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 Силабус навчальної дисципліни 
«КЕРОВАНИЙ РУХ ОБ’ЄКТА У ЗОВНІШНЬОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ» 
Освітньо-професійної програми «Комп’ютеризовані системи 

управління та автоматика» 
Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування» 

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового фахового компонента ОП 
Курс 2 (другий) 
Семестр 3 (третій) 
Обсяг дисципліни,  
кредити ЄКТС/загальна 
кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 
Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

Теоретичні та практичні аспекти керування літальними апаратами 
та іншими видами керованих об’єктів з урахуванням їх взаємодії із 
зовнішнім середовищем 

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

Дана дисципліна дає теоретичні основи сукупності знань та вмінь, 
що формують авіаційний профіль фахівця як інженера в області 
інформаційних управляючих систем та технологій. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Знання принципів, засобів і технологій напівнатурного 
дослідження руху літальних апаратів у зовнішньому середовищі та 
вміння розробляти методи проведення напівнатурних випробувань 
та принципи побудови напівнатурних моделей руху, а також 
програмне забезпечення для їх реалізації. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

Оволодіння методами та технологіями математичного та 
напівнатурного дослідження руху літальних апаратів та інших 
керованих об’єктів у взаємодії із зовнішнім середовищем. 
Дослідження керованого збуреного руху літальних апаратів у 
різних режимах їх функціонування. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: траєкторний рух літального апарата; системи 
координат; сили, що діють на літак під час руху у зовнішньому 
середовищі; рівняння руху центра мас літального апарата; 
характеристики руху літального апарата; модель прямолінійного та 
криволінійного рухів літака вздовж окремих траєкторій польоту; 
особливості етапів зліту та посадки літака; характеристики 
дальності та тривалості польоту; моделі поздовжнього та бокового 
рухів літаків; умови стійкості. 
Види занять: лекції, лабораторні 
Методи навчання: навчальна дискусія, самостійна робота 
Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Знання з теорії управління та моделювання, загальні та фахові 
знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти 

Пореквізити Знання з моделювання керованого руху літака у зовнішньому 
середовищі можуть використовуватись під час написання 
магістерської роботи 

Інформаційне забезпечення 
з репозитарію та фонду 
НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 
Силков В. И. Динамика полета летательных аппаратов.  Конспект 
лекций. – Киев: КМУГА, 1997. – 424 с. 
 



Локація та матеріально-
технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 
Комп’ютерний клас. Програмне середовище MATLAB 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Аерокосмічних систем управління  
Факультет Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій 
Викладач(і)                                 СУЩЕНКО ОЛЬГА АНДРІЇВНА 

Посада: професор 
Вчене звання: професор 
Науковий ступінь: доктор технічних 
наук 
Профайл викладача: 
http://sula.nau.edu.ua/ukr/person/ 
sushchenko/ sushchenko.html 
Тел.:  068-841-34-28 
 E-mail: olha_sushch.nau.edu.ua 
 Робоче місце: 5.502а 

Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Авторський курс, викладання українською та англійською мовами 

Лінк на дисципліну У розробці 
 
 
Завідувач кафедри        Тачиніна О.М.  
 
Розробник          Сущенко О.А. 
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