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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування  
показників 

Галузь знань, напрям підгото-
вки, освітньо-кваліфікаційний 

рівень  

Характеристика нав-
чальної дисципліни 

денна форма навчання

Кількість кредитів – 8 

Галузь знань 
13. Механічна інженерія

Вибіркова Спеціальність 
134. Авіаційна та ракетно-космі-
чна техніка

Модулів – 2 Освітня програма 
Випробування та сертифікація 
літальних апаратів, Літаки і вер-
тольоти, Проектування, вироб-
ництво та сертифікація авіацій-
ної техніки, Технології виробни-
цтва та ремонту літальних апара-
тів, Ракетні та космічні компле-
кси, Безпілотні літальні компле-
кси,  
, 

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 2021/2022

Індивідуальне завдання Семестр
- РГР (5-й сем.), 
- РР (6-й сем.). 

5-й 6-й 

Загальна кількість годин –
240 

Лекції* 
24 год. 32 год.

Практичні, семінарські*

- - 

Тижневих годин для ден-
ної 

форми навчання: 

Рівень  
вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Лабораторні

24 год. 32 год. 

аудиторних – 3,0 Самостійна робота
самостійної роботи студе-

нта – 4,0 
57 год. 71 год. 

Семестр 5 Індивідуальна робота
аудитор-

них* 
48 год. 

самост. роб. 
57 год. РГР РР 

Семестр 6 Вид контролю
аудитор-

них* 
64 год. 

самост. роб. 
71 год. іспит іспит 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 112/128 

*Аудиторне навантаження може бути збільшене або зменшене на одну годину в 
залежності від розкладу занять 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення – отримання знань про вимоги до структур складних багатоеле-
ментних несучих конструкцій взагалі, особливо, тонкостінних – та особливості 
їх деформування в умовах реальної експлуатації; про граничні стани таких кон-
струкцій; навчити методам визначення напружень, переміщень в елементах скла-
дених конструкцій від дії відомих (заданих) зовнішніх сил, а також методам ви-
значення граничних значень параметрів зовнішніх дій, що приводять до гранич-
них станів конструкцій, або елементів. 
 

Завдання – формування у студентів уявлення про розрахункові схеми, що замі-
нюють реальні конструкції, а також надбання навичок розрахунків на міцність та 
жорсткість структур складних багатоелементних несучих конструкцій авіацій-
них несучих конструкцій типа крила, фюзеляжу, шпангоуту, лопаті несучого гви-
нта та інших агрегатів літального апарату. 

 
Компетентності, які набуваються: Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності; Здатність приймати обґрунтовані рішення; 
Здатність проводити розрахунки елементів авіаційної та ракетно-космічної тех-
ніки на міцність; Здатність призначати матеріали для елементів конструкції авіа-
ційної та ракетно-космічній техніки; Здатність проектувати та проводити випро-
бування елементів авіаційної та ракетно-космічної техніки, її обладнання, систем 
та підсистем. 

 
Очікувані результати навчання: Застосовувати вимоги галузевих норматив-
них документів щодо процедур проектування, виробництва, випробування та 
(або) сертифікації елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки 
на всіх етапах її життєвого циклу, Вибирати та застосовувати для розв’язання 
задач прикладної механіки придатні математичні методи; Володіти навичками 
визначення навантажень на конструктивні елементи авіаційної та ракетно-космі-
чної техніки на усіх етапах її життєвого циклу; Обчислювати напружено-дефор-
мований стан, визначати несучу здатність конструктивних елементів та надій-
ність систем авіаційної та ракетно-космічної техніки. 

 
Пререквізити –– базується на результатах вивчення дисциплін: «Механіка ма-
теріалів та конструкцій», «Теоретична механіка та ТММ», «Фізика», «Вища ма-
тематика» та «Нарисна геометрія». 
 Кореквізити – використовується в дисциплінах «Міцність літаків та вертольо-
тів», «Випробування на міцність авіаційної техніки». 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. 

Змістовний модуль 1. 
 

ТЕМА 1. Вступ. 
Вступ до навчальної дисципліні «Будівельна механіка». Предмет вивчення і за-
дачі дисципліни. Будівельна механіка як наука о проектуванні раціональних не-
сучих конструкцій. Місто дисципліни в навчальному плані. Типові розрахункові 
схеми авіаційних конструкцій. Особливості навантаження конструкцій літальних 
апаратів. Вимоги міцності до конструкцій літаків та вертольотів. 

ТЕМА 2. Склад комбінованих стрижневих систем. 
Елементи, що зв'язані, та зв'язки комбінованих стержневих систем. Диски та ша-
рніри. Опорні зв'язки. Поняття стрижня. Ферми. Вагова досконалість ферм. Ви-
користання комбінованих стрижневих систем в літаках та вертольотах. 

 
ТЕМА 3. Аналіз рухомості та змінності шарнірно з'єднаних систем.  

Поняття нерухомості та незмінності. Кінематичні характеристики зв’язків та 
елементів, що зв’язані. Кінематичний аналіз (формули Чебишьова)). Струк-
турний аналіз; структурні правила. Метод побудування, метод руйнування. 
Статика складених конструкцій. Аксіома про зв'язки. Рівновага вузлів. Зу-
силля в шарнірах. Кратні шарніри. Навантажені шарніри. Рівновага дисків 
Статичний аналіз конструкцій. Матриця статики. Зв’язки, які не можна усу-
вати. 

ТЕМА 4. Розрахунки зусиль у зв'язках статично визначуваних несучих 
конструкцій та в їх елементах. 

Зусилля у стержнях ферм (метод рівноваги вузлів, метод перерізів, метод за-
міни стержнів). Розрахунок зусиль в шарнірах з допомогою рівнянь рівноваги 
дисків. Розвантаження та зміщення шарнірів. Симетричні конструкції. Шпа-
нгоути. Теореми про симетрію. Симетрія внутрішніх сил та переміщень. Си-
метризація зовнішніх сил. Епюри внутрішніх силових факторів в балках з 
круговою віссю від дії розподілених та скупчених навантажень. 

 

Змістовний модуль 2. 
 

ТЕМА 5. Переміщення в статично визначуваних конструкціях. 
Формула Мора та метод Мора. Поняття про елементи, що деформуються. 
Теплові дії, зміщення опір в статично визначуваних конструкціях. 

ТЕМА 6. Розрахунок статично невизначуваних конструкцій методом сил. 
Поняття про еквівалентну систему. Основна система. Зайві зв'язки та відпо-
відні зайві невідомі. Вантажне та одиничні стани основної системи. Канонічні 
рівняння методу сил. Побудування сумарних епюр внутрішніх силових фак-
торів (ВСФ) в стержневих елементах комбінованих систем. Деформаційна пе-
ревірка. Основне спрощення процедури визначення переміщень у статично 
невизначуваних конструкціях. 
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ТЕМА 7. Розрахунки рам спрощеним методом переміщень. 

Вибір визначальних переміщень. Вектор невідомих переміщень. Система сил, 
відповідних до визначальних переміщень. Використання довідникових таб-
лиць з рішеннями. Вектор зусиль. Система рівнянь рівноваги. Статична ви-
значуваність та універсальність методу переміщень. Поняття про матрицю 
жорсткості. Побудова сумарних епюр ВСФ в елементах стержневих систем. 

ТЕМА 8. Конструктивні особливості основних несучих конструкцій літаків 
та вертольотів.  

Конструктивні особливості основних несучих конструкцій літального апа-
рата (крило, фюзеляж, оперення). Роль типових конструктивних елементів в 
опорі зовнішнім навантаженням. Фермова аналогія. Роль діафрагм (нервюри, 
шпангоути) в забезпеченні раціонального напруженого стану авіаційних не-
сучих конструкцій. Розрахункова схема тонкостінного стержня. Раціональ-
ність напруженого стану тонкостінного стержня. 

 
ТЕМА 9. Геометрія тонкостінного стрижня. 

Особливості завдання геометрії тонкостінного стрижня. Поточний статичних 
момент перерізу. 

ТЕМА 10. Визначення нормальних напружень в перерізах тонкостінного 
стрижня 

Врахування неоднорідності елементів: редукування. Опір рядових шпангоу-
тів сплющуванню перерізів фюзеляжу при їх згинанні. Стійкість шпангоутів. 
Обчислювання потрібної жорсткості рядового шпангоута. 

 
Модуль 2. 

Змістовий модуль 3. 
 

ТЕМА 11. Загальна формула для дотичних напружень. 
Визначення дотичних напружень. Основна гіпотеза зсуву тонкостінних ко-
нтурів. Потік дотичних напружень. Диференціальне рівняння рівноваги то-
нкої стінки. Загальна формула для дотичних напружень в перерізах тонкос-
тінного стрижня. 

ТЕМА 12. Визначення дотичних напружень у відкритому контурі при зги-
нанні. 

Тонкостінний стержень з відкритим контуром перерізу. Визначення дотич-
них напружень в відкритому контурі. Правила для побудування епюр точ-
кових статичних моментів. Врахування повздовжніх елементів. Дискретиза-
ція перерізів. 

ТЕМА 13. Центр згинання тонкостінного стрижня з відкритим контуром по-
перечного перерізу. 

Центр згину тонкостінного стержня з відкритим контуром поперечного пе-
рерізу; обчислення його координат. Неможливість опору дії моменту кру-
чення тонкостінного стержня з відкритим контуром. Змінюваність. Тонкос-
тінний стержень з однозамкненим контуром перерізу. 

ТЕМА 14. Кручення однозамкненого контуру (лонжерон лопаті вертоліту, 
носок крила). 
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Кручення однозамкненого контуру. Формула Бредта. Кут закручування; по-
няття й обчислення крутильної жорсткості тонкостінного стрижня. 

ТЕМА 15. Визначення дотичних напружень в однозамкненому профілі при 
згинанні. 

Визначення дотичних напружень контурі в однозамкненому контурі (вико-
ристання умови статичної еквівалентності). Урахування поздовжніх підкрі-
плень (поясів, стрингерів). 

ТЕМА 16. Центр жорсткості. 
Центр жорсткості; обчислення його координат. Два методи визначення ко-
ординат центра жорсткості. (метод фіктивної сили, метод відокремлення мо-
менту кручення). 

ТЕМА 17. Обчислення дотичних напружень в багатозамкнених контурах 
(лонжерон лопаті вертольоту, крило). 

Тонкостінний стрижень з багатозамкненим контуром перерізу. Кручення 
багатозамкнених контурів. Стандартна процедура метода сил. 

 
ТЕМА 18. Визначення координат центра жорсткості багатозамкненого кон-
туру. 

Визначення координат центра кручення та жорсткості при крученні багато-
замкненого контуру. 

ТЕМА 19. Кручення відкритого профілю. Стиснене кручення відкритого 
профілю. 

Обмежений опір крученню відкритого контуру  за рахунок місцевого кру-
чення стінок. Використання результатів теорії пружності. Вільне кручення, 
депланації. Елементи теорії В. З. Власова (гіпотеза про відсутність зсувів в 
серединній поверхні, секторіальна координата, стискання депланацій, поява 
нових дотичних сил). Диференційне рівняння стисненого кручення. Грани-
чні умови. Приклад рішення. Конструктивні рекомендації. 
 
 

Змістовий модуль 4. 
 

ТЕМА 20. Прямокутний кесон у системі стріловидного крила. 
Протиріччя між балковою теорією та опорними реакціями крилевого ке-
сона. Самоврівноважена добавка, що погодить ці протиріччя. Депланації. 
Відповідна самоврівноважена система дотичних напружень. Принцип най-
меншої роботи, як окремий випадок принципу Кастільяно. Рівняння Ейлера. 
Граничні умови. Рішення рівняння Ейлера. Аналіз результатів та рекомен-
дації. 

ТЕМА 21. Згинання та стійкість пластинок. 
Синтез математичної моделі деформування пластинок. Розрахункова схема плас-
тинки; гіпотези Кірхгофа. Виведення рівнянь згинання (рівняння Софі Жермен-
Лапласа). Граничні умови. Розрахунок прямокутних пластин у подвійних триго-
нометричних рядах (рішення Навє). Стійкість пластинки, стиснутої в одному на-
прямку. Аналіз результату для шарнірно обпертої прямокутної пластинки. Плас-
тинки великої довжини і великої ширини. Стійкість авіаційних профілів. 
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Використання довідникових даних для розрахунків стійкості пластинок з іншими 
граничними умовами. Стійкість пластинок при зсуві (стінка лонжерона). Стійкість 
при комбінованому навантаженні (обшивка).  

ТЕМА 22. Основи методу скінчених елементів. 
Поняття кінцевого елемента. Матриця форми на прикладі трикутного еле-
мента пластинки. Матриця жорсткості. Локальна і глобальна системи коор-
динат. Розрахункова система рівнянь. Граничні умови. Визначення вузло-
вих переміщень. Перехід від вузлових переміщень до параметрів напруже-
ного стану конструкції. Стандартні обчислювальні комплекси для інженер-
ного аналізу несучих конструкцій (типу "Unigraphics", "NASTRAN", 
"Cosmos" і т.п.). 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

 
 

Назви змістових мо-
дулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 
усь
ого 

                         у тому числі 
л п лаб с. р.

1 2 3 4 5 6 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Аналіз і розрахунок стрижневих систем. Ч. 1 
Тема 1. Вступ 4 2  2
Тема 2. Склад комбіно-
ваних стрижневих сис-
тем 

12 2  4 6 

Тема 3. Аналіз рухомо-
сті та змінності шарні-
рно з’єднаних систем 

16 4  4 8 

Тема 4. Розрахунки зу-
силь у зв’язках стати-
чно визначуваних кон-
струкцій та їх елемен-
тах 

14 2  4 8 

Разом за змістовим мо-
дулем 1 46 10  12 24 

Змістовий модуль 2. Аналіз і розрахунок стрижневих систем. Ч. 2. Розра-
хунки агрегатів авіаційних конструкцій. Ч. 1 

Тема 5. Переміщення в 
статично визначуваних 
конструкціях 

8 2  2 4 

Тема 6. Розрахунок 
статично невизначува-
них конструкцій мето-
дом сил 

14 2  4 8 

Тема 7. Розрахунок рам 
методом переміщень 14 2  4 8 
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Тема 8. Конструктивні 
особливості основних 
несучих конструкцій 
літаків та вертольотів 

4 2   2 

Тема 9. Геометрія тон-
костінного стрижня 10 4   6 

Тема 10. Визначення 
нормальних напружень 
в перерізах тонкостін-
ного стрижня 

9 2  2 5 

Разом за змістовим мо-
дулем 2 
 

59 14  12 33 

1 2 3  4 6 
Усього годин (5-й сем) 105 24 24 57

Модуль 2 
Змістовий модуль 3. Розрахунки агрегатів авіаційних конструкцій. Ч. 2 

Тема 11. Загальна фор-
мула для дотичних на-
пружень 

4 2  2 2 

Тема 12. Визначення 
дотичних напружень у 
відкритому контурі при 
згинанні 

18 2  2 4 

Тема 13. Центр зги-
нання тонкостінного 
стрижня з відкритим 
контуром поперечного 
перерізу 

8 2  2 2 

Тема 14. Кручення 
одно замкненого кон-
туру 

6 2  2 4 

Тема 15. Визначення 
дотичних напружень в 
одно замкненому про-
філі при згинанні 

12 2  4 6 

Тема 16. Центр жорст-
кості 10 2  2 6 

Тема 17. Обчислення 
дотичних напружень в 
багатозамкнених кон-
турах 

12 2  3 6 

Тема 18. Визначення коор-
динат центра жорсткості ба-
гатозамненого контуру 

14 2  3 6 

Тема 19. Крутіння відк-
ритого профілю. Стис-
нене кручення відкри-
того профілю 

16 2  2 4 
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Разом за змістовим мо-
дулем 3 75 18  22 40 

Змістовий модуль 4. Розрахунки тонкостінних елементів авіаційних кон-
струкцій

Тема 20. Прямокутній 
кесон у системі стріло-
видного крила 

26 6  8 10 

Тема 21. Згинання та 
стійкість пластинок 
 

22 6  2 10 

Тема 22. Основи ме-
тоду скінчених елемен-
тів 
 

17 2   11 

Разом за змістовим мо-
дулем 4 60 14  10 31 

1 2 3  4 6 
Усього годин (6-й сем) 135 32  32 71 
Усього годин 240 56 56 128

 

5. Теми семінарських занять 
№ з/п Назва теми Кількість годин

 Не плануються  
 
 

6. Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми 
Кіль-
кість  
годин

 Не плануються  
 

7. Теми лабораторних занять 
 

№ з/п Назва теми 
Кіль-
кість  
годин

1 2 3

1 Дослідження дискретної моделі лонжерона 2
2 Експериментальне оцінювання адекватності розрахункової 

схеми ферма 
2 

3 Аналіз змінюваності стрижневих систем 2
4 Статично визначувані комбіновані стрижневі системи 4
5 Визначення зусиль в стрижнях статично невизначуваної ферми 2
6 Дослідження граничних станів статично невизначуваної фе-

рми 
2 

7 Дослідження критичної сили стиснутого стрижня методом 
Саусвела

2 

8 Розрахунок кругових шпангоутів 4
9 Розрахунок плоских рам спрощеним методом переміщень 4
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Разом за 5-й сем. 24

10 Геометричні характеристики тонкостінних перерізів 4

11 
Дослідження нормальних напружень в неоднорідному дис-
кретному перерізі крила

4 

12 
Дослідження дотичних напружень зсуву в тонкостінному 
стрижні відкритого профілю

4 

13 
Розрахунок положення центра згинання в тонкостінному 
стрижні відкритого профілю

2 

14 Дотичні напруження в дискретному однозамкненому профілі 2
15 Центр жорсткості однозамкненого профілю 4
16 Дотичні напруження в дискретному двозамкненому профілі 4
17 Центр жорсткості двозамкненого профілю 4
18 Стиснуте крутіння відкритого профілю 4

Разом за 6-й сем. 32
Разом 56

 
 

8. Самостійна робота 
 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин

1 2 3

1 Вступ 2
2 Склад комбінованих стрижневих систем 6
3 Аналіз рухомості та змінності шарнірно з’єднаних систем 8 
4 Розрахунки зусиль у зв’язках статично визначуваних конс-

трукцій та їх елементах
8 

5 Переміщення в статично визначуваних конструкціях 4 

6 Розрахунок статично невизначуваних конструкцій методом 
сил 

8 

7 Розрахунок рам методом переміщень 8 

8 Конструктивні особливості основних несучих конструкцій 
літаків та вертольотів

2 

9 Геометрія тонкостінного стрижня 6
10 Визначення нормальних напружень в перерізах тонкостін-

ного стрижня 
5 

Разом за 5-й сем. 57 

11 Загальна формула для дотичних напружень 2
12 Визначення дотичних напружень у відкритому контурі при 

згинанні
4 

13 Центр згинання тонкостінного стрижня з відкритим конту-
ром поперечного перерізу

2 

14 Кручення однозамкненого контуру 4
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15 Визначення дотичних напружень в одно замкненому профілі 
при згинанні 

6 

16 Центр жорсткості 6
17 Обчислення дотичних напружень в багатозамкнених конту-

рах 
6 

18 Визначення координат центра жорсткості багатозамкненого 
контуру 

6 

1 2 3

19 Крутіння відкритого профілю. Стиснене кручення відкри-
того профілю 

4 

20 Прямокутній кесон у системі стріловидного крила 10
21 Згинання та стійкість пластинок 10
22 Основи методу скінчених елементів 11

Разом за 6-й сем. 71
Разом 128

 
9. Індивідуальні завдання 

 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин

1 Дослідження дискретної моделі лонжерона 6
2 Аналіз та розрахунок статично визначуваних та  статично 

невизначуваних комбінованих стрижневих систем 
6 

3 Розрахунок кругових шпангоутів 6 
4 Розрахунок плоских рам спрощеним методом переміщень 6 

Разом за 5-й сем. 24 
5 Дотичні напруження зсуву відкритому контурі при зги-

нанні и визначення центра згинання
8 

6 Розрахунок однозамкненого контуру 8
7 Розрахунок багатозамкненого контуру  8 

Разом за 6-й сем. 24 

Разом 48 
 

10. Методи навчання 
 

Проведення аудиторних лекцій, практичних занять, індивідуальних консу-
льтацій, самостійна та індивідуальна робота здобувачів. 

 
11. Методи контролю 

 

Проведення поточного контролю, письмового модульного контролю, фіна-
льний контроль у вигляді іспиту. 
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12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують здобувачі  
 

 

Складові навчальної ро-
боти 

Бали за одне за-
няття (за-
вдання)

Кількість занять 
(завдань) 

Сумарна кіль-
кість балів 

1 2 3 4

Модуль 1 
 

Змістовний модуль 1 
Виконання РГР Ч. 1 0…23,5 1 0…23,5
Модульний контроль 0…20 1 0…20
Робота на лекціях 0…0,5 5 0…2,5
Робота на практичних 
заняттях 

0…0,5 8 0…4 

Змістовний модуль 2
Виконання РГР Ч. 2 0…22,5 1 0…22,5
Модульний контроль 0…20 1 0…20
Робота на лекціях 0…0,5 7 0…3,5
Робота на практичних 
заняттях 

0…0,5 8 0…4 

Усього за семестр 5-й сем. 0…100
Модуль 2 

 
Змістовний модуль 3 

Виконання РР Ч. 1 0…22 1 0…22
Модульний контроль 0…20 1 0…20
Робота на лекціях 0…0,5 8 0…4
Робота на практичних 
заняттях 

0…0,5 8 0…4 

Змістовний модуль 4
Виконання РР Ч. 2 0…22 1 0…22
Модульний контроль 0…20 1 0…20
Робота на лекціях 0…0,5 8 0…4
Робота на практичних 
заняттях 

0…0,5 8 0…4 

Усього за семестр 6-й 0…100
 

Семестровий контроль (іспит) проводиться у разі відмови здобувача від ба-
лів поточного тестування й за наявності допуску до іспиту. Під час складання 
семестрового іспиту здобувач має можливість отримання максимум 100 балів. 

Білет для іспиту (сем. 5) складається з двох теоретичних запитань й одного 
практичного завдання. Максимальна кількість балів за виконання теоретичного 
завдання – 30 балів, максимальна кількість балів за виконання практичного за-
вдання – 40 балів. 
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12. Якісні критерії оцінювання роботи здобувача протягом семестру 
 

Задовільно (60 – 74). Показати мінімум знань та умінь. Здати РГР. При 
написанні модулів знайти відповіді на теоретичні запивання і показати при пот-
ребі хід рішення прикладених задач. Знати основні положення проведення ана-
лізу та розрахунку комбінованих стрижневих систем. Вміти будувати епюри вну-
трішніх силових факторів в таких конструкціях. Знати як використовувати метод 
переміщень для розрахунків. Вміти знаходити взаємні переміщення перерізів си-
лових елементів конструкцій. Мати уяву про розрахункову модель тонкостінного 
стрижня кесону та пластинок. 

Добре (75 – 89). Твердо знати мінімум за всіма темами та вміти застосову-
вати його. Здати РГР. При написанні модулів знайти відповіді на теоретичні за-
пивання і показати повне рішення поставлених задач. Вільно володіти методами 
проведення аналізу та розрахунку комбінованих стрижневих систем. Вміти бу-
дувати епюри внутрішніх силових факторів в таких конструкціях с використан-
ням теорем о симетрії. Вміти використовувати метод переміщень для розрахун-
ків. Вміти оцінювати жорсткість силових елементів конструкцій. Вміти знахо-
дити геометричні характеристики поперечних перерізів тонкостінного стрижня. 
Вміти розрахувати напружений стан поперечного перерізу тонкостінного стри-
жня при зсуві та згинанні. Мати уяву про напружений стан кесону, роботу плас-
тинок при згинанні, стійкість пластинок. 

Відмінно (90 – 100). Твердо знати всі тем та вміти застосовувати їх. Здати 
РГР на максимальну оцінку. Модульний контроль написати на оцінку, близьку 
до максимальної. Вільно володіти всіма методами проведення аналізу та розра-
хунку комбінованих стрижневих систем. Вміти будувати епюри внутрішніх си-
лових факторів в таких конструкціях с використанням симетризації наванта-
ження та теорем о симетрії. Вміти вільно використовувати метод переміщень для 
розрахунків. Вміти оцінювати жорсткість силових елементів конструкцій с вико-
ристанням симетризації навантаження. Вміти знаходити геометричні характери-
стики поперечних перерізів тонкостінного стрижня. Вміти розрахувати напруже-
ний стан поперечного перерізу тонкостінного стрижня при зсуві та згинанні, зна-
ходити його центр згинання та жорсткості. Мати уяву про напружений стан ке-
сону, роботу пластинок при згинанні, стійкість пластинок. 

При виконанні практичних робіт показати самостійність і настирливість 
при достиганні цілі. 

 
Шкала оцінювання: бальна і традиційна 

 

Сума балів 
Оцінка за традиційною шкалою 

Іспит, диференційований залік Залік
90 – 100 Відмінно

Зараховано 75 – 89 Добре
60 – 74 Задовільно
0 – 59 Незадовільно Незараховано
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13. Методичне забезпечення 
 

Ресурс, на якому розміщено навчально-методичний комплекс: 
k102@d1.khai.edu 
 

Учбові посібники: 
1. Дібір Г.О. Будівельна механіка авіаційних конструкцій : навч. посіб. , Ч. 2 

: Розрахунок тонкостінних конструкцій; М-во освіти і науки України, Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2020. - 280 с. 

2. Дібір О.Г.  , Кирпікін А.О. Дослідження дискретної моделі лонжерона та 
комбінованих стрижневих систем : навч. посіб. /; М-во освіти і науки Ук-
раїни, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - 
Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 
2019. - 88 с. 

14. Рекомендована література 
 

Базова 
1. Будівельна механіка/ Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В.- К.: Видав-

ництво: Каравела, 2006.-344 с. 
2. Будівельна механіка та металеві конструкції/ Баженов В.А., Дащенко О.Ф., 

Коломієць Л.В., Ухов О.В.- Одеса: Видавництво: Астропринт, 2001.- 432 с. 
 
Допоміжна 

1. Строительная механика летательных аппаратов: учебник для авиационных спе-
циальностей вузов / И. Ф. Образцов, Л. А. Булычев, В. В. Васильев и др.; Под 
ред. И. Ф. Образцова. – М. : Машиностроение, 1986. – 536 с.  

2. Балабух Л. И., Алфутов Н. А., Усюкин В. И. Строительная механика ракет: 
Учебник для машиностроительных специальностей вузов. – М.: Высшая 
школа, 1984. – 391 с.  

3. Макеев А. И., Скопинцев Б. И. Строительная механика тонкостенных эле-
ментов авиационных конструкций. – Харьков, ХАИ, 1987. – 103 с.  

4. Макеев А. И., Скопинцев Б. И. Строительная механика стержневых эле-
ментов авиационных конструкций. – Харьков, ХАИ, 1988. – 94 с.  

5. 1.Львов М. П., Дибир А. Г. Исследование дискретной модели лонжерона 
и комбинированных систем: Учеб. пособие. – Х.: Нац.аэрокосм. ун-т 
«Харьк. авиац. ин-т», 2010. – 69 с.  

6. Львов М. П., Дибир А. Г. Строительная механика авиационных конструк-
ций: учеб. пособие. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2010. – 
Ч. 2: Расчет тонкостенных стержней. – 84 с. 

7. Львов М. П., Дибир А. Г. Строительная механика авиационных конструк-
ций: учеб. пособие. – Х.: Нац.аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2015. – 
Ч. 3: Расчет шпангоутов и плоских рам – 96 с.  

8. Дибир А. Г., Кирпикин А. А., Миронов К. В. Строительная механика авиа-
ционных конструкций: учеб. пособие по лаб. практикуму . – Х. : Нац. аэро-
косм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2016.– 68с. 
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9. Лизин В. Т., Пяткин В. А. Проектирование тонкостенных конструкций. –
М.: Машиностроение, 1985 – 344с 

10. Гайдачук В. Е., Золотухин В. К., Кириченко В. В. и др. Сборник задач по 
строительной механике. – Х.: ХАИ, 1981. – 113 с.  

11. Гайдачук В. Е., Кириченко В. В., Скопинцев Б.И. Сборник задач по стро-
ительной механике систем – Х.: ХАИ, 1983. – 117 с.  

12. Скопинцев Б. И., Бушков Ю. Е.Напряженное состояние стреловидного 
крыла: учеб. пособие. – Харьков: Харьк. авиац. ин-т. – 64 с.  

 
15. Інформаційні ресурси 

 

Cайт кафедри  k102.khai.edu 
 


	IMG_0001
	IMG_0002
	rp_b_134_Буівельна механіка (8кр)

