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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальну програму навчальної дисципліни «Електрообладнання 

регіонального/магістрального літака» розроблено на основі “Методичних вказівок 

до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 

дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. 

Навчальна дисципліна «Електрообладнання регіонального/магістрального 

літака» відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студента, що закладають 

підвалини формування бакалавра з авіоніки. 

Дисципліна формується в межах єдиної системи знань, яку студенти 

засвоюють в процесі безпосереднього навчання. Дисципліна призначена для 

підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 173 

«Авіоніка» і спеціалізацією «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання». 

Вивчення дисципліни відноситься до фахової підготовки студента, тому від 

комплексу знань цієї дисципліни залежить якість компетентностей майбутнього 

бакалавра. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Електрообладнання 

регіонального/магістрального літака» є набуття студентами знань характеристик, 

складу і розміщення на повітряному судні (ПС) електрообладнання, його 

схемного і конструктивного виконання, режимів роботи, способів використання 

та технічного обслуговування (ТО). В поєднані з вивченням дисциплін 

«Регіональний/магі-стральний літак, його двигуни та функціональні системи» та 

«Пілотажно-навігаційне обладнання регіонального/магістрального літака» 

забезпечує практичне освоєння комплексу авіоніки одного з типів 

регіонального/магістрального літака. 

Основне завдання дисципліни – вивчення студентами електрообладнання 

регіонального/магістрального літака і засвоєння правил його ТО. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є отримання знань з 

призначення, складу, характеристик, режимів роботи, розміщення, використання 

елементів та систем електрообладнання регіонального / магістрального літака. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

– призначення, технічні характеристики, принципи дії, побудову і розміщення 

елементів системи електропостачання літака (СЕП); 

– принципи дії, побудову, технічні характеристики і розміщення елементів 

електрообладнання систем регіонального/магістрального літака; 

– технічні характеристики, принцип дії, побудову і розміщення елементів 

електрообладнання систем забезпечення роботи авіадвигуна регіонального/магіс-

трального літака та двигуна допоміжної силової установки (ДСУ); 

– призначення, розміщення, склад і технічні характеристики світлотехнічного 

обладнання та елементів сигналізації; 

вміти: 
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– визначати місце розміщення елементів і систем електрообладнання 

регіонального/магістрального літака; 

– використовувати технічну документацію літака для знаходження і усунення 

несправностей і відмов елементів та систем електрообладнання; 

– аналізувати та оцінювати якість технологічних процесів обслуговування 

електрообладнання. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом 

і складається з двох навчальних модулів, а саме: 

– навчального модуля № 1 «Система електропостачання 

регіонального/магістрального літака»; 

– навчального модуля № 2 «Світлотехнічне обладнання і 

електрообладнання систем регіонального/магістрального літака та його силової 

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

частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення 

модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

Навчальна дисципліна «Електрообладнання регіонального/магістрального 

літака» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Електро - та гідроприводи в 

системах повітряних суден», «Електронні компоненти авіоніки», 

«Регіональний/магістральний літак, його двигуни та функціональні системи», 

«Авіаційні електричні машини та апарати», «Інформаційно-вимірювальні 

пристрої та системи авіоніки», «Електропостачання повітряних суден» та є базою 

для вивчення таких дисциплін, як: «Основи експлуатації авіоніки», «Пілотажно-

навігаційне обладнання регіонального/магістрального літака», «Технічне 

діагностування авіоніки». 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Модуль №1 «Система електропостачання 

регіонального/магістрального літака» 

Тема 2.1.1. Загальні відомості про навчальну дисципліну та 

електрообладнання літака 

Загальні відомості про навчальну дисципліну. Призначення і роль 

електричного обладнання літальних апаратів (ЛА) та короткий огляд його 

розвитку. Основні елементи електрообладнання ЛА. Особливості умов роботи 

електрообладнання ЛА. Основні тактико-технічні вимоги до електрообладнання 

ЛА. 

Тема 2.1.2. Загальні відомості про системи електропостачання ЛА 

Призначення, склад, основні типи і параметри системи електропостачання. 

Авіаційні джерела постійного і змінного струму. Апаратура регулювання, захисту 

і управління авіаційних генераторів. Авіаційні перетворювачі електричної енергії. 

Системи передавання та розподілення електроенергії. Класифікація електричних 

мереж. Апаратура управління та захисту електричних мереж, металізація та 

заземлення. 
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Тема 2.1.3. Система електропостачання регіонального/магістрального 

літака 

Призначення, склад і розміщення обладнання системи електропостачання на 

літаку. Основні, резервні та аварійні джерела електроенергії. Опис і робота 

системи електропостачання літака за структурною схемою. Основна (первинна) 

система електропостачання літака. Вторинні системи електропостачання літака. 

Функціональне призначення органів керування, контролю і сигналізації системи 

електропостачання та їх розміщення на приладових дошках і щитках пультів 

управління. Призначення і технічні характеристики агрегатів системи 

електропостачання змінного струму змінної частоти. Електропостачання змінним 

струмом від аеродромного джерела. Призначення і технічні характеристики 

агрегатів системи електропостачання змінного струму постійної частоти. 

Призначення і технічні характеристики агрегатів системи електропостачання 

постійного струму. Електропостачання постійним струмом від аеродромного 

джерела. Перевірка працездатності системи електропостачання, вмикання і 

вимикання джерел електроенергії, перевірка резервування шин. Особливості 

експлуатації обладнання СЕП. Споживачі електроенергії. Система розподілення 

електроенергії. 

2.2. Модуль №2 «Світлотехнічне обладнання і електрообладнання 

систем регіонального/магістрального літака та його силової установки» 

Тема 2.2.1. Електрообладнання систем регіонального/магістрального 

літака 

Призначення, принципи дії, побудова, розміщення органи керування і 

контролю та технічні характеристики елементів електрообладнання системи 

захисту літака від обмерзання, системи кондиціонування повітря й паливної 

системи. Особливості експлуатації, можливі несправності та відмови, пошук і 

усунення їх. 

Тема 2.2.2. Світлотехнічне обладнання регіонального/магістрального 

літака 

Призначення і класифікація світлотехнічного обладнання ЛА. Внутрішнє 

освітлювальне обладнання кабін екіпажу і пасажирських салонів. Внутрішня 

світлова сигналізація. Вплив якості освітлення кабіни на працездатність льотного 

складу екіпажу літака. Зовнішнє світлосигнальне обладнання ЛА. Особливості 

посадки вночі та в складних метеорологічних умовах. Зовнішнє освітлювальне 

обладнання ЛА. Аварійне світлотехнічне обладнання. Характерні відмови і 

несправності світлотехнічного обладнання, особливості експлуатації. 

Світлотехнічне обладнання аеродромів. 

Тема 2.2.3. Електрообладнання систем забезпечення роботи силової 

установки регіонального/магістрального літака 



 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма навчальної дисципліни 

«Електрообладнання регіонального / 
магістрального літака» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 22.01.05 – 01-2017 

Стор. 6 із 9 

 

Загальні відомості про системи авіадвигуна. Силова установка 

регіонального/магістрального літака та системи забезпечення її роботи. 

Призначення, принципи дії, технічні характеристики, побудова і розміщення 

елементів електрообладнання систем забезпечення роботи основних авіадвигунів 

та двигуна ДСУ літака. Особливості експлуатації, можливі несправності та 

відмови, пошук і усунення їх. 
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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 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
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Шифр 
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Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
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