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вступ

Мета фахового iспиту - визначення рiвня знань за напрямами
професiйноi дiяльностi та формування контингенту студентiв, найбiльш здiбних
до успiшного опанування дисциплiн вiдповiдноi освiтньо-професiйноi
програми, Вступник повинен продемонструвати фундаментzrльнi, професlЙно-
opicнToBнi знаЕня та умiння, здатнiсть вирiшувати типовi професiйнi завданrrя,

передбаченi програмою вступу.
Фаховий iспит проходить у письмовiй формi у виглядi тестових завдань.
Фаховий iспит проводиться упродовж астрономiчного часу (б0 хв.)
Органiзацiя фахового iспиту здiйснюеться вiдповiдно до ПоложеннlI про

приймальну комiсiю Нацiонального авiацiйного унiверситету

ПЕРЕЛIК ТЕМАТИК ПИТАНЬ
з дисциплiн,

якi виносяться на фаховий iспит
за освiтньою програмою пiдготовки фахiвцiв з вищою освiтою

освiтнього ступеня <Магiстр>

1. КОНСТ,РУКЦIЯ ТА МIЦНIСТЬ ЛIТАЛЬНИХ АПАРАТIВ

1. Особливостi конструкцii систем керування лiтаком.
2. ПризначеннrI механiзмiв завантаженнlI штурвала (ручки) керування лiтаком.
3. Призначення, конструкцiя i робота опор шасi.
4. Особливостi KoHcTpyTcдii i роботи опор шасi iз вiзком. Компенсацiйний механiзм.
5. Призначення, конструкцiя i робота амортизатора шасi, Щiаграма роботи.
6. ,,Щiаграма роботи амортизатора опори шасi при невiрнiй зарядцi азотом 1

7. Призначення, конструкцiя i робота гальм колiс шасl.

9. Перевантаження лiтака у криволiнiйному польотi i в неспокiйноi атмосферi.

11, Призначення i конструкцiя елеронiв. Аеродинамiчна компенсацiя.

1 3. Призначентrя, розмiщення i конструкцiя закр1.1лкiв, передкрилкiв та спойлерiв,
14. Призначення i конструкцiя фюзеляжу. Навантаження, яки дiють на фюзеляж

15. Призначення i робота системи прямого KepyBaHIuI лiтаком. Особливостi

2. КОНСТРУКЦIЯ ТА МIIЦIIСТЬ АВIАЦIИНИХ ДВИГУНIВ
1 . Способи крiплення та ocboBoi фiксацii робочих лопаток компресорiв i турбiн.
2. Системи охолодженнJI лопаток турбiн, Системи активt{ого охолодження
корrryсiв турбiн.
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3. Навантаження, що дiють на диски турбiн. OcHoBHi способи боротьби з

небезпечними коливаннями робочих лопаток компресорiв i турбiн.
4. Маслянi системи газотурбiнних двигунiв (ГТД). ixHi призначення та
класифiкацiя. Сорти масел, що застосовуються в авiацiЙних двиryнах.
Параметри маслосистем та ix контроль в експлуатацii.
5. Пусковi системи ГТЩ. Призначення, скJIад та вимоги щодо пускових систем.
Характеристика етапiв запуску.
6. Призначення та вимоги, щодо авiацiйних редукторiв. Класифiкачiя

редукторiв. Базовi кiнематичнi схеми.
7.Причини виникнення та контроль вiбрацiй ГТЩ.
8. Робочий процес поршневого авiацiйного двигуна. Iндикаторна дiаграма.
9. Робочий процес в камерах згоряння ГТЩ. Необхiднiсть розподiлу потоку
повiтря на входi в камеру згоряння на два потоки.
10. OcHoBHi параметри двиryнiв та перспективи ix покращення.
1l. OcHoBHi елементи турбореактивного двиryна. Характер змiни тиску,
температури та швидкостi по проточноi частинi турбореактивного двиryна.
12. Вхiднi пристроi ГТЩ. Призначення. Склад та конструктивнi особливостi
елементiв.
1З. Вихiднi пристроi ГТ,Щ. Конструктивнi особливостi вихiдних пристроiЪ

двиryнiв рiзних типiв.
14. Пристроi реверсуванюI i девiацii тяги ГТf. IxHe призначеннJI, конструктивне

рiшення та ексIшуатацiйнi обмеженrrя застосуванIul пристроiЪ peBepcyBzIHHJI тяги.
l5. Нестiйкий режим роботи осьового компресора (помпаж). Причини
помпажу. Пристроi для боротьби з помпажем.

3. TEXHIIIIIE ОБСЛУГОВУВАНIIЯ ПОВIТРЯНИХ СУДЕН

1. Класифiкацiя i характеристика стратегiй технiчного обслуговування t

ремонту повiтряних суден (ПС).
2. Iнженернi розрахунки по виконанню польотiв: визначення кiлькостi
пального, розрахунок комерцiйного навантаження.
3. Класифiкацiя i характеристика видiв технiчного обслуговування згiдно з
програмою технiчного обслуговування (ТО).
4. СтратегiТ ТО компонентiв ПС за станом та за наробiтком: суть, умови
застосуваншI, особливостi впровадження процесlв.
5. Методи ТО: класифiкацiя, загальнi напрямки розвитку методiв.
6. Ефективнiсть використання ПС: складовi рiчного фонду часу ПС, показники
справЕост1 та використання.
7.Класифiкацiя та коротка характеристика видiв нормативно-технiчноi
документацii у системi ТО.
8. Вплив умов експлуатацii на змiну технiчного стану ПС та авiацiйних
двиryнiв, класифiкацiя i коротка характеристика експлуатацiйних факторiв.
9.Класифiкацiя конструктивно-експлуатацiйних властивостей ПС цивiльноi
авiацii.
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l0. !,овговiчнiсть ПС: загальнi термiни та визначення, показники довговlчност1,

види pecypciB та cTpoKiB служби.
11. Заправлення паливно-мастильними матерiалами, спецiальними рiдинами та

газами: способи, flослiдовнiсть, TexHiKa безпеки.

l2. Експлуатацiйна технологiчнiстьi визначення, узагarльненi та одиночнi

показники експлуатацiйноi технологiчностi.
1З. ЖивучiсТь ПС, термiни та визЕачення, забезпеченIUI, показники живучостi.

14. Вплив То на технiчний стан Пс та безпеку польотiв,

l 5. Органiзацiя польотiв у цивiльнiЙ авiацii: класифiкацiя польотiв i ПС,

документи, що регламентують льотну експлуатацiю.

СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ
для самостiЙноi пiдготовки вступника до

фахового iспиry

1. КОНСТРУКЦIЯ ТА МIЦIIIСТЬ ЛIТАЛЬНИХ АПАРАТIВ

основна:
l. Гаража В.В. Конструкция самолетов, -к.: кмутА, |998. - 524 с,

2. в.в. Гаража, А.Н. Желиба, В,И. Казанец и др. Функциональные системы

воздушных судов. - К.: КИИГА, 1 989. - 400 с.

,Щоdаmкова:
1.Черненко Ж.С., Сабитов Н.Г., Гаража В.В. и Др. Конструкция и прочность

воздушных судов: Учебное пособие. -Киев: киигА, 1985. - 88с,

2.Сабитов Н.Г., Гаража В.В., Челюканов И.П. и др. КонструкциrI и прочность

воздушньж судов. Учебное пособие. -Киев: киигА, l987 -258 с,

2. КОНСТРУКЦIЯ ТА МIЦНIСТЬ АВIАЦIЙНИХ ДВИГУНIВ

основна:
1. Штода Д.В,, Секистов В.д., Кулешов В.В. Конструкция авиационньlх

газоryрбинных двигателей. - К.: КВВИАу, 1982- - 4З4 с.

2. СЬкистов В.Д. Конструкция авиационных двигателей. - К.: квидву, 1970.

- бЗ4 с.

,Щоdаmкова:
1. Шипиль В.Я, Поршневые авиадвигатели. ДиЕамический расчёт. - К.: КИИГд,
1971. - б0 с.
2. Конструкция и прочность авиационных двигателей: Лабораторные работы,
Сост. Л.П. Лозицкий, В.Ф. Березлев,И-И- Гвоздецкий и др,- К,: киигА, 1988,

-40с,
З, Технические описания авиациоЕных двигателей: д-з6, нк-8, д-з0, ли-24,
тв2-177, пс-90, Аш-62ир.
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4. Расчет коЕструктивной схемы, масляной и топливной системы ГТД:
Методические указания по выполнению расчетно-графической работы для
студентов специаJIьности 1З.03.00 /Сост. А.Н.Ветров. - К.: КИИГА, 1982. - 24 с.

l. тЕхнIчнЕ оБслуговувАння повIтряних судЕн
основна:

1. Технiчне обсrryговування планера i функцiона_пьних систем ПС та

авiадвиryнiв: навч. посiб. / С. О. ,Щмитрiев, О. С. Тугарiнов, В. Г, ,,Щокучаев та iH.;

за ред. С. О. !митрiева. - К.: НАУ, 2004. - 244 с.
2. Черненко Ж.С., Германчук Ф.К., Тугаринов А.С. Характеристика сложньж
климатических условий и особенности технической эксплуатации силовых

установок в этих условиях: Учебн. пособие. - К.: КИИГА, 1989. - 108с.

3. Експлуатацiя авiацiйноi технiки: навч. посiб. / С.О, Щмитрiев, О.С. Тугарiнов,
В.Г. Щокуtаев, М.Ф, Молодцов. - К.: Вид-во Нац.авiац.ун-ту "НАУ-друк", 2010.

-22З с.

[оdаmкова:

1 . Забезпечення польотiв у цивiльнiй аваiацii: Курс лекчiй Основи експлуатацii
авiацiйноi технiки / С.О. ,,Щмитрiев, О,С, Тугарiнов, В,Г. ,Щокучаев, М,Ф.
Молодцов, А.В. Ануфрiев. - НАУ, 2006. - 140 с.

2. Airworthiness Manual. Doc. 9760 AN/967- ICAO, 2014. - 281 рр.

Програму розробили:

Професор ,Р/-"- олександр духотд
U,!4,

Доцент Ь Микола МОЛОДЦОВ
-т-
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ЗАТВЕРДЖУЮ

микола кулик
2022 р.

Освiтнiй ступень:
Галузь знань:
Спецiальнiсть:
оПП:

Магiстр
27 <Транспорт>
27 2 < Аьiацiйний транспорт>>

кТехяiчне обслуговування та ремонт повiтряних суден i

авiадвиryнiв>

Фаховий iспит

Бiлет Лs 1

Надайте вiрний BapiaHT вiдповiдi.

1, На великих лiтаках вiзки шасi використовуються для
а) розподiлу ваги на велику площу поверхнi землi;
в) поглинання бiльшоi енергii при посадцi;
с) запобiгання заносу пневматика.

2. У лiтака iз велосипедною схемою шасi при зльотi
а) вiдрив передньоi опори ускладнюеться;
в) вiдрив задньоi опори ускладнюсться;
с) складнiсть вiдриву опори не зыIежить вiд ii розташування.

3. Застосування азоту у амортизацiйнiй стiйцi шасi обумовлено
а) бiльшою нiж у повiтря ефективнiстю поглинання енергii;
в) простотою заправки амортизатора;
с) безпекою при KoHTaKTi газу iз гiлравлiчною рiдиною у амортизаторi,
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4. Нагрiвання пневматика заJIежить вlд
а) величини Його обтискання;
в) швидкостi руху лiтака;
с) змiст пунктiв а) i в).

5. При збiльшеннi тиску в пневматику колеса швидкlсть глlсування
збiльuтуеться

а) лiнiйно;
в) квадратичне;
с) експоненцiальне.

6, Найгiрша шляхова стiйкiсть спостерiгаеться на лiтаку з

а) трьохопорною схемою шасi i передньою опорою;
в) трьохопорною схемою шасi i задньою опорою;
с) велосипедною схемою шасi.

7. При недостатнiй зарядцi амортизатора газом при ударах малоi енергii
амортизатор буде працювати

а) краще, нiж амортизатор з нормальною зарядкою;
в) гiрше, нiж амортизатор з нормальною зарядкою;
с) ана"ltогiчно до амортизатора з нормыIьною зарядкою.

8. Стiйка ocHoBHoi опори шасi телескопiчного тиrry встановлена пiд кутом з

нахилом уперед. Ще забезпечуе:
а) зменшення HaBaHTaжeHHi вiд набiгаючого потоку у польотi;
в) пом'якшення лобового удару при посадцi та руху лiтака по нерiвностям;
с) пiдвищення ефективностi роботи амортизацiйноТ стiйки.

9. Запобiжна легкоплавка вставка в колесi призначена для
а) захисту колеса вiд перегрiву;
в) захисту пневматика вiд високого тиску;
с) скидання тиску з пневматика перед його замiною.

50. Класифiкацiя видiв нормативно-технiчнот документацii у системi технiчного
обслуговування повiтряних суден

а) KepiBHa, пономерна, виробниче-технiчна;
в) типова, бортова, облiк наробiтку;
с) мiжнародна, державЕа, галузева.

Схвалено Еа засiданнi кафедри пiдтримання льотноi придатностi повiтряних
суден (Протокол Ns 5 вiд 12. .2022).

Завiдувач кафедри Олександр ПОПОВ
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РЕЙТИНГОВI ОЦIНКИ

Виконання окремих завдань фахового iспиry

Вид навчальноi роботи
максимальна величина

рейтинговоi оцiнки(бали)
Виконання завдання l- 50 4

Усього 200

Значення рейтипгових оцiнок в балах за виконання завдапь
Фахового iспиту та ii критерii

Вiдповiднiсть рейтинrових оцiнок
у балах оцiнкам за нацiональною шкалою

Оцiнка в балах за виконання
окремих завдань

Критерiй оцiнки

4 правильна вlдповlдь на запитання
0 неправильна вlдповlдь на запитання

оцiнка
в балах

пояснення

l00_200

l80-200
Вiдмiнно

(вiдмiнне виконання лише з
незначною кiлькiстю помилок)

Фаховий iспит
складено

150-179
Щобре

(в загальному BipHe виконання з
певною кiлькiстю сутт€вих

помилок)

100-149
Задовiльно

(непогано, але зi значною
кiлькiстю недолiкiв, В цiлому

задовольняе мiнiма_llьним
критерiям)

0_99 Фаховий iспит не складено



Система менеджмеrrryякостi
Програма фахового iспиry за ocBiTHbo-

професiйною програмою пiдготовки фахiвцiв з

Шифр
документа

СМJI НАУ ПФI
0,1 ,06(09)-02-2022

вищою освiтою освiтнього ступеня (Магiстр) Стор. 10 з ]0

(Ф 03.02 - 01)

П.I.Б. отримувача

t}6ьЧг,* Ф.Ъ

АРКУШПОШИРЕННЯ окумЕнтА

АРКУШ ОЗIIАИОМЛЕНIUIЗ ОКУМЕНТОМ
(Ф 03.02 _ 02)

Прiзвище iм'я по-батьковi

(Ф 03.02 04)

Прiзвище iм'я по-батьковi

(Ф 0з.02 - 0з)
АРКУШ ОБЛIКУ ЗМIН

Ns
змiни

М листа (сторiнки) Пiдпис
особи,

яка
внесла
змiнч

flaTa
внесення

змiни

!ата
введення

змiнизмiненого замiненого Нового
Анчльо-
ваного

(Ф 03.02 - 32)


