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Вступ  

  

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теорія 

проектування суден з динамічними принципами підтримки” складена 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії в 

галузі 13 “Механічна інженерія”, спеціальності 135 “Суднобудування”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія 

проектування суден з динамічними принципами підтримки. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна забезпечує 

підготовку до вивчення навчальних дисциплін циклу професійної підготовки 

докторів філософії та наукової складової освітньо-наукової програми. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні основи загального проектування суден з динамічними 

принципами підтримки. 

2. Способи визначення основних елементів суден на підводних крилах та їх 

основних частин. 

3. Способи визначення основних елементів суден на повітряній подушці та їх 

основних частин. 

4. Теоретичні основи проектування підіймального комплексу суден на 

повітряній подушці. 

 

1. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач  

  

ЗК3. Опанування навичок проведення аналітичної та експериментальної 

наукової діяльності в галузі проектування суден з динамічними принципами 

підтримки. 

ЗК4. Здатність до ініціювання та виконання наукових досліджень, 

результатом яких є удосконалені судна з динамічними принципами 

підтримки. 



   4 

ЗК5. Здатність до генерування нових ідей (креативність), абстрактного 

мислення, вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій. 

ЗК8. Застосування сучасних інформаційних технологій, включаючи методи 

розрахунків, створення 3D-моделей досліджуваних об'єктів. 

  

 

2. Програмні результати навчання 

 

РН4. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт досліджень, використовуючи 

гносеологічні підходи до розв’язання сучасних проблем суднобудування та 

водного транспорту. 

РН13. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове 

дослідження в галузі теорії і проектування суден з динамічними принципами 

підтримки, яке має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність та 

сприяє розв’язанню сучасних проблем суднобудування та водного 

транспорту. 

РН15. Створювати програмні продукти на одній із мов програмування 

відповідно до потреб дисертаційного дослідження, а також адаптувати, 

удосконалювати та вбудовувати програмні продукти, початково призначені 

для іншої мети. 

РН24. Описувати результати наукових досліджень у фахових публікаціях у 

вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в тому числі в 

одному, внесеному до наукометричної бази Scopus або аналогічних баз. 

РН26. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та норми 

академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, презентації 

їх результатів та у науково-педагогічній діяльності. 

РН27. Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на розв’язання 

конкретної проблеми з теорії та проектування  суден з динамічними 

принципами підтримки для застосування їх як засобів освоєння Світового 

океану та водного транспорту. 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 7 кредитів ЄКТС. 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи загального проектування суден з 
динамічними принципами підтримки 
 
Тема 1. Проблеми створення суден з динамічними принципами підтримки,  
особливості їх експлуатації та техніко-економічний аналіз при їх 
проектуванні. 
Тема 2. Методологічні основи загального проектування суден з динамічними 
принципами підтримки 
Тема 3. Формування функції громадської корисності суден з динамічними 
принципами підтримки 
 
Змістовий модуль 2. Способи визначення основних елементів суден на 
підводних крилах та їх основних частин 
 
Тема 4. Способи визначення основних елементів суден на підводних крилах 
в першому наближенні. 
Тема 5. Способи визначення основних елементів суден на підводних крилах 
в другому наближенні. 
Тема 6. Теорія проектування гідродинамічного комплексу та корпусу судна 
на підводних крилах.  
 
Змістовий модуль 3. Способи визначення основних елементів суден на 
повітряній подушці та їх основних частин 
 
Тема 7. Способи визначення основних елементів суден на повітряній 
подушці в першому наближенні. 
Тема 8. Способи визначення основних елементів суден на повітряній 
подушці в другому наближенні. 
Тема 9. Математичні моделі при проектуванні суден на повітряній подушці 
 
Змістовий модуль 4. Теоретичні основи проектування підіймального 
комплексу суден на повітряній подушці 

 
Тема 10. Функції підіймального комплексу суден на повітряній подушці 
Тема 11. Теоретичні основи проектування підіймального комплексу суден на 
повітряній подушці.  
Тема 12. Теорія проектування гнучких огороджень суден на повітряній 
подушці та їх математичні моделі. 
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4. Рекомендована література 

1. Колызаев, Б. А.   Справочник по проектированию судов с 

динамическими принципами поддержания [Текст] / Б. А. Колызаев. – Л.: 

Судостроение, 1980. – 472 с. 

2. Слижевский, Н. Б. Расчет ходкости быстроходных судов и судов с 

динамическими принципами поддержания: учеб. пособие [Текст] / Н. Б.  

Слижевский. – Николаев: НУК, 2007. – 148 с. 

3. Русецкий, А. А. Движители судов с динамическими принципами 

поддержания: учеб. пособие [Текст] / А. А.  Русецкий. – Л.: Судостроение, 

1979. – 240 с. 

4. Иконников, В. В. Особенности проектирования и конструкции судов на 

подводных крыльях [Текст] / В. В. Иконников. – Л.: Судостроение, 1987. – 320 

с. 

5. Бенуа,  Ю. Ю.    Основы теории судов на воздушной подушке [Текст] / 

Ю. Ю. Бенуа  [и др.]. – Л.: Судостроение, 1970. – 454 с. 

6. Ваганов, А. М. Проектирование скоростных судов: учебник [Текст] / 

А. М.  Ваганов. – Л. : Судостроение, 1978. – 279 с. 

7. Колызаев, Б. A.  Особенности проектирования судов с новыми 

принципами движения: монография [Текст] / Б. A.  Колызаев [и др.]. – Л. : 

Судостроение, 1974. – 324 с. 

8. Смирнов, С. А.   Суда на воздушной подушке скегового типа [Текст] / 

С. А.   Смирнов. – Л. : Судостроение, 1983. – 216 с. 

9. Демешко, Г. Ф. Проектирование судов. Амфибийные суда на 

воздушной подушке: учебник В 2 ч. Ч. 1 [Текст] / Г. Ф. Демешко. – СПб. : 

Судостроение, 1992. – 269 с. 

10. Демешко, Г. Ф. Проектирование судов. Амфибийные суда на 

воздушной подушке: учебник В 2 ч. Ч. 2 [Текст] / Г. Ф. Демешко. – СПб. : 

Судостроение, 1992. – 329 с. 
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5. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

6. Засоби діагностики успішності навчання – захист лабораторних 

робіт, поточний модульний контроль (тестування), захист 

індивідуального завдання. 



Програма підготовки докторів філософії 
Теорія проектування суден з динамічними принципами підтримки 

210 год. / 7 кредитів ЕКТС 

(15 год лекцій, 30 год. лабораторних) 
  
  
  
  

 Теми лабораторних занять 
  

 

№  
з/п  

Назва теми  Кількість 
годин  

1  Визначення основних елементів СППА у першому 
наближенні 

2  

2  Визначення основних елементів СППА у другому 
наближенні 

2  

3  Розрахунок одноярусного ресивера ГО СППА 2  
4  Розрахунок посадки СППС з прямими скегами 2  
5  Розрахунок посадки СППС з нахиленними скегами 2  
6  Розрахунок опору руху СППС 2  
7  Дослідження впливу коефіцієнта перепаду тисків на форму 

гнучкого огородження 
2  

8  Дослідження впливу параметрів вентилятора (Q і P) на 
параметри гнучкого огородження 

4  

9  Дослідження впливу кліренсу на параметри гнучкого 
огородження 

4  

10  Дослідження впливу горизонтальної відстані між точками 
закріплення на інші параметри гнучкого огородження 

4  

11  Дослідження впливу вертикальної відстані між точками 
закріплення на інші параметри гнучкого огородження 

4  

  Усього  30  
  



Програма підготовки докторів філософії 
Теорія проектування суден з динамічними принципами підтримки 

Завдання для самостійної роботи  
210 год. / 7 кредитів ЕКТС 

(15 год лекцій, 30 год. лабораторних робіт) 
 

 
Самостійна робота з курсу "Теорія проектування суден з динамічними 

принципами підтримки" включає такі форми:  
– опрацювання лекційного матеріалу;  
– підготовка до практичних занять;  
– виконання індивідуальних наукових завдань та науково-дослідних робіт. 
 

 
 

1. Техніко-економічний аналіз проектних рішень, який забезпечує 
об’єктивний вибір варіанту суден з динамічними принципами підтримки. 
та техніко-економічне обґрунтування при проектуванні таких суден. 

2. Математичні моделі в теорії проектування суден з динамічними 
принципами підтримки. 

3. Основні питання проектування енергетичної установки суден з 
динамічними принципами підтримки. 

4. Конструктивні схеми енергетичних установок суден з динамічними 
принципами підтримки. 

5. Аналіз вимог до функції корисності в теорії проектування суден з 
динамічними принципами підтримки. 

6. Проектування повітряних гвинтів суден на повітряній подушці 
амфібійного типу. 

7. Проектування нагнітачів суден на повітряній подушці амфібійного типу. 
8. Рівняння мас судна на повітряній подушці при визначені основних його 

елементів в розрахунках першого наближення. 
9.  Вибір елементів крилевого пристрою судна на підводних крилах. 
10.  Способи визначення основних елементів суден на повітряній подушці в 

другому наближенні. 
11.  Вибір схеми крилевого пристрою та його геометричних характеристик. 
12.  Розрахунок підіймальної сили крила. 
13.  Розрахунок опору судна на підводних крилах. 
14.  Основні поняття про судна з газовою каверною. 
15.  Основи гідродинаміки глісування. 
16.  Критерії сподобання при проектування суден з динамічними 

принципами підтримки. 
17. Критерії вибору матеріалу гнучкого огородження СПП. 
18.  Критерії сподобання при моделюванні роботи гнучких огороджень 

СПП. 
19.  Особливості створення математичної моделі виходу на берег СППА. 



20.  Особливості створення математичної моделі затягування носового 
гнучкого огородження під корпус СПП. 

21.  Особливості розрахунку руху СППА на мілководді. 
22.  Особливості розрахунку руху СППА у вузкозтях. 
23.  Розробка математичної моделі підіймального комплексу судна на 

повітряній подушці скегового типу під час руху на тихій воді. 
24.  Розробка математичної моделі підіймального комплексу судна на 

повітряній подушці скегового типу під час руху на хвилюванні. 
25.  Створення математичної моделі рульового комплексу СППА. 
26.  Специфіка керованості СППА. 
27.  Створення математичної моделі підрулюючого пристрою СППА. 
28.  Створення математичної моделі розрахунку внутрішнього гнучкого 

огородження СППА. 
29.  Математична модель руху СППА на хвилюванні. 
30.  Математична модель навколишнього середовища при проектуванні 

суден з динамічними принципами підтримки 
31.  Питання проектування гнучкого огородження аварійній ситуації. 
32.  Особливості проектування підіймального комплексу СППА з 

урахуванням аварійних ситуацій. 
33.  Гідродинамічні характеристики СППА. 
34.  Аеродинамічні характеристики СППА. 
35.  Гідродинамічні характеристики СПП скегового типу. 
36.  Аеродинамічні характеристики СПП скегового типу. 

 
 
 
 



Програма підготовки докторів філософії 
Теорія проектування суден з динамічними принципами підтримки 

Завдання для поточного контролю  
210 год. / 7 кредитів ЕКТС 

(15 год лекцій, 30 год. лабораторних робіт) 
 
 

1. Техніко-економічне обґрунтування при проектуванні суден на підводних 
крилах. 

2.  Техніко-економічне обґрунтування при проектуванні суден на 
повітряній подушці. 

3. Обґрунтування вимог до проектування суден з динамічними принципами 
підтримки. 

4.  Техніко-економічний аналіз проектних рішень, який забезпечує 
об’єктивний вибір варіанту судна на підводних крилах. 

5. Техніко-економічний аналіз проектних рішень, який забезпечує 
об’єктивний вибір варіанту судна на повітряній подушці. 

6. Математичні моделі в теорії проектування суден з динамічними 
принципами підтримки. 

7. Аналіз вимог до функції корисності в теорії проектування суден з 
динамічними принципами підтримки. 

8. Рівняння ходовості судна на підводних крилах при визначені основних 
його елементів в розрахунках першого наближення. 

9.  Рівняння ходовості судна на повітряній подушці при визначені основних 
його елементів в розрахунках першого наближення. 

10.  Рівняння місткості судна на підводних крилах при визначені основних 
його елементів в розрахунках першого наближення. 

11.  Рівняння місткості судна на повітряній подушці при визначені основних 
його елементів в розрахунках першого наближення. 

12.  Рівняння ходовості, непотоплюваності та міцності судна на підводних 
крилах при визначені основних його елементів в розрахунках першого 
наближення. 

13.  Рівняння ходовості, непотоплюваності та міцності судна на повітряній 
подушці при визначені основних його елементів в розрахунках першого 
наближення. 

14.  Рівняння мас судна на підводних крилах при визначені основних його 
елементів в розрахунках першого наближення. 

15.  Рівняння мас судна на повітряній подушці при визначені основних його 
елементів в розрахунках першого наближення. 

16.  Вибір елементів крилового пристрою судна на підводних крилах. 
17.  Способи визначення основних елементів суден на повітряній подушці в 

другому наближенні. 
18.  Способи визначення основних елементів суден на підводних крилах в 

другому наближенні. 
19.  Вибір схеми крилового пристрою та його геометричних характеристик. 



20.  Розрахунок підіймальної сили крила. 
21.  Розрахунок опору судна на підводних крилах. 
22.  Розрахунок опору судна на повітряній подушці скегового типу. 
23.  Розрахунок опору судна на повітряній подушці амфібійного типу. 
24.  Як розрахувати удар крила об воду. 
25.  Як розрахувати удар корпусу судна підводних крилах об хвилю. 
26.  Як розрахувати загальну міцність корпусу судна підводних крилах. 
27.  Які потрібні математичні моделі при проектуванні суден на повітряній 

подушці. 
28.  Схеми секціонування повітряної подушки СППА. 
29.  Класифікація гнучкого огородження СПП в залежності від схеми його 

формування. 
30. Класифікація гнучкого огородження в залежності від застосування 

основних конструктивних елементів. 
31.  Конструкція гнучкого огородження. 
32.  Знімні елементи гнучкого огородження. 
33.  Функції підіймального комплексу суден на повітряній подушці. 
34.  Рушії та трансмісії СПП. 
35.  Розрахунок одноярусного ресивера гнучкого огородження СППА. 
36.  Розрахунок двоярусного ресивера гнучкого огородження СППА. 
37.  Особливості розрахунку кормових гнучких огороджень СППА. 
38.  Що таке підіймальні характеристики гнучкого огородження. 
39.  Які матеріали використовуються для виготовлення гнучких огороджень 

суден на повітряній подушці. 
40.  Які матеріали використовуються для виготовлення корпусу суден з 

динамічними принципами підтримки.. 
41.  Які гвинти використовуються на СППА. 
42.  Які гвинти використовуються на судна підводних крилах. 
43.  Чим відрізняються СППА  від СПП скегового типу. 
44.  Як розрахувати тиск в повітряній подушці СППА. 
45.  Як розрахувати тиск в повітряній подушці СПП скегового типу. 
46.  Для чого потрібна діафрагма в конструкції гнучкого огородження 

СППА. 
47.  Як забезпечується остійність СППА. 
48.  Які елементи входять до складу підіймального комплексу СПП. 
49.  Як забезпечити підйом гнучкого огородження в аварійній ситуації. 
50.  Як забезпечити керованість СППА. 

 
 
 
 
 
 


