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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця  

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в 

області обслуговування та ремонту автоматизованих систем авіаційного 

транспорту.  

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових 

концепцій, понять, методів, технологій в області обслуговування та ремонту 

автоматизованих систем авіаційного транспорту.  

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 

 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців щодо 

засвоєння уявлень про процеси обслуговування та ремонту автоматизованих 

систем авіаційного транспорту; 

- розкриття методології застосування сучасних наукових підходів до 

розв’язання задач обслуговування та відновлення автоматизованих систем 

авіаційного транспорту, аналізу побудови та функціонування складних 

автоматизованих систем, а також управління цими процесами з метою 

оптимізації значень їх основних показників. 

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

Знати:  

- етапи життєвого циклу автоматизованих систем авіаційного 

транспорту (АС АТ); 

- методи аналізу стану АС АТ; 

- методи обслуговування та ремонту АС АТ; 

- структуру підприємств експлуатації АС АТ та відновлення їх 

технічного стану, організацію роботи та взаємодії цих підприємств.  

Вміти: 

- проводити аналіз якості функціонування виробничих підприємств, що 

спеціалізуються на обслуговуванні та ремонті АС АТ;  

- проводити вибір та обґрунтування критеріїв ефективності 

технологічних процесів технічного обслуговування та ремонту;  

- здійснювати управління основними технологічними 

характеристиками ремонтних підприємств; 

- проводити аналіз технічного стану АС АТ; 
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- проводити корекцію термінів призначених та міжремонтних ресурсів 

АС АТ у залежності від їх технічного стану. 

1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів  

 Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з двох навчальних модулів, 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 

курсовий проект, який виконується в 10 семестрі і є важливою складовою 

закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь, 

набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни. 

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального 

модуля №1 „Методи і моделі технічного обслуговування та ремонту АС 

АТ” студент повинен 

знати: 

- основні задачі та принципи побудови систем технічного 

обслуговування та ремонту (ТО та Р);  

- етапи життєвого циклу автоматизованих систем авіаційного 

транспорту; 

- методи аналізу основних показників ремонтних підприємств та їх 

оптимізації; 

- методи розрахунку періодичності виконання контролю та 

регламентних робіт АС АТ; 

- методи планування ремонтних робіт з відновлення стану АС; 

-   моделі ТОтаР АС АТ; 

вміти: 

- проводити структурний аналіз технологічного процесу (ТП) 

відновлення стану АС АТ; 

- визначати основні показники ефективності функціонування 

ремонтних підприємств; 

- виконувати комп’ютерний аналіз експлуатаційних статистичних 

даних;  

- визначати обсяги та періодичність виконання робіт з ТОтаР АС АТ. 

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального 

модуля №2 „Технології обслуговування та ремонту АС АТ” студент 

повинен  

знати:  

- характеристики технологічного процесу ТОтаР АС АТ 

- принципи побудови технологічних процесів ТОтаР АС АТ;  

- зміст ремонтних робіт, специфіку їх виконання, принципи розрахунку 

їх обсягів; 
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- методи розрахунку основних показників надійності АС АТ; 

-  методи прогнозування стану АС АТ; 

- склад та зміст технологічної ремонтної документації; 

вміти:  

- проводити підготовку статистичних даних  для  прогнозування зміни 

стану АС АТ; 

- розраховувати значення показників надійності обладнання за 

експлуатаційними статистичними даними;  

- досліджувати результати прогнозування та виробляти рекомендації 

щодо корекції регламентів ТО та Р та формувати зміст робіт з ТО та Р 

для конкретних типів АС АТ. 

1.5.3. У результаті виконання курсового проекту (Модуль №3 ) 

студент повинен:  

Знати: 

- нормативні документи обслуговування та ремонту АС АТ; 

- методи обробки статистичних даних; 

- методи визначення стану АС АТ; 

- методи прогнозування стану АС АТ; 

- заходи по відновленню стану АС АТ; 

- методи розрахунку міжремонтних ресурсів АС; 

Вміти: 

- досліджувати результати прогнозування та виробляти рекомендації 

щодо корекції регламентів ТО та Р; 

- формувати зміст робіт з ТО та Р для конкретних типів АС АТ; 

- розробляти автоматизовані робочі місця для виконання 

технологічного процесу відновлення АС АТ. 

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
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 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Модуль №1 „Методи і моделі технічного обслуговування та 

ремонту АС АТ”.  

 

Тема 2.1.1. Вступ. Життєвий цикл автоматизованих систем 

авіаційного транспорту 

 

Вступ. Характеристика ролі відновлювальних робіт на життєвому циклі 

автоматизованих систем авіаційного транспорту. Поняття життєвого циклу 

автоматизованих систем авіаційного транспорту та місце у ньому 

відновлювальних робіт. Поняття морального та фізичного зносу 

автоматизованих систем та причини, що призводять їх до зносу. 

Характеристика впливу на стан автоматизованих систем конструкційно-

технологічних та  експлуатаційних факторів. Мета та задачі функціонування 

системи технічного обслуговування та ремонту. 

 

Тема 2.1.2. Ресурс та строк служби автоматизованих систем 

авіаційного транспорту 

 

Поняття ресурсу та терміну служби автоматизованих систем 

авіаційного транспорту. Види ресурсів та термінів служби. Принципи 

формування змісту відновлювальних робіт. Принципи формування обсягів 

відновлювальних робіт. Методи обслуговування АС АТ. Методи ремонту та 

відновлення АС АТ. 

 

Тема 2.1.3. Принципи побудови перспективних системи технічного 

обслуговування та ремонту 

 

Специфіка ремонтного виробництва та аналіз виробничої діяльності  

авіаремонтних підприємств. Об'єктивні вади, що притаманні авіаремонтним 

підприємствам. Характеристика системи ремонтного виробництва 

автоматизованих систем авіаційного транспорту. Основні елементи системи 

технічного обслуговування та ремонту автоматизованих систем авіаційного 

транспорту, їх роль, функції та процес взаємодії. 

 

Тема 2.1.4. Системний підхід до підвищення ефективності 

технічного обслуговування та ремонту  

 

Система технічного обслуговування та ремонту. Зміна технічного стану 

об′екта при його експлуатації.  Взаємозв′язок процесів технічної експлуатації 

та зміни технічного стану АС АТ.  Формальний опис процесу технічної  
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експлуатації та критерії його оптимальності. Моделі ТОтаР. Стратегії 

експлуатації, технічного обслуговування та ремонту. 

 

2.2. Модуль № 2. „Технології обслуговування та ремонту АС АТ” 

 

2.2.1 Характеристика технологічного процесу ТОтаР АС АТ 

 

 Основні  поняття та визначення в області технологічного процесу. 

Виробнича та технологічна системи, їх стpуктуpна побудова. Характеристика  

технологічного процесу технічного обслуговування та ремонту 

автоматизованих систем авіаційного транспорту, фази та етапи процесів 

ремонту. Критерії ефективності та оціночні показники діяльності авіаційних 

ремонтних підприємств. Вплив періодичності, тривалості та якості ремонту 

автоматизованих систем авіаційного транспорту на ефективність його 

експлуатації. 

 

Тема 2.2.2. Основні елементи технологічного процесу 

обслуговування та ремонту 

 

 Основні  принципи прогнозуваня стану технічних об′ектів. Часові ряди. 

Принципи їх використання в прогнозуванні. Моделювання одномірних 

часових рядів. Методи зглаження часових рядів. 

Типова структура технологічного процесу ремонту автоматизованих систем 

авіаційного транспорту. Характеристика понять технологічної операції, 

технологічного переходу, установу, позиції. Технологія як основа організації 

технологічного процесу. Характеристика технології як нормативного 

виробничого документу. Зміст технології ремонту автоматизованих систем 

авіаційного транспорту. Типові та нетипові технології ремонту 

автоматизованих систем авіаційного транспорту. Технологічна документація 

на виконання ремонтних робіт.  

 

Тема 2.2.3. Підготовча фаза технологічного процесу ремонту 

 

Специфіка процесу надходження виробів автоматизованих систем 

авіаційного транспорту на авіаційне ремонтне підприємство. Характеристика 

підготовчої фази ремонтних робіт, структура операцій цієї фази. Мета 

виконання та зміст технологічних  операцій  підготовчої фази ремонту 

автоматизованих систем авіаційного транспорту. Вплив конструктивних та  

експлуатаційних факторів на зміст та обсяг виконання операцій ремонту на  
. 
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підготовчій фазі. 

 

Тема 2.2.4. Основновна та заключна фази технологічного процесу 

ремонту 

 

 Характеристика структури технологічних операцій основної фази 

ремонтних робіт. Мета виконання та зміст технологічних операцій ремонту 

на основній фазі. Використання карт режимів автоматизованих систем 

авіаційного транспорту при проведенні операції комплексного контролю їх  

параметрів. Особливості операції комплексного регулювання та 

налаштування параметрів. 

Характеристика структури технологічних операцій заключної фази 

ремонтних робіт. Мета виконання та зміст операцій цієї фази. Режими 

технологічної приробки. Оформлення документації на виконані ремонтні 

роботи. Процедури контролю якості відновленої продукції на 

авіаремонтному підприємстві. Види контролю якості виконання 

відновлювальних робіт. 

 

2.3. Модуль № 3. "Курсовий проект". 

Курсовий проект (КП) з дисципліни виконується у десятому семестрі, 

відповідно до затверджених в установленому порядку методичних 

рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та 

вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу 

дисципліни в області обслуговування та ремонту АС АТ.  

Виконання КП є важливим етапом у підготовці до виконання 

дипломного проекту майбутнього фахівця спеціальності «Автоматика та 

автоматизація на транспорті». 

 Мета виконання курсового проекту: використовуючи сучасні засоби 

обчислювальної техніки, нормативні документи та методи визначення стану 

АС АТ, методи його прогнозування -  визначити заходи по відновленню 

стану АС АТ та виробити рекомендації щодо корекції регламентів ТО та Р, 

зформувати зміст робіт з ТОтаР для конкретного типу АС, розробити 

автоматизоване робоче місце для виконання технологічного процесу 

відновлення АС АТ.  

 Для успішного виконання курсового проекту студент повинен знати 

основні види автоматизованих систем авіаційного транспорту, сучасні засоби 

обчислювальної техніки, нормативні документи обслуговування та ремонту, 

методи обробки статистичних даних, методи визначення стану АС АТ, 

методи прогнозування їх стану, заходи по відновленню стану АС АТ, методи 

розрахунку міжремонтних ресурсів АС та вміти досліджувати результати  

прогнозування та виробляти рекомендації щодо корекції регламентів ТО та Р,  
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формувати зміст робіт з ТОтаР для конкретних типів АС, розробляти 

автоматизовані робочі місця для виконання технологічного процесу 

відновлення АС АТ. Графічна частина проекту складається з одного аркуша 

розміром А1, на якому зображується автоматизоване робоче місце виконання  

технологічного процесу обслуговування та відновлення автоматизованих 

систем авіаційного транспорту. 

Виконання, оформлення та захист КП здійснюється студентом в 

індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання КП,  – до 45 годин самостійної роботи. 
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