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Силабус навчальної дисципліни 

«ВИПРОБУВАННЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІТАЛЬНИХ 

АПАРАТІВ ТА СИСТЕМ ЇХ ОБЛАДНАННЯ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Головні принципи проведення ресурсних та льотних випробувань 

та сертифікації систем літальних апаратів 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямовано на проведення лабораторних і стендових 

випробувань дослідних та серійних зразків гідравлічної апаратури 

авіаційної техніки. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Вміння проводити лабораторні і стендові випробування 

систем обладнання авіаційної техніки.  

- Розуміння основ технології випробувань та положення з 

сертифікації систем літальних апаратів .  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Знання методів стендових, ресурсних і льотних випробувань систем 

літальних апаратів дозволяє проводити підготовку до 

сертифікаційних випробувань та грамотно оформляти технічну 

документацію з цих питань.    

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Мета і задачі випробувань. Класифікація випробувань. Принципи 

організації випробувань. Випробування на міцність та ресурс 

зразків та серійних агрегатів.  Контроль герметичності гідравлічної 

та пневматичної апаратури авіаційної техніки. Прискоренні 

еквівалентно-циклічні випробування агрегатів систем літальних 

апаратів. Контроль, випробування і відпрацювання гідравлічної та 

пневматичної апаратури в цехах остаточного складання. 

Сертифікація. Авіаційні правила. Норми льотної придатності. Етапи 

сертифікації. Узагальнення досвіду експлуатації. 

Види занять:лекційні, лабораторні 

Методи навчання:навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання:очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з  випробування та сертифікації літальних апаратів та систем 

їх обладнання можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи. 
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доп. и перераб.  – Москва: Машиностроение, 1979. – 256 с.  
 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія 1.005 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування   

Кафедра Гідрогазових систем 

Факультет Аерокосмічний 

Викладач(і) БАДАХ   ВАЛЕРІЙ  МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: ДОЦЕНТ 

Вчений ступінь: ДОЦЕНТ 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com/citations?user=OW0p0

y8AAAAJ&hl=ru&oi=ao 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: корпоративна пошта 

Робоче місце:1.014 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

 

Фото за 

бажанням 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=105521&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=105521&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=105521&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=112447&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=112447&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=112447&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=112447&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=137342&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=137342&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=137342&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=109188&lang=uk-UA

