




1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показ-
ника  

Галузь знань, спеціальність, 
освітня програма, рівень ви-

щої освіти 

Характеристика навчаль-
ної дисципліни 

(денна форма навчання) 

Кількість кредитів   
4 

 
Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
 

Спеціальності 
 

134 Авіаційна та ракето-космі-
чна техніка 

 
Освітні програми 

 
Випробування та сертифікація 

літальних апаратів    
 
 
 
 

Цикл професійної підго-
товки (за вибором)  

Кількість модулів – 1 Навчальний рік 

Кількість змістовних 
модулів – 2 

2021/2022 

Індивідуальне за-
вдання  - РГР 
                                            

Семестр 

5-й 
Загальна кількість го-
дин – 120  

48/72 
 

Лекції* 

32 год.  
Кількість тижневих 
годин для денної фо-
рми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 4,5 

Рівень вищої освіти: 
 

перший (бакалаврський) 

Практичні, семінар-
ські* 

16 год. 

Семестр 5 Лабораторні* 

Аудитор-
них  

48 год. 

самост. 
роб. 

72 год. 

– 

Самостійна робота 

72 год. 
Індивідуальна робота 

РГР

Вид контролю 

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. 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета вивчення – прищепити навички застосування сучасних методів 
розв’язання задач, пов’язаних з стійкістю та коливаннями тонкостінних елемен-
тів конструкцій літальних апаратів (ЛА). 

 
Завдання – отримання уявлення про особливості роботи тонкостінних констру-
кцій, вивчення критеріїв пружної стійкості, моделювання поведінки конструкцій 
від динамічних навантажень, розвитку навичок ставити і вирішити задачі стійко-
сті та коливань стрижнів, пластин і оболонок,  
 
Компетентності, які набуваються:  здатність до абстрактного мислення, ана-
лізу та синтезу; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здат-
ність 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, методами та підходами 
розрахунку тонкостінних конструкцій, в тому числі: визначення критичних на-
вантажень і форм втрати стійкості балок пластин та оболонок; визначення час-
тот власних, вимушених та параметричних коливань і форм, на яких вони реа-
лізуються. 

 
Пререквізити – вивчення даної дисципліни базується на  знаннях і вміннями з 
вищої математики, теоретичної механіки і аеродинаміки, теорії пружності. 
 
Кореквізити – використовується при вивченні дисциплін   «Будівельна меха-
ніка»,  «Переддипломний курс», «Розрахунок ресурса авіаконструкцій», «Засто-
сування ЕОМ у задачах механіки». 
  



3. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. 
Стійкість і коливання пружних систем 

 
Змістовий модуль 1. Стійкість пружних систем 
 

Тема 1. Стійкість систем зі скінченною кількістю ступенів свободи 
Основні поняття на прикладі систем з одним ступенем свободи: стійка не стійка 
рівновага. Повна потенційна енергія системи. Діаграма рівноважних станів де-
формованої системи. Статичний та енергетичних критерій стійкості. Стійкість 
систем з недосконалістю. Точки біфуркації, граничні точки та критичні наванта-
ження. Динамічний критерій стійкості. Стійкість системи з двома ступенями сво-
боди.  

Тема 2. Стійкість балок, пластин та оболонок 
Стійкість поздовжньо стиснутих стрижнів. Формула Ейлера. Стійкість та визна-
чення критичної сили при різних закріпленнях кінців. Метод Релея–Ритца. Ме-
тод Бубнова-Гальоркіна. Метод скінченних елементів. Перекидання стрижня. 
Стрижні на пружній основі. Стійкість прямокутних пластин від дії зсуву та сти-
снення. Стійкість циліндричних оболонок при стисненні та крученні. 
 
Змістовий модуль 2. Коливання пружних систем  
  

Тема 3. Вільні коливання систем зі скінченою кількістю ступенів сво-
боди 
Основні поняття і визначення. Класифікація коливальних процесів і систем. Кі-
нематика і динаміка коливань. Вільні коливання лінійної консервативної сис-
теми. Лінеарізація рівнянь. Вільні коливання з урахуванням тертя. Частота влас-
них коливань систем з одним ступенем свободи.  
 

Тема 4. Вимушені коливання системи, що має одну ступінь свободи. 
Диференціальне рівняння вимушених коливань. Силове і кінематичне періоди-
чне збудження. Дія незбалансованих мас. Статичне і динамічне балансування. 
Резонанс системи з одним ступенем свободи. Амплітудно-частотна та фазово-
частотна характеристики. Дія імпульсу сили і довільного збудження. Інтеграл 
Дюамеля. 
 

Тема 5. Вільні коливання балок, пластин та оболонок. 
Диференціальні рівняння коливань балок. Граничні і початкові умови. Частоти 
та форми власних коливань балок. Параметричні коливання балки. Форми та ча-
стоти коливань вільно-закріпленої пластини. Метод скінчених елементів. Вільні 
коливання балок, пластин, оболонок та конструкцій з них. 
  



4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 
Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Стійкість пружних систем 

Тема 1. Стійкість систем зі скін-
ченною кількістю ступенів свободи

19 
6 3  10 

Тема 2. Стійкість балок, пластин та 
оболонок 

41 
10 5  26 

Разом за змістовим модулем 1 60 16 8  36 
Змістовний модуль 2. Коливання пружних систем 

Тема 3. Вільні коливання систем зі 
скінченою кількістю ступенів сво-
боди 14

4 2 
 

8 

Тема 4. Вимушені коливання сис-
теми, що має одну ступінь свободи 14

4 2 
 

8 

Тема 5. Вільні коливання балок, 
пластин та оболонок 32

8 4 
 

20 

Разом за змістовим модулем 2 60 16 8  36
Усього годин 120 32 16  72 

 
 

5. Теми семінарських занять 
 

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Не плануються  

 
 

6. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин

2 Визначення критичної сили системи з двома ступенями сво-
боди  

2 

3 Визначення критичної сили і форми втрати стійкості нерів-
номірно стиснутого стрижня методом Рітца

2 

5 Дослідження стійкості тонкостінних конструкцій методом 
скінченного елементу 

4 

8 Вимушені коливання механічної системи, що викликані 
незбалансованою масою.

2 



9 Визначення частот вільних коливань балки 2
10 Дослідження коливань тонкостінних конструкцій методом 

скінченного елементу 
4 

 Разом 16 
 

7. Теми лабораторних занять 
 

№ з/п Назва теми Кількість го-
дин

1 Не плануються 
 

 
8. Самостійна робота 

 
 
№ з/п Назва теми Кількість 

годин
1 Стійкість стиснутого стрижня в межах пружності. Фор-

мула Ейлера (Теми 1, 2)
2 

4 Повна потенційна енергія пружної системи (Теми 1, 2) 2
5 Стійкість неконсервативної системи (Тема 2) 2
7 Стійкість стиснутих стрижнів при дії розподіленого на-

вантаження (Тема 2)
4 

8 Стійкість пластин. Енергетичний критерій стійкості. 
Вплив умов закріплення кромок на стійкість пластинки 
при стисканні (Тема 2) 

4 

10 Стійкість оболонок. Стійкість циліндричних оболонок. 
Рівняння рівноваги. Рівняння стійкості для циліндричної 
оболонки (Тема 2) 

4 

11 Стійкість циліндричної оболонки при осьовому стис-
канні, крученні і дії зовнішнього тиску. Стійкість цилінд-
ричної оболонки при згині. (Тема 2)

4 

12 Розкладання періодичної функції в ряд Фур’є   (Тема 3) 2
13 Вільні коливання при докритичному, критичному і закри-

тичному коефіцієнті демпфування  (Тема 3)
2 

14 Коливання при кулоновому терті  (Тема 3) 2
15 Вимушені коливання динамічної системи, що має одну 

ступінь свободи при гармонічному силовому збудженні. 
Векторна діаграма сил. (Тема 4)

4 

16 Вимушені коливання динамічної системи при масовому 
дисбалансі  (Тема 4) 

4 

18 Динамічна реакція системи на імпульс сили і довільне 
збудження (Тема 4) 

4 

 Розрахунок частот і форм коливань стрижнів (Тема 5) 4
 Розрахунок частот і форм коливань пластин (Тема 5) 4 
 Розрахунок частот і форм коливань оболонок (Тема 5) 4



 Разом 52
 

9. Індивідуальні завдання 
 

№ з/п Назва теми Кільк. год. 

1 

Аналітичне та числове 
визначення критичних 
сил і частот власних ко-
ливань балок та пластин 

20 

 
10. Методи навчання 

 
Проведення аудиторних лекцій, лабораторних робіт, індивідуальних консульта-
цій, самостійна робота здобувачів. 
 

11. Методи контролю 
 

Проведення поточного контролю, письмового модульного контролю, фінальний 
контроль у вигляді заліку. 

12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти 
 

Складові навчальної 
роботи 

Бали за одне за-
няття (завдання)

Кількість за-
нять (завдань) 

Сумарна кіль-
кість балів

Змістовний модуль 1 

Робота на лекціях 0…1 5 0…5
Виконання і захист 
лабораторних (прак-
тичних) робіт 

0...5 4 0...20 

Модульний контроль 0…15 1 0…15

Змістовний модуль 2 

Робота на лекціях 0…1 7 0…7
Виконання і захист 
лабораторних (прак-
тичних) робіт 

0...5 4 0...20 

Виконання і захист 
РГР  

0…30 1 0…30 

Усього за семестр 0…100 
 

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

Білет для заліку складається з чотирьох теоретичних питань, кожне яких 
оцінюється в двадцять п’ять балів.  
 



Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру 
 
Задовільно (60-74). Показати мінімум знань та умінь. Відпрацювати та за-

хистити всі практичні роботи та домашні завдання. Знати: основні поняття теорії 
пружної стійкості та коливань; класичні формули визначення критичних сил та 
частот коливань та вміти їх застосовувати.  

 
Добре (75-89). Твердо знать мінімум знань. Показати вміння виконувати та 

захищати всі практичні роботи в обумовлений викладачем термін з обґрунтуван-
ням рішень та заходів, які запропоновано у роботах. Знати і вміти застосовувати 
формули для визначення критичних сил, форм втрати стійкості, власних та пара-
метричних частот і форм коливань. Вміти виводити рівняння рівноваги та руху 
і, якщо це можливо, отримувати їх розв’язки. 

 
Відмінно (90-100). Здати всі контрольні точки з оцінкою «відмінно». Дос-

конально знати всі теми з основного та додаткового матеріалу та уміти застосо-
вувати їх. 

 
 
 

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. Онищенко В.М. Вільні та вимушені коливання конструкції літального апа-

рата з декількома степенями вільності. – Навчальний посібник, Харків: 
ХАИ, 2019. – 184 с.  

2. Минтюк В.Б. Устойчивость упругих систем. Часть 1. Введение в теорию 
упругой устойчивости. -Учебное пособие, Харьков, ХАИ, 2008.- 40 с. 

3. Онищенко В.М. Динамична реакція і навантаження літака при дії атмосфе-
рної турбулентності.- Навчальний посібник, Харків: ХАИ, 2018. – 176с. 

4. Онищенко В.М. Расчет резонансной диаграммы лопасти несущего винта в 
процессе проектирования.- Учебное пособие, Харьков: ХАИ, 2017. – 106 с. 

 
14. Рекомендована література 

 
1. Кузнецов О.А. Динамические нагрузки на самолет [Текст] / О.А. Кузнецов. 

– М.: Изд-во физ.-мат. лит., 2008. – 264 с. 



2. Тимошенко С.П. Устойчивость упругих систем.- М.: Гостехиздат, 1946.-
532 с. 

3. Вольмир А.С. Устойчивость упругих систем.- М: Наука,1967.-984 с. 
4. Алфутов Н.А. Основы расчета на устойчивость упругих систем.- М.: Ма-

шиностроение, 1991.- 334 с. 
5. Киселев В.А. Строительная механика. Специальный курс (динамика и 

устойчивость сооружений): Учебник. Изд. 2-ое, испр. и дополн. - М.: Изд. 
лит по строит-ву, 1969. - 432 с. 

6. Пановко Я.Г. Введение в теорию механических колебаний: Учебн. пособие 
для втузов. Изд-ие 3-е, перераб. – М.: Наука, 1991. - 255 с. 

7. Светлицкий В.А., Стасенко И.В. Сборник задач по теории колебаний: 
Учебн. пособие. Изд-ие 2-е, перераб. М. : Высш. школа, 1979. - 365 с. 

8. Бидерман В.Л. Прикладная теория механических колебаний. - М.: Высш. 
школа, 1972. - 418 с. 

 
 

15. Інформаційні ресурси 
 

Cайт кафедри k102.khai.edu 
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