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Рівень вищої освіти 
(перший (бакалаврський), дру-

гий (магістерський) 

Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового перелі-

ку 

Курс 1 

Семестр 1 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити ЄКТС /120 год 

Мова викладання українська, англійський 

Що буде вивчатися (пред-

мет вивчення) 

Алгоритми обробки пілотажно-навігаційної інформації, програмне 

та інформаційне забезпечення пілотажно-навігаційного обладнан-

ня (ПНО) 

Чому це цікаво/треба ви-

вчати (мета) 

Курс спрямований на створення комплексу знань з питань побудо-

ви та особливостей функціонування комп`ютерно-інтегрованого  

пілотажно-навігаційного обладнання  та його алгоритмічного, про-

грамного та інформаційного забезпечення  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Результатами вивчення дисципліни є: 

- досягнення рівня знань, достатнього для вирішення завдань роз-

робки й аналізу алгоритмічного та програмного забезпечення су-

часного ПНО;  

- формування практичних навичок з дослідження, сертифікації та 

експлуатації складного ПНО. 

- здатність розробляти та досліджувати інформаційно-навігаційні 

системи у складі ПНО; 

- здатність використовувати сучасні методи, алгоритми та програ-

ми комплексної обробки інформації при проектуванні 

комп`ютерно-інтегрованих систем ПНО; 

- здійснювати льотну та технічну експлуатацію інформаційно-

навігаційних систем, що входять до складу  ПНО; 

- проводити перевірки та регулювання інформаційно-навігаційних 

систем, що входять до складу  ПНО; 

- аналізувати причини виникнення відмов та несправностей ПНО і 

давати обґрунтовані рекомендації з їх попередження. 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і умін-

нями (компетентності) 

Здатність досліджувати пілотажно-навігаційні системи та системи 

автоматичного керування літальних апаратів; здатність використо-

вувати передові технології при дослідженні та проектуванні сис-

тем керування літальними апаратами, розробці апаратних та про-

грамно-алгоритмічних засобів підвищення точності, надійності, 

живучості, ресурсів функціонування систем авіоніки; здатність до  

формування вмінь і практичних навичок опрацювання наукових та 

інформаційних джерел. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Інформаційно-навігаційні системи у складі бортового обладнання.  

Методи визначення пілотажно-навігаційних параметрів польоту. 



Класифікація інформаційно-навігаційних систем. Алгоритми ком-

плексної обробки інформації.  Схеми фільтрації та компенсації. 

Алгоритм оцінювання за методом найменших квадратів. Алгоритм 

оцінювання за методом максимуму правдоподібності. Рекурентний 

метод обробки інформації. Алгоритми оптимального комплексу-

вання Алгоритм безперервного оптимального фільтра Калмана. 

Дискретний фільтр Калмана. Комплексування та корекція навіга-

ційних систем. Комплексний інерціально-доплеровський метод 

визначення шляхової швидкості. Корекція ІНС від швидкісного 

коректора. Корекція ІНС від позиційного коректора. Корекція зчи-

сленних координат та курсу ЛА за наземними орієнтирами. Корек-

ція нестійкого вертикального каналу ІНС: оцінка вертикальної 

швидкості; оцінка усередненої істинної висоти польоту. Оптима-

льне оцінювання висоти та вертикальної швидкості в повітряно-

інерціальних системах навігації. Інтегровані навігаційні системи. 

Інерціально-супутникові навігаційні системи. Схеми побудови 

інтегрованих інерціально-супутникових систем навігації. Алгори-

тмічне забезпечення процедур комплексування в інерціально-

супутникових системах навігації. Астро- та астроінерціальні засо-

би навігації. Принципи побудови астроінерціальних навігаційних 

систем. Кореляційно-екстремальні навігаційні системи.  

Методи навчання:навчальна дискусія, технологія дистанційного 

навчання. 

Форми навчання:очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити «Автономні системи навігації повітряних суден», «Моделювання 

процесів і систем авіоніки» 

Пореквізити «Системи керування і оптимізації польоту повітряних суден» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 

1. Рогожин В.О., Скрипець А.В., Філяшкін М.К., Мухіна М.П. Ав-
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технічне обслуговування: навч. посібник. – К.: НАУ, 2015. – 308 с.  

2. В.О.Рогожин, В.М. Синєглазов, М.К. Філяшкін Пілотажно-

навігаційні комплекси повітряних суден: Підручник. – К. НАУ, 

2005. – 316 с. 
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забезпечення інерціально-супутникових систем навігації: Моног-
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