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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Навчальна програма навчальної дисципліни «Бортові радіотехнічні 

системи навігації, посадки і зв`язку» 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 із призначення, 

загальних технічних характеристик, складу і розміщення радіотехнічних систем на 

повітряних суднах, їх зв’язків із іншими літаковими системами, принципу роботи 

за структурними схемами, схемного і конструктивного виконання, режимів 

роботи, пристроїв керування, індикації і сигналізації, способів їх експлуатації та 

технічного обслуговування.  

 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 оволодіння методами виконання монтажних і демонтажних робіт 

складових елементів радіоелектронного обладнання (РЕО) та поновлення їх 

працездатності; 

 набуття навичок з проведення технічного обслуговування систем 

радіоелектронного обладнання повітряних суден; 

 набуття навичок з використання експлуатаційної документації для 

пошуку та усунення несправностей і відмов систем радіоелектронного 

обладнання повітряних суден; 

 оволодіння методами проведення аналізу причин виникнення 

несправностей і відмов радіоелектронного обладнання повітряних суден. 

 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  

 призначення та склад радіоелектронного обладнання сучасних повітряних 

суден; 

 основні технічні характеристики, принципи роботи, структурну побудову 

та розміщення систем комплексу РЕО на ПС; 

 інформаційні та енергетичні взаємозв’язки систем комплексу РЕО, їх 

взаємодію з іншими системами літака; 

 режими роботи, пристрої керування системами та способи їх 

використання; 

 порядок підготовки апаратури до нормальної експлуатації; 

 правила перевірки працездатності систем, блоків та їх елементів; 

 типові відмови апаратури, їх прояви та способи усунення; 

 основні правила і програми технічного обслуговування радіотехнічних 

систем; 

 правила техніки безпеки при виконанні ТО. 
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Вміти: 

 використовувати технічну документацію для знаходження і усунення 

несправностей та відмов апаратури РЕО; 

 аналізувати причини відмов для запобігання їх виникнення; 

 виконувати операції з підготовки апаратури до експлуатації і керуванню 

системами комплексу РЕО. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме: 

 навчального модуля №1 «Радіотехнічні системи регіонального 

літака»; 

 навчального модуля №2 «Радіотехнічні системи магістрального 

літака», кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною 

частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення 

модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

Окремим третім модулем є курсова робота, яку студент  виконує в 

другому семестрі. КР є важливою складовою закріплення та поглиблення 

теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі 

засвоєння навчального матеріалу дисципліни. 

Навчальна дисципліна «Бортові радіотехнічні системи навігації, посадки і 

зв`язку» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Управління підтриманням 

льотної придатності повітряних суден», «Автономні системи навігації 

повітряних суден», «Основи наукових досліджень та інноваційні технології в 

авіоніці», «Конструкція літака та його функціональні системи» та є базою для 

вивчення таких дисциплін, як: «Системи керування і оптимізації польоту 

повітряних суден», «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» 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Модуль №1 «Радіотехнічні системи регіонального літака» 

Тема 2.1.1. Загальні відомості про комплекс РЕО сучасного 

регіонального літака. 

Мета, задачі і структура дисципліни. Загальна характеристика радіохвиль та 

методи обробки інформації в РЕО. Взаємозв’язок основних елементів РЕО 

сучасного регіонального літака між собою та з іншими системами літака. 

Тема 2.1.2. Радіонавігаційне обладнання регіонального літака. 

Призначення, структурна побудова, основні технічні характеристики 

радіонавігаційного обладнання регіонального літака, його робота та взаємодія 

із системами літака. Радіонавігаційні системи: ближньої навігації VOR/DME, 

дальньої навігації Loran/Omega, супутникової навігації Navstar/Glonas. 
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Тема 2.1.3. Радіотехнічні засоби посадки регіонального літака. 

Типи та засоби систем посадки. Системи посадки типу ILS/СП, їх 

принцип роботи, зв'язок з іншими системами літака, органи керування та 

контролю. Комплексна навігаційно-посадкова апаратура Курс-93. 

Тема 2.1.4. Радіотехнічні системи автономного визначення 

просторового положення літака регіонального літака. 

Обладнання систем автономного визначення просторового положення 

літака. Структурна побудова та основні технічні характеристики 

метеонавігаційної радіолокаційної станції і радіовисотомірного обладнання 

літаків, їх засоби керування та індикації та режими роботи. Системи 

попередження зіткнень у повітрі та із землею: TCAS/GPWS. 

Тема 2.1.5. Радіозв’язкове обладнання регіонального літака. 

Призначення, склад апаратури зовнішнього радіозв’язку та апаратури 

передачі даних. Функціональна побудова, основні технічні характеристики 

радіостанцій VHF/HF. Система реєстрації мовної інформації. Система 

комплексного автоматичного настроювання. Аварійні засоби радіозв’язку. 

Тема 2.1.6. Апаратура внутрішнього зв'язку, оповіщення і розваги 

пасажирів регіонального літака. 

Призначення та склад внутрішньо-літакової апаратури мовного зв'язку. 

Основні технічні характеристики. Пристрої керування. Система запису 

переговорів. Засоби розряду статичної електрики 

Тема 2.1.7. Технічне обслуговування радіотехнічних систем навігації, 

посадки та  зв’язкового обладнання регіонального літака. 
 Типові несправності і відмови РТС навігації, посадки та зв’язкового 
обладнання, методи їх усунення. Технічне обслуговування. контроль 
працездатності та відповідності нормам технічних параметрів. 

 

2.2. Модуль № 2 «Радіотехнічні системи магістрального літака» 

Тема 2.2.1. Загальні відомості про комплекс РЕО сучасного 

магістрального літака. 

Рекомендована література і технічна документація. Структура, склад, 

призначення та взаємозв’язок основних елементів РЕО сучасного 

магістрального літака: радіотехнічне обладнання літаководіння, апаратура 

радіозв'язку. Зв’язок комплексу РЕО з іншими системами літака 

Тема 2.2.2. Навігаційно-посадкова апаратура магістрального літака. 

Комплексна навігаційно-посадкова апаратура. Структурна побудова 

апаратури VOR/DME. Система посадки типу ILS. Дальномірне обладнання 

DME. Призначення, склад, основні технічні характеристики. Зв’язки КНПА і 

DME з бортовим обладнанням літака. Пристрої керування та режими роботи. 

Тема 2.2.3. Апаратура супутникової навігації магістрального літака. 

Апаратура супутникової навігації (АСН). Принципи визначення основних 

навігаційних параметрів. Структура зв’язків АСН з іншими системами літака. 

Основні технічні характеристики. Пристрої керування та індикації. 
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Тема 2.2.4. Автоматичний радіокомпас ADF магістрального літака. 

Призначення, структурна побудова, основні технічні характеристики 

ADF. Структура зв’язків ADF, його робота та взаємодія з системами літака. 

Пристрої керування та індикації 

Тема 2.2.5. Радіотехнічні системи автономного визначення 

просторового положення магістрального літака. 

Обладнання систем автономного визначення просторового положення 

літака. Структурна побудова та основні технічні характеристики 

метеонавігаційної радіолокаційної станції і радіовисотомірного обладнання 

літаків, їх засоби керування, індикації та режими роботи.  

Тема 2.2.6. Радіозв’язкове обладнання магістрального літака. 

Призначення, склад апаратури зовнішнього радіозв’язку та апаратури 

передачі даних. Функціональна побудова систем зовнішнього радіозв’язку. 

Основні технічні характеристики. Система запису переговорів. Пристрої 

керування. Система комплексного автоматичного настроювання. Аварійні радіо 

засоби зв’язку. 

Тема 2.2.7. Апаратура внутрішнього зв'язку, оповіщення і розваги 

пасажирів магістрального літака. 

Призначення та склад внутрішньолітакової апаратури мовного зв'язку 

(АМЗ). Функціональна побудова систем АМЗ, оповіщення і розваги пасажирів. 

Система запису переговорів. Засоби розряду статичної електрики 

Тема 2.2.8. Технічне обслуговування радіотехнічних систем навігації, 

посадки та  зв’язкового обладнання магістрального літака. 

 Типові несправності і відмови РТС навігації, посадки та зв’язкового 

обладнання магістрального літака, методи їх усунення. Види технічного 

обслуговування. Контроль працездатності та відповідності нормам технічних 

параметрів. Правила технічного обслуговування 
 

2.3. Модуль №3 «Курсова робота» 

Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у другому семестрі, 

відповідно до затверджених в установленому порядку методичних 

рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, 

набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни.  

Конкретна мета КР полягає у дослідженні особливостей функціонування 

та технічного обслуговування бортових радіотехнічних систем ПС.  
Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в 

індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 
Час, потрібний для виконання КР, – до 30 годин самостійної роботи. 
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