програм. 

      При створені сілабусу денної форми навчання  приділена  увага на необхідність визначення 

тем, які аспіранти  допрацьовують вдома.  

6. Самостійна робота аспіранта 
Самостійна робота здобувача наукового ступені доктора філософії  окреслена  змістом 

індивідуального завдання, що відповідає як завданням освітнього процесу, так і потребам 
виробництва, враховувати можливості та пропозиції підприємства, організації, установи. У випадку 
самостійної роботи   зміст узгоджується з тематикою кваліфікаційної роботи. 

 
Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
         Поточний контроль здійснюється у  процесі вивчення даного кредитного модуля аспіранти  
виконують дві письмові  модульні контрольні роботи тривалістю 1 учбова година. Завдання на 

http://www.nasa.gov/
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контрольну роботу аспіранти  отримають  у вигляді контрольних квитків, який містить одне 
теоретичне питання. 
          Підсумковий контроль здійснюється у кінці семес тру  шляхом оцінювання цілісної 
систематичної   діяльності аспіранта  протягом конкретного періоду. 
       Диференційованій оцінці підлягають всі завдання, які виконує аспіранти. Лекції та практичні 
заняття оцінюються як за змістом, так і за дотриманням методики викладання. Кінцева 
узагальнена оцінка затверджується на єкзамені. 
     Аспіранти, робота яких визначена як незадовільна, зобов’язані за рішенням Ради факультету  
погасити академічну доброчесність. 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code 

  
Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code 

 
8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

     
Рейтинг аспіранта з кредитного модуля складається з балів, що отримуються за: 
- Практичні  заняття. 
- Модульна  контрольна робота; 
- Розрахункова работа; 
- активність на лекціях (заохочувальні бали). 
 Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1. Практичні заняття 
Ваговий бал – 3.  
Максимальна кількість балів дорівнює  3 бали х 4=12 балів. 
Критерії оцінювання: 

− повне виконання завдання − 3; 

− виконання, але теоретичні знання недостатні − 2; 

− виконання, але немає звіту − 1; 

− робота не виконувалась − 0. 
2. Модульна контрольна робота 
Ваговий бал –  32.  
Максимальна кількість балів дорівнює  32 балів х 1 = 32 балів. 
Критерії оцінювання: 

− повне виконання завдання − 4; 

− неповне виконання завдання − 3; 

− робота не виконувалась − 0. 
 3. Розрахункова робота 
Ваговий бал –  16.  
Максимальна кількість балів дорівнює  16 балів. 
Критерії оцінювання: 

− повне виконання завдання − 16; 

− неповне виконання завдання − 15…3; 

− робота не виконувалась − 0. 
Штрафні та заохочувальні бали: 

− творчий підхід до роботи, активна участь в обговоренні тем, сомостійний пошук тем: +1…+6 
балів; 

− відсутність пропусків лекцій без поважних причин: +2…+4 бали; 

https://kpi.ua/code


− відсутність на занятті без поважної причини: –1...–10 бал. 
Максимальна кількість заохочувальних та штрафних балів балів дорівнює  10. 
Розрахунок шкали (R)  рейтингу: 
Сума   вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру  складає:  
                                     RC = 12+32+16  = 60 балів. 
Екзаменаційна складова шкали дорівнює  60%  від  Re, а саме 40 балів, і складається з двох частин: 
теортетичної та практичної ( вирішення задачі ). 
4. Теоретична частина. 

− вільне володіння матеріалом, відповідь на усі додаткові питання − 10 балів; 

− володіння матеріалом, неповні відповіді на додаткові питання − 8 бали; 

− невпевнена відповідь на основне питання, не має відпвіді на додаткові питання − 6 балів; 

− не має відповді на основне питання − 0 балів. 
     5. Практична частина. 

− впевнене та швидке вирішення задачі, вільне володіння інструментрієм, впевнені 

відповіді на додаткові питання − 30 балів; 

− повне вирішення задачі, але неоптимальний програмний код − 23 бали; 

− неповне вирішеня задачі, труднощі у володінні мовою програмування − 18 балів; 

− задача не вирішена − 0 балів.  
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає : 
 RD = RС + RЕ  = 60 + 40 = 100 балів. 
 

Рейтингові бали, RD Оцінка за університетською 
шкалою 

95−100 Відмінно  

85−94 Дуже добре 

75−84 Добре 

65−74 Задовільно 

60−64 Достатньо 

 < 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску до 
екзамену 

Не допущено 

 
 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

      Для отримання "зараховано" з першої проміжної атестації (8 тиждень) аспірант матиме не 
менш, ніж 20 балів ( за умови, якщо на початок 8 тижня згідно з календарним планом контрольних 
заходів "ідеальний" аспірант має отримати 40 балів). 

Для отримання "зараховано" з другої проміжної атестації (14 тиждень) ) аспірант матиме не менш, 
ніж 40 балів ( за умови, якщо на початок 14 тижня згідно з календарним планом контрольних 
заходів "ідеальний" аспірант має отримати 80 балів). 

  Робочу програму навчальної дисципліни (силабус) 

укладено  
доцентом кафедри АРБ,  к.т.н., доцентом  Бондар Ю.І. 
Ухвалено на засіданні кафедри авіа- та ракетобудування (протокол № 1 від 26.08.2020). 

Погоджено Методичною комісією ІАТ (протокол № 3 від 28.08.2020). 

 


