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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 
 

 

 

1. СІСРПП - скорочена назва дисципліни (абревіатура назви дисципліни). 

2.  Визначається РНП і розкладом занять. 

3.  Плани лекцій (за рішенням кафедри). 

4.  Робота над теоретичним матеріалом, підготовка до практичних занять, тематика і порядок  виконання 

домашніх завдань, перелік теоретичних питань для виконання  модульних контрольних робіт. 

5. Загальний розклад часу, опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних занять, виконання          

контрольних (домашніх) робіт №1, №2   та  №3, підкотовка, тематика та виконання модульних конрольних 

робіт. 

6. Перелік питань для екзаменаційних білетів (за рішенням кафедри). 

Дисципліна         «Системи індикації, сигналізації та реєстрації польотних             

параметрів» 

галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації» 

спеціальність 173 «Авіоніка» 

спеціалізація «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання» 

№ Складова комплексу 
Позначення 

електронного файлу
1
 

Наявність 

друкований 

вигляд 

електронний 

вигляд 

1 Навчальна програма 01 - СІСРПП-НПс ауд. 5.402 ауд. 5.404 

 

2 

Робоча навчальна програма 

(денна форма навчання) 

 

02 - СІСРПП-РНПс 

 

ауд. 5.402 

 

ауд. 5.404 

 

3 

Робоча навчальна програма 

(заочна форма навчання) 

 

03 - СІСРПП-РНПз 

 

ауд. 5.402 

 

ауд. 5.404 

 

4 

 

 

Календарно-тематичний план
2
 

 

 

04 -СІСРПП-КТП 

 
ауд. 5.404 

5 Конспект лекцій/курс лекцій
3
 05 -СІСРПП-КЛ  ауд. 5.404 

6 Методичні рекомендації з 

проведення практичних занять  
06-СІСРПП-МР- ПЗ 

 
ауд. 5.404 

 

7 

 

 

Методичні рекомендації з 

самостійної роботи студентів з 

опанування навчального 

матеріалу 
4
 

 

 

07- СІСРПП МР-СРС 

 

 

ауд. 5.404 

 

8 

Методичні рекомендації щодо 

проведення самостійної 

роботи студентів заочної 

форми навчання
5
 

08-СІСРПП_МР-СРСз  ауд. 5.404 

 

9 

Пакет комплексної 

контрольної роботи 

 

09 -СІСРПП-ККР 

 
ауд. 5.404 

10 Затверджені екзаменаційні 

білети
6
 

10-СІСРПП-ЕБ  ауд. 5.404 


