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Силабус навчальної дисципліни 
«Проєктування та конструювання виробів із композитів» 
Спеціальність: 134 « Авіаційна та ракетно-космічна техніка» 
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Рівень вищої освіти Перший (бакалавр)
Статус дисципліни Цикл вільного вибору студента
Курс 2 (другий)
Семестр 4 (четвертий)
Обсяг дисципліни,  
кредити ЄКТС/години 

4 кредити /120 годин

Мова викладання Українська/ англійська
Що буде вивчатися (предмет 
вивчення) 

Методи та засоби проєктування та конструювання виробів із 
композиційних матеріалів 

Чому це цікаво/треба вивчати 
(мета) 

Метою навчальної дисципліни є формування системи уявлень про 
основні методи та засоби проєктування та конструювання виробів із 
композиційних матеріалів, набуття проєктування та конструювання 
виробів із композиційних матеріалів. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Застосовувати у професійній діяльності сучасні методи проектування, 
конструювання виробів авіаційної та ракетно-космічної техніки.

Як можна користуватися 
набутими знаннями і уміннями 
(компетентності) 

Отримані знання дозволять мати: 
Здатність працювати у команді 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
Здатність здійснювати розрахунки елементів авіаційної та ракетно-
космічної техніки на міцність. 
Здатність проектувати та здійснювати випробування елементів авіаційної 
та ракетно-космічної техніки, її обладнання, систем та підсистем.

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Вступ. Загальний огляд комп’ютерних програм для 
проєктування виробів із композитів. Розрахунки на міцність виробів із 
композиційних матеріалів у спеціальних програмних середовищах. Загальна 
характеристика конструювання виробів із композиційних матеріалів за 
допомогою 3Д принтерів. Основи розрахунку багатошарових матеріалів. 
Концетратори та дефекти в композитах. 
Види занять: лекції, практичні. 
Методи навчання: Пояснювально-ілюстративний метод; метод 
проблемного викладання; репродуктивний метод; дослідницький метод. 
Форми навчання: денна очна

Пререквізити Опір матеріалів, Теоретична механіка, Вища математика, Фізика, 
Інформатика

Постреквізити Проектування та конструювання виробів із композиційних матеріалів. 
Інформаційне забезпечення 
з репозитарію та фонду НТБ 
НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
1. Астанін В.В. Основи розрахунків на міцність: навч. посібник/ МОН 
України. – Харків: Регіон-інформ: Транспорт України, 2001. – 210 с. 
2. Дударева Н. Ю., Загайко С. А. SolidWorks 2007.  – Санкт-
Петербург: БХВ-Петербург, 2007. – 343 с.: ил. 
3. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной 
практике/ Алямовский А.А.  – Санкт-Петербург, 2008. : ил. 
4. Алямовский А. А. SolidWorks/ COSMOSWorks. Инженерный анализ 
методом конечных элементов.  – М.: ДМК Пресс, 2004. – 432 с. 
5. Cкворцов Ю.В. Механикакомпозиционных материалов. - 2013, 94с. 

Локація та матеріально-
технічне забезпечення 

Аудиторії 1.123, 1.117, 10.103 

Семестровий контроль, Залік, тестування



екзаменаційна методика 
Кафедра Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів 
Факультет Факультет аерокосмічний
Викладач(і) БАЛАЛАЄВ АНТОН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Посада: старший викладач 
Вчений ступінь: кандидат технічних наук 
Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12044  
Тел.:  
E-mail: anton.balalaiev@npp.nau.edu.ua 
Робоче місце:1.126

Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
 
 
 


