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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Мета проєкту – підтвердити здатності студента вирішувати технічні завдання, які 

передбачають застосування певних теорій і методів та мають ознаки багатоваріантності. 

За згодою студентів та керівника дипломний проєкт може буди одноосібний або 

комплексний. 

Одноосібний проєкт – студент виконує сам, без співпраці з іншими студентами, від 

початку і до кінця. Він має індивідуальну тему та технічне завдання до неї. 

Комплексний проєкт – виконують декілька студентів у співпраці між собою. Тема 

комплексного проєкту єдина для всіх студентів, але технічні завдання різні. 

1.1. КЕРІВНИК ТА СТУДЕНТ 

ОБОВ’ЯЗКИ 

Керівник зобов’язаний: 

– сформулювати тему та завдання до проєкту; 

– надати студенту рекомендації щодо виконання проєкту; 

– бути присутнім на захисті проєкту. 

Студент зобов’язаний: 

– виконати роботи згідно завдання; 

– оформити графічний (ілюстративний) матеріал та записку; 

– подати матеріали проєкту до екзаменаційної комісії. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Керівник проєкту 

Бакалавр отримує диплом по спеціальності за якою він навчався. Тому, дипломний 

проєкт (ДП) повинен відображати те, що вивчав студент. 

Студент 

Дипломний проєкт бакалавра має чітку структуру і обов’язковий об’єм матеріалу, 

який студент повинен виконати та публічно захистити. 

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА 

Керівник дипломного проєкту: 

– розробляє теми ДП, подає їх до затвердження на засідання кафедри, а після 

оприлюднення тематики дає студентам необхідні пояснення за запропонованими 

темами; 

– готує та видає студенту завдання на ДП у визначені строки; 

– видає рекомендації студенту щодо опрацювання необхідної літератури, нормативних і 

довідкових матеріалів, наукових видань тощо за темою ДП; 

– контролює реалізацію календарного плану виконання роботи. У разі суттєвих 

порушень. інформує керівництво кафедри для прийняття відповідних заходів ... 

– здійснює загальне керівництво виконанням студентом ДП і несе відповідальність за 

наявність у роботі помилок системного характеру; 

– у разі невиконання студентом його рекомендацій щодо виправлення помилок, зазначає 

це у відгуку; 
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Керівник використовує час, відведений на керівництво, для: 

– систематичних (не менше одного разу на два тижні) співбесід, на яких студент 

інформує про стан виконання роботи, обговорюються можливі варіанти рішень, 

конкретизуються окремі пункти завдання тощо; 

– консультацій студента з усіх питань, щодо виконання роботи, а також перевірки 

виконаної роботи; 

– підготовки відгука з характеристикою діяльності студента під час виконання ДП і несе 

відповідальність за його об’єктивність; 

– підготовки студента до захисту, організує (за необхідності) попередній захист; 

– присутності на засіданні ЕК під час захисту ДП студентами, керівником яких він є. 

ПРАВА СТУДЕНТА 

Студент має право: 

– вибирати тему ДП з числа запропонованих випусковою кафедрою або запропонувати 

власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки і можливості 

виконання; 

– у разі необхідності може ініціювати питання про зміну теми, керівника та 

консультантів, але не пізніше одного тижня з початку виконання ДП (за графіком 

навчального процесу); 

– отримати окреме робоче місце для роботи над ДП у спеціальній аудиторії; 

– користуватися лабораторною та інформаційною базою кафедри, приладами, 

вимірювальною технікою тощо для проведення натурного експерименту, 

математичного моделювання або наукових досліджень за темою роботи; 

– отримувати консультації керівника та консультантів; 

– самостійно вибирати варіанти вирішення завдань на ДП; 

– попереднього (на кафедрі), первісного або повторного (у ЕК) захисту дипломного 

проєкту; 

– звертатися (в усній або письмовій формі) до голови ЕК, керівництва 

інституту/факультету, університету та МОН зі скаргами або апеляціями щодо 

порушення його прав. 

1.2.  ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ ЗАХИСТУ 

Процедура підготовки та захисту ДП бакалавра наступна: 

тема — узгодити з керівником на початку навчального семестру; 

стан питання, — це час перед практикою, коли студент вивчає, що є у світі, щоб 

хоч щось розуміти,  коли він піде на практику; 

завдання — отримати до початку переддипломної практики. Тематика 

завдання на практику повинна співпадати з темою майбутнього 

проєкту; 

практика — після її завершення необхідно мати чернетки для виконання 

проєкту. У протилежному випадку виконати проєкт у зазначений 

термін досить проблематично; 
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звіт з практики  необхідно оформити та: 

  — отримати оцінку на підприємстві; 

  — мати печатку підприємства на звіті; 

  — отримати оцінку у керівника від кафедри; 

проєкт — виконувати у співпраці із керівником. На виконання проєкту 

відведено 6 тижнів (зважте – за 6 тижнів треба написати записку 

60-80 аркушів та накреслити не менш 4 листів формату А1); 

контроль — нормоконтроль. Без нормоконтролю диплом до захисту не 

допускається; 

доповідь — підготовка доповіді (це найголовніша частина захисту;) 

попередній — за тиждень до початку захистів на кафедрі у вигляді конференції.  

захист Без попереднього захисту проєкт не приймається до основного 

захисту; Після попереднього захисту готова пояснювальна записка у 

форматі *pdf надсилається на електронну адресу кафедри 

arb.iat@kpi.ua. 

перевірка  — не менш ніж за 3 дні до до початку захистів на кафедрі  

на плагіат  пояснювальна записка у електронному вигляді (файл у форматі 

*.doc або *.docx) надсилається для проведення перевірки на плагіат 

на адресу sergey_povar@ukr.net. Обов’язково необхідно вказати 

свої прізвище та ім’я, номер групи, а також прізвище та ініціали 

керівника; 

відгук — пише керівник проєкту (оцінку не вказує). Практично він допускає 

(або не допускає) студента до захисту; 

рецензія — пише рецензент (не співробітник кафедри) за 2–3 дні до початку 

захистів на кафедрі. Рецензенту надається повністю готовий проєкт 

із графічними (ілюстративними) матеріалами; 

завідувач — за 2–3 дні до початку захистів на кафедрі підписує вже зшиту 

пояснювальну записку. Без його підпису диплом до захисту не 

приймається; 

здача — за 2–3 дні до початку захистів на кафедрі студент здає графічний 

(ілюстративний) матеріал і пояснювальну записку на кафедру; 

захист — це публічна доповідь протягом 10 хвилин та відповідь на запитання 

від комісії протягом 10 хвилин; 

післязахист — після захисту здати проєкт на кафедру у повному комплекті 

(роздруковані креслення, роздрукована та переплетена 

пояснювальна записка, диск із записами ПЗ, креслень та 

презентацій потрібно вкласти у звичайну картонну папку із 

зав’язками; на папку наклеїти лист, що у додатку 1. ). 

1.3. ДОПУСК ДО ЗАХИСТУ 

До захисту в ЕК допускаються дипломні проєкти, теми яких затверджені наказом 

ректора університету, а структура, зміст та якість викладення матеріалу та оформлення 

відповідають вимогам методичних рекомендацій випускових кафедр, що підтверджено 

підписами керівника та консультантів ДП за наявністю відгуку керівника. 

mailto:arb.iat@kpi.ua
mailto:sergey_povar@ukr.net
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Негативна рецензія або відгук керівника не є підставою для недопущення студента 

до захисту ДП. 

Допуск до захисту ДП у ЕК здійснюється завідувачем випускової кафедри, який 

приймає позитивне рішення на підставі викладеного вище або підсумків попереднього 

захисту атестаційної роботи на кафедрі, що має бути оформлено відповідним 

протоколом засідання кафедри. Допуск підтверджується візою завідувача кафедри на 

титульному аркуші атестаційної роботи. 

Дипломний проєкт, в якому виявлені принципові недоліки у прийнятих рішеннях, 

обґрунтуваннях, розрахунках та висновках, суттєві відхилення від вимог стандартів, до 

захисту в ЕК не допускаються. Рішення про це приймається на засіданні випускової 

кафедри, витяг із протоколу якого разом зі службовою завідувача кафедри подаються 

директору інституту/декану факультету для підготовки матеріалів до наказу ректора про 

відрахування студента. 

Дипломний проєкт, допущений до захисту в ЕК, направляється завідувачем кафедри 

на рецензування. 

1.4. СТРУКТУРА ДП 

Дипломні роботи оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95. Єдина 

система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. 

Зміна № 1; ОСТ 2.106-96 ЄСКД. Текстові документи; ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 

Єдина система конструкторської документації. Основні написи. 

Текст складається, як правило, у друкованому вигляді на аркушах формату 

А4 шрифтом Times New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5 Lines. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ СКЛАДАННЯ ДП 

№  Назва розділу Кількість аркушів 

1.  Титульний аркуш 1 

2.  Завдання на дипломний проєкт 2 (друкувати на одному аркуші з обох 

сторін) 

3.  Реферат українською та 

іноземною (англійською) мовами 

2  

(одна сторінка на кожну мову) 

4.  Відомість дипломного проєкту 1 

5.  Зміст ДП 2 

(по формі 1-го аркуша текстового  

конструкторського документу далі по 

ГОСТ 2.105-95) 

Далі по тексту друкувати у змісті (приклад) 

6.  Перелік умовних позначень 1 аркуш (окрема сторінка) 

7.  Вступ Початок розділу з нової сторінки 

8.  Огляд аналогів … Початок розділу з нової сторінки 

 Висновки по розділу  

9.  Вибір геометричних 

параметрів………… 

Початок розділу з нової сторінки 

 Висновки по розділу 
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№  Назва розділу Кількість аркушів 

10.  Розрахунок аеродинамічних 

характеристик 

Початок розділу з нової сторінки 

 Висновки по розділу  

 ВИСНОВКИ  На окремій сторінці 

 Список використаних джерел На окремій сторінці 

 Додатки  

 

Також у диплом обов’язково вкладаються: 

– рецензія; 

– відгук керівника дипломного проєкту; 

– звіт по результатам перевірки на плагіат; 

– акти впровадження (якщо є у наявності); 

– тези (якщо є у наявності). 
 

Дипломний проєкт бакалавра це: пояснювальна записка (60-80 аркушів 

формату А4) та графічний (ілюстраційний) матеріал (не менше 4 аркушів 

формату А1), які тематично зв’язані між собою (кожен студент повинен 

представити всі зазначені нижче складові). 

Складові проєкту бакалавра 

Стан питання 
Об’єкт 

проєктування 

Конструкторська 

складова 

Технологічна 

складова 

Спеціальна 

складова 

Стан питання. Це аналіз того, що існує у світі та синтез об’єкту проєктування. 

Об’єкт проєктування. Це завершений проєктний розрахунок об’єкту 

проєктування. 

Технологічна складова. Це розроблення технології виготовлення об’єкту 

проєктування. 

Конструкторська складова. Це розроблення пристосування власної конструкції, 

яке застосовують під час виготовлення/експлуатації об’єкту проєктування. 

Спеціальна складова. Це варіативна частина, у якій більш детально розглядають 

якийсь окремий елемент об’єкту проєктування.  

Можливі інші складові проєкту. 
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2. КОМЕНТАРІ ДО ЗРАЗКІВ  
 

1. Всі форми, які наведені у зразках (див. нижче), мають бути заповнені на 

комп’ютері. Ручкою із синім кольором вносяться лише підписи. 

2. Технічне завдання до ДП оформлюється на одному аркуші формату А4 із 

розміщенням тексту з обох його сторін. Слід звернути увагу на оформлення полів 

на оборотній стороні «завдання» – вони мають бути виконані дзеркально(!) по 

відношенню до лицевої сторони. 

3. Для здійснення перевірки на плагіат пояснювальна записка у 

електронному вигляді (файл у форматі *.doc або *.docx) надсилається на адресу 

sergey_povar@ukr.net. У супроводжувальному листі обов’язково необхідно 

вказати свої прізвище та ім’я, номер групи, а також прізвище та ініціали керівника.  

Рішення про допуск дипломного проєкту до захисту на підставі результатів 

перевірки на плагіат приймає керівник дипломного проєкту. 

4. Після переліку умовних позначень всі наступні аркуші пояснювальної 

записки, мають таку ж рамку, що й «перелік» та відповідну нумерацію. 

mailto:sergey_povar@ukr.net
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ЗРАЗОК Титульний аркуш дипломного проєкту 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Інститут аерокосмічних технологій 

Кафедра авіа- та ракетобудування  
 

До захисту допущено 

В. о. завідувача кафедри 

________      Володимир КАБАНЯЧИЙ 
  

«     »  __             __  2021 р. 
 

Дипломний проєкт  
на здобуття ступеня бакалавра 

 

за освітньо-професійною програмою «Літаки і вертольоти» 

спеціальності   134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» 

на тему:  «Назва затвердженої теми» 

Виконав (ла):  

студент (ка)  ІV  курсу, групи    ВЛ-(72, 73, п84, зп81)   

Прізвище, ім’я, по батькові  __________ 

Керівник:  

Посада, науковий ступінь, вчене звання, 

Прізвище, ім’я, по батькові __________ 

Консультант з назва розділу: 

Посада, науковий ступінь, вчене звання, 

Прізвище, ім’я, по батькові __________ 

Рецензент: 

Посада, науковий ступінь, вчене звання, 

Прізвище, ім’я, по батькові __________ 

 

 Засвідчую, що у цьому дипломному 

проєкті немає запозичень з праць 

інших авторів без відповідних 

посилань. 

Студент (ка)______________ 
                                        

 

 

 

 

Київ – 2021 року 
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ЗРАЗОК Технічне завдання 

(виконується на одному аркуші з двох сторін) 

 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Інститут аерокосмічних технологій 

Кафедра авіа- та ракетобудування 

Рівень вищої освіти  −перший (бакалаврський) 

Спеціальність –134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» 

Освітньо-професійна програма «Літаки і вертольоти» 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

В. о. завідувача кафедри 

________   Володимир КАБАНЯЧИЙ 

 «     »  __             __  2021 р. 

ЗАВДАННЯ 

на дипломний проєкт студенту 

Іваненку Івану Івановичу 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема проєкту «Назва затвердженої теми», керівник проєкту Прізвище, 

ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, затверджені наказом по 

університету від «___»_________ 20__ р. №_____ 

2. Термін подання студентом проєкту 07 червня 2021 р. 

 

3. Вихідні дані до проєкту:__________________________________________ 

3.1  Висота польоту Н=0…1000м. 

3.2. Крейсерська швидкість польоту V= 50  км/год.   

3.3. Польотна вага mпол = 6 кг. 

3.4. Тривалість польоту tпол = 1 год. 

4. Зміст пояснювальної  записки:______________________________________ 

4.1. Стан проблеми та напрямки їх рішення. 

4.2. Огляд даних аналогів. 

4.3. Аеродинаміка крила.  

4.4.  Методика розрахунку. 

4.5.  Загальне компонування БПЛА. 

4.6.  Розрахунок аеродинамічних характеристик. 

4.7.  Оцінка льотно-технічних характеристик. 

4.8.  Розробка технології та оснащення.  



 

ЗРАЗОК Завдання на ДП 

(зворот аркуша завдання) 
 

5. Перелік графічного (ілюстраційного) матеріалу (із зазначенням обов’язкових 

креслеників, плакатів, презентацій тощо): 

5.1  Огляд аналогів.  

5.2  Аеродинаміка крила . 

5.3  Результати розрахунку. 

5.4  Конструкція хвостової балки. 

6. Консультанти розділів проєкту

 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання  

видав 

завдання 

прийняв 

    

7. Дата видачі завдання:  ____1 лютого 2021 р._____________________________ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 

Назва етапів виконання дипломного 

проєкту 

Термін виконання 

етапів проєкту 
Примітка 

1.  Підбір та аналіз літератури до 15.03.2021 р.  

2.  Аналіз методики проєктування до  29.03.2019 р.  

3.  Аналіз даних літальних апаратів до 12.04.2019 р.  

4.  Вибір параметрів загального компонування до  20.04.2019 р.  

5.  Розрахунок аеродинамічних характеристик 

безпілотного літака 

до 30.04.2019 р.  

6.  Розрахунок зовнішніх навантажень безпілотного 

літака 

до  5.05.2019 р.  

7.  Розрахунок льотно-технічних характеристик 

безпілотного літака 

до 15.05.2019 р.  

8.  Проєктування конструкції хвостової балки, 

розробка технології виготовлення  

до 27.05.2019 р.  

9.  Оформлення пояснювальної записки та графічних 

матеріалів 

до 07.06.2019 р.  

10.  Перевірка на плагіат до 11.06.2019 р.  

11.  Захист з 14.06.2021 р.  

по 20.06.2021 р 

 

 

Студент (ка)    Іван ІВАНЕНКО 

     

Керівник     Петро ПЕТРЕНКО  

  

                                                 

 Якщо визначені консультанти. Консультантом не може бути зазначено керівника дипломного проєкту. 
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ЗРАЗОК Анотація українською мовою 

(на окремому аркуші без рамки) 
 

Анотація 

 

Пояснювальна записка до ДП «Назва затвердженої теми» містить 93 аркуші 

тексту, 47 ілюстрації та 16 бібліографічних посилань. 

Мета проєкту - розробка тренувального безпілотного літального апарату. 

В результаті виконаний огляд даних прототипів безпілотних літальних апаратів 

по темі проєкту, сформульовано стан проблеми і напрямок її вирішення. Розглянуто 

особливості аеродинаміки крил, детально викладені результати робочого 

проєктування, аеродинамічні та льотно-технічні характеристики. На підставі 

виконаного аналізу сформовано ТЗ до проєкту та визначено шляхи його реалізації. 

В роботі широко використані методи комп'ютерного моделювання з урахуванням 

можливості серійного виробництва. 

Результати роботи можуть бути використані при розробці технічної документації 

до проєкту масового безпілотного літального апарату. 

 

Ключові слова: тренувальний безпілотний ЛА, поляра, підйомна сила, хвостове 

оперення, крило. 

 



 

ЗРАЗОК Анотація англійською мовою 

(на окремому аркуші без рамки) 
 

Abstract 

 

Explanatory Note to DP «Назва затвердженої теми на англ. мові» contaіns 

93 pages of text, 47 іllustratіons, and 16 references. 

The purpose of the project - development of traіner unmanned aerіal vehіcle. 

As a result, a survey of the prototype data unmanned aerіal vehіcles on the project, 

the state formulated the problem and the dіrectіon of іts solutіons. The features of the 

aerodynamіcs of the wіng are detaіled results of the detaіled desіgn, aerodynamіc and 

performance characterіstіcs. formed to draft the TOR and the ways of іts 

іmplementatіon on the basіs of the analysіs. 

Іn the wіdely used computer modelіng technіques wіth the possіbіlіty of mass 

productіon. 

The results can be used іn the development of technіcal documentatіon for the 

project of mass UAV. 

 

Keywords: traіner unmanned aіrcraft, polar, lіft, empennage, wіng. 
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ЗРАЗОК Відомість дипломного проєкту  

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ 
 

№ 

з/п 

Ф
о
р
м

ат
 

Позначення Найменування 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ар
к
у
ш

ів
 

Примітка 

1 А4  Завдання на дипломний проєкт 2  

2 А4 ВЛзп81051
.16.00.00.00ПЗ Пояснювальна записка 93  

3 А1 ВЛзп8105.16.00.00.01ІМ Огляд аналогів 1  

4 А1 ВЛзп8105.16.20.00.02ІМ Аеродинаміка крила 1  

5 А1 ВЛзп8105.16.00.00.03РР Методика розрахунку 1 на вимогу 

керівника ДП 

6 А1 ВЛзп8105.16.00.00.04РР Результати розрахунку 1  

7 А1 ВЛзп8105.16.07.00.05СК Конструкція хвостової балки 1  

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Кількість та назви плакатів у ТЗ та у відомість дипломного проєкту 

 повинні співпадати 

 

 

 

 

 

 

    

ХХХХХХХХ
2
.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ 

 ПІБ Підп. Дата 

Розробн. Іваненко І.І.   

Відомість  

дипломного проєкту 

Аркуш Аркушів  

Керівн. Петренко П.П.   1 1 

Консульт.    КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 

Каф. АРБ гр. ВЛ-XX  

Н/контр. Поваров С.А.   

Зав.каф. Кабанячий В.В.   

 

                                                 
1
 Кількість знаків залежить від № залікової книжки (ВЛ72, ВЛп84, ВЛзп81) 

2
 Кількість знаків залежить від № залікової книжки (ВЛ72, ВЛп84, ВЛзп81) 
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Структура позначення документації ДП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ХХХХХХХХ . ХХ . ХХ . ХХ . ХХ ХХ 

1.Номер залікової книжки 

студента 

         

2. Крапка   

3. Індекс виробу (табл. 1) 

4. Крапка   

5. Номер конструктивної комплексної групи  

виробу (табл. 2-4) 

6. Крапка   

7. Номер підгрупи виробу, що входить у комплексну групу 

8. Крапка   

9. Порядковий номер плакату, що входить до графічного матеріалу ДП 

10. Індекс складової частини (літерне позначення) ДП (табл. 5) 

 

Таблиця 1. 

Позначення індексу виробу 

Тип виробу  Індекс виробу 

Літак (пасажирський, транспортний) 10 

Винищувач 12 

Надлегкий літак 14 

Безпілотний літальний апарат 16 

Вертоліт 20 

Ракета 30 

Повітроплавні засоби 50 

Динамічний стенд 60 

Технологічне оснащення 70 

 

Таблиця 2. 

Розбивка креслень літальних апаратів на конструктивні комплексні групи 

Літаки, вертольоти 

Назва групи Номер 

групи 

Назва групи Номер 

групи 

Загальний вигляд Схеми (нівелірів, 

центровочна, компонувальна 

00 Управління 50 

Корпус (фюзеляж) – цілий або 

складений 

01 Управління ручне 51 

Перша частина корпусу (носова 

частина) 

02 Управління ножне 52 

Друга частина корпусу 03 Гідросистеми, 

гідропідсилювачі (бустери) 

53 

З 04 до 05 04 З 54 до 55 54 

Ліхтарі, залізи, обтичніки корпусу 06  56 
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Назва групи Номер 

групи 

Назва групи Номер 

групи 

Хвостова балка 07  57 

Вставні кабіни 08  58 

 09  59 

Трансмісія вертольоту 10 Силова установка 60 

Втулка несучого гвинта 11 Паливна система 61 

Хвостовий гвинт 12 Система змазки 62 

 13 Система охолодження 63 

 14 Кріплення двигунів 64 

З 15 до 18 15 З 65 до 68 65 

 19 Мотогондоли 69 

Крило (цільне або збірне) 20 Обладнання 70 

Перша частина крила (центроплан) 21 Радіозв’язок, радіолокація, 

телебачення 

71 

Друга частина крила (ЗЧК) 22 Електрообладнання 72 

Третя частина крила (ВЧК) 23 Фотообладнання 73 

 24 Системи проти зледеніння 74 

Підкрилки, відхиляючі носові 

частини крила 

25 Бітове обладнання 75 

Закрилки, щитки, відхиляючі 

хвостові частини крила 

26 Системи кондиціонування 

повітря, висотне 

обладнання 

76 

Елерони, елевони, інтерцептори 27 Аеронавігаційне 

обладнання, автопілот, 

пульти 

77 

Повітряні гальма 28  78 

Лопать несучого гвинта 29  79 

Оперення 30 Спецобладнання 80 

Стабілізатор 31  81 

Руль висоти 32  82 

Руль напрямку 33  83 

Кіль, форкіль 34  84 

З 35 до 39 35 З 85 до 89 85 

Злітно-посадочні пристрої 40 Спорядження 90 

Основна опора 41  91 

Передня опора 42  92 

З 43 до 49 43  93 

 

Таблиця 3. 

Розбивка креслень літальних апаратів на конструктивні комплексні групи 

Ракети  

Назва групи Номер 

групи 

Назва групи Номер 

групи 

Загальний вигляд  00 Управління 50 

Корпус 01  51 

Перша частина корпусу 02  52 

Друга частина корпусу 03  53 

З 04 до 08 04 З 54 до 58 54 
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Назва групи Номер 

групи 

Назва групи Номер 

групи 

 09  59 

 10 Силова установка 60 

 11 Паливна система 61 

 12 Система змазки 62 

 13 Система охолодження 63 

 14 Кріплення двигуна 64 

 15  65 

 16  66 

 17  67 

 18  68 

 19  69 

 20 Обладнання 70 

 21 Засоби зв’язку 71 

 22 Електрообладнання 72 

 23  73 

 24  74 

 25  75 

 26  76 

 27 Навігаційне обладнання 77 

 28  78 

 29  79 

Оперення 30 Спеціальне обладнання 80 

Стабілізатор 31  81 

Аеродинамічний руль 32  82 

Газовий руль 33  83 

 34  84 

 35  85 

 36  86 

 37  87 

 38  88 

 39  89 

 40  90 

 41  91 

 42  92 

 43  93 

З 44 до 49 44  94 

 

Таблиця 4. 

Розбивка креслень літальних апаратів на конструктивні комплексні групи 

Повітроплавні засоби  

Назва групи Номер 

групи 

Назва групи Номер 

групи 

Загальний вигляд  00 Керування  50 

Корпус 01  51 

Перша частина корпусу 02  52 

Друга частина корпусу 03 Гідросистеми, бестери 53 

З 04 до 05 04 З 54 до 55 54 
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Назва групи Номер 

групи 

Назва групи Номер 

групи 

Ліхтарі, залізи, обтічники корпусу 06  56 

Балка 07  57 

Вставні кабіни 08  58 

 09  59 

 10 Силова установка 60 

Підвісна система, такелаж 11 Паливна система 61 

 12 Система змазки 62 

 13 Система охолодження 63 

 14 Кріплення двигуна 64 

З 15 до 18 15 З 65 до 68 65 

 19 Мотогондоли 69 

 20 Обладнання 70 

 21 Радіозв’язок, радіолокація 71 

 22 Електрообладнання 72 

 23 Фотообладнання 73 

Пристрої регулювання підйомної 

сили 

24 Пристрої проти зледеніння 

(проти обмерзання) 

74 

 25 Побутове обладнання 75 

 26 Системи кондиціонування 

повітря, висотне обладнання 

76 

 27 Аеронавігаційне обладнання 77 

 28 Протипожежне обладнання 78 

Лопать несучого гвинта 29  79 

Оперення 30 Спецобладнання 80 

Стабілізатор 31  81 

Руль висоти 32 Газова система 82 

Руль напрямку 33  83 

Кіль 34  84 

Газова система 35  85 

З 36 до 39 36 З 86 до 89 86 

Злітно-посадочні пристрої 40 Спорядження 90 

Основна опора 41  91 

Передня опора 42  92 

З 43 до 49 43   

 

Таблиця 5. 

Індекс складової частини (літерне позначення) ДП* 
 

Вид документу індекс Вид документу індекс 

Пояснювальна записка ПЗ Схема структурна СС 

Технічні умови ТУ Схема принципова СП 

Технологія виготовлення ТВ Схема функційна СФ 

Складальний кресленик СК Схема електрична СЕ 

Кресленик загального виду ЗВ Схема гідравлічна СГ 

Теоретичний кресленик ТК Розрахунок РР 

Габаритний кресленик ГК Ілюстративний матеріал ІМ 

Монтажний кресленик МК   

* Згідно до вимог ДСТУ 3321:2003. 
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Приклад запису позначення  ВЛзп8105.16.07.00.05СК означає: 

 ВЛзп8105 – номер залікової книжки студента, який виконує ДП; 

 16 – індекс виробу (розробка відноситься до безпілотного літального апарата) 

(табл. 1); 

 07 – номер конструктивної комплексної групи виробу – хвостова балка 

(табл. 2); 

 00 – номер підгрупи виробу – носова частина, де номер підгрупи береться 

згідно специфікації складального кресленика на групу;  

 05 – Порядковий номер плакату, що входить до графічного матеріалу ДП; 

 СК – індекс складової частини ДП – складальний кресленик. 

 



 

 

ЗРАЗОК Титульний аркуш пояснювальної записки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до дипломного проєкту 

 

 

на тему: «Назва затвердженої теми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2021 рік  



 

ЗМІСТ - ЗРАЗОК 
Перелік умовних скорочень         10 

ВСТУП             11 
 

1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКТИВНО-СИЛОВИХ СХЕМ КРИЛА ТА 

ЛІТЕРАТУРИ ПО СУЧАСНИМ МЕТОДАМ ПРОЕКТУВАННЯ ЛЕГКИХ ЛІТАКІВ 

1.1. Аналіз існуючих конструктивно-силових схем      

1.1.1. Лонжеронна схема крила         

1.1.2. Кесонна схема                  

1.1.3. Моноблочна схема                 

1.2. Порівняння і вибір силової схеми              

1.3. Аналоги                 

Висновок по розділу  
 

2. ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВО ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ  

2.1. Маса  

2.2. Крило  

2.3. Фюзеляж  

2.4. Оперення  

Висновок по розділу  
 

3. АЕРОДИНАМІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ КРИЛА ЛІТАКА  

3.1. Вибір профіля  

3.2. Крило  

3.3. Елерони  

3.4. Закрилки  

Висновок по розділу  
 

4. РОЗРАХУНОК ЗОВНІШНІХ НАВАНТАЖЕНЬ ДІЮЧИХ НА КРИЛО.  

4.1. Аеродинамічне навантаження  

4.2. Масові навантаження  

4.3. Розподіл навантажень по розмаху і хорді крила  

4.4. Побудова епюр сил, згинаючих та крутних моментів по розмаху крила  

Висновок по розділу  
 

5. МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СИЛОВИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ КРИЛА. ПЕРЕВІРКА КОНСТРУКЦІЇ НА МІЦНІСТЬ.  

5.1. Побудова просторової моделі півкрила.  

5.2. Моделювання напружено-деформованого стану силових елементів крила. 

5.3. ТО елементів крила.  

Висновок по розділу  
 

ВИСНОВОК  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ       93 
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ЗРАЗОК Перелік умовних позначень 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

СУ – силова установка;  

ЛА – літальний апарат; 

НЛА – надлегкий літальний апарат; 

ТЗ – технічне завдання; 

FAR – Federal Avіatіon Regulatіon (Федеральне авіаційне регулювання); 

ЦМ – центр мас; 

АЖ – автожир; 

PPO – Power Push Over (переворот викликаний потужністю); 

РКЛ – ручка керування літаком; 

РКД. – ручка керування двигуном; 

ГКР – гвинто-кільцьовий рушій; 

ПГО – переднє горизонтальне оперення; 

ЛТХ – льотно-технічні характеристики; 

АХР – авіа-хімічні роботи; 

НП – несуча поверхня. 
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ЗРАЗОК Відгук керівника дипломного проєкту 
 

 

ВІДГУК 

на дипломний проєкт на здобуття ступеня бакалавра 

студента(ки)   Прізвище Ім’я та По-батькові 

на тему:   «Назва затвердженої теми» 

 

Дипломний проєкт (ДП) виконаний відповідно до завдання і відповідає затвердженій 

темі. Тема проєкту відповідає науковій тематиці кафедри АРБ ІАТ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського і присвячена проблемі проєктування тренувального 

безпілотного літального апарату (БПЛА). Тема є актуальною, оскільки напрямок 

тренувальних БПЛА є новим та існує великий ринок для впровадження таких 

конструкцій. При виконанні ДП розглянуто особливості аеродинаміки БПЛА, методику 

обчислень аеродинамічних характеристик, сформовано компонування, проведено 

розрахунки параметрів ваги та, наведено сучасну технологію та оснащення для 

виготовлення деталей БПЛА. 

Проєкт виконаний самостійно на достатньому рівні теоретичної і практичної 

підготовки. Всі проведені розрахунки і конструкторсько-технологічні рішення ДП 

виконані коректно. Студент володіє фаховою літературою, здатен застосовувати сучасні 

системні та інформаційні технології. 

Під час проєктування студент застосовував комп'ютерне моделювання, сучасне 

програмне забезпечення, а саме: програми Mіcrosoft Offіce, КОМПАС- 3D-V13, PANSYM, 

Orіgіn. 

До недоліків та зауважень можна віднести відсутність врахування впливу атмосферної 

турбулентності на аеродинамічні навантаження БПЛА. Але вказані недоліки не знижують 

цінності проєкту. 

Представлена робота відповідає вимогам, що висуваються до дипломного 

проєкту бакалавра, а студент(ка) Прізвище Ім’я та По-батькові, заслуговує 

присудження ступеня бакалавра за спеціальністю 134 Авіаційна і ракетно-космічна 

техніка і присвоєння кваліфікації бакалавра з авіаційної та ракетно-космічної 

техніки. 

 

 

 

Керівник дипломного проєкту 

доцент, к.т.н., доцент кафедри АРБ ___________ Петро ПЕТРЕНКО 
 (посада, науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (власне ім’я, прізвище) 

  



 

ЗРАЗОК Рецензія 
 

РЕЦЕНЗІЯ 

на дипломний проєкт на здобуття ступеня бакалавра 

студента (ки)   Прізвище Ім’я та По-батькові 

на тему:   «Назва затвердженої теми» 

 

Дипломний проєкт (ДП) відповідає затвердженій темі, виконаний відповідно до 

завдання. Тема проєкту присвячена вирішенню актуальної проблеми проєктування 

агрегатів тренувального безпілотного літального апарату. Тема є актуальною, оскільки 

відповідає сучасним тенденціям проєктування безпілотної авіаційної техніки. 

Дипломний проєкт виконаний у відповідності з науковою тематикою кафедри АРБ 

ІАТ КПІ ім. Ігоря Сікорського. У ДП студент виконав інформаційний пошук та огляд 

варіантів компонування, визначив особливості обтікання та методику обчислення 

аеродинамічних характеристик та аеродинамічних навантажень, виконав загальне 

компонування, запропонував технологію та оснащення для виготовлення деталей БПЛА. 

Під час проєктування використовувалося комп'ютерне моделювання, сучасне 

програмне забезпечення, а саме: програми Mіcrosoft Offіce, КОМПАС- 3D-V13, PANSYM, 

Orіgіn. 

Проєкт виконаний на достатньому фаховому рівні, стиль та оформлення 

пояснювальної записки відповідає вимогам нормативних документів 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, графічна частина задовольняє вимогам ЄСКД. 

Робота відповідає вимогам, що висуваються до дипломного проєкту бакалавра та 

заслуговує оцінки «відмінно», а студент(ка) Прізвище Ім’я та По-батькові 

присудження ступеня бакалавра за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-

космічна техніка  і присвоєння кваліфікації  бакалавр з авіаційної та ракетно-

космічної техніки. 

 

 

 

Рецензент 

доцент, к.т.н., доцент кафедри СКЛА ___________Анатолій ПІКУЛЬ 
  (посада, науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (власне ім’я прізвище) 



 

ЗРАЗОК Аркуша дипломного проєкту, який треба приклеїти на 

папку 
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імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Інститут аерокосмічних технологій 

Кафедра авіа- та ракетобудування  
 

 

 

 

 

 

Дипломний проєкт  
на здобуття ступеня бакалавра 

 

за освітньо-професійною програмою «Літаки і вертольоти» 

спеціальності   134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» 

на тему:  «Назва затвердженої теми» 

 

 

 

 

Керівник:  

Посада, науковий ступінь, вчене звання 
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