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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Система керування і 
оптимізації польоту повітряних суден» розроблена на основі “Методичних 
вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної 
програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та 
вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області технічної експлуатації 
комплексів пілотажно-навігаційного обладнання та об’єктів авіоніки. 

Метою викладання дисципліни є набуття студентами знань про 
призначення, загальні технічні характеристики, склад і розміщення на 
повітряному судні (ПС) авіаційного обладнання (АО), в тому числі і комплексів 
пілотажно-навігаційного обладнання, його принципи роботи, схеми і 
конструктивні виконання, режими роботи, способи використання і технічне 
обслуговування (ТО). В поєднанні з практиками: аеродромною на конкретному 
типі ПС та переддипломною, дисципліна забезпечує практичне освоєння 
комплексів пілотажно-навігаційного обладнання типів ПС конкретних типів. 

 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
- оволодіння методами виконання монтажних і демонтажних робіт з 

комплексів пілотажно-навігаційного обладнання та поновлення їх 
працездатності; 

- набуття навичок з проведення ТО систем керування та оптимізації 
польоту як складової частини комплексів пілотажно-навігаційного обладнання 
конкретного типу ПС; 

- набуття навичок з використання експлуатаційної документації для 
пошуку та усунення несправностей систем керування і оптимізації польоту в 
комплексах пілотажно-навігаційного обладнання; 

- оволодіння методами проведення аналізу причин виникнення  
несправностей і відмов комплексів пілотажно-навігаційного обладнання ПС 
конкретного типу.  

 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
знати:  
- льотно-технічні характеристики, основні дані про літак, його двигуни та 

функціональні системи; 
- принципи роботи, будову, електричні схеми i розміщення елементів 

функціональних систем на повітряному судні; 
- інформаційні та енергетичні взаємозв'язки функціональних систем 

планера i силової установки; 
- режими роботи та способи використання функціональних систем 

планера i силової установки; 
- способи контролю працездатності планера, силової установки та їх 
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функціональних систем; 
- типові несправності та відмови планера, силової установки та їх 

функціональних систем, їх прояви та способи усунення; 
- основні правила і програми технічного обслуговування систем планера, 

силової установки та їх функціональних систем; 
- правила техніки безпеки при виконанні технічного обслуговування; 
вміти: 
- визначати місце розміщення елементів планера, силової установки та їх 

функціональних систем на повітряних суднах; 
- виконувати основні операції з вмикання-вимикання і керування 

функціональних систем планера i силової установки; 
- використовувати експлуатаційну документацію повітряних суден для 

виявлення і усунення несправностей та відмов функціональних систем планера i 
силової установки; 

- знаходити та усувати типові несправності та відмови у функціональних 
системах регіонального/магістрального літака. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме: 

- навчального модуля № 1 «Системи керування польотом літака 
конкретного типу»; 

- навчального модуля № 2 «Системи оптимізації польоту літака 
конкретного типу»,  
кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною 
навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної 
контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.  

Навчальна дисципліна «Система керування і оптимізації польоту 
повітряних суден» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Конструкція 
літака та його функціональні системи», «Автономні системи навігації 
повітряних суден», «Основи наукових досліджень та інноваційні технології в 
авіоніці» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Бортові радіотехнічні 
системи навігації, посадки і зв`язку», «Системи  індикації, сигналізації і 
реєстрації польотних параметрів», «Міжнародне і державне регулювання та 
сертифікація в цивільній авіації», «Основні етапи життєвого циклу та 
менеджмент об’єктів авіоніки». 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Модуль № 1 «Системи керування польотом літака конкретного 
                               типу» 
Тема 2.1.1. Загальні відомості про системи керування і оптимізації 

польоту літака конкретного типу  
Загальні відомості про оптимальне літаководіння та засоби його реалізації 

на регіональному/магістральному  літаку.  
Структура системи керування і оптимізації польоту літака конкретного 

типу. Інформаційні джерела забезпечення роботи системи. 
Тема 2.1.2. Системи керування польотом регіонального літака 
Призначення, структура та склад, розміщення на літаку, основні технічні 

характеристики, взаємодія з об’єктами авіоніки  систем керування польотом 
регіонального/магістрального літака. 

Робота систем керування польотом в повздовжньому та боковому каналах 
регіонального літака. 

Тема 2.1.3. Системи керування польотом магістрального літака 
Призначення, структура та склад, розміщення на літаку, основні технічні 

характеристики, взаємодія з об’єктами авіоніки  систем керування польотом 
регіонального/магістрального літака. 

Робота систем керування польотом в повздовжньому та боковому каналах 
магістрального літака. 

Тема 2.1.4. Системи автоматичного керування польотом  регіонального 
літака 

Призначення, склад, розміщення на літаку, основні технічні характерис-
тики, режими роботи та взаємодія з об’єктами авіоніки системи автоматичного 
керування польотом регіонального літака. 

Принцип дії та робота системи автоматичного керування польотом 
регіонального літака за функціональними (принциповими) схемами. 

Тема 2.1.5. Системи автоматичного керування польотом магістрального 
літака 

Призначення, склад, розміщення на літаку, основні технічні 
характеристики, режими роботи та взаємодія з об’єктами авіоніки системи 
автоматичного керування польотом магістрального літака. 

Принцип дії та робота системи автоматичного керування польотом 
магістрального літака за функціональними (принциповими) схемами. 

Тема 2.1.6. Технічне обслуговування систем керування польотом 
літака конкретного типу 

Технічне обслуговування систем керування польотом регіонального 
літака: технічна документація, види технічного обслуговування, особливості 



Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
НП 22.01.05 – 01-2016 

 Система менеджменту якості. 
 Навчальна програма  
навчальної дисципліни  

«Системи керування і оптимізації польоту 
повітряних суден» Стор. 6 із 9 

 

 

технічної експлуатації. 
Технічне обслуговування систем керування польотом магістрального 

літака: технічна документація, види технічного обслуговування, особливості 
технічної експлуатації. 

 
2.2. Модуль № 2 «Системи оптимізації польоту літака конкретного 

типу» 
Тема 2.2.1. Обладнання взаємодії з системою керування і оптимізації 

польоту літака конкретного типу  
Загальні відомості про оптимальне літаководіння та засоби його реалізації 

на літаку конкретного типу. Структура системи керування і оптимізації польоту 
літака конкретного типу. Інформаційні джерела забезпечення роботи системи.  

Тема 2.2.2. Система оптимізації польоту регіонального літака 
Призначення, склад, розміщення на літаку, основні технічні 

характеристики, структурна побудова, режими роботи та взаємодія з об’єктами 
авіоніки обчислювальної системи літаководіння регіонального літака. Органи 
керування, обчислювальні та інтерфейсні засоби. 

Тема 2.2.3. Система оптимізації польоту магістрального літака 
Призначення, склад, розміщення на літаку, основні технічні 

характеристики, структурна побудова, режими роботи та взаємодія з об’єктами 
авіоніки обчислювальної системи літаководіння магістрального літака. Органи 
керування, обчислювальні та інтерфейсні засоби. 

Тема 2.2.4. Система автоматичного керування тягою регіонального 
літака 

Призначення, склад, розміщення на літаку, основні технічні 
характеристики, взаємодія з об’єктами авіоніки системи автоматичного 
керування тягою регіонального літака.  

Принцип дії та робота системи автоматичного керування тягою 
регіонального літака за функціональними (принциповими) схемами. 

Тема 2.2.5. Система автоматичного керування тягою магістрального 
літака 

Призначення, склад, розміщення на літаку, основні технічні 
характеристики, взаємодія з об’єктами авіоніки системи автоматичного 
керування тягою магістрального літака.  

Принцип дії та робота системи автоматичного керування тягою 
магістрального літака за функціональними (принциповими) схемами. 

Тема 2.2.6. Технічне обслуговування систем оптимізації польоту 
літака конкретного типу  

Технічне обслуговування системи оптимізації польоту регіонального 
літака: технічна документація, види технічного обслуговування, особливості 
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технічної експлуатації. 
Технічне обслуговування системи оптимізації польоту магістрального 

літака: технічна документація, види технічного обслуговування, особливості 
технічної експлуатації. 
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 3.2. Додаткові рекомендовані джерела 

   3.2.1. Технічні описи й інструкції з експлуатації пристроїв та систем 
авіоніки повітряних суден. 

  3.2.2. Регламенти технічного обслуговування повітряних суден конкретного 
типу (та їх авіоніки), що вивчаються. 

  3.2.3. Технологічні вказівки з виконання технічного обслуговування 
повітряних суден конкретного типу (та їх авіоніки), що вивчаються. 
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(Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 
Дата  
видачі П.І.Б. отримувача Підпис 

отримувача Примітки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

(Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 
ознайомленої 

особи 

Дата 
ознайом-
лення 

Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності 
     
     
     
     
     
     
     

 
(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
№ листа (сторінки) 

№ 
зміни Зміненого Заміненого Нового Анульо- 

ваного 

Підпис 
особи, 
яка 

внесла 
зміну

Дата 
внесення 
зміни 

Дата 
введення 
зміни 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     

 

 
 


