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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показника  

Галузь знань, спеціальність, 
освітня програма, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
(денна форма навчання) 

Кількість кредитів 
4 

 

 
Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
 

Спеціальність 
134 Авіаційна та ракето-

космічна техніка 
 
 

Освітня програма 
Випробування та сертифікація 

літальних апаратів 
 
 

Рівень вищої освіти: 
 

перший (бакалаврський) 
 

Вибіркова 

Кількість модулів – 1 Навчальний рік 

Кількість змістовних 
модулів – 2 

2021/2022 

Індивідуальне 
завдання __________ 
                                        (назва) 

Семестр 

5-й 
Загальна кількість 
годин – 120 
 

48/72 

Лекції* 

32 години  

Кількість тижневих 
годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 3 
 
самостійної роботи 
студента – 4,5 

Практичні, 
семінарські* 

16 годин
Лабораторні* 

- години 
Самостійна робота 

72 години  

Вид контролю 

модульний контроль, 
залік

 
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 
для денної форми навчання – 48/72. 
 
*Аудиторне навантаження може бути зменшене або збільшене на одну годину залежно 

від розкладу занять. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення: вивчити структуру, зміст та призначення Норм льотної 
придатності (НЛП). 

 

Завдання: курсу полягають у ознайомлені здобувачів з вимогами Норм 
льотної придатності, методами визначення узгодженості регламентованим 
вимогам, методами випробування на міцність повітряних суден. 

 

Компетентності, які набуваються: здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
здатність аналізу матеріалів, конструкцій та процесів на основі законів, теорій та 
методів математики, природничих наук і інженерних дисциплін; здатність 
здійснювати розрахунки елементів конструкцій на міцність. 

 

Очікувані результати навчання: володіти навичками визначення 
навантажень на конструктивні елементи авіаційної та ракетно-космічної техніки 
на усіх етапах її життєвого циклу; використовувати спеціальну літературу по 
забезпеченню вимог льотної придатності повітряного судна; аналізувати 
отримані результати та робити висновки. 

 

Пререквізити – вивчення даної дисципліни базується на знаннях з механіки 
матеріалів та конструкцій, будівельної механіки. 

 

Кореквізити – використовується при вивченні дисциплін Сертифікація 
повітряних суден, Випробування на міцність авіаційної техніки, Проектування 
та випробування та сертифікація об’єктів АРКТ, Розрахунок ресурса 
авіаконструцій. 

 
 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. 
 

Змістовий модуль 1 
 
Тема 1. Вступ. Предмет вивчення, мета та задачі дисципліни «Норми 

льотної придатності» (НЛП). 
 

Основні поняття, терміни і визначення. Зміст дисципліни, зв’язок з іншими 
учбовими дисциплінами. Льотна придатність – складова частина проектування і 
технічної експлуатації повітряного судна. Поняття про льотну придатність 
повітряних суден громадянської авіації. Місце і роль льотної придатності 
повітряного судна в проблемі безпеки польотів. 
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Тема 2. Системи Норм льотної придатності повітряних суден. 
 

Конвенція про міжнародну громадянську авіацію (Чиказька конвенція, 
ICAO 1947 р.). Додатки до чиказької конвенції (додаток 6 "Експлуатація 
повітряних кораблів", додаток 8 "Льотна придатність ВС" ). 

Авіаційні правила. Системи НЛП в Європі та США. Органи, що 
розробляють НЛП. 

 

Тема 3. Історія розвитку Норм льотної придатності в Україні та світі. 
Процес гармонізації. 

 

Історія розвитку вітчизняних Норм льотної придатності. Процес 
гармонізації НЛП з FAR і CS. 

 

Тема 4. Структура та зміст Норм льотної придатності. 
 

Структура та зміст Авіаційних правил (частини 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, ВД, 
ОЛС). 

 

Модульний контроль 

 

Змістовий модуль 2. 
 

Тема 5. Вимоги до розрахунку навантажень на елементи конструкції та 
агрегати літака. 

 

Експлуатаційні навантаження і розрахункові навантаження. Поняття 
перевантаження. Розрахункові випадки. Коефіцієнт безпеки. 

 

Тема 6. Вимоги до розрахунку навантажень на елементі конструкції та 
агрегати вертольоту. 

 

Експлуатаційні навантаження і розрахункові навантаження. Поняття 
перевантаження. Розрахункові випадки. Коефіцієнт безпеки. 

 

Тема 7. Основи сертифікації повітряних суден. 
 

Послідовність робіт при сертифікації повітряного судна. Коротка 
характеристика основних етапів. 

 

Тема 8. Випробування на міцність при сертифікації повітряного судна. 
 

Види випробувань на міцність при сертифікації повітряного судна . Цілі та 
задачі випробувань. 

 

Модульний контроль 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назва змістовного модуля і тем 
Кількість годин 

Усього У тому числі 
л п лаб. с. р.

1 2 3 4 5 6
Модуль 1 

Змістовний модуль 1.
Тема 1. Вступ. Предмет вивчення, 
мета та задачі дисципліни «Норми 
льотної придатності». 

6 2 - - 6 

Тема 2. Системи Норм льотної 
придатності повітряних суден. 14 2 2 - 10 

Тема 3. Історія розвитку Норм льотної 
придатності в Україні та світі. Процес 
гармонізації. 

14 2 - - 10 

Тема 4. Структура та зміст Норм 
льотної придатності. 14 4 - - 10 

Модульний контроль 2 2 - - - 

Разом за змістовним модулем 1 50 12 2 - 36
Змістовний модуль 2.

Тема 5. Вимоги до розрахунку 
навантажень на елементи конструкції 
та агрегати літака.

20 4 4 - 6 

Тема 6. Вимоги до розрахунку 
навантажень на елементі конструкції 
та агрегати вертольоту. 

20 6 4 - 10 

Тема 7. Основи сертифікації 
повітряних суден. 16 4 2 - 10 

Тема 8. Випробування на міцність при 
сертифікації повітряного судна. 18 4 4 - 10 

Модульний контроль 2 2 - - - 

Разом за змістовним модулем 2 76 20 14 - 36
Усього годин 120 32 16 - 72

 
 

5. Теми семінарських занять 
 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1 
2 
 Разом 
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6. Теми практичних занять 
 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 
Ознайомлення з будовою та змістом різних частин Авіаційних 
правил. 

2 

2 Визначення маневрених перевантажень ПС 2 

3 
Визначення перевантажень ПС при польоті в неспокійному 
повітрі 

2 

4 Побудова огинаючих польотних режимів літака 2 

5 
Розрахунок навантажень на деякі елементи конструкції літака 
та вертольоту 

4 

6 Методи випробувань на міцність елементів конструкції ПС 4 

 Разом 16 

 
 

7. Теми лабораторних занять 
 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

  
 
 

8. Самостійна робота 
 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість 

годин
1 Тема 1. Вступ. Предмет вивчення, мета та задачі дисципліни «Норми 

льотної придатності». 6 

2 Тема 2. Системи Норм льотної придатності повітряних суден. 10 
3 Тема 3. Історія розвитку Норм льотної придатності в Україні та світі. 

Процес гармонізації. 10 

4 Тема 4. Структура та зміст Норм льотної придатності. 10 
5 Тема 5. Вимоги до розрахунку навантажень на елементи конструкції та 

агрегати літака. 
6 

6 Тема 6. Вимоги до розрахунку навантажень на елементі конструкції та 
агрегати вертольоту. 

10 

7 Тема 7. Основи сертифікації повітряних суден. 10
8 Тема 8. Випробування на міцність при сертифікації повітряного судна. 10
 Разом 72 
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9. Індивідуальні завдання 
 

10. Методи навчання 
 

Проведення аудиторних лекцій, лабораторних робіт, індивідуальні 
консультації (при необхідності), самостійна робота здобувачів за матеріалами 
рекомендованої літератури. 

 

11. Методи контролю 
 

Проведення поточного контролю, фінальний контроль у вигляді екзамену.  
 

12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують 
здобувачі 

 
Складові навчальної 

роботи 
Бали за одне заняття 

(завдання)
Кількість занять 

(завдань)
Сумарна кількість 

балів
Змістовний модуль 1 

Робота на лекціях 0…0,5 6 0…3
Виконання і захист 
лабораторних 
(практичних) робіт

0…8 1 0…8 

Модульний контроль 0…14 1 0…14
Змістовний модуль 2 

Робота на лекціях 0…0,5 10 0…5
Виконання і захист 
лабораторних 
(практичних) робіт

0…8 7 0…56 

Модульний контроль 0…14 1 0…14
Усього за семестр 0…100 

 
Семестровий контроль (залік) проводиться у разі відмови здобувача від 

балів поточного тестування й за наявності допуску до заліку. Під час складання 
семестрового заліку здобувач має можливість отримати максимум 100 балів. 

 
Критерії оцінювання роботи здобувача  протягом семестру 

 

Задовільно (60-74). Показати мінімум знань та умінь. Відпрацювати та 
захистити всі лабораторні роботи. Знати існуючі в світовій практиці Норми 
льотної придатності.  

 

Добре (75-89). Твердо знать мінімум знань. Показати вміння виконувати та 
захищати всі лабораторні роботи в обумовлений викладачем строк з 
обґрунтуванням рішень та заходів, які запропоновано у роботах. Знати: 
структуру та зміст вітчизняних Норм льотної придатності; історію розвитку 
НЛП; вимоги НЛП до розрахунку навантажень та міцності основних агрегатів 
ПС. 
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Відмінно (90-100). Здати всі контрольні точки з оцінкою «відмінно». 
Досконально знати всі теми з основного та додаткового матеріалу та уміти 
застосовувати їх самостійно. 

 
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 Не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 
 
1. Авіаційні правила України – Підтримання льотної придатності повітряних 

суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення 
організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань, 2019. 

2. АПУ-21 (Part-21) Авіаційні правила України – Сертифікація повітряних 
суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також 
організацій розробника та виробника, 2019. 

3. Рябченко В. М. Сертификация авиационной техники в Украине [текст] : 
учеб. пособие: в 3 ч. / В. М. Рябченко. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т 
им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2013. – Ч. 1: Сертификация 
разработчика образцов авиационной техники. Сертификат типа. – 215 с. 

4. Качество и сертификация промышленной продукции [Текст]: учеб. пособие 
/ А. Г. Гребеников, А. К. Мялица, В. М. Рябченко, К. Б. Трофимов, 
В. Я. Фролов. – Х. : Харьк. авиац. ин-т, 1998. – 396 с. 

5. http://k102.khai.edu/normy-letnoy-godnosti.html. 
6. https://mentor.khai.edu/course/view.php?id=5829.  

 

14. Рекомендована література 
Базова 
 

1. ICAO Doc-9760. Airworthiness Manual, 2020. 
2. ICAO Doc-9760. Руководство по летной годности, 2020. 
3. Авиационные правила, ч. 21. Сертификация авиационной техники, организаций 

разработчиков и изготовителей – М.: Межгос. авиац. комитет, 2013. 
4. Авиационные правила, ч. 23. Нормы летной годности гражданских легких 

самолетов. – М.: Межгос. авиац. комитет, 2013. 
5. Авиационные правила, ч. 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. – М.: Межгос. авиац. комитет, 2020. 
6. Авиационные правила, ч. 27. Нормы летной годности винтокрылых аппаратов 

нормальной категории. – М.: Межгос. авиац. комитет, 2020. 
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7. Авиационные правила, ч. 29. Нормы летной годности винтокрылых аппаратов 
транспортной категории. – М.: Межгос. авиац. комитет, 2018. 

8. Авиационные правила, ч. 33. Нормы летной годности двигателей воздушных 
судов. – М.: Межгос. авиац. комитет, 2018. 

9. Авиационные правила, ч. 34. Охрана окружающей среды. Эмиссия 
загрязняющих веществ авиационными двигателями. Нормы и испытания. – М.: 
Межгос. авиац. комитет, 2002. 

10. Авиационные правила, ч. 35. Нормы летной годности воздушных винтов. – М.: 
Межгос. авиац. комитет, 2012. 

11. Авиационные правила, ч. 39. Директивы летной годности. – М.: Межгос. авиац. 
комитет, 1999. 

12. Авиационные правила, ч. ВД. Нормы летной годности вспомогательных 
двигателей воздушных судов. – М.: Межгос. авиац. комитет, 1999. 

13. Авиационные правила, ч. ОСЛ. Нормы летной годности очень легких самолетов. 
– М.: Межгос. авиац. комитет, 2002. 
 

Допоміжна 
 

1. Красоткин, А.А. Сертификация авиационной техники [Текст] / 
А.А. Красоткин. – М.: МАИ, 2007. – 356 с. 

2. Сертифікація товарів та послуг: опорний конспект лекцій [Текст] / 
А.А. Самойленко . – Київ, 2004. – 166 с. 

3. Сертифікація в Україні. Нормативні акти: У 3 ч. – К.: Держстандарт України, 
1998-2002. – 811 с. 

4. Шимкович Д. Г. FEMAP & NASTRAN. Инженерный анализ методом 
конечных элементов [Текст] / Д. Г. Шимкович. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 701 
с. 
 

15. Інформаційні ресурси 
 

https://www.icao.int/  
https://avia.gov.ua 
https://armak-iac.org/dokumenty/aviatsionnye-pravila/  
https://www.easa.europa.eu/ 
https://www.faa.gov/  
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