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ВСТУП  

 

Мета фахового вступного випробування – визначення рівня знань за 

напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, 

найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх 

програм. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно-

орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, 

передбачені програмою вступу. 

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді 

теоретичних питань та практичного завдання на основі теоретичних 

питань. 
Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних 

годин (90 хв.)  

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до 

Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету. 
 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ 

з дисциплін,  

які виносяться на фахове вступне випробування 

за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою 

освітнього ступеня «Магістр» 

 

1. «АЕРОГІДРОГАЗОДИНАМІКА» 

1. Залежність аеродинамічних коефіцієнтів від  профілю. Поляра профілю. 

2. Критичне число М. Хвильова криза. 

3. Аеродинамічна інтерференція. 

4. Теорема Жуковського про підйомну силу. 

5. Шарнірні моменти рулів.  

6. Поняття про подібність потоків. Критерії подібності. 

7. Аеродинамічні характеристики ЛА на дозвукових режимах. 

8. Аеродинамічні характеристики ЛА на транс – та надзвукових швидкостях 

польоту. 

9. Динамічні характеристики повітряних гвинтів. 

10. Основні режими роботи повітряних гвинтів. 

11. Балансуючий опір. Балансуюча поляра. 

12. Центр тиску. Фокус профілю. 

13. Системи координат. Аеродинамічні сили, моменти і їх коефіцієнти. 
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14. Підйомна сила і аеродинамічна якість ЛА. 

15. Вплив близькості землі на аеродинамічні характеристики крила з 

механізацією. 

 

2. «ДИНАМІКА ПОЛЬОТУ ЛА»  

1. Математичне моделювання польоту літака. 

2. Рівняння руху літака в сталому горизонтальному польоті.  

3. Криві потрібної тяги Жуковського.  

4. Два режими сталого горизонтального польоту.  

5. Рівняння руху літака в режимі сталого набору висоти.  

6. Поляра швидкостей набору висоти. 

7. Рівняння руху літака в режимі сталого зниження.  

8. Поляра швидкостей планерування.  

9. Характеристики дальності і тривалості польоту.  

10. Криволінійний рух літака.  

11. Характерні відмінності злітно-посадочних режимів від звичайних режимів 

польоту.  

12. Характеристики подовжньої статичної стійкості.  

13. Міра подовжньої статичної стійкості.  

14. Граничні передні центрівки.  

15. Міра путньої статичної стійкості літака. 

  

3. «БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ ЛА»  

1. Безпека авіації, її складові – безпека польотів, авіаційна безпека, 

екологічна безпека, економічна безпека, інформаційна безпека, їх 

завдання. 

2. Класифікація авіаційних подій.  

3. Правила розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними  

повітряними суднами в Україні(основні положення).        

4. Оцінка рівня безпеки польотів. Кількісні (абсолютні, відносні) та якісні 

показники рівня безпеки польотів. Показники та задані рівні БП. 

5. Вплив експлуатаційних факторів на БП.  

6. Інженерно-авіаційне та аеродромне забезпечення, їх складові, сучасні 

проблеми та напрямки їх вирішення.  

7. Аварійно-рятувальне та пошуково-рятувальне забезпечення, їх завдання, 

пошуково-рятувальні сили та засоби, спеціальна підготовка екіпажів ПС,  
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спеціалістів аварійно-рятувальних команд. Організація чергування 

пошуково-рятувальних сил. 

8. Особливі випадки в польоті. Польоти в особливих умовах та забезпечення 

безпеки в особливих випадках в польоті.  

9. Технічні засоби гарантування безпеки польотів, їх призначення,  

вирішувані задачі.  

10. Бортові системи реєстрації параметрів польоту, їх класифікація, технічні 

характеристики, параметри польоту, які реєструються. 

11. Характеристика вимог льотної придатності.  

12. Сертифікація суб'єктів авіаційної діяльності.  

13. Засоби запобігання авіаційних подій: системність підходу, безперервність 

діяльності, дієвість впроваджувальних заходів.  

14. Роль та значення людського фактору у забезпеченні безпеки польотів. 

Профілактична діяльність по зменшенню негативного впливу людського 

фактору на безпеку польотів. 27. Концепція ризику. 

15. Вимоги нормативних документів ICAO(моделі Різона), Державіаслужби 

України, Національного бюро з розслідування авіаційних подій та 

інцидентів, державної системи контролю щодо забезпечення безпеки 

польотів в авіації України. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

для самостійної підготовки вступника до  

фахового вступного випробування 
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3. Краснов Н.Ф., Кошевой В.Н., Калугин В.Т. Аэродинамика отрывных 

течений. – М., 2005. 

4. Іщенко С.О., Трюхан О.М., Жила В.Г. Аерогідрогазодинаміка 

(лабораторний практикум): Навчальний посібник – К., 2013.  
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течений. – М., 2000. 



 
Система менеджменту якості 

Програма фахового вступного 

випробування за освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців з вищою 

освітою освітнього ступеня «Магістр» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ ПФВ 

07.02.05(09) – 02 – 

2019 
 

Стор. 5 з 11 

 

Додаткова: 
 

1. Ударцев Е.П., Агеев С.Е., Ударцева Т.Є. Эксплуатационная аэродинамика. 

Факторы эффективности и безопасности полетов воздушных судов: 

Учебник – К., 2016. 

2. Саткевич А.А. Аэродинамика как теоретическая основа авиации: Учебник- 

Петроград, 2012. 

3. Ципенко В.Г. Аэромеханика и аэродинамика: Учебное пособие – М., 2016. 

 

 

«ДИНАМІКИ ПОЛЬОТУ ЛА» 

 

Основна: 

 

1. Ударцев Е.П., Переверзев А.М., Ищенко С.А. Эксплуатационная 

аэродинамика.Частина І. Траекторные задачи: Учебное пособие. – К., 2006. 

2. Ударцев Е.П., Переверзев А.М., Ищенко С.А. Эксплуатационная 

аэродинамика. Частина ІІ. Устойчивость, управляемость и оценка 

аэродинамического состояния В.С.: Учебное пособие. – К., 2008. 

3. Мхитарян А.М. , Лазнюк П.С., Максимов В.С. Динамика полета: Учебник. 

– М., 1999. 

4. Іщенко С.О. Динаміка польоту. Льотні характеристики повітряних суден: 

Методичні рекомендації. – К., 2009. 
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3. Международная организация гражданской авиации, Международные 

стандарты и рекомендуемая практика. Приложения 12, 13 к Конвенции о 

международной гражданской авиации. Монреаль. 2000. 

4. Скрипник Ф.И., Давиденко М.Ф., Ковтюх Н.Г. Безопасность полетов в 
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5. Повітряний кодекс України.-К. Урядовий курєр №125, 2011. 
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AN/460, 2006. 
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2005. 

3. Расследование авиационных происшествий и инцидентов: ИКАО 

Приложение 13 к Конвенции о международной гражданской авиации. 

2006. 
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ЗРАЗОК 

білету фахового вступного випробування 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Аерокосмічний факультет 

Кафедра аеродинаміки та безпеки польотів ЛА 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Декан факультету 

 

_________________ С. Дмитрієв 

              підпис 

 

Освітній ступінь:  Магістр 

Галузь знань: 27 «Транспорт» 

Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт» 

ОПП:   «Система управління безпекою авіації» 
 

Фахове вступне випробовування 
 

Білет № 1 

 

Завдання 1. Залежність аеродинамічних коефіцієнтів від  профілю. 

Поляра профілю крила. 

Завдання 2. Характерні відмінності злітно-посадочних режимів від 

звичайних режимів польоту.  

Завдання 3. Аварійно-рятувальне та пошуково-рятувальне забезпечення, 

їх завдання, пошуково-рятувальні сили та засоби, спеціальна підготовка 

екіпажів ПС, спеціалістів аварійно-рятувальних команд. Організація чергування 

пошуково-рятувальних сил. 

 

 

Схвалено на засіданні кафедри аеродинаміки та безпеки польотів ЛА 

(Протокол № 5 від 20 лютого  2019). 

 

Завідувач кафедри  _____________ С.О. Іщенко  

 

 

 



 
Система менеджменту якості 

Програма фахового вступного 

випробування за освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців з вищою 

освітою освітнього ступеня «Магістр» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ ПФВ 

07.02.05(09) – 02 – 

2019 
 

Стор. 8 з 11 

 

РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ 

 

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань 

 

Вид навчальної роботи 
Максимальна величина рейтингової оцінки 

(бали) 

Виконання завдання № 1 70 

Виконання завдання № 2 70 

Виконання завдання № 3 60 

Усього 200 

 

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань  

вступних випробувань та їх критерії 

 

Оцінка в балах за виконання 

окремих завдань 
Критерії оцінки 

63-70 72-80 Відмінно  

(відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 

52-62 60-71 Добре 

(у цілому вірне виконання з певною кількіс-

тю суттєвих помилок) 

42-51 48-59 Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків та задовольняє мінімальним 

критеріям) 

Менше  

42 

Менше  

48 
Незадовільно 

Виконання не задовольняє мінімальним 

критеріям 

Увага!     Оцінки менше, ніж 42 або 40 балів, не враховується  

                 під час визначення рейтингу 
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Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою  

 

Оцінка 

в балах 
Пояснення 

119-

200 

178-200 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

Вступне  

випробування 

складено 

 

147-179 

Добре 

(в загальному вірне виконання з 

певною кількістю суттєвих помилок) 

119-149 Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків та задовольняє 

мінімальним критеріям) 

0-118 Вступне випробування не складено 
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Визначення ОІР вступника на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців з вищою освітою ОС «Магістр» 

 

№ 

пор. 

Назва 

рейтингу 

Кількість 

балів 

(max) 

Порядок 

визначення рейтингу 

1. Академічний рейтинг 

(АР) 

10 Визначається за оцінками 

підсумкової зведеної відомості 

або Додатку до диплому 

бакалавра (спеціаліста) за 100-

бальною шкалою із подальшим 

переведенням у 10-бальну шкалу 

2. Фаховий рейтинг  

(ФР) 

 

200 Визначається за 200-бальною 

шкалою за підсумками фахового 

вступного випробування 

3. Рейтинг творчих та 

професійних 

досягнень (РТПД) 

10 Визначається за 10-бальною 

шкалою за оцінкою творчих та 

професійних досягнень 

4. Рейтинг з іноземної 

мови 

(РІМ) 

200 Визначається за 200-бальною 

шкалою за підсумками вступного 

екзамену з іноземної мови 

5. Особистий 

інтегральний рейтинг 

вступника (ОІР) 

420 ОІР = АР + ФР + РТПД + РІМ 
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           (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА  

№ 

Куди  

передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис  

отримувача 
Примітки 

      

      

      

                 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 №  Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис  

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     
 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо  

адекватності 

     

     
 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


