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1. ВСТУП 

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами знань 

льотно-технічних характеристик, складу і розміщення елементів авіоніки на 

магістральних та регіональних повітряних суднах, їх схемного та конструкт-

тивного виконання, режимів роботи, способів використання і технічного 

обслуговування (ТО). В поєднанні з подальшим вивченням авіоніки 

повітряних суден, проведенням на них аеродромних та експлуатаційних 

практик вивчення дисципліни забезпечує практичне освоєння комплексу 

пілотажно-навігаційного обладнання сучасного ПС. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- придбання знань з призначення, складу, льотно-технічних 

характеристик, режимів роботи, розміщення, використання і технічного 

обслуговування авіоніки магістральних та регіональних ПС; 

- оволодіння методами проведення аналізу причин виникнення відмов і 

несправностей авіоніки літака та його силової установки (СУ); 

- набуття навичок з використання експлуатаційної документації для 

пошуку та усунення несправностей і відмов авіоніки, в тому числі 

функціональних систем літака та СУ; 

- дослідження техніко-економічних характеристик систем і комплексів 

авіоніки регіональних/магістральних літаків. 
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2. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Змістовий модуль 1. «Регіональний/магістральний літак та його 

функціональні системи» 
 

Тема 1. Загальні відомості про регіональний/магістральний літак. 
Аеродинамічне компонування сучасного РМЛ 
Навчальні питання 
1. Мета, задачі і структура дисципліни. 

            2. Рекомендована література і технічна документація по ПС. 
   3. Призначення РМЛ, його основні льотно-технічні характеристики та 

обмеження. Вимоги, що висуваються до сучасного РМЛ. 
 4. Обладнання, що встановлюється на РМЛ. 

 
Тема 2. Шасі РМЛ та їх обладнання 
Навчальні питання 
1. Призначення та конструкція шасі РМЛ.  
2. Призначення, склад та робота пристроїв і системи забезпечення 

керування шасі: системи випуску та вбирання; системи антиюзової автоматики 
та гальмування шасі; системи керування розвертанням передньої стійки шасі; 
системи охолодження коліс шасі, системи сигналізації про положення шасі. 

3. Пристрої керування, сигналізації та контролю. 
 
Тема 3. Кабіна РМЛ  
Навчальні питання 
1. Компонування фюзеляжу РМЛ. Призначення, склад та розміщення 

обладнання в кабіні екіпажу. Пристрої керування РМЛ.  
2. Призначення та склад транспортної кабіни. Внутрішнє компонування 

транспортної кабіни. Багажні та технічні відсіки. 
 
Тема 4. Засоби відображення інформації та сигналізації РМЛ   
Навчальні питання 
1. Приладові панелі та пульти керування. Приладова дошка. Аналогові 

прилади – призначення та розміщення на ПС.  
2. Комплексна система електронної індикації та сигналізації. Види 

сигналізації, пристрої та системи, що її забезпечують на РМЛ.  
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Тема 5. Системи керування польотом РМЛ 
Навчальні питання 
1.  Види керування літаком. Загальні відомості про систему керування 

літаком. 
2. Система керування елеронами та інтерцепторами-елеронами. Система 

керування рулем напряму. Система керування рулем висоти. Система 
керування закрилками. Система керування гальмівними інтерцепторами. 
Система керування носками та передкрилками. Пристрої керування і контролю 
ПС. 

Тема 6. Засоби автоматичного керування польотом РМЛ 
Навчальні питання 
1. Призначення, склад системи автоматичного керування (САК) польотом 

та розміщення її обладнання на ПС. 
2. Взаємодія САК з системами ПС. Режими роботи САК. 
3. Пристрої керування, контролю й індикації. 
 

 Тема 7. Гідравлічна система РМЛ 
Навчальні питання 
1. Призначення, склад, розміщення гідравлічної системи на ПС.  
2. Основні технічні характеристики. Принцип роботи. 
3. Пристрої керування, контролю й індикації. 

 
Тема 8. Система кондиціонування РМЛ 
Навчальні питання 
1. Призначення, склад, розміщення системи кондиціонування на ПС.  
2. Основні технічні характеристики. Принцип роботи. 
3. Пристрої керування, контролю й індикації. 

 
Змістовий модуль 2. «Силова установка 

регіонального/магістрального літака» 
Тема 1. Загальні відомості про силову установку РМЛ . Система 

керування двигуном 
Навчальні питання 
1. Призначення, склад, основні технічні характеристики силової 

установки МРЛ. Конструкція двигуна. Пристрої керування, контролю й 
індикації. 
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2. Режими роботи СУ. Призначення, склад, розміщення на ПС систем 

керування СУ. Система автоматичного керування двигуном. Система 
ручного керування двигуном. Система керування реверсом тяги. 

 
          Тема 2. Система запуску двигуна 

Навчальні питання 
1. Призначення, склад і робота системи запуску.  
2.  Автоматичний запуск двигуна на землі. Автоматичний запуск 

двигуна у польоті. Пристрої керування та контролю системи запуску. 
 
Тема 3. Допоміжна силова установка 
Навчальні питання 
1. Призначення, конструкція та розміщення допоміжної силової 

установки на ПС. 
2. Принцип роботи. Пристрої керування, контролю й індикації. 
 
Тема 4. Паливна система РМЛ 
Навчальні питання 
1. Призначення, склад, розміщення пристроїв та обладнання паливної 

системи на ПС.  
2. Принцип роботи: системи заправлення ПС; вироблення палива, 

сигналізації паливної системи ПС. 
3. Пристрої керування, контролю й індикації. 
Тема 5. Система захисту від пожежі РМЛ 
Навчальні питання 
1. Призначення, склад, розміщення обладнання системи захисту від 

пожежі на ПС. 
2 Робота системи захисту від пожежі. Система сигналізації про 

пожежу. Засоби пожежогасіння. Система контролю, керування й індикації 
засобів пожежного захисту. 

 
Тема 6. Протиобліднювальна система РМЛ 
Навчальні питання 
1. Призначення, склад, розміщення протиобліднювальної системи на 

ПС. Робота протиобліднювальної системи. 
2. Пристрої керування, контролю й індикації.  
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Тема 7. Засоби технічного обслуговування функціональних систем 

РМЛ та його СУ 
Навчальні питання 
1. Призначення, склад, розміщення на літаку: 
- бортових засобів технічного обслуговування; 
- бортового пристрою реєстрації; 
- реєстратора параметрів міцності. 
 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
3.1. Основні рекомендовані джерела 
3.1.1. Алексеев Н.В. Бортовые средства измерения высотно-скоростных 

параметров полета ЛА. учеб. пособ. – М.: МАИ, 2001.– 46 с. 
3.1.2. Брехин Н.И., Кошевой Н.Д. Методы и средства измерения 

параметров движения самолетов: учебник для студентов. – Харьків.: Факт, 
2004. – 344 с. 

3.1.3. Рогожин В.О., Синєглазов В.М., Філяшкін М.К. Пілотажно-
навігаційні комплекси повітряних суден: підручник.– К.: НАУ, 2005.– 316 с. 

3.1.4. Іванов І.О. Прилади та системи контролю роботи авіадвигунів та 
вимірювання висотно-швидкісних параметрів. – К.: НАУ, 1998. – 120 с. 

3.1.5. AIRCRAFT Maintence Manual 737-300/400/500. - Seattle, 
Washington, USA: Boeing commercial Airplanes group, 1999 – 5417 p. 

3.1.6. OPERATINS Manual 737-300/400/500. - Seattle, Washington, USA: 
Boeing company, 2002. – 946 p. 

3.1.7. FLIGHT Manual 737. - Seattle, Washington, USA: Continental, 1999 
– 2129 p. 

 
3.2. Додаткові рекомендовані джерела 
3.2.1. Никитин Г.А., Баканов Е.А. Основы авиации.– М.: Транспорт, 

1984. – 261с. 
3.2.2. Лигум Т.И., Скрипниченко С.Ю., Чульский Л.А. Аэродинамика 

самолета Ту-154. – М.: Транспорт, 1977. – 304 с. 
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 (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 
Дата  
видачі П.І.Б. отримувача Підпис 

отримувача Примітки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

(Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 
ознайомленої 

особи 

Дата 
ознайом-
лення 

Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
№ листа (сторінки) 

№ 
зміни Зміненого Заміненого Нового Анульо- 

ваного 

Підпис 
особи, 
яка 

внесла 
зміну

Дата 
внесення 
зміни 

Дата 
введення 
зміни 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
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