
 

 

Кафедра авіа-та 
ракетобудування 

БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА ЛІТАКІВ, ВЕРТОЛЬОТІВ, 

СУПУТНИКІВ-1. СТРИЖНЕВІ СИСТЕМИ 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

Освітня програма Літаки та вертольоти 

Статус дисципліни Нормативна  

Форма навчання очна(денна),заочна 

Рік підготовки, семестр 3 курс, осінній семестр 

Обсяг дисципліни Загальна кількість годин для очної форми навчання: 90; лекції – 18 год; 
практичні (семінарські) – 18 год; самостійна робота – 54 год. 

Загальна кількість годин для заочної форми навчання: 90; лекції – 12 год; 
практичні (семінарські) –6 год; самостійна робота – 72 год. 

Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Іспит (письмовий) 

Розклад занять 1 година на тиждень лекція, 1 година на тиждень практичне 

згідно з розкладом на сайті університету:  http://rozklad.kpi.ua  

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: д.т.н., проф., Шкриль О.О., alexniism@ukr.net 

Практичні / Семінарські: д.т.н., проф., Шкриль О.О., alexniism@ukr.net 

 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua  

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів базових знань про методи 
розрахунку елементів літальних апаратів на міцність, жорсткість та стійкість. Наявність таких знань 
дозволяє майбутнім фахівцям обґрунтовано приймати рішення, щодо можливості використання 
тих чи інших конструкцій в літаках,  вертольотах, супутниках та визначати їх несучу здатність.  

Метою кредитного модуля є закріплення у студентів компетентностей згідно із 
освітньою програмою: 

К04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
К07. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
К08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
К14. Здатність здійснювати розрахунки елементів авіаційної  та ракетно-космічної 

техніки на міцність. 
К17. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій та 

спеціалізованого програмного забезпечення при навчанні та у професійній діяльності. 
Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі 

результати навчання: 

http://rozklad.kpi.ua/


знання:  
- методів аналітичного та чисельного моделювання та дослідження елементів літальних апаратів  
- принципів побудови скінченно-елементних моделей  конструкцій літальних апаратів; 
уміння: 
- проводити розрахунки  на міцність ,жорсткість та стійкість конструкцій ЛА 

 на підставі результатів аналізу напружено-деформованого стану визначати відповідність 
конструкції або її елементів умовам міцності даного типу літального апарату; 

 самостійної роботи з навчальною, навчально-методичною і довідковою літературою в області  
будівельної механіки ЛА. 

 
а також підкріплювати такі результати навчання, зазначені в освітній програмі: 

ПР05. Пояснювати свої рішення і підґрунтя їх прийняття фахівцям і нефахівцям в ясній і 
однозначній формі. 
 ПР06. Володіти навичками самостійного навчання та автономної роботи для підвищення 
професійної кваліфікації та вирішення проблем в новому або незнайомому середовищі. 
ПР08. Володіти логікою та методологію наукового пізнання, що ґрунтується на розумінні 
сучасного стану і методології предметної області. 
ПР17. Обчислювати напружено-деформований стан, визначати несучну здатність 
конструктивних елементів та надійність систем авіаційної та ракетнокосмічної техніки. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Вивчення даної дисципліни вимагає наявності у студентів базових навичок отриманих в 

процесі вивчення дисциплін: “Основи авіації і космонавтики та загальна будова ЛА”, 

"Інформаційні технології та загальні методи розробки прикладного ПЗ", ”Теоретична 

механіка”, “Механіка матеріалів і конструкцій”. Знання по даній дисципліні використовуються 

при вивченні дисциплін “Освітній компонент 4 Ф-Каталогу (Проектнi розрахунки конструкцій 

ЛА)”, “Числові методи міцності ЛА”, “Методи і засоби автоматизації проектування”. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього 

                                у тому числі 

Лекції 
Практичні 

(семінарські) 

Лабораторні 

(Комп'ютерний 
практикум) 

С
Р

С
 

Розділ 1. Розрахунок 
стержневих систем 

37 10 

 

10 - 17 

Розділ 2. Тонкостінні 

стрижні 

 

48 8 

 

6 - 34 

Контрольна робота 5 - 2 - 3 

Всього годин: 90 18 18 - 54 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Рекомендована література 

Базова: 

1. Чемерис О.М. Будівельна механіка літаків та вертольотів. Конспект лекцій. К.НТУУ «КПІ», 
2011.72с. (бібліотека університету, 
 або https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=196120) 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=196120


2. Баженов В.А. ,Іванченко Г.М., Шишов О.В., Пискунов С.О. Будівельна механіка. Розрахункові 
вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування: навч. посібник.-К.: Каравела, 2013.-440с. 
(бібліотека університету, або 
https://btpm.nmu.org.ua/ua/download/Баженов%20В.А.%20Будівельна%20механіка.%20Роз
рахункові%20вправи.%20Задачі.%20Компютерне%20тестування.pdf) 

3. Образцов И.Ф.Строительная механика летательных аппаратов. Учебник для авиационных 
вузов. «Высшая школа».М.1986.-536с. (бібліотека університету) 

Додаткова: 

4.  Будівельна механіка авіаційних конструкцій. Частина 2. Розрахунок тонкостінних стрижнів. 
навч. посібник / О.Г. Дібір. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. Н.Є. Жуковського ”Харків. авіац. 
ін-т”, 2019. – 280 с. (http://k102.khai.edu/ru/site/structural-mechanics1.html) 

5. М.П. Львов, А.Г. Дибир Строительная механика авиационных конструкций: Нац. аэрокосм. 
ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2015. – Ч. 3 : Расчет шпангоутов и плоских 
рам. – 96 с. (http://k102.khai.edu/ru/site/structural-mechanics1.html) 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Лекційні заняття 

Розділ 1. Розрахунок стержневих систем 
Тема 1.1. Кінематичний аналіз стержневих систем. 
Лекція 1. Кількісний  та якісні етапи кінематичного аналізу.  
Складові розрахункових схем та їх характеристика. Застосування формули Чебишова при оцінці 
кількісного етапу. Способи поєднання дисків між собою. Геометрично змінювані системи. 
Миттєво змінювані системи. 
СРС. Навести приклади миттєво-змінюваних систем. Запропонувати варіанти їх 
перетворення в геометрично-незмінювані системи. 
Література: [2, с. 17-41] 
Тема 1.2. Розрахунок плоских ферм. 
Лекція 2. Розрахунок статично визначуваних плоских ферм 
Способи визначення нульових стержнів. Визначення зусиль в стержнях ферми методом 
вирізання вузлів. Визначення зусиль в стержнях ферми методом Ріттера. 
СРС. Показати випадки коли необхідно застосувати комбінований метод визначення зусиль в 
стержнях ферм. 
Література: [2, с. 43-53] 
Лекція 3.  Визначення переміщень у фермах 
Розрахунок ферми у вантажному стані. Утворення допоміжного стану ферми. Реалізація 
формули Максвела-Мора для визначення переміщення. 
Література: [2, с. 149-151] 
Тема 1.3. Розрахунок плоских рам. 
Лекція 4.  Розрахунок статично-визначуваних простих та складених  рам 
Визначення моментів поперених та поздовжніх сил в характерних точках. Побудова епюр. 
Перевірка рівноваги вузлів. Диференційна перевірка.Структурний аналіз рам. Розрахунок 
окремих частин рами. Побудова загальних епюр 
СРС. Розрахунок рами із замкнутим контуром. 
Література: [2, с. 86-104] 
Лекція 5. Визначення переміщень в рамах 
Розрахунок вантажного стану рами. Розрахунок допоміжного стану рами. Реалізація формули 
Мора методом Сімпсона-Карнаухова та Верещагіна. 
Література: [2, с. 143-149] 

 

http://k102.khai.edu/ru/site/structural-mechanics1.html
http://k102.khai.edu/ru/site/structural-mechanics1.html


Розділ 2. Тонкостінні стрижні 
Лекція 6.  Нормальні і дотичні напруження при поперечному згині та крученні тонкостінних 
стержнів.   

Основні положення та гіпотези. Методика визначення нормальних напружень. Методика 
визначення дотичних напружень. Приклади. 

Література: [1, с. 15-19] 

Лекція 7.Центр згину стержня відкритого та закритого профілю 

Визначення потоку дотичних сил в оболонках з відкритим контуром поперечного перерізу. 
Приклад. Визначення потоку дотичних сил при згині та крученні оболонки з однозамкненим 
контуром перерізу. Використання формули Бредта. 

Література: [1, с. 19-25] 

Лекція 8. Дотичні напруження при  поперечному згині багатоконтурних стрижнів 
Визначення погонних дотичних зусиль методом сил. Визначення центру згину 

Література: [1, с. 25-29] 

Лекція 9. Дотичні напруження при  крученні багато  контурних стрижнів. 
Перехід від системи з багатозамкнутим контуром до оболонки з відкритим контуром. 
Методика визначення потоку дотичних сил. Статична перевірка. 

Література: [3, с. 211-222] 

 
Практичні заняття. 

Розділ 1  ПР-1  Кінематичний аналіз стержневих систем 
ПР-2 Визначення зусиль в плоских статично визначуваних фермах 
ПР-3 Визначення переміщень в плоских статично визначуваних фермах 
ПР-4  Розрахунок статично визначуваних простих рам 
ПР-5 Розрахунок складених рам 
 ПР-6 Контрольна робота №1 

Розділ 2 ПР-7 Нормальні і дотичні напруження тонкостінних стержнів відкритого профілю при 
крученні та згині. 

 ПР-8 Центр згину тонкостінних стержнів 
 ПР-9 Дотичні напруження тонкостінних стержнів закритого профілю при 

поперечному згині. 
 
. 

6. Самостійна робота студента 

 

№ 

з/п 

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання  
 

Кількість 

годин СРС 

1 Тема 1.1. Основні поняття кінематичного аналізу. Геометрично 

незмінювані, змінювані та миттєво змінювані розрахункові схеми.  

2 

2 Тема 1.1. Конструктивні елементи розрахункових схем. Диски. 

З’єднувальні пристрої. Зв'язок між простими з’єднувальними 

пристроями. Опорні пристрої. 

2 

3 Тема 1.2. Особливості кінематичного аналізу ферм. Загальний 

спосіб розрахунку. 

2 

4 Тема 1.2.: Визначення зусиль в стержнях ферми графічним 2 



методом 

5 Тема 1.2.: Розрахунок статично невизначуваних ферм методом сил 2 

6 Тема 1.3. Врахування симетрії при розрахунку рам 2 

7 Тема 1.3. Визначення переміщень при зсуві опор 2 

8 Тема 1.3. Визначення переміщень від температурних впливів 3 

9 Розділ 2. Визначення центра згину перерізу тонкостінної 

конструкції 

8 

10 Розділ 2. Особливості розрахунку підкріплених конічних оболонок 7 

11 Розділ 2. Згин та кручення призматичної оболонки типа кесону 

прямого крила 

6 

12 Розділ 2. Нормальні і дотичні напруження при поперечному згині і 

крученні фюзеляжу 

7 

13  Розділ 2.  Взаємодія стрингерів та обшивки. 6 

14 Підготовка до КР№1 3 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Зазначається система вимог, які викладач ставить перед студентом: 

 відвідування занять (як лекцій, так і практичних) виконується згідно затвердженого 
розкладу; 

 правила поведінки на заняттях передбачає активну залученість студентів під час 
розв’язання задач, використання телефонів в режимі калькуляторів; 

  захист розрахункової роботи виконується в письмовому вигляді при написанні 
контрольних робіт ; 

 на результуючий бал за розрахункову роботу впливає її своєчасна здача в заданий 
термін; 

 перескладання іспиту виконується згідно встановлених в університеті правил; 

 студенти мають право повторно написати контрольну роботу з метою отримання 
більш високої оцінки; 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

 індивідуальну роботу під час практичних занять; 

 модульну контрольну роботу. 

Умови позитивної проміжної атестації у семестрі. 

Для отримання "зараховано" з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент повинен 
мати не менш, ніж 12 балів (за умови, якщо на початок 8 тижня згідно з календарним планом 
контрольних заходів "ідеальний" студент має 20 балів). 

Для отримання "зараховано" з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент повинен 
мати не менш, ніж 36 балів (за умови, якщо на початок 14 тижня згідно з календарним планом 
контрольних заходів "ідеальний" студент має 60 балів). 

 

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

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1. Модульна контрольна робота 

Ваговий бал –  40.  
Максимальна кількість балів дорівнює  40 балів1 =40 балів. 
Критерії оцінювання: 

- повне виконання завдання  30 … 40 балів; 
- неповне виконання завдання  10…30 бали; 
- незадовільне виконання  0 балів. 



Штрафні та заохочувальні бали: 
 творчий підхід, активна участь в обговоренні тем: +1…+6 балів; 
 відсутність пропусків лекцій без поважних причин: +2…+4 бали; 
 відсутність на занятті без поважної причини: –1...–10 бал. 

Максимальна кількість заохочувальних та штрафних балів дорівнює 10. 
Розрахунок шкали (RD)  рейтингу: 
Сума   вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру  складає:  

RD = 60 +40 = 100 балів. 
Якщо наприкінці семестру після проходження всіх контрольних заходів з кредитного модулю 

студент отримав не менше ніж 60 рейтингових балів, а також виконав умови допуску до 
семестрового контролю з цього кредитного модулю, він отримує позитивну оцінку. 

У разі, якщо сума рейтингових балів менша ніж 60, але виконані умови допуску до семестрової 
контролю з цього семестрового контролю, студент виконує на останньому за розкладом занятті 
залікову контрольну роботу. За бажанням, студент має право на участь у заліковій контрольній 
роботі з метою підвищення попередньої оцінки. При цьому, в якості залікових, беруться бали, 
отримані за залікову роботу, або бали, накопичені за семестр, в залежності від їх кількості. 

Контрольне завдання екзаменаційної роботи складається з теоретичного питання, яке 
перевіряє знання теорії, та задачі, що перевіряє практичні навички студента. Максимальна 
кількість балів за контрольну роботу дорівнює 40. 

Теоретична частина. 
 вільне володіння матеріалом,відповідь на усі додаткові питання 20 балів; 
 досить впевнене володіння матеріалом, неповні відповіді на додаткові питання  15 …19 

бали; 
 невпевнена відповідь на основне питання, неповні відповіді на додаткові питання  5 … 15 

бали; 
 не має відповді на основне питання  0 балів. 
Практична частина. 
 впевнене та швидке вирішення задачі, впевнені відповіді на додаткові питання   20 балів; 
 повне вирішення задачі, але невпевнені відповіді на додаткові питання  15...19 бали; 
 неповне розв’язання задачі  10 … 15 бали; 
 задача не розв’язана  0 балів. 

Сума балів переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею. 

Рейтингові бали, RD Оцінка за університетською шкалою 

95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно 

85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре 

75 ≤ RD ≤ 84 Добре 

65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно 

60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо 

RD< 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску до 
семестрового контролю 

Не допущено 

 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

 По закінченні вивчення кредитного модуля студенти складають іспит 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено проф., д.т.н. Олексій ШКРИЛЬ  

Ухвалено кафедрою авіа- та ракетобудування (протокол №  13 від 22.06.2021 р.) 

Погоджено Методичною комісією ІАТ (протокол № 1  від 29.06.2021 р.) 

 


