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Силабус навчальної дисципліни 
«Прогнозування пошкоджень та руйнувань машин та 

конструкцій» 
 

Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» 
Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»  

Рівень вищої освіти Магістр 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку
Курс 1 (перший)
Семестр 2 (другий)
Обсяг дисципліни,  
кредити ЄКТС/години 

4/120 

Мова викладання українська
Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі 
проектування та експлуатації авіаційної техніки. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових 
концепцій, понять, методів та технологій визначення і 
прогнозування показників надійності та довговічності авіаційної 
техніки, у тому числі обладнання повітряного судна на етапах 
проектування та в експлуатації 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

- оволодіння аналітичними та експериментальними методами 
визначення надійності та довговічності конструкційних елементів 
повітряних суден, вимогами до показників їх надійності;  
- оволодіння сучасними уявленнями стосовно факторів, що 
обумовлюють надійність та довговічність авіаційних конструкцій; 
- оволодіння сучасними підходами та методами забезпечення 
нормативних вимог до надійності та довговічності авіаційної 
техніки.

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

- визначати показники надійності конструкційних елементів 
авіаційної техніки з використанням статистичних даних про 
відмови та несправності; 
- визначати показники довговічності конструкційних матеріалів 
та конструктивних елементів з використанням експериментальних 
даних випробувань; 
- розробляти програми випробувань конструкційних матеріалів 
на довговічність, проводити такі випробування та визначати 
характеристики довговічності; 
- самостійно проводити дослідження процесів пошкоджуваності 
авіаційних конструкційних матеріалів. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
1. Математичні моделі надійності машин. Фізика відмов – як 
складова теорії надійності. 
2. Основні показники надійності авіаційної техніки, їх 
визначення. 
3. Довговічність конструкційних матеріалів та елементів 
конструкцій авіаційної техніки.   
4. Живучість повітряних суден. 
5. Надійність та довговічність старіючого парку авіаційної 
техніки. 
 



Види занять: 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи навчання: 
лекції з використанням мультимедійних презентацій, робота в 
науковій лабораторії. 
Форми навчання: 
Очна, дистанційна

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 
рівні вищої освіти, зокрема з фізики, математики (теорія 
ймовірності), матеріалознавства, конструкції авіаційної техніки.

Постреквізити Переддипломна практика, кваліфікаційна магістерська робота
Інформаційне забезпечення 
з репозитарію та фонду 
НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
1. Комаров А.А. Надежность воздушных судов: учебное пособие / 
А.А. Комаров; – К.: КМУГА, 1995. – 416 с. 
2. Анцелович Л.Л. Надежность, безопасность и живучесть 
самолета: учебник. / Л.Л. Анцелович – М.: Машиностроение, 1985. 
– 296 с. 
3. Капур К. Надежность и проектирование систем / К. Капур, Л. 
Ламберсон – М.: Мир, 1980. – 604 с. 
Репозитарій НАУ:  
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9097 

Локація та матеріально-
технічне забезпечення 

11.220; 11.121; 11.125; 11.228, Навчальний ангар 
Мультимедійне обладнання, установки для випробування на 
статичну та втомну міцність. 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Тестування, іспит. 

Кафедра Конструкції літальних апаратів
Факультет Аерокосмічний
Викладач(і) ПІБ    Ігнатович Сергій Ромуальдович 

Посада: завідувач кафедри 
Вчений ступінь: доктор технічних наук 
Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10063 
Тел.: 044 408 29 00; 067 209 87 45 
E-mail: ignatovich@nau.edu.ua 
Робоче місце: 11.224

Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код доступу у Google Classroom надається студенту індивідуально  
 


