
Протокол від 09.12.20 № 6 

засідання кафедри авіа- та ракетобудування  

Засідання проводиться в режимі онлайн із використанням засобів Zoom 

Присутні:  8 викладачів кафедри АРБ. 

 

Питання порядку денного: 

1. Результати 2-ї атестації. 

2. Результати передзахисту здобувачів ступеню магістра. 

3. Розгляд напрямків наукової діяльності кафедри авіа- та ракетобудування .  

4. Затвердження екзаменаційних білетів. 

5. Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

По питанню 1 порядку денного: 

Біба Л.В. доповіла про хід другої атестації студентів. Визначено, що студенти 

гр. АЛ-91 Воробей Р. Ф., Музика А. О., Скорняков В. А., Чижик Д. О., Яхйа 

Данар Джамал Тахер ; 

гр. АЛ-93 Аслан Мухаммед, Гюрлер Абдуссамед , Каранлик Семіх Беркай 

гр. АЛ-94 Ахмаді Амір, Еркем Чагатай, Чакир Ясін, Чіфтчі Юнус 

гр. ВЛ-82 Андрєєв В. Д., Кужель С. М., Мостипан О. В. , Потапенко І. В., 

Сіромаха А. О., Сокол Д. В., Тітаренко В. Ю.; 

гр. ВЛ-83 Гальченко В. Ю., Горпинченко М. С., Мельниченко М. М., 

Новоселецький І. О., Петриків П. П., Сакович Д. Ю.,  

гр. ВЛ-85 Атеш Осман Чаган, Гюнел Алі Їгіт, Зюлка Заферджан, Кайа Умут 

Хан, Касімусса Абдельхамід, Коджа Берат, Соліс Росо Антоні Боніфасіо, Цзен 

Чженхао, Шехлі Тугай; 

гр. ВЛ-п84 Ничипоренко Є. П., Тудвасєва О. І.; 

гр. ВЛ-72 Гембаровський Л. С., Трохименко О. В.,  

гр. ВЛ-73Андрієвський Я. С., Івков О. О.,  Марковська Ю. В., Топорець Д. В. 

 



 

Мають по три і більше наскрізні неатестації.  

 

По питанню 2 порядку денного:  

Степаненко С.Г. доповіла про те, що майже всі студенти успішно пройшли 

передзахист та подали тези до студентської конференції, окрім ст. гр.АЛ-91мп 

Руль Я.І.  Виступив науковий керівник дисертації зазначеного здобувача 

Кабанячий В.В. Було заявлено, що здобувач на консультації не з‘являється, 

завдання не виконує, та на зв‘язок не виходить, що унеможливлює підготовку 

ним кваліфікаційної роботи в установлений термін.  

 

По питанню 3 порядку денного: 

Козей Я.С. доповів про перспективні на сьогодні напрямки розвитку 

безпілотної авіації, до яких варто долучатись співробітникам та студентам  

кафедри авіа- та ракетобудування: великі безпілотні апарати вагою понад 1000 

кг, вантажні квадракоптери для військових та транспортних задач, 

конвертиплани для можливості доставки вантажів у важкодоступні місця, 

топологічна оптимізація із перспективами використання 3Д-принтерів.  

Жила В.Г. повідомив, що зараз працює над системами ідентифікації параметрів 

двигунів та інших систем літака під час польоту, а також про необхідність 

звернути увагу на якнайменші безпілотні літальні апарати.  

Конотоп Д.І. доповів про системи управління проектуванням та необхідність 

робіт по запобіганню втрати проектної інформації під час проектування.  

Ковгар В.Б. повідомив про розробку системи допомоги пілотам при посадці 

літака, до якої сьогодні долучені студенти кафедри.  

Бондаренко О.М. доповів про роботу із інерціальними датчиками навігаційної 

інформації на кафедрі, а також продемонстрував презентацію Бондаря Ю.І. 

щодо нових задач в авіаційній галузі, над якими він працює, зокрема 

систематизація даних випробувань, організація робіт в аеродинамічній трубі, 



тривимірні аеродинамічні розрахунки, в тому числі із врахуванням великої 

кривизни потоку. 

Поваров С.А. розповів про роботи із оптимізації аеродинамічних характеристик 

літальних апаратів.  

Сухов В.В. розповів про організацію технологічного супроводу виготовлення 

авіаційних конструкцій. 

Виступили:    

Борисов В.В. запропонував створити повністю автономний літальний апарат на 

кафедрі, який можна буде демонструвати потенційним замовникам та 

інвесторам.  

Бондаренко О.М. вніс пропозицію щодо об’єднання всіх проектів навколо 

одного зразка техніки, зокрема автономного безпілотного апарату.  

Кабанячий В.В. зазначив необхідність комплексного розв’язання задачі 

проектування і управляння безпілотним літальним апаратом разом зі 

спорідненими кафедрами.   

 

По питанню 4 порядку денного: 

Розглянули екзаменаційні квитки по дисциплінам цього семестру: 

«Конструювання елементів ЛА в системах CAD, CAM, CAE-2. Моделювання 

зборок та стиків», «Будівельна механіка літаків та вертольотів», «Конструкція 

ЛА-1. Теоретичний курс», «Аеродинаміка ЛА-1. Аеродинамічне проектування 

літака», «Конструювання  ЛА-1.Теоретична частина», «Конструкція двигунів 

ЛА», «Числові методи міцності ЛА», «Обєктно-орієнтовне програмування та 

створення баз даних», «Організація науково-інноваційної діяльності в авіа- та 

ракетобудуванні-1. Основи наукової діяльності». 

                

УХВАЛИЛИ: 

1. Студентам, які мають три і більше не атестації, подати пояснювальні 

записки на ім’я завідуючого кафедри, і на основі їхнього розгляду допустити до 

складання сесії.   



2. Рекомендувати відрахувати студента Руля Я.І.  як такого, що не подав 

своєчасно дисертацію до захисту. Відповідальному за роботу зі студентами Біба 

Л.В. разом із керівником дипломного проекту підготувати необхідні документи 

для відрахування в термін до 18.12.20.  

3. Визначити основними напрямками науково-технічних робіт на кафедрі   

- створення автономного безпілотного літального апарату середньої ваги; 

- розробка та виготовлення портативного літального апарату із сонячними 

панелями; 

- розроблення датчиків систем керування безпілотником; 

- розроблення систем управління проектуванням; 

- топологізація елементів та оптимізація пружно-масових характеристик 

літального апарату; 

- оптимізація аеродинамічних та аеропружних характеристик планеру літака; 

- ідентифікація параметрів літального апарату та формування оптимальних 

режимів його польоту та посадки.  

4. Затвердити екзаменаційні білети по дисциплінам цього семестру.  

 

 

В.о.зав. кафедри      Володимир КАБАНЯЧИЙ 

 

Вчений секретар кафедри    Олександр БОНДАРЕНКО 


