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Вступ 
 
Комплексне фахове випробування проводиться за матеріалами п’яти 

дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів: 
1. Аеродинаміка літака. 
2. Конструкція ЛА.   
3. Проектування та конструювання ЛА. 
4. Будівельна механіка літака та  вертольота. 
5. Авіаційне матеріалознавство. 

 
Екзаменаційний білет вступного випробування складається з двох теоретич-

них запитань (вибірково з п’яти розділів). Час виконання комплексного вступного 
випробування обмежено 2 годинами. 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВИНЕСЕНИХ НА ВИПРОБУВАННЯ. 

 
РОЗДІЛ 1. АЕРОДИНАМІКА ЛІТАКА 

 
1. Основні аеродинамічні схеми літаків. 
2. Аеродинамічні сили та моменти. Системи координат. Аеродинамічні коефіцієнти. 
3. Підйомна сила. Лобовий опір. Моментні характеристики літаків. 
4. Аеродинаміка повітряного гвинта. 
5. Поляри першого та другого роду. 
6. Вплив стисливості на аеродинамічні характеристики літака. 
7. В'язкість та примежовий шар. Зрив потоку з крила. 
8. Обтікання аеродинамічного профілю, його характеристики. 

 
РОЗДІЛ 2. КОНСТРУКЦІЯ ЛА 

1. Основні системи літаків та гелікоптерів. 
2. Загальна конструктивно-компонувальна схема ЛА.  
3. Герметичні конструкції. Методи забезпечення та перевірки герметичності.  
4. Конструкції авіаційних двигунів. 
5. Конструктивно – компонувальна схема автомата перекосу. 
6. Робота несучого гвинта, горизонтальний політ вертольота. 
7. Конструктивно – компонувальна схема фюзеляжу літака. 
8. Загальні відомості, класифікація і конструкція літаків. 
9. Вібрації літака. 
10. Алгоритм проектно-конструкторських робіт. 
11. Загальні питання конструкторської розробки. Основні поняття методології конст-

руювання. 
12. Зворотні зв`язки при проектуванні ЛА. 
13. Вихідні дані при конструюванні. 

 
РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ЛА 

1. Принципи проектування. 
2. Складні технічні системи (СТС), поняття системи і зовнішнє середовище. 
3. Дослідження СТС, мета і задачі, альтернативні варіанти, моделі. 



  

4. Аналіз і синтез СТС, визначення і задачі, ефективність СТС. 
5. Методологія конструювання. 
6. Технічний рівень конструкції. 
7. Основні поняття методології конструювання.  
8. Блок-схема процесу проектування. 
9. Структура конструкторських підрозділів. 
10. Критерії і показники, вимоги до конструкцій.   
11. Основні задачі оптимізації конструкції ЛА.  
12. Атмосферні чинники і їхній вплив на матеріали. 
13. Методологія розробки ЕДУ. 
14. Гідравлічні системи. 
15. Паливні системи. 
16. Характеристика та схеми газотурбінних двигунів. 

 

РОЗДІЛ 4. БУДІВЕЛЬНА  МЕХАНІКА ЛІТАКА ТА  ВЕРТОЛЬОТА 

1. Як визначається матриця жорсткості та вектор навантаження балочного конечно-
го елементу. 

2. Як визначаються зусилля, моменти, переміщення в круговому шпангоуті, наван-
таженому довільною самоврівноважуваною системою зосереджених сил та моме-
нтів. 

3. Як визначаються нормальні напруження при згинному крученні стержня відкри-
того профілю (фюзеляж в зоні вирізу). 

4. Як визначаються дотичні напруження при згинному крученні стержня відкритого 
типу. Методи, що використовуються при визначенні зусиль в стержнях ферм. 

5. Як визначається критична сила стиснутого стержня, що лежить на пружній осно-
ві. 

6. Як проводиться розрахунок на місцеву стійкість стінки, полиці стержня відкрито-
го профілю (стрингер). 

7. Як проводиться розрахунок на несучу здатність при стисненні пластини підкріп-
леної стрингерами. 

8. Як будується діаграма σ−ε при розрахунку крила на поперечний згин. 
9. Як визначається несуча здатність крила при поперечному згині. 

 

РОЗДІЛ 5.  АВІАЦІЙНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

1. Властивості матеріалів. Способи визначення твердості металів. Технологічні про-
би. 

2. Вимірювання лінійних і кутових розмірів (інструменти, прилади), точність вимі-
рювання. 

3. Токарна обробка. Точність обробки, обладнання, інструмент. Типові технологічні 
процеси. 

4. Призначення термічної та хіміко-термічної обробки деталей та заготовок. Види 
термообробки сталі. 

5. Допуски,  посадки,  основи  взаємозмінюваності.  Допуски  і  посадки циліндрич-
них з'єднань. 

6. Фрезерна обробка. Точність обробки. Типові технологічні процеси. 
7. Класифікація  матеріалів. 
8. Види пластмас. 



  

9. Діаграма стану сплавів. Сплави заліза з вуглецем. 
10. Термічна обробка сталі. Нормалізація, закалка та відпуск сталі. 
11. Алюміній та сплави на його основі. 
12. Нікель та сплави на його основі. 
13. Магній та сплави на його основі. 
14. Мідь та сплави на його основі. 
15. Титан та сплави на його основі. 
16. Маркування металів та сплавів. 
17. Композиційні матеріали. Загальна характеристика. 

 
К р и т е р і ї  о ц і н ю в а н н я   
На комплексному фаховому випробуванні за змістом завдань немає потреби 

користування допоміжними матеріалами. 
На комплексному фаховому випробуванні вступник отримує екзаменаційний 

білет, який включає 3 теоретичних питання з переліку зазначених вище тем і роз-
ділів навчальних дисциплін. Вступник дає відповіді на всі 3 поставлених питання. 

Критерії оцінювання стосуються лише змісту письмової відповіді вступника 
на питання Комплексного фахового випробування, тобто оцінюється лише пись-
мова робота вступника. 

На комплексному фаховому випробуванні вступник отримує екзаменаційний 
білет, який включає три питання з переліку зазначених вище тем і розділів нав-
чальних дисциплін. Відповідь на кожне питання оцінюється за 100-бальною шка-
лою: 

- повна відповідь з виводами формул, схемами, поясненнями, прикладами, 
розрахунками (не менше 95 % потрібної інформації) - 100...95 балів; 

- повна відповідь з непринциповими неточностями (не менше 85% потрібної 
інформації) - 94…85балів; 

- повна принципово правильна відповідь зі скороченим набором схем, пояс-
нень, прикладів, розрахунків (не менше 75 % потрібної інформації) - 84…75 бали; 

- повна принципово правильна відповідь зі скороченим набором схем, пояс-
нень, прикладів, розрахунків та (або) з неточностями у формулюваннях (не менше 
65 % потрібної інформації) - 74…65 балів; 

- не повна відповідь, в якій відсутні принципові неточності (не менше 60 % 
потрібної інформації) - 60…65 балів; 

- неповна відповідь з грубими помилками та (або) принциповими неточнос-
тями (менше 60% потрібної інформації) або відсутність відповіді – 0 балів. 

Загальна оцінка за Комплексне фахове випробування обчислюється як серед-
нє арифметичне значення балів трьох відповідей. Таким чином, за результатами 
Комплексного фахового випробування вступник може набрати від 0 до 100 балів. 
Чисельний еквівалент оцінки в балах: 

 

Q = (Q1 + Q2 + Q3) / 3 
 

Таким чином, за результатами Комплексного фахового випробування вступ-
ник може набрати від 0 до 100 балів. 



  

Залежно від загальної суми отриманих балів Q вступнику, згідно критеріїв 
ЕСТЕ, виставляється оцінка: 

 

Сума на- 
браних балів 

Оцінка 

95…100 Відмінно 
85…94 Дуже добре 
75…84 Добре 
65…74 Задовільно 
60…64 Достатньо 

менше 60 Незадовільно 
 

 
При відповідності загальної оцінки градації  Q  менше 60 балів вступник ви-

ключається з конкурсного відбору. 
Проводиться відповідний перерахунок оцінки рейтингової системи оціню-

вання в шкалу ЄВІ (таблиця відповідності оцінок РСО (60…100 балів) оцінкам 
ЄВІ (100… 200 балів).  

Таблиця відповідності оцінок РСО (60…100 балів) оцінкам ЄВІ (100… 200 
балів) 

 
 
 
 
 

Розробник програми 
Зав. кафедри КІ                  Олександр МАРИНОШЕНКО 
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