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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Навчальна програма навчальної дисципліни «Системи індикації, 

сигналізації і реєстрації конкретного типу повітряного судна та їх технічне 

обслуговування» 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, 

тактико-технічних характеристик, складу і розміщення, принципів та режимів 

роботи, схемного і конструктивного виконання, технологій технічного 

обслуговування (ТО) апаратно-програмних засобів систем індикації, сигналізації і 

реєстрації польотної інформації конкретних типів повітряних суден  (ПС). В 

поєднанні з  аеродромною практикою на конкретному типі ПС та переддипломною 

практикою дисципліна забезпечує практичне освоєння систем індикації, 

сигналізації і реєстрації. 

 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- оволодіння прийомами та методами аналізу і розробки структурних, 

функціональних і принципових схем бортових інформаційних систем; 

- засвоєння принципів будови та основ функціонування бортових апартно-

програмних засобів систем індикації (стаціонарних, переносних та портативних), 

сигналізації і реєстрації польотної інформації регіональних та магістральних ПС; 

- оволодіння методами розробки технологій  виконання монтажних і 

демонтажних, перевірочних та налагоджувальних робіт систем індикації, 

сигналізації і реєстрації конкретних типів ПС та відновлення їх працездатності; 

- набуття навичок з організації та проведення ТО систем індикації, 

сигналізації і реєстрації конкретних типів ПС відповідно до вимог керівництва з 

технічної експлуатації; 

- набуття навичок пошуку, аналізу причин та розробки профілактичних 

заходів з усунення несправностей систем індикації, сигналізації і реєстрації ПС 

конкретних типів. 

 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- види, фактори та основні принципи формування інформаційно-керуючого 

поля кабіни екіпажу ПС; 

- призначення, тактико-технічні характеристики та типову структуру 

апаратно-програмних засобів систем  індикації, сигналізації і реєстрації польотної 

інформації; 

- будову, принципи роботи, функціональні схеми i розміщення на ПС 

структурних компонентів систем індикації, сигналізації і реєстрації регіональних 

та магістральних літаків; 
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- інформаційні та функціональні взаємозв'язки систем індикації, сигналізації 

і реєстрації, їх взаємодію з системами літака, силової установки i авіоніки; 

- правила  льотної експлуатації систем індикації, сигналізації і реєстрації; 

- методи  контролю працездатності систем індикації, сигналізації і реєстрації; 

- типові відмови систем індикації, сигналізації і реєстрації, їх прояви та 

способи усунення; 

- особливості технічного обслуговування систем індикації, сигналізації і 

реєстрації. 

вміти: 

- аналізувати  та розробляти  структурні, функціональні і принципові схеми 

бортових засобів відображення та реєстрації інформації; 

- безпомилково визначати  місце розміщення та шляхи доступу  до 

структурних компонентів систем індикації, сигналізації і реєстрації на 

конкретному типі ПС; 

- виконувати  операції з перевірки працездатності  систем індикації, 

сигналізації і реєстрації польотної інформації під час проведення їх ТО; 

- використовувати експлуатаційну документацію для знаходження і усунення 

типових несправностей та відмов систем індикації, сигналізації.  

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом 

і складається з двох навчальних модулів, а саме: 

 навчального модуля  № 1 «Бортові інформаційні системи ПС»; 

 навчального модуля № 2 «Системи реєстрації польотної  інформації. 

Особливості технічного обслуговування систем індикації, сигналізації і 

реєстрації польотної інформації», 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 «Системи  індикації, сигналізації і реєстрації 

конкретного типу повітряного судна та їх технічне обслуговування» 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» та є базою для вивчення 

таких дисциплін, як: «Бортові радіотехнічні системи навігації, посадки і зв`язку», 

«Системи керування і оптимізації польоту повітряних суден», «Конструкція літака 

та його функціональні системи», «Міжнародне і державне регулювання та 

сертифікація в цивільній авіації», «Основні етапи життєвого циклу та менеджмент 

об’єктів авіоніки». 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль № 1. «Бортові інформаційні системи ПС» 

Тема 2.1.1. Структура інформаційно-керуючого поля кабіни екіпажу ПС 

Філософія компонування кабіни екіпажу ПС: види, фактори  та принципи 

компонування кабіни екіпажу ПС.  

Методи проектування та принципи компонування інформаційно-керуючого 

поля кабіни екіпажу регіонального магістрального літака.  

Дослідження структури та складу інформаційно-керуючого обладнання   

кабіни екіпажу регіонального літака.  

Дослідження особливостей компонування та складу інформаційно-керуючого 

обладнання кабіни екіпажу магістрального літака.  

Тема 2.1.2. Комплексні системи індикації та сигналізації ПС 

Бортові інформаційні системи: призначення,  класифікація та архітектура. 

Вимоги авіаційних правил до бортових систем індикації та сигналізації.  

Аналіз структури апаратно-програмного забезпечення багатофункціонального 

кольорового індикатора (БФКІ): архітектура БФКІ на базі інтегрованої модульної 

авіоніки (ІМА); структура програмного забезпечення БФКІ.  

Автоматичні системи регулювання температури та яскравості дисплея БФКІ. 

Призначення, основні тактико-технічні характеристики, структурна схема, 

принцип дії та розміщення структурних компонентів комплексної системи 

електронної індикації (КСЕІС, EFIS, CDS) ПС на борту регіонального літака.  

Призначення, основні тактико-технічні характеристики, структурна схема, 

принцип дії та розміщення структурних компонентів комплексної системи екранної  

індикації (CDS) та системи індикації на лобовому склі кабіни магістрального літака.  

Тема 2.1.3. Системи аварійної, попереджувальної та повідомної 

сигналізації  ПС  

Призначення та класифікація систем аварійної, попереджувальної та 

повідомної сигналізації  ПС.  

Система аварійної, попереджувальної та повідомної сигналізації  ПС: 

структурна схема, функціональні модулі та принцип дії.  

Система раннього попередження наближення землі: структурна схема, 

функціональні модулі та принцип дії.  

 Система попередження і запобігання зіткнення повітряних суден: структурна 

схема, функціональні модулі та принцип дії.  

Система попередження критичних режимів польоту: структурна схема, 

функціональні модулі та принцип дії.  

Тема 2.1.4. Електронні системи бортової документації 

Електронні системи бортової документації (electronic flight bag- EFB): 

призначення, класифікація та  структура. 

Програмне забезпечення електронних систем бортової документації. 
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Технічні вимоги, архітектура, принцип дії,  типова схема розміщення на ПС та 

особливості експлуатації електронної системи бортової документації. 

2.2. Модуль № 2. «Системи  реєстрації польотної інформації. Особливості 

технічного обслуговування систем індикації, сигналізації і реєстрації 

польотної інформації» 

Тема 2.2.1. Системи збору, обробки та аналізу польотної інформації 

Правила організації об’єктивного контролю в державних і недержавних 

авіакомпаніях і авіапідприємствах. 

Призначення, класифікація та історична довідка про системи збору, обробки 

та аналізу польотної інформації. 

Загальна характеристика методів реєстрації польотної інформації. 

Загальна характеристика методів, засобів обробки та  аналізу польотної 

інформації. 

Тема 2.2.2. Бортові магнітні системи реєстрації польотної інформації 

Призначення та класифікація, склад та розміщення на ПС систем реєстрації 

польотної інформації. 

Основні тактико-технічні характеристики систем реєстрації польотної 

інформації. 

Структурні (функціональні) схеми магнітних систем реєстрації польотної 

інформації та їх взаємодія з системами регіонального та магістрального літака, 

силової установки та авіоніки.  

Тема 2.2.3. Бортові твердотільні реєстратори  польотної інформації 

Основні тактико-технічні характеристики твердотільних пристроїв та систем 

реєстрації польотної інформації ПС. 

Принципи роботи та взаємодія бортових твердотільних реєстраторів польотної 

інформації з системами  регіонального та магістрального літака, силової установки 

та авіоніки.  

Контроль працездатності та перевірка відповідності нормам технічних 

параметрів систем реєстрації  польотної інформації. 

Типові несправності та відмови систем реєстрації  польотної інформації ПС та  

методи їх усунення. 

Тема 2.2.4. Особливості технічного обслуговування систем індикації, 

сигналізації і реєстрації ПС 

Загальні правила і програми технічного обслуговування систем індикації та 

сигналізації регіонального і магістрального літака.  

Загальні правила технічного обслуговування систем реєстрації  польотної 

інформації регіонального і магістрального літака.  

Правила техніки безпеки при виконанні ТО систем індикації, сигналізації і 

реєстрації. 
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