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ВСТУП 
 

Програма виробничої практики для здобувачів третього курсу складена від-
повідно до першого (бакалаврський) рівня вищої освіти за спеціальністю 134 
Авіаційна та ракето-космічна техніка. 

 
Місце проведення практики – Національний аерокосмічний університет  

ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. 
 
Тривалість практики – три тижні. 
 

1. Мета і завдання практики. 
 
Метою практики є: 
– закріплення знань та розвиток практичних вмінь, які набуті в процесі ви-

вчення курсів з загально-професійних та спеціальних дисциплін; 
– підготовка до розуміння та вирішення інженерних задач, пов’язаних з ди-

намікою та стійкістю механічних систем та елементів конструкції, які виника-
ють в процесі проектування та експлуатації ЛА. 

– виконання індивідуального завдання за результатами практики. 
 
Завданнями виробничої практики є: 
– ознайомити здобувачів зі структурою і обладнанням залу статичних ви-

пробувань, методикою проведення випробувань на міцність елементів авіацій-
них конструкцій та визначення її динамічних характеристик; 

– узагальнити та навчити застосовувати теоретичні знання, отримані в ре-
зультаті вивчення загально-професійних та спеціальних дисциплін; 

– ознайомити здобувачів з основами інженерних методів розрахунку елеме-
нтів конструкцій на динамічну міцність, жорсткість і стійкість; 

– виконати теоретичні дослідження динамічних характеристик конструкцій 
ЛА та її стійкості. 

 
2. Зміст практики 

 
Заняття під час виробничої практики проводяться у вигляді лекцій, семінар-

ських занять, практичних робіт, екскурсій. Вони повинні розкривати особливості 
спеціальності і підготувати здобувачів до подальшого вивчення навчального 
плану в університеті. 
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План проведення виробничої практики 
 

№ Теми занять 
Кількість 

годин 
1 Установча лекція. Правила техніки безпеки. 2 

2 
Структура и обладнання залу статичних випробувань. Методи-
ка випробувань на міцність елементів авіаційних конструкцій. 
Визначення динамічних характеристик ЛА. 

4 

3 
Інженерні методи розрахунку елементів конструкцій на динамі-
чну міцність і стійкість. Основні поняття. Видача індивідуаль-
ного завдання. 

12 

4 
Використання енергетичних методів розрахунку конструкцій на 
міцність. 

6 

5 
Інженерні методи розрахунку елементів конструкцій на стій-
кість. Основні поняття Видача індивідуального завдання. 

10 

6 Написання звіту з практики. 8 
7 Захист звіту. 3 
 Всього 45 

 
2.1 Індивідуальне завдання 

 
Під час виробничої практики здобувачі повинні зробити наступні індивіду-

альні завдання: 
– виконати розрахунки на стійкість найпростіших конструктивних елементів 
за допомогою аналітичних залежностей і на основі наближених методів. Зро-
бити зіставлення отриманих результатів; 
– виконати розрахунки на міцність з використанням енергетичних методів ро-
зрахунку конструкцій; 
– оформити результати виконаної роботи у вигляді технічного звіту. 

 
2.2 Навчальні посібники 

 
Базова: 
1. Timoshenko. S., Woinowskey–Kreiger. S., Theory of Plates and Shells, 

McGraw–Hill, New York (1959).  
2. Landau, L. D., Pitaevskii, L. P., Kosevich, A. M., Lifshitz, E.M., Theory of 

Elasticity 3rd Edition, Butterworth-Heinemann, New York (2012). 
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Допоміжна: 
1. Тимошенко С.П. Устойчивость упругих систем. – М.: Гостехиздат, 

1946. – 532 с. 
2. Вольмир А.С. Устойчивость упругих систем. – М: Наука, 1967. –984 с. 
3. Алфутов Н.А. Основы расчета на устойчивость упругих систем. – М.: 

Машиностроение, 1991. – 334 с. 
4. Пановко Я. Г. Введение в теорию механических колебаний. – М.: Наука, 

1991. – 255 с. 
 

2.3 Методичні рекомендації 
 
Необхідність отримання базових знань у сфері інженерних розрахунків на 

міцність та специфіка спеціальності 134 Авіаційна та ракето-космічна техніка 
обумовлює характер роботи здобувачів під час проходження виробничої практи-
ки на третьому курсі. Опанування теоретичного та практичного матеріалу здо-
бувачами має забезпечувати отримання базових знань для подальшого успішно-
го навчання в університеті. 

 
3. Форми та методи контролю 

 
Загальну організацію та контроль за проведенням виробничої практики 

здійснює керівник практики від університету. 
Керівник проводить контроль за відвідуванням здобувачами практики, до-

триманням ними режиму роботи, а також проходження практики відповідно до 
встановленого графіку, що фіксується студентами в щоденниках з практики та 
підтверджується підписом керівника. Перевіряються поточні записи з виконаних 
питань програми, а також підсумковий звіт з практики. 

 
4. Вимоги до звіту 

 
При проходженні практики здобувач повинен вести щоденник, в якому ко-

жного дня заносити відомості про роботу, що виконана. Описувати характер ро-
боти, місце її виконання.  

Щоденник практики є індивідуальним документом, що підтверджує ви-
конання програми, а також джерелом інформації для складання звіту. 

Щоденник разом зі звітом представляється для здійснення процедури захис-
ту за результатами практики. 

Результати проходження практики мають бути представлені у формі звіту. 
Підготовка звіту є індивідуальною роботою кожного зі здобувачів. В звіті сис-
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тематизовано викладаються одержані здобувачем під час практики знання та 
вміння, описуються програмні питання і подаються вирішення поставлених за-
вдань. 

Рекомендується така структура звіту: 
– титульний аркуш (додаток А); 
– зміст;  
– вступ; 
– основна змістовна частина (власно звіт про виконану роботу); 
– висновки та результати практики; 
– список використаних джерел; 
Основні вимоги до подання інформації в тексті: чіткість, стислість, конкре-

тність, обґрунтованість.  
Звіт перевіряється, оцінюється і затверджується керівником практики. 
 

5. Підведення підсумків практики 
 
До захисту практики допускаються здобувачі, які повністю виконали за-

вдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію. 
Формою оцінювання виробничої практики є диференційований залік. 
Кількість балів за виконання звіту з практики визначається науковим 

керівником у процесі перевірки. При захисті звіту з практики студентом 
кількість балів може бути змінено. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів 
Оцінка за традиційною шкалою 

Іспит, диференційований залік Залік
90 – 100 Відмінно

Зараховано 75 – 89 Добре 
60 – 74 Задовільно
0 – 59 Незадовільно Не зараховано

 
Оцінка «відмінно» - всі завдання практики виконано в повному обсязі, виявлено 

вміння здобувачів творчо застосовувати отримані з фахових предметів знання, 

пов’язані з особливостями професійної діяльності. Звіт подано у встановлений термін, 

він містить всі структурні елементи. 

Оцінка «добре» - завдання виконані правильно, але недостатньо повно. здобувач 

виконував завдання керівників практики, удосконалював на практиці свої знання. Звіт 

подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи, але є незначні 
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невідповідності. 

Оцінка «задовільно» - завдання практики виконано в неповному обсязі, в ході 

виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація оформлена з помилка-

ми. Щоденник не вірно оформлено. 

Оцінка «незадовільно» - більшість завдань невиконані. Не сформовані вміння 

проводити розрахунки на міцність. Звітна документація оформлена з помилками. Від-

сутній щоденник. 
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