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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Основні етапи життєвого 

циклу та менеджмент об’єктів авіоніки» 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 експлуа-

тації комплексів пілотажно-навігаційного обладнання та об’єктів авіоніки. 

Метою викладання дисципліни є набуття студентами знань з питань 

фундаментальних і пошукових досліджень, маркетингу і зовнішнього 

проектування, робочого проектування, дослідного виробництва, випробування, 

доводки, модернізації, технічної підготовки виробництва, серійного 

виробництва, експлуатації і після продажного обслуговування, капітального 

ремонту та утилізації авіаційної техніки, що входять до основних етапів 

життєвого циклу авіаційної техніки (ЖЦАТ), а також знань та вмінь з основ 

менеджменту авіоніки та творчого їх застосування у процесі організації 

управління системою технічної експлуатації авіаційної техніки на сучасному 

авіаційному підприємстві. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- ознайомлення з характеристикою, змістом та структурою етапів ЖЦАТ; 

- оволодіння прийомами формування технологічних процесів 

проектування, виробництва, випробування та експлуатації авіаційної техніки; 

- опанування новітніми методиками проектування і побудови виробничих 

та інформаційних процесів ЖЦАТ в CALS-технологіях з елементами систем 

управління діяльністю авіаційних підприємств; 

– оволодіння необхідними знаннями з сучасних методів організації, техно-

логічного та інформаційного управління процесами технічного обслуговування 

авіаційної техніки та перспектив розвитку технічного обслуговування (ТО) і ре-

монту  авіаційної техніки (АТ); 

– ознайомлення студентів з методами технічного обслуговування, що за-

безпечують високу економічність експлуатації авіаційної техніки, та ефективне 

підтримання її льотної придатності; 

– ознайомлення студентів з досвідом управління процесом  ТО в закордон-

них авіаційних компаніях.  

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 
- характеристику основних етапів побудови єдиної системи ЖЦАТ; 

- програмно-апаратні засоби і математичні методи моделювання етапів 

ЖЦАТ; 

- експлуатаційні і технічні характеристики етапу експлуатації пристроїв в 

ЖЦАТ; 
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- системи підтримки та прийняття рішень (СППР) при технічному 

обслуговуванні і ремонті авіаційної техніки в ЖЦАТ; 

- методику побудови систем управління виробничими та інформаційними 

процесами в сучасних CALS-технологіях на етапах ЖЦАТ; 

– функції менеджменту на авіапідприємстві; 

– показники  експлуатаційної та ремонтної технологічності літаків; 

–  показники досконалості системи технічного обслуговування пасажирсь-

ких літаків; 

– питання з організації та оптимального управління запасами авіаційно-

технічного майна; 

– питання щодо управління системою якості технічного обслуговування 

авіаційної техніки (АТ); 

вміти: 
- будувати топологію єдиної системи ЖЦАТ; 

- реалізовувати на практиці методику інформаційно-аналітичних 

розрахунків, що ґрунтуються на теорії дослідження операцій і задачах: 

розподілу ресурсів, сіткового планування, систем масового обслуговування, 

розрахунків ефективності систем управління етапами ЖЦАТ для побудови 

новітніх засобів технічного обслуговування та ремонту авіоніки літаків; 

– аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовище авіакомпанії на ринку пе-

ревезень та кооперації у сфері технічного обслуговування; 

– визначати показники експлуатаційної та ремонтної технологічності літа-

ків; 

– визначати показники досконалості системи технічного обслуговування 

пасажирських літаків; 

– застосовувати  методи теорії масового обслуговування для вирішення за-

дач організації технічного обслуговування; 

– надавати техніко-економічну оцінку ефективності методів технічної екс-

плуатації систем; 

– визначати вартість технічного обслуговування авіаційної техніки. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принци-

пом і складається з двох навчальних модулів,а саме : 

– навчального модуля № 1 «Довиробничі та виробничі етапи життєвого 

циклу авіаційної техніки. Застосування CALS-технологій в ЖЦАТ»; 

–  навчального модуля № 2 «Управління технічними та технологічними 

об’єктами в системі технічної експлуатації авіаційної техніки та процесами 
технічного обслуговування парку повітряних суден», 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 «Основні етапи життєвого циклу та менеджмент 

об’єктів авіоніки» базується на таких дисциплінах як «Конструкція літака та його 

функціональні системи», «Автономні системи навігації повітряних суден», «Основи 
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наукових досліджень та інноваційні технології в авіації», та є базою для вивчення 

таких дисциплін як «Міжнародне і державне регулювання та сертифікація в 

цивільній авіації», «Бортові радіотехнічні системи навігації, посадки і зв’язку», 

«Системи керування і оптимізації польоту повітряних суден» та ін. 
 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Модуль № 1 «Довиробничі та виробничі етапи життєвого циклу 

авіаційної техніки. Застосування CALS-технологій в ЖЦАТ» 

Тема 2.1.1. Загальна характеристика основних етапів життєвого циклу 

авіаційної техніки 

Загальна характеристика основних етапів життєвого циклу авіаційної 

техніки. Вартість життєвого циклу авіаційної техніки. Специфіка затрат 

розробників і виробників авіаційної техніки. 

Тема 2.1.2. Етапи фундаментальних і пошукових досліджень, 

маркетингу і зовнішнього проектування ЖЦАТ 
Призначення, зміст та структура етапу фундаментальних і пошукових 

досліджень ЖЦАТ. Характеристика етапу маркетингу і зовнішнього 

проектування ЖЦАТ. Основні етапи розробки проекту авіаційної техніки. 

Алгоритм попереднього проектування АТ. 

Тема 2.1.3. Етапи робочого проектування, виготовлення дослідних 

зразків, випробування та доведення ЖЦАТ 

Характеристика та зміст етапу робочого проектування. Призначення зміст 

та структура етапу виготовлення дослідних зразків, випробування та доведення. 

Вимоги, що висуваються до авіаційної техніки на етапі робочого проектування. 

Аеродинамічні випробування АТ. Випробування АТ на міцність. Випробування 

бортових систем, обладнання та двигунів. Випробування літальних апаратів 

(ЛА). Ресурсні випробування АТ. 

Тема 2.1.4. Етап технологічної підготовки виробництва ЖЦАТ. 

Використання інформаційних систем для моделювання етапів ЖЦАТ 
Призначення, зміст та структура етапу технологічної підготовки 

виробництва(ТПВ). Програмно-апаратні засоби і математичні методи 

моделювання етапів ЖЦАТ. 

Тема 2.1.5. Етапи серійного виробництва, експлуатації і після-

продажного обслуговування ЖЦАТ 
Призначення, зміст та структура етапу серійного виробництва ЖЦАТ. 

Характеристика етапу експлуатації і післяпродажного обслуговування ЖЦАТ. 

Тема 2.1.6. Етап утилізації ЖЦАТ. Використання СППР на етапах 

ЖЦАТ 
Призначення, зміст та структура етапу утилізації ЖЦАТ. Методика аналізу 

та синтезу виробничих та інформаційних технологічних процесів в СППР 

ЖЦАТ. Системи підтримки та прийняття рішень (СППР) для аргументації і 

наукового обґрунтування управління процесами.  
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Тема 2.1.7. Використання CALS-технологій на етапах ЖЦАТ 
Концептуальна модель комп'ютеризованої системи документування 

інформації в CALS-технологіях. Методика побудови систем управління 

виробничими та інформаційними процесами в сучасних CALS-технологіях 

ЖЦАТ. Застосовування на практиці методики проектування, побудови 

виробничих та інформаційних процесів і систем у складі CALS-технологій 

ЖЦАТ. 

Тема 2.1.8. Практичні аспекти реалізації інформаційно-аналітичних 

розрахунків для раціональної організації етапів ЖЦАТ 
Реалізація на практиці методики інформаційно-аналітичних розрахунків, 

що ґрунтуються на теорії дослідження операцій і задачах: розподілу ресурсів, 

сіткового планування, систем масового обслуговування, розрахунків 

ефективності систем управління для раціональної організації ЖЦАТ. Вирішення 

типових фахових завдань, які пов'язані з візуалізацією інформації для модер-

нізації існуючих та розробки нових виробничих, інформаційних і технологічних 

процесів ЖЦАТ. 

2.2. Модуль №2«Управління технічними та технологічними об’єктами 

в системі технічної експлуатації авіаційної техніки та процесами технічного 

обслуговування парку повітряних суден» 

Тема 2.2.1. Технічне обслуговування у системі державного 

регулювання підтримання льотної придатності повітряних суден 

Система державного регулювання підтримання льотної придатності. 

Структура задач управління процесами технічного обслуговування. Повітряне 

судно як об’єкт технічного обслуговування. 

Тема 2.2.2. Експлуатаційна та ремонтна технологічність авіаційної 

техніки 
Стадії життєвого циклу пасажирського літака. Показники експлуатаційної 

та ремонтної технологічності авіаційної техніки та фактори, які на них 

впливають. Методи забезпечення експлуатаційної та ремонтної технологічності 

літака. Методика розрахунку показників експлуатаційної та ремонтної 

технологічності авіаційної техніки. 

Тема 2.2.3. Показники досконалості системи технічного обслуговуван-

ня авіаційної техніки 

Загальна характеристика системи технічного обслуговування авіаційної тех-

ніки. Тривалість технічного обслуговування авіаційної техніки. Трудомісткість 

технічного обслуговування авіаційної техніки.  

Тема 2.2.4. Техніко-економічна оцінка ефективності методів технічної 

експлуатації авіаційної техніки 

Відображення стану процесу технічної експлуатації систем авіоніки за до-

помогою графів. Розрахунок вартості технічної експлуатації авіаційної функціо-

нальної системи.  
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Тема 2.2.5. Оптимізація процесів технічного обслуговування авіаційної 

техніки 

Призначення і види технологічних графіків при побудові раціональних про-

цесів технічного обслуговування авіаційної техніки.  Побудова раціональних у 

часі технологічних графіків. Методика розрахунку вартості технічного обслуго-

вування авіаційної техніки.  

Тема 2.2.6. Планування і прийняття рішень при технічному обслугову-

ванні парку повітряних суден 
Задачі планування і прийняття рішень. Прогнозування комплексу робіт під 

впливом зовнішніх факторів. Представлення нечітких умов в задачі управління 

виробничим процесом в авіакомпанії. Застосування імітаційних моделей для ви-

рішення задач управління процесами технічного обслуговування.   

Тема 2.2.7. Особливості проведення хронометражу та нормування ро-

біт при технічному обслуговуванні парку повітряних суден 
Поняття хронометражу та нормування робіт. Принципи хронометражу та 

нормування робіт за Тейлором. 

Тема 2.2.8. Використання методів теорії масового обслуговування для 

розв’язання задач організації технічного обслуговування парку повітряних 

суден 
Характеристики системи технічного обслуговування авіаційної техніки при 

обмеженому парку об’єктів. Характеристики системи технічного обслуговування 

авіаційної техніки при необмеженому потоці вимог.  

Тема 2.2.9. Управління персоналом, який зайнятий у процесі технічно-

го обслуговування парку повітряних суден 

Вимоги до персоналу, який зайнятий у процесі технічного обслуговування 

авіаційної техніки. Обґрунтування кількісного складу інженерно-технічного пер-

соналу який зайнятий  технічним обслуговуванням повітряних суден в залежності 

від сумарної кількості льотних годин за рік в авіакомпанії 

Тема 2.2.10. Управління якістю технічного обслуговування авіаційної 

техніки 
Необхідність підтримки системи якості при технічному обслуговування 

авіаційної техніки. Системний підхід урахування впливу людського чинника на 

процеси технічного обслуговування в цивільній авіації, який рекомендує ІКАО. 

Вплив рівня корпоративної культури в авіакомпанії на якість технічного обслу-

говування авіаційної техніки. «Петля якості» в системі управління якістю техні-

чного обслуговування авіаційної техніки. 

Тема 2.2.11. Управління запасами авіаційно-технічного майна  
Моделі управління запасами. Планування потреби в запасах, облік наявно-

сті і руху запасів. Організація поповнення запасів. 
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