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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

для проведення підсумкового модульної контрольної роботи № 1 

 

Теоретичні питання 

 

1. Загальна характеристика основних етапів життєвого циклу 

авіаційної техніки. 

2. Вартість життєвого циклу авіаційної техніки. 

3. Специфіка витрат розробників і виробників авіаційної техніки. 

4. Етапи фундаментальних та пошукових досліджень. 

5. Маркетинг та зовнішнє проектування авіаційної техніки. 

6. Робоче проектування, виготовлення дослідних зразків. 

7. Випробування та доведення авіаційної техніки. 

8. Технологічна підготовка виробництва. 

9. Серійне виробництво авіаційної техніки. 

10. Експлуатація авіаційної техніки. 

11. Післяпродажне обслуговування. 

12. Використання інформаційних технологій для моделювання етапів 

життєвого циклу авіаційної техніки. 

13. Утилізація авіаційної техніки. 

14. Застосування CALS технології на етапах життєвого циклу авіаційної 

техніки. 

15. Теоретичні основи побудови СППР для етапів ЖЦАТ. 

 

Практичні питання 

 

1. Викласти структуру технічного завдання на науково-дослідну 

роботу. 

2. Викласти структуру технічного завдання на дослідно-

конструкторську роботу. 

3. Розробити структуру та вказати функції СППР для етапу технічної 

експлуатації авіаційної техніки. 

4. Розробити структуру та вказати функції СППР для етапу утилізації 

авіаційної техніки. 

5. Розробити структуру та вказати функції СППР для етапу 

проектування авіаційної техніки. 
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БІЛЕТИ 

для проведення підсумкового модульної контрольної роботи № 1 

 

Білет № 1 

1. Загальна характеристика основних етапів життєвого циклу авіаційної 

техніки. 

2. Теоретичні основи побудови СППР для етапів ЖЦАТ. 

3. Викласти структуру технічного завдання на науково-дослідну 

роботу. 

 

Білет № 2 

1. Вартість життєвого циклу авіаційної техніки. 

2. Застосування CALS технології на етапах життєвого циклу авіаційної 

техніки. 

3. Розробити структуру та вказати функції СППР для етапу 

проектування авіаційної техніки. 

 

Білет № 3 

1. Етапи фундаментальних та пошукових досліджень. 

2. Утилізація авіаційної техніки. 

3. Розробити структуру та вказати функції СППР для етапу утилізації 

авіаційної техніки. 

 

Білет № 4 

1. Маркетинг та зовнішнє проектування авіаційної техніки. 

2. Використання інформаційних технологій для моделювання етапів 

життєвого циклу авіаційної техніки. 

3. Розробити структуру та вказати функції СППР для етапу технічної 

експлуатації авіаційної техніки. 

 

Білет № 5 

1. Робоче проектування, виготовлення дослідних зразків. 

2. Післяпродажне обслуговування. 

3. Розробити структуру та вказати функції СППР для етапу 

проектування авіаційної техніки. 

 

Білет № 6 

1. Експлуатація авіаційної техніки. 

2. Технологічна підготовка виробництва. 
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3. Розробити структуру та вказати функції СППР для етапу технічної 

експлуатації авіаційної техніки. 

 

Білет № 7 

1. Випробування та доведення авіаційної техніки. 

2. Серійне виробництво авіаційної техніки. 

3. Викласти структуру технічного завдання на дослідно-

конструкторську роботу. 
 


