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1. ВСТУП 

Самостійна робота студента здійснюється з метою відпрацювання та 

засвоєння навчального матеріалу, визначеного для самостійних занять; 

підготовки до майбутніх занять та контрольних заходів; формування у 

студентів культури розумової праці, самостійності та ініціативи у пошуку та 

набутті знань. Зміст самостійної роботи студента визначається робочою 

програмою навчальної дисципліни, відповідним методичним матеріалом, 

завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента з даної 

навчальної дисципліни забезпечується відповідними інформаційно-

методичними засобами (підручниками, навчально-методичними посібниками, 

конспектами лекцій, методичними вказівками з організації самостійної роботи 

та виконання окремих завдань), передбаченими робочою програмою 

навчальної дисципліни. Крім того, для якісної організації самостійної роботи 

студента існує відповідна наукова і періодична література. Самостійна робота 

студента з вивчення навчального матеріалу з конкретної дисципліни може 

проходити в бібліотеці, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах тощо. 

Відповідальність за якість самостійної роботи безпосередньо несе студент. 

 

2. РОЗПОДІЛ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗА ВИДАМИ 

ТА ТЕМАТИКОЮ ЗАНЯТЬ 

На самостійну роботу студента з дисципліни «Конструкція літака та 

його функціональні системи» відводиться 82 години – 2,7 кредити: 

 32 години – опрацювання лекційного матеріалу; 

 40 годин – підготовка до практичних занять; 

 2 години – підготовка до модульних контрольних робіт; 

 8 годин – домашнє завдання. 

Розподіл годин самостійної роботи студента за видами занять наведено в 

табл. 2.1. 
Таблиця 2.1. 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

(тематичного розділу) 

Обсяг навчальних  занять  
(год) 

Усього Лекції 
Практичні 
заняття СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 семестр 

Модуль №1 "Регіональний літак, його двигуни та функціональні системи" 

1.1 
Загальні відомості про регіональний літак та 
його функціональні системи. Конструкція 
фюзеляжу регіонального літака 

8 2 2 
4 (2/2) 

1.2 Органи керування та конструкція шасі 8 2 2 4 (2/2) 

1.3 Гідравлічна система регіонального літака 8 2 2 4 (2/2) 

1.4 Паливна система регіонального літака 8 2 2 4 (2/2) 

1.5 Протипожежна система регіонального літака 8 2 2 4 (2/2) 
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1 2 3 4 5 6 

1.6 
Пневмосистема, система протиобледеніння та 
системи життєзабезпечення екіпажу та 
пасажирів регіонального літака 

10 2 2 6 (2/4) 

1.7 
Система електропостачання регіонального 
літака 

8 2 2 4 (2/2) 

1.8 
Силові установки регіонального літака та їх 
функціональні системи. Допоміжна силова 
установка регіонального літака 

10 2 2 6 (2/4) 

1.9 Модульна контрольна робота №1 3  2 1 

Усього за модулем №1 71 16 18 37 

Модуль №2 "Магістральний літак, його двигуни та функціональні системи" 

2.1 
Загальні відомості про магістральний літак та 
його функціональні системи. Конструкція 
фюзеляжу магістрального літака 

8 2 2 
4 (2/2) 

2.2 Органи керування та конструкція шасі 8 2 2 4 (2/2) 

2.3 Гідравлічна система магістрального літака 8 2 2 4 (2/2) 

2.4 Паливна система магістрального літака 8 2 2 4 (2/2) 

2.5 Протипожежна система магістрального літака 8 2 2 4 (2/2) 

2.6 
Пневмосистема, система протиобледеніння та 
системи життєзабезпечення екіпажу та 
пасажирів магістрального літака 

8 2 2 6 (2/4) 

2.7 
Система електропостачання магістрального 
літака 

8 2 2 4 (2/2) 

2.8 
Силові установки магістрального літака та їх 
функціональні системи. Допоміжна силова 
установкамагістрального літака 

7 2 2 6 (2/4) 

2.9 Домашнє завдання  8   8 

2.10 Модульна контрольна робота №2 3 2  1 

Усього за модулем №2 79 18 16 45 

Усього за 1 семестр 150 34 34 82 

Усього за навчальною дисципліною 150 34 34 82 

 

 

3. ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

Модуль №1 "Регіональний літак, його двигуни та функціональні системи" 

 
Тема 1.1. Загальні відомості про регіональний літак та його 
функціональні системи. Конструкція фюзеляжу регіонального літака 

Завдання на СРС:  

1.  Опрацювання матеріалу лекції. 

2.  Вивчення льотно-технічних характеристик літака Ан-148В. 

3.  Ознайомлення з особливості конструкції літака Ан-148В (фюзеляж, 

крило, хвостового оперення). 
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 Тема 1.2. Органи керування та конструкція шасі 

Завдання на СРС:  

1. Опрацювання матеріалу лекції. 

2. Ознайомлення з конструкцією шасі регіонального літака. 

3. Ознайомлення з системою гальмування коліс 

4. Вивчення принципу дії система випуску та прибирання шасі. 
 

 Тема 1.3. Гідравлічна система регіонального літака 

Завдання на СРС:  

1. Опрацювання матеріалу лекції. 

2. Ознайомлення з гідросистемою №1 регіонального літака.  

3. Ознайомлення з гідросистемою №2 регіонального літака. 

4. Вивчення принципу дії гідросистеми регіонального літака.  
 

  

 Тема 1.4. Паливна система регіонального літака 

Завдання на СРС:  

1. Опрацювання матеріалу лекції. 

2. Ознайомлення з паливною системою регіонального літака.  

3. Вивчення принципу дії паливної системи регіонального літака. 

 
 Тема 1.5. Протипожежна система регіонального літака 

Завдання на СРС:  

1. Опрацювання матеріалу лекції. 

2. Ознайомлення з протипожежною системою регіонального літака.  

3. Вивчення принципу дії протипожежної системи регіонального літака. 

 
 Тема 1.6. Пневмосистема, система протиобледеніння та системи 
життєзабезпечення екіпажу та пасажирів регіонального літака 

Завдання на СРС:  

1. Опрацювання матеріалу лекції. 

2. Ознайомлення із системою відбору повітря регіонального літака.  

3. Ознайомлення із системою протиобледеніння регіонального літака. 

4. Ознайомлення із системою кондиціонування регіонального літака. 

5. Ознайомлення із системою регулювання тиску повітря в кабіні 

регіонального літака. 

6. Ознайомлення із кисневою системою регіонального літака. 

7. Вивчення принципу дії превмосистеми системи регіонального літака. 
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 Тема 1.7. Система електропостачання регіонального літака 

Завдання на СРС:  

1. Опрацювання матеріалу лекції. 

2. Ознайомлення з системою електропостачання змінного струму 

регіонального літака. 

3. Ознайомлення з системою електропостачання постійного струму 

регіонального літака.  

3. Вивчення принципу дії системи електропостачання регіонального 

літака. 

 
 Тема 1.8. . Силові установки регіонального літака та їх 
функціональні системи. Допоміжна силова установка регіонального літака 

Завдання на СРС:  

1. Опрацювання матеріалу лекції. 

2. Ознайомлення із конструкцією двигуна Д-436 регіонального літака. 

3. Ознайомлення із ДСУ АІ-450  регіонального літака.  

3. Вивчення принципу дії двигунів та ДСУ регіонального літака. 

 

Модуль №2 "Магістральний літак, його двигуни та функціональні системи" 

 
Тема 2.1. Загальні відомості про магістральний літак та його 
функціональні системи. Конструкція фюзеляжу магістрального 
літака 

Завдання на СРС:  

1.  Опрацювання матеріалу лекції. 

2.  Вивчення льотно-технічних характеристик літака Boeing 737. 

3.  Ознайомлення з особливості конструкції літака Boeing 737  (фюзеляж, 

крило, хвостового оперення). 

 
 Тема 2.2. Органи керування та конструкція шасі магістрального 
літака 

Завдання на СРС:  

1. Опрацювання матеріалу лекції. 

2. Ознайомлення з конструкцією шасі магістрального літака. 

3. Ознайомлення з системою гальмування коліс магістрального літака 

4. Вивчення принципу дії система випуску та прибирання шасі 

магістрального літака. 
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 Тема 2.3. Гідравлічна система магістрального літака 

Завдання на СРС:  

1. Опрацювання матеріалу лекції. 

2. Ознайомлення з гідросистемою А магістрального літака.  

3. Ознайомлення з гідросистемою В магістрального літака. 

4. Вивчення принципу дії гідросистеми магістрального літака.  
 

  
 Тема 2.4. Паливна система магістрального літака 

Завдання на СРС:  

1. Опрацювання матеріалу лекції. 

2. Ознайомлення з паливною системою магістрального літака.  

3. Вивчення принципу дії паливної системи магістрального літака. 

 
 Тема 2.5. Протипожежна система магістрального літака 

Завдання на СРС:  

1. Опрацювання матеріалу лекції. 

2. Ознайомлення з протипожежною системою магістрального літака.  

3. Вивчення принципу дії протипожежної системи магістрального літака. 

 
 Тема 2.6. Пневмосистема, система протиобледеніння та системи 
життєзабезпечення екіпажу та пасажирів магістрального літака 

Завдання на СРС:  

1. Опрацювання матеріалу лекції. 

2. Ознайомлення із системою відбору повітря магістрального літака.  

3. Ознайомлення із системою протиобледеніння магістрального літака. 

4. Ознайомлення із системою кондиціонування магістрального літака. 

5. Ознайомлення із системою регулювання тиску повітря в кабіні 

магістрального літака. 

6. Ознайомлення із кисневою системою магістрального літака. 

7. Вивчення принципу дії превмосистеми системи магістрального літака. 

 
 Тема 2.7. Система електропостачання магістрального літака 

Завдання на СРС:  

1. Опрацювання матеріалу лекції. 

2. Ознайомлення з системою електропостачання змінного струму 

магістрального літака. 
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3. Ознайомлення з системою електропостачання постійного струму 

магістрального літака.  

4. Вивчення принципу дії системи електропостачання магістрального 

літака. 
 

 Тема 2.8. . Силові установки магістрального літака та їх 
функціональні системи. Допоміжна силова установка магістрального 
літака 

Завдання на СРС:  

1. Опрацювання матеріалу лекції. 

2. Ознайомлення із конструкцією двигуна CFM-56 магістрального літака. 

3. Ознайомлення із ДСУ магістрального літака.  

3. Вивчення принципу дії двигунів та ДСУ магістрального літака. 
 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Список рекомендованих джерел 

Основні рекомендовані джерела 

3.1.1. Основы авиации. Часть 2. Конструкция и основные 

функциональные системы летательных аппаратов: Учебное пособие. – М.: 

МГТУГА, 2005. – 52 с. 

3.1.2. Скрипець А.В., Єгоров С.Г., Бєлов М.А., Яппаров А.Н., Тризна О.О. 

Регіональний/магістральний літак та його авіоніка.: Навчальний посібник /За 

заг. ред. А.В. Скрипця – К.: НАУ, 2016. – 300 с 
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