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0 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

0.1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей курс з підготовки льотни інструкторів (літак) – FI(A) має розглядатися як 

додаток до CHAS-TM-M. Цей додаток визначає порядок проведення навчання 

для отримання ретингу польотів за приладами (літак) в ATO CHAS. 

Це CHAS-CM-CRI публікується під керівництвом Керівника з підготовки (НТ) та 

розповсюджується серед посадових осіб та окремих тримачів копій CHAS-CM-

CRI відповідно до переліку, що міститься на початку цього керівництва. 

Електронна версія цього керівництва доступна для всіх зареєстрованих 

користувачів сайту http://crew.chas.com.ua  

Державна авіаційна служба України (SAAU) має перевірити та затвердити 

кожну нову ревізію CHAS-CM-CRI до її публікації та розповсюдження. 

Сторінка погодження та затвердження для цього видання CHAS-CM-CRI, за 

підписами Відповідального керівника, Керівника з підготовки, Керівника з 

якості (СММ) та уповноваженї особи Державної авіаційної служби є частиною 

розділу «Перелік діючих сторінок». Кожного разу при новій ревізії, старий 

перелік діючих сторінок має залишатися як вкладинка (перекреслена 

червоною діагональною лінією) щоб була можливість відслідковування 

затвердження ревізій. 

0.2 ЗОБОВЯЗАННЯ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ 

CHAS-CM-CRI та будь які пов’язані документи розроблено задля відповідності 

процедур АТО національним авіаційним правилам України. 

Крім цього, CHAS-CM-CRI відповідає також правилам, директивам та 

рекомендованій практиці міжнародної організації цивільної авіації ICAO, за 

умови якщо вони не суперечать національним правилам України. 

У випадку невідповідності положень CHAS-CM-CRI та національного 

законодавства, останнє має пріоритет. Якщо будь хто із зареєстрованих 

тримачів копії CHAS-CM-CRI виявить таку невідповідність, він мусить негайно 

сповістити НТ, який у свою чергу має негайно вжити коригуючих заходів. 

 

http://crew.chas.com.ua/
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0.3 ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА КЕРІВНИЦТВА 

CHAS-CM-CRI постійно переглядається та оновлюється задля забезпечення 

актуальною інформацією всього персоналу навчального закладу, необхідної 

для проведення навчальних заходів ефективно та у відповідності до 

стандартів з урахуванням юридичних обмежень. 

В CHAS-CM-CRI також будуть враховуватися коментарі та пропозиції 

користувачів цього Керівництва. З метою надання коментаря чи пропозиції 

на внесення змін, має бути використана Форма пропозицій щодо внесення 

змін в Керівництво (див. Частина 5, Додатки, CHAS-OMM), задля надання 

такої інформації НТ або СММ. 

CHAS-CM-CRI складається із наступних частин: 

 Адміністративний розділ 

 Частина 0. Загальна інформація 

 Частина 1. Навчальний план 

 Частина 2. Наземна підготовка, брифінги та вправи у повітрі 

 Частина 3. Підготовка на тренажерах 

 Частина 4. Теоретична підготовка 

 Частина 5. Додатки 

Зміст та структура CHAS-CM-CRI повністю відповідає вимогам національного 

законодавства та PART-ORA. Лише Частини 0 та 5 додаються до рекомендації, 

що містить PART-ORA. 

0.4 ПОПРАВКИ ТА РЕВІЗІЇ 

0.4.1 ПЕРМАНЕНТНІ ЗМІНИ ДО КЕРІВНИЦТВА 

Керівник підготовки (HT) займається підтриманням змісту контрольних 

копій CHAS-CM-CRI відповідно до останньої рвізії.  

Зміни мають включати - змінені сторінки, Перелік діючих сторінок та 

сторінку Історії ревізій. Зміст Керівництва має завжди співпадати із Переліком 

діючих сторінок. 
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Пропозиції щодо внесення змін можуть бути подані до НТ, із 

використанням Форми пропозицій щодо внесення змін в Керівництво. НТ має 

визначити, чи є пропозиція обґрунтованою.  

CHAS, має надавати до SAAU заяву, що містить інформацію, про поправки, 

із датою їх введення в дію. Така заява має включати стислий зміст 

запропонованих змін, а також у вигляді додатку - змінені листи та нову 

сторінку Переліку діючих сторінок. Якщо зміни стосуються будь якої частини 

Керівництва що має відношення до Part-FCL, то така поправка має бути 

затверджена SAAU до введення її у дію. У випадку, якщо зміни необхідно 

внести в інтересах безпеки польотів, вони мають бути опубліковані та 

застосовувати з моменту публікації.  

До змін, що не потребують затвердження SAAU відносяться такі зміни, що 

не описані в PART-FCL (наприклад – стандартні форми, додатки до CHAS-CM-

CRI та інше). Такі зміним можуть бути виконані та введені в дію після 

повідомлення про таку зміну до SAAU. Такі зміни не потребують погодження, 

а лише вимагають повідомлення про неї. 

Поправки виконані вручну не допускається, за винятком ситуацій, що 

вимагають негайних поправок або змін в інтересах безпеки польотів. Екіпажі 

повітряних суден (далі – ПС) мають бути повідомлені про всі зміни що 

стосуються безпеки польотів, що вимагають негайного введення в дію. 

CHAS зберігає CHAS-CM-CRI останньої редакції, задля чого сторінки що 

було змінено, мають вставлятися у Керівництво або замінювати усі змінені 

листи, та потрібно контролювати щоб всі листи відповідали останній редакції 

Переліку діючих сторінок.  

Кожна зміна має свій номер, номери ведуться у послідовному порядку. 

Після внесення змінених листів, потрібно внести відповідну інформацію у 

Історії ревізій. Якщо нумерація поправок в Історії ревізій не послідовна, це 

означає що відповідну поправку тримач копії документа не отримав, в 

такому випадку власник копії має негайно звернутися до офісу CHAS. Також 

номер ревізії має бути відображено на кожній сторінці, що було змінено із 

зазначенням дати ревізії цієї сторінки.  
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Якщо поправка чи зміна вимагає додавання додаткових сторінок до 

CHAS-CM-CRI, то у такому випадку нумерація сторінок, окрім числової може 

бути і буквами латинського алфавіту. Наприклад «сторінка 25а, сторінка 25b». 

0.4.2 ТИМЧАСОВІ ЗМІНИ ДО КЕРІВНИЦТВА 

У випадку необхідності введення в дію тимчасової зміни, замість 

виконання зміни CHAS-CM-CRI у вигляді нової ревізії, можна застосувати 

процедуру тимчасової зміни. Такою зміною може бути наприклад: Зміна 

базового аеродрому, зміна в кількості та адресі навчальних аудиторій та ін. 

Таку зміну також необхідно затвердити в SAAU, а сама процедура відповідає 

описаній вище у пункті 0.4.1, із тією відмінністью, що тимчасові зміни мають 

друкуватися на папері жовтого кольору. Після завершення терміну дії зміни, 

замінені оригінальні листи мають бути вставлені у керівництво на своє 

первинне місце. 

Інформація про тимчасові зміни має відображатися в таблиці історії 

тимчасових змін. 

  



COURSE MANUAL CRI 

 
ЧАСТИНА 0. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗДІЛ 

  

Видання 
Оригінал 

Ревізія 
0 

Дата ревізії 
01.08.2019 CHAS-CM-CRI Сторінка 9 

 

0.4.3 ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ ЗМІН 

Номер 
ревізії 

Дата ревізії Номер(и) зміненого листа П.І.Б. та підпис 

(хто замінив) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Супровідний лист, що містить інформацію про зміст ревізії, має 

супроводжувати всі зміни. Супровідний лист має бути підписаний після 

отримання зареєстрованим тримачем  Керівництва та повернутий до 

емітента (НТ). Це дозволить емітенту контролювати належне оновлення всіх 

контрольних копій. 
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0.4.3.1 ПЕРЕЛІК ТИМЧАСОВИХ ЗМІН 

Номер 
зміни 

Дата 
початку дії 

зміни  

Дата 
закінчення 

дії зміни 

Номер(и) 
зміненого листа 

П.І.Б. та підпис 

(хто замінив) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

0.4.4 ЛИСТ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ КОПІЙ 

номер 
копії 

Формат копії Адресат Дата 

1 Друкований Відповідальний керівник 01.08.2019 

2 Друкований та *.pdf ДАС України (SAAU) 01.08.2019 

3 Друкований Керівник підготовки 01.08.2019 

б.н Друкований або *.pdf Співробітники та курсанти АТО 01.08.2019 

Форма підтвердження про отримання (супровідний лист) має бути 

направлена із кожною копією, що має бути підписано адресантом та 

повернуто до НТ якомога швидше. Підтвердження про отримання має на 

меті інформування керівництво CHAS, що кожен адресант копії Керівництва 

отримав свій екземпляр, розуміє його та вніс відповідні необхідні поправки. 

У випадку, якщо  зміни до Керівництва мають фундаментальне значення, 

така зміна оформлюється у вигляді нового видання документу. При цьому 

історія ревізій обнулюється і розпочинається з початку. 
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Інформація щодо номеру видання документу міститься на кожній сторінці. 

НТ несе відповідальність за внесення змін до CHAS-CM-CRI та за 

розповсюдження таких поправок. 

0.4.5 ПОРЯДОК НУМЕРАЦІЇ ТА ІДНЕТИФІКАЦІЇ СТОРІНОК 

COURSE MANUAL CRI 
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                         Повна назва документу 
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0.5 ВПРОВАДЖЕННЯ КЕРІВНИЦТВА 

0.5.1  ЗАСТОСОВАНІ ВИЗНАЧЕННЯ 

В цьому Керівництві з виконання польотів слова застосовуються в такому 

значенні: 

 Слова ПОВИНЕН, МАЄ, МУСИТЬ використовуються в обов’язковому 

значенні, що вказує на обов’язкове виконання дії 

 Слово ВІН має відношення до людини в цілому а не до особи чоловічої 

статі 

 Слово МОЖЕ використовується в консультативному сенсі, що вказує на 

рекомендовану дію. Також це слово може використовуватися у 

дозвільному значенні, що вказує на повноваження чи дозвіл на дію у 

визначеному порядку. 
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 Слова у чоловічому роді, також стосуються і жіночої статі 

 Слова у однині також включають множину і навпаки 

 ВКЛЮЧНО означає «включати, але не обмежуватися ними» 

 ПОВНОВАЖНИЙ ОРГАН означає будь який юридичний орган, що має 

право контролювати, наглядати, керувати діяльністю АТО. 

 ІНСТРУКТОР вживається по відношенню до льотних інструкторів, 

інструкторів тренажеру та викладачів теоретичних знань 

 ПРАВИЛА означають всі відповідні національні та міжнародні правила, 

директиви, циркуляри тощо, видані компетентним повноважним 

органом. 

0.5.2 ЗНАННЯ ПЕРСОНАЛОМ CHAS-CM-CRI 

CHAS-CM-CRI є основним документом при проведенні навчальних заходів. 

Повне знання цього Керівництва персоналом є обов’язковим, і якщо це не 

загрожує безпеці, жодне відхилення від його положень не припустиме без 

попереднього погодження із НТ.  

Кожен інструктор має повністю знати свої обов’язки та відповідальність, що 

зазначено в цьому Керівництві, і задля цього він мусить мати глибокі знання 

CHAS-CM-CRI. 

0.5.3 КОНТРОЛЬ КЕРІВНИЦТВА 

НТ та СММ проводять регулярні виїзді перевірки індивідуальних копій CHAS-

CM-CRI. Тримачі CHAS-CM-CRI мають надавати свою копію (копії) для 

перевірки, коли це необхідно. 
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1 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

1.1 МЕТА КУРСУ 

Метою Курсу підготовки пілота для отримання кваліфікаційної відмітки 

інструктора класу ПС - CRI, є підготовка пілотів і набуття ними 

кваліфікаційного рівня та компетенції, викладеного в FCL.920, а саме: 

 Підготовка ресурсів; 

 Створення сприятливих для навчання умов; 

 Представлення знань; 

 Впровадження методів контролю факторів загроз та помилок та 
управління ресурсами екіпажу; 

 Розрахунок часу для досягнення цілей навчання; 

 Сприяння навчанню; 

 Оцінювання виконаної студентом роботи; 

 Контроль та перевірка успіху; 

 Оцінювання навчальних занять;  

 Звіт про результат. 

1.2 ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ПІДГОТОВКУ 

1.2.1 МІНІМАЛЬНИЙ ВІК 

18 років. 

1.2.2 МЕДИЧНІ ВИМОГИ 

Перед початком льотної підготовки курсант має отримати відповідний 

медичний сертифікат 1го або 2го класу. 

1.2.3 НАЯВНІСТЬ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ/ПІДГОТОВКИ 

(a) Кандидат на отримання кваліфікаційної відмітки CRI повинен виконати, 
як мінімум: 

(а) для багатодвигунних літаків: 
(1) 500 годин польотного часу в якості пілота літаків; 
(2) 30 годин в якості командира на відповідному типі або класі літака. 
(b)  для однодвигунних літаків: 
(1) 300 годин польотного часу в якості пілота літаків; 
(2) 30 годин в якості командира на відповідному типі або класі літака. 

1.2.4 ІНШІ ВИМОГИ 

Дивись пункт 1.2.4 CHAS-TM-M. 
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1.3 ЗАЛІК ПОПЕРЕДНЬОГО ДОСВІДУ 

Кандидатам, які мають або мали кваліфікаційну відмітку льотного 
інструктора (FI), досвід буде зараховано в повному обсязі інформаційно-
методичного навчання (Етап 1), Програми теоретичної підготовки. 
Залік попереднього досвіду виконує САА України, та уповноважені 

представники (в ТОВ ЧВАШ - МКК). 

Рівень раніше набутих теоретичних знань і практичних навичок зараховується 

в рахунок Програм Курсу за рішенням МКК після перевірки наданих ліцензій, 

оціночних листів та книг обліку нальоту, яке оформлюється у Формі 

характеристики кандидата на навчання. 

1.4 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

1.4.1 ЛЬОТНЕ НАВЧАННЯ 

Має об’єм 5 годин льотного навчання у випадку МЕ або 3 години у випадку 
SE, без врахування часу на перевірки з екзаменатором. 

1.4.2 ТРЕНАЖЕРНА ПІДГОТОВКА 

Не застосовується 

1.4.3 ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА 

Має об’єм: 63 годин теоретичних занять, із врахуванням часу на екзамени. 

1.5 РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Наступний розклад надано для загальної інформації. Розклад може 

змінюватися залежно від: 

- Можливості курсанта; 

- Наявності погодниг умов; 

- Інші експлуатаційні обмеження. 

1.5.1 РОЗКЛАД КУРСУ в тижнях: 

Тиждень 1 Тиждень 2 Тиждень 3 

Теорія 30 год 
Всього 15 год 

Теорія 30 год 
Всього 30 год 

Екзамени 

- - 5 год 
Всього 5 

Льотний екзамен 
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1.6 ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ 

1.6.1 ЩЕННИЙ ТА ЩОТИЖНЕВИЙ РОЗКЛАД  

Дивись пункт 1.6.1 CHAS-TM-M. 

1.6.2 НЕСПРИЯТЛИВІ ПОГОДНІ УМОВИ 

Дивись пункт 1.6.2 CHAS-TM-M. 

1.6.3 ВІДМІНА ТА ЗМІНА РОЗКЛАДУ ТРЕНУВАНЬ 

Дивись пункт 1.6.3 CHAS-TM-M. 

1.6.4 ОБМЕЖЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ 

Зазвичай має бути щонайменше 30 хвилин перепочинку для курсанта перед 

наступним польотом. Докладніше дивись CHAS-TM-M та CHAS-OM, розіл 1. 

1.7.  ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Дивись пункт 1.7 CHAS-TM-M. 

1.8. ПІДГОТОВКА З УРАХУВАННЯМ АСПЕКТІВ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ 

Дивись пункт 1.8 CHAS-TM-M. 

1.9.  ПЕРЕВІРКИ ТА ЕКЗАМЕНИ 

Заявник на отримання CRI має продемонструвати САА України рівень 

теоретичних знань, необхідний для повноважень, наданих власнику CRI. 

Кандидат повинен продемонструвати рівень знань, відповідний до прав, що 

надаються, з наступних дисциплін: 

 Інформаційно методичне навчання; 

 Авіаційне законодавство; 

 Льотні характеристики асиметричного польоту; 

 Конкретний тип літака – експлуатація систем;  

 Обмеження щодо конструкції літака та двигуна; 

Додатково дивись пункт 1.9 CHAS-TM-M. 

1.10  ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ 

Дивись пункт 1.10 CHAS-TM-M. 

1.11  СТАНДАРТИ ТА РІВЕНЬ ГОТОВНОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ. 
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Дивись пункт 1.11 CHAS-TM-M. 
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2 БРИФІНГИ ТА ВПРАВИ В ПОВІТРІ 

2.1 ВПРАВИ З ТЕХНІКИ ПІЛОТУВАННЯ 

Всі програми льотної підготовки побудовано із використанням стандартних 

вправ льотної підготовки, що відповідають AMC2 до PART-FCL. Скорочений 

перелік елементів складено у формі карток для полегшення щоденного та 

оперативного використання інструкторами. Детальніше дивись  пункт 2.1 

CHAS-TM-M. 

2.2. ДОВІДКОВИЙ ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІКИ ПІЛОТУВАННЯ 

Програма льотної підготовки побудована із використанням вправ льотної 

підготовки, що міститься в пункті 2.1. Програма у вигляді таблиці знаходиться 

нижче. Таблиця має наступну інформацію: 

Тренування – Унікальний ідентифікатор тренування, що застосовується в 

межах ATO CHAS. 

Опис тренування – Скорочена назва тренування для полегшення роботи 

інструктора. 

Час – Загальний час запланованого тренування. Це не означає що все 

тренування має бути виконано за один виліт. 

Польотів – Кількість посадок, запланованих цим тренуванням. Це не означає, 

що після кожної посадки має бути зупинка, політ модже бути виконано 

«конвеєром». 

Загальний час (посадок) – Підсумковий час за період проходження програми 

а також кількість посадок по наростаючій. 

ПС/FNPT – Тренування має бути виконано на ПС чи можливе виконання на 

FNPT. 

Стандартні вправи (примітки) - інформаця щодо вправ, які мають бути  

виконані при даному тренуванні.  Також тут може бути додаткова 

інформація, як то необхідність використання IFR-hood (засіб імітаціії 

приладових умов польоту). 
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2.2.1. СТУКТУРА ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ІНСТРУКТОРІВ КЛАСУ ПС – CRI 

Тренува
ння 

Суть польоту 
Час (год.хв) 

Польотів 
Загальний час 

(посад.) 
ПС 

Стандартні вправи, 
(примітки) З інст.. Як КПС 

Етап 1 

CR1G Ознайомлення з ПС 02.00 - 02.00 ПС Впр. 1CR 

CR1 Руління 00.30 - 1 00.30 (01) ПС Впр. 2CR 

CR2 Прямолінійний горизонтальний політ 00.30 - 1 01.00 (02) ПС Впр. 3CR 

CR3 Повільний політ 01.00 - 2 02.00 (04) ПС Впр. 4CR 

CR4 Політ по колу 00.30 - 4 02.30 (08) ПС Впр. 2CR, 3CR 

CR5* Політ по колу 00.30 - 4 03.00 (12) ПС Впр. 2CR, 3CR 

Етап 2 

CR6 Політ з асиметричною тягою 01.30 - 3 04.30 (15) ПС Впр. 5CR 

CR7* Політ з асиметричною тягою 00.30 - 1 05.00 (16) ПС Впр. 5CR 

 ЗАГАЛОМ 05:00 - 16 05.00 (16)  

* -    Льотне прогресивне тестування із льотним інструктором ТОВ ЧВАШ. Тестування може виконати інструктор, що проводив навчання, якщо немає інших 

вказівок керівництва ТОВ ЧВАШ (CFI або HT). 

 

Примітка 1. Польоти з екзаменатором не враховані в структурі програми льотної підготовки та мають бути виконані після повного завершення 

навчання за курсом. 

Примітка 2. При навчанні CRI на SE літак, виконується лише перший етап льотного навчання, після чтого виконується перевірка з екзаменатором, у 

випадку навчання на МЕ додатково мають бути виконані навчальні польоти за другим етапом Програми льотного навчання.    
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(Виконується як при польотах для МЕ так і для SE) 
CR1G.   Ознайомлення з ПС 
Наземна підготовка -  02:00 
Опис: Впр. 1CR 
Брифінг:  
(1) Вступ до знань про ПС 
(2) Пояснення розміщення органів керування в кабіні ПС 
(3) Системи та засоби керування 
(4) Двигуни ПС 
(5) Карти контрольних перевірок та тренувань 
(6) Відмінності при керуванні з інструкторського місця 
(7) Навчання на випадок аварійних ситуацій: 

(і) дії у разі пожежі у повітрі та на землі (іі) дії при евакуації: місцезнаходження виходів та порядок 

застосування аварійного обладнання (наприклад вогнегасників і т.п.) 

(8) Передпольотні приготування та передпольотний огляд літака: 
(і) бортова документація (іі) зовнішні перевірки ПС (ііі) внутрішні перевірки ПС (iv) прив’язні ремені, 

регулювання крісел або педального блоку. 

(9) Процедури запуску двигуна: 
(і) використання контрольних карт (іі) контрольна карта перед запуском двигуна (ііі) контрольна 

карта після запуску двигуна 

Повітряна вправа: 
(1) Зовнішні ознаки 
(2) Розташування органів керування в кабіні ПС 
(3) Системи літака 
(4) Карти контрольних перевірок та тренування 
(5) Дії у випадку пожежі у повітрі та на землі: 

(і) двигун (іі) кабіна ПС (ііі) електросистема 

(6) Відмови систем (наявних на ПС) 
(7) Відпрацювання дій при евакуації (розташування аварійного обладнання та виходів) 
(8) Підготовка до польоту та дії після польоту: 

(і) дозвіл на виліт та прийняття літака (іі) технічний журнал або свідоцтво про технічне 

обслуговування (ііі) розрахунок масси, центрування та льотних характеристик ПС (iv) зовнішні 

перевірки ПС (v) прив’язні ремені, регулювання крісел або педального блоку (vi) запуск та прогрів 

двигуна (vii) перевірки після запуску двигуна (viii) перевірки навігаційного та радіообладнання (ix) 

перевірка висотоміра (футоміра) та процедури встановлення тиску (x) перевірка потужності двигуна 

(xi) охолодження та вимкнення двигуна (xii) Заповнення післяпольотної документації 

Мета: 
Ознайомитися із органами керування ПС та відпрацювати на задовільному рівні аварійні процедури. 

 

CR1. Руління 
Рекомендована висота польоту – висота аеродромного кола 
Кількість польотів з інструктором  - 1 
Час на політ з інструктором             - 00:30 
Опис: Впр. 2CR 
Брифінг: 
(1) Процедури до початку руління (більша маса: більша інерція ПС) 
(2) Вплив асиметричної тяги двигунів 
(3) Запобіжна заходи на вузькій руліжній доріжці 
(4) Процедури перед зльотом: 

(і) використання карт контрольних перевірок (іі) перевірка потужносі двигуна (ііі) карта контрольних 

перевірок перед зльотном (iv) інструкторський брифінг на випадок виникнення аварійної ситуації 

під час зльоту, наприклад відмова двигуна 
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(5) Зліт та початковий набір висоти 
(і) взаємодія з ОПР (іі) фактори що впливають на дистанцію розбігу та зльоту (ііі) правильна 

швидкість відриву (iv) важливість безпечної швидкості (v) зліт при бічному вітрі, розрахунок та 

процедури (vi) зліт з короткої смуги, розрахунок та процедури (vii) Робота із двигуном після зльоту: 

дросель, крок та синхронізація двигунів 

(6) Набір висоти: 
(і) перевірки перед набором висоти (іі) робота із двигуном (використання дросельної заслінки або 

кроку гвинта) (ііі) максимальна скоропідйомність (iv) максимальний кут набору висоти (v) 

синхронізація двигунів 

Повітряна вправа: 
(1) Перевірки перед початком руління 
(2) Початок руху, контроль швидкості та зупинка 
(3) Контроль напрямку та розвороту 
(4) Розвороти у обмеженому просторі 
(5) Покидання місця паркування 
(6) Вільний рух руля напрямку (важливо щоб пілот був у змозі повністью вижимати педалі руля 
напрямку) 
(7) Перевірки приладів 
(8) Аварійні процедури (відмова гальм або органів керування літаком) 
(9) Процедури перед зльотом: 

(і) використання карт контрольних перевірок (іі) перевірка потужності двигуна та систем 

(ііі) карта перевірок перед зльотом (iv) інструкторський брифінг на випадок аварійної ситуації під 

час зльоту 

(10) Зліт та первинний набір висоти: 
(і) взаємодія з органом керування повітряним рухом (іі) контроль напрямку та використання 

потужності (ііі) швидкість відриву (iv) вплив бокового вітру та процедури (v) процедури зльоту з 

коротких злітних полос (vi) процедури після зльоту (на відповідному етапі польоту): 

(А) прибирання шассі (В) прибирання закрилків (якщо прийнятно) (С) вибір параметрів 

наддуву та обертів двигуна (D) синхронізація двигунів (E) інші процедури (відповідно до типу 

ПС) 

(11) Набір висоти: 
(і) перевірки перед набором висоти (іі) вибір потужності для нормального та прискореного набору 

висоти (ііі) швидкість обертів двигуна та обмеження (iv) вплив висоти на наддув, при повністью 

відкритій дросельній заслінці (v) вирівнювання на заданій висоті: вибір потужності (vi) набір висоти 

із випущеними закрилками 

(vii) відновлення нармального набору висоти (viii) набір висоти у крейсерському режимі (ix) 

максимальний кут набору висоти (x) процедури встановлення висотоміра (футоміра) (xi) довгий 

набір висоти та використання жалюзей охолодження двигуна (xii) перевірка приладів 

Мета: Відпрацювати руління та виконати один політ по колу. 

 

CR2. Прямолінійний горизонтальний політ 
Рекомендована висота польоту – висота аеродромного кола 
Кількість польотів з інструктором  - 1 
Час на політ з інструктором             - 00:30 
Опис: Впр. 3CR 
Брифінг: 
(1) Вибір потужності: робота дросельною заслінкою чи кроком гвинта 
(2) Синхронизація двигунів 
(3) Аспекти витрати палива 
(4) Використання тримера: руля висоти та напрямку (елеронів за наявності) 
(5) Використання закрилків: 
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(і) вплив на тангаж (іі) вплив на повітряну швидкість 

(6) Використання шассі: 
(і) вплив на тангаж (іі) вплив на повітряну швидкість 

(7) Регулювання паливної суміші 
(8) Використання додаткового обігріву вхідного повітря або карбюратора 
(9) Робота із заслінками охолодження двигуна 
(10) Використання ветеляції та системи обігріву кабіни 
(11) Використання інших систем (що наявні на ПС) 
(12) Зниження: 

(і) перевірки перед зниженням (іі) нармальне зниження (ііі) вибір режиму роботи двигуна та 

кроку гвинта (iv) контроль охолодження двигуна (v) процедури аварійного зниженння 

(13) Розвороти: 
(і) прості розвороти (іі) розвороти при наборі та зниженні висоти (ііі) круті розвороти (із креном 

45о та більше) 

Повітряна вправа: 
(1) При нормальній крейсерській потужності: 

(і) вибір крейсерської потужності (іі) значення наддуву та обуртів двигуна (ііі) синхронізація 

двигунів (iv) встановлення положення тримерів (v) вибір льотних характеристик: дистанція або 

час 

(2) Сканування приладів 
(3) Використання закрилків (в залежності від етапу польоту): 

(і) швидкість менша Vfe (іі) вплив на тангаж (ііі) вплив на повітряну швидкість 

(4) Використання шассі: 
(і) повітряна швидкість нижча Vlo / Vle (іі) вплив на тангаж (ііі) вплив на повітряну швидкість 

(5) Використання регулятора паливної суміші 
(6) Використання додаткового обігріву повітря або карбюратора 
(7) Використання жалюзей охолодження двигуна 
(8) Використання системи вентиляції та обігріву кабіни 
(9) Використання інших систем ПС (щ9о наявні на ПС) 
(10) Зниження: 

(і) перевірки перед зниженням (іі) вибір потужності: наддув та швидкість обертів двигуна (ііі) 

зниження в круїзному режимі роботи двигуна (iv) застосування охолодження двигуна: 

використання жалюзей капота двигуна (v) вирівнювання (vi) зниження із випущеними закрилками 

(vii) зниження із випущеним шассі (viii) процедури встановлення футоміра (ix) контроль приладів 

(x) аварійне зниження 

(А) що застосовується на данному ПС (В) обмеження швидкості в умовах турбулентності Vno 

(11) Розвороти: 
(і) прості розвороти (іі) розвороти при наборі та зниженні висоти (ііі) круті розвороти (із креном 

45о та більше) (iv) контроль показників приладів 

Мета: Відпрацювання горизонтальний політ на ПС. 

 

CR3. Повільний політ 
Рекомендована висота польоту – від 4000 ft AGL 
Кількість польотів з інструктором  - 2 
Час на політ з інструктором             - 01:00 
Опис: Впр. 4CR 
Брифінг: 
(1) Експлуатаційні характеристики під час повільного польоту: політ на швидкості Vs1 та Vs0 + 5knots 
(2) Імітація відходу на друге коло при виконанні повільного польоту: 

(і) на швидкості Vsse із випущеними закрилками (ii) засвоєння змін тангажу 

(3) Звалювання: 
(і) вибір потужності (ii) ознаки наближення звалювання (iii) характеристики при повному 
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звалюванні (iv) відновлення прямолінійного польоту після повного звалювання (v) вихід із 

початкового звалювання (vi) вхід та вихід із звалювання в посадковій конфігурації (vii) вихід із 

початкового етапу звалювання у посадковій конфігурації 

(4) Політ за приладами (основними): 
(і) прямолінійний політ (іі) набір висоти (ііі) розвороти (iv) зниження 

(5) Аварійні процедури (без відмов двигуна) що застосовуються на даному ПС 
(6) Підхід та посадка з аеродромного кола польотів 

(і) проміжнок між 2 та 3 розворотами: 

(А) повітряна швидкість менша за Vfe (В) використання закрилків (відповідно до типу ПС) (С) 

перевірки перед посадкою (D) місце виконання 4го розвороту 

(іі) посадкова пряма: 

(А) вибір потужності (дросельна заслінка чи крок гвинта), використання закрилків та тримерів 

(В) підтримання правильної повітряної швидкості 

(ііі) кінцевий етап заходу на посадку 

(А) регулювання потужності (швидкість реакції та усунення помилок) (В) додаткове 

використання закрилків (якщо можливо) (С) конфігурація при випущеному шасі (D) вибір точка 

приземлення (E) зменшення швидкості до значення Vat (F) підтримання кута глісади 

 (іv) посадка:  

(А) збільшення швидкості зниженя (В) збільшення дистанції посадки та пробігу (С) зниження та 

посадка із боковим вітром (D) розрахунок при бічному вітрі (E) зниження та посадка на коротку 

ЗПС  (F) процедури при посадці на коротку ЗПС: розрахунок 

Повітряна вправа: 
(1) Перевірки безпеки 
(2) Встановлення та підримання (закрилки прибрані): 

(і) Vs1 + 5knots (іі) підримання характеристик літака в керованому стані 

(3) Встановлення та підримання (закрилки випущені): 
(і) Vs0 + 5knots (іі) підримання характеристик літака в керованому стані 

(4) Імітація відходу на друге коло із випущеними закрилками: 
(і) зниження на повітряній швидкості не нижче Vsse, наприклад на швидкості Vsse чи Vmca + 10knots 

(іі) встановлення зльотної потужності та початок набору висоти (ііі) запамятати зміни у значенні 

тангажу 

(5) Відновлення нормального польоту 
(6) Звалювання: 

(і) вибір значення обертів двигуна (іі) ознаки звалювання (ііі) характеристики при розвинутому 

звалюванні (iv) відновлення польоту після повного звалювання: важливість правильного вибору 

потужності (v) відновлення на початковому етапі звалювання (vi) звалювання та відновлення 

польоту у посадковій конфігурації (vii) відновлення нормального польоту на початковому етапі із 

випущеним шассі 

(7) Польоти за приладами (основними): 
(і) горизонтальний прямолінійний політ (іі) набір висоти (ііі) розвороти (iv) зниження 

(8) Аварійні процедури (без відмов двигуна) що застосовуються на даному ПС 
(9) Підхід та посадка з аеродромного кола польотів 

(і) проміжнок між 2 та 3 розворотами: 

(А) контроль швидкості (менше ніж для Vfe) (В) використання закрилків (відповідно до типу ПС) 

(С) перевірки перед посадкою (D) контроль швидкості та висоти (Е) місце виконання 4го 

розвороту 

(іі) посадкова пряма: 

(А) вибір потужності (дросельна заслінка чи крок гвинта) (В) використання закрилків та 

тримерів (С) підтримання правильної повітряної швидкості 
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(ііі) кінцевий етап заходу на посадку 

(А) додаткове використання закрилків (якщо можливо) (В) підтвердження виходу шассі (С) 

вибір точка приземлення (D) зменшення швидкості до значення Vat (F) підтримання кута 

глісади: використання потужності 

 (іv) посадка:  

(А) контроль швидкості зниженя на вирівнюванні (В) розрахунок при бічному вітрі (С) довший 

пробіг після посадки (D) підхід та посадка на коротку чи грунтову ЗПС (E) попередження та 

запобіжні заходи 

(10)  Політ із асиметричною тягою. 
Під час виконання цього тренування, максимум зусиль має бути спрямовано на засвоєння наступних 

елементів: 

(і) Обставини при яких має бути виконано флюгерування та розфлюгерування гвинта, наприклад 

безпечна висота; дотримання вимог щодо безпечних висот для відпацювання тренувань, погодні 

умови, відстань до найближчого доступного аеродрому 

(іі) процедури взаємодії інструктора та курсанта, наприклад правильна інтерпритація рухів задля 

запобігання непорозумінь, особливо при вдпрацюванні флюгерування та розфлюгерування при 

встановленому режимі нульової тяги при відпрацюванні асиметричної тяги при польоті по колу. 

Ця процедура включає узгодження порядку відключення двигунів або їх перезапуску або 

встановлення нульової тяги та ідентифікація відмови та ії ознак 

(ііі) розгляд має приділяти увагу уникненню перенавантаження «працюючого» двигуна та 

зниження льотних характеристик літака при відпрацюванні асиметричного польоту 

(iv) необхідність використання карт контрольих перевірок, що відностяться до конкретного ПС 

Мета: Відпрацювати процедури при повільному польоті та зриві/штопорі. 

 

CR4. Політ по колу 
Рекомендована висота польоту – висота аеродромного кола 
Кількість польотів з інструктором  - 4 
Час на політ з інструктором             - 00:30 
Опис: Впр. 2CR, 3CR 
Брифінг: 
Відповідно до тренувальних польотів CR1 та CR2 
Повітряна вправа: 
Відповідно до тренувальних польотів CR1 та CR2 
Мета: Відпрацювання польотів по аеродромному колу на ПС. 

 

*CR5. Політ по колу 
Рекомендована висота польоту – висота аеродромного кола 
Кількість польотів з інструктором  - 4 
Час на політ з інструктором             - 00:30 
Опис: Впр. 2CR, 3CR 
Брифінг: 
Відповідно до тренувальних польотів CR1 та CR2 
Повітряна вправа: 
Відповідно до тренувальних польотів CR1 та CR2 
Мета: Прогресивне льотне тестування з інструктором ТОВ ЧВАШ, для допуску до екзаменаійного 
польоту із Екзаменатором, призначеним САА України. У випадку навчання на МЕ, виконується як 
звичайний тренувальний політ. 
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 (Виконується лише при польотах для МЕ) 
CR6. Політ з асиметричною тягою 
Рекомендована висота польоту – від 4000 ft AGL 
Кількість польотів з інструктором  - 3 
Час на політ з інструктором             - 01:30 
Опис: Впр. 2CR, 3CR 
Брифінг: 
(1) Загальні знання про політ із асиметричною тягою 
(2) Флюгерювання гвинта: принцип робори 
(3) Вплив на літак на круїзній швидкості 
(4) Загалні знання про вплив на характеристики ПС 
(5) Зміни у опорі на ногу для підтримання напрямку польоту (без використання тримера) 
(6) Незафлюгерований гвинт 
(7) Відновлення нормального польоту при нольотій тязі 
(8) Тиск на ногу при встановленні гвинта у положення нольової тяги 
(9) Вплив та визначення відмовившого двигуна під час горизонтального польоту 
(10) Сили та ефект рискання 
(11) Види відмов: 

(і) несподіваниа та поступова відмова 

(іі) повна та часткова відмова 

(12) Рискання, напрямок та наступний ефект рискання 
(13) Індикація польотної інформації на приладах 
(14) Ідентифікація двигуна, що відмовив 
(15) Пари сил та розбалансування сил: вплив на висоту польоту 
(16) Використання протидії рисканню кермом напрямку 
(17) Використання елеронів: небезпеки зловживання 
(18) Використання руля висоти для підтримання висоти польоту 
(19) Використання потужності для підтримання безпечної швидкості та висоти 
(20) Відновлення прямолінійного горизонтального польоту: одночасне збільшення швидкості 
та зниження потужності 
(21) Визначення відмовившого двигуна: відмовивший двигун = відмовивша нога 
(22) Використання приладів двигуна для визначення: 

(і) тиск та подача палива  

(іі) вплив блока керування двигуном на RPM на вищих і нижчих повітряних швидкостях 

(ііі) прилади контролю температури двигуна 

(23) Підтвердження ідентифікації: перекрити дросельну заслінку відмовившого двигуна 
(24) Вплив на виявлення відмовившого двигуна під час розвороту 
(25) Визначення та керування 
(26) Бічні сили та ефектв рискання 
(27) Під час розвороту: 

(і) вплив відмови «внутрішнього» двигуна: ефект моментальної та поступової відмови 

(іі) вплив відмови «зовнішнього» двигуна: ефект моментальної та поступової відмови 

(ііі) можливість плутанини в ідентифікації (зокрема на малій потужності): 

(А) правильне використання руля напрямку 

(В) можливість необхідності повернення до горизонтального польоту для корректної 

ідентифікації 

(iv) візуальна ідентифікація та за допомогою приладів роботи двигуна 

(v) вплив зміни швидкості та потужності 
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(vi) взаємозвязок між тягою та швидкістью 

(vii) при нормальній крейсерскій швидкості та потужності: чітке усвідомлення відмови 

двигуна 

(viii) при низькій безпечній висоті та потужності набору висоти: найбільш легке 

визначення відмови двигуна 

(ix) швидкісне зниження на мінімальній потужності: можливість розпізнавання 

асиметричної тяги (відмови двигуна) 

(28) Мінімальна швидкість контрольованого польоту: 
(і) Індикація приладу повітряної швидкості: червона лінія дуги  

Примітка. Дане тренування виконується при мінімумі керованості літака в різних умовах, які 

курсант може ще може контролювати при асиметричній тязі, досягається поступивм 

зниженням швидкості. Несподівана та повна втрата керованотсі не повинна демонструватися 

при швидкості меншій, наж Vmca згідно КЛЕ ПС. Ціль даного тренування продовжити 

поступове збільшення навантаження на курсанта при асиметричній тязі у складних та 

екстримальних польотних умовах. Це тренування не є демонстрацією Vmca 

(іі) Методи оцінки критичних швидкостей у залежності від крену/тангаду та відновлення 

горизонтального положення: небезпеки що виникають коли мінімальна швидкість 

контрольованого полшьоту та швидкість звалювання мають близькі значення: 

використання Vsse 

(ііі) Встановлення мінімальної швидкості керування літаком для кожного із двигунів, що 

можуть спричинити асиметричну тягу (якщо можливо) 

(iv) вплив мінімальної швидкості контрольованого польоту на: 

(А) крен 

(В) налаштування нульової тяги 

(С) зльотну конфігурацію 

(а) випущене шассі та закрилки у зьотному положенні 

(b) шассі прибрано та закрилки у зльотному положенні 

Примітка. Важливо розуміти що використання значеняя тангажу 5о викликає роботу на 

одному двигуні викликає зниження швидкості Vmca та кращі льотні характеристики у 

порівнянні із горизонтальним польотом. Для виробників ПС є нормальною процедурою 

визначення Vmca при куті тангажу 5о. Таким чином значення Vmca, що вказані в КЛЕ ПС були 

отриманні вказаним методом. 

(29) Флюгерування та розфлюгерування: 
(і) мінеімальна висота для тренування флюгерування та розфлюгерування 

(іі) керування двигуном: заходи (перегрів, умови обмерзання, «шприцування», прогрів, 

методи імітації відмови двигуна, вивчення керівництва двигуна та сервісних бюлетенів та 

інструкцій) 

(30) Процедури при відмові двигуна: 
(і) коли було досягнено збереження контролю, операції що мають бути виконані 

залежать від етапу польоту та типу літака 

(іі) етапи польоту: 

(А) крейсерський політ 

(В)критичні етапи такі як відразу після зльоту чи під час заходу на посадку чи відходу на 

друге коло 
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(31) Тип повітряного судена (особливості) 
Можливі варіації послідовності дій при відпрацюванні аварійних ситуацій а також між 
картами контрольних перевірок у звязку із відмінностями між типами ПС а також моделими 
одного типу ПС, що відображається у КЛЕ ПС (або еквівалентному документі), що мають бути 
враховані при відпацюванні даного тренування. 
Наприклад одне КЛЕ ПС може вимагати прибрати шасі та закрилки до флюгерування гвинта, 
у той час як інший еквівалентий документ на інше ПС може вимагати виконання 
флюгерування як першочергову дію. Причиною такої вимоги може бути той факт, що деякі 
гвинти не можуть бути зафлюгеровані, якщо швидкість обертів двигуна впала нижче 
мінімально допустимого значення. 
Також причиною може бути той факт що конструкція шассі у випущеному положенні може 
створювати більшгий супротив повітрю, аніж незафлюгерований гвин. 
Ось чому розділ «першочергові заходи» та «подальші дії» має бути використано як довідкову 
інформацію з порядку виконання дій, при цьому конкретний порядок має бути взято із КЛЕ 
(або еквівалентного документв) конкретного ПС, що використовується під час підготовки 
згідно курсу. 
(32) Відмова двигуна під час польоту в крейсерському чи іншому режимі, за виключенням 
етапів зльоту та посадки: 

(і) першочергові заходи: 

(А) визначення асиметрії та контроль над літаком 

(В) визначення та підтвердження відмовившого двигуна: 

(а) відмова двигуна = відмова ноги 

(b) перекриття дросельної заслінки для підтвердження 

(C) Причини пожежних перевірок: 

(a) типові причини відмови 

(b) методи виправлення ситуації 

(D) Прийняття рішення та процедура флюгерування 

(a) зменшення опору 

(b) поступове збільшення швидкості 

(c) використання тримеру руля напрямку 

(іі) подальші дії: 

(А) працюючий двигун: 

(a) температура, тиск та потужність 

(b) решта параметрів 

(c) електричне навантаження: оцінка та зменшення, у разі необхідності 

(d) вплив джерела живлення на пневматичні прилади  

(е) шассі 

(f) закрилки та інші агрегати 

(В) Зміни у плані польоту: 

(а) ОПР та погодні умови 

(b) висота польоту та круїзна швидкість на одному двигуні 

(c) рішення на повернення чи продовження польоту 

(С) контроль використання палива: найкращий режим використання палива, що 

залишилося 

(D) небезпеки при спробі перезапуску відмовившого двигуна 

(E) дії у разі неможливості підтримання висоти: вплив висоти польоту на наявну 
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потужність 

(F) вплив на льотні характеристики 

(G) вплив наявної та необхідної потужності 

(H) вплив різних конфігурацій літака та налаштувань гвинта 

(I) використання КЛЄ а бо еквівалентного документу (наприклад POH або FM): 

(a) крейсерський політ 

(b)набір висоти: кольорова індикація покажчика повітряної швидкості (синя лінія) 

(c) зниження  

(d) розвороти 

(J) обмеження «живого» двигуна та експлуатація 

(K) зліт та посадка: використання та хзарактеристики 

(33) Істотні фактори 
(і) істотна, безпечна швидкість зльоту 

(A) вплив шасі, закрилків, флюгерування гвинта, зльоту, налаштувань тримеру, 

системи керування шассі та закрилками 

(B) вплив на масу, висоту та температуру (характеристики продуктивності) 

(іі) істотність швидкості набору висоти на одному двигуні (Vyse) 

(A) прискорення до швидкості найкращого набору висоту із одним двигуном та 

підтримання підйому на заданному значенні 

(B) залежність між швидкістью набору висоти на одному двигуні та нормальної 

швидкості набору висоти 

(C) дії при неможливості набору висоти 

(ііі) істотність висоти та швидкості при асиметрії: дії у разі наявності перешкод на висоті 

польоту, при асиметрії 

(34) Відмова двигуна під час зльоту: 
(і) до швидкості Vmca чи швидкості відриву 

(А) прискорення та зупинка за наявності дистанції 

(В) необхідність розрахунків відповідно до КЛЕ, якщо такі є 

(іі) на швидкості більшій Vmca чи швидкості відриву та до безпечної швидкості 

(ііі) негайна посадка чи використання наявної потужності для виконання вимушеної 

посадки 

(iv) розрахунок: 

(А) градація відмов двигуна 

(В) швидкість та час 

(C) маса, висота та температура (льотні характеристики) 

(D) конфігурація 

(E) дистанція наявної ЗПС 

(F) місцерозташування усіх перешкод попереду 

(35) Відмова двигуна після зльоту: 
(і) імітація на безпечній висоті та на/вище безпечної висоти зльоту 

(іі) визначення: 

(A) необхідності набору висоти 

(B) виконання кренів зважаючи на відмову двигуна 

(C) використання наявної потужності працюючого двигуна для набору висоти 
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(D) маса, висота, температура (льотні характеристики) 

(E) ефект наявних умов та обставин 

(36) Першочергові дії: забезпечення контролю повітряної швидкості та використання 
потужності: 

(і) визначення асиметричного стану 

(іі) визначення та підтвердження відмовившого двигуна 

(ііі) флюгерування та видалення опору (процедури відповідно до типу ПС) 

(iv) встановлення кращої швидкості набору висоти на одному двигуні 

(37) Наступні дії: під час встановлення найкращої швидкості набору висоти на одному двигуні 
при асиметричній тязі: 

(і) причини пожені та перевірок 

(іі) працюючий двигун, міркування напрямку 

(ііі) решта процедур 

(iv) зв'язок ОПР 

(v) контроль використання палива 

Примітка: дана процедура має відповідати конкретному ПС та льотній обстановці 

(38) Значення висоти при асиметричній тязі: 
(і) значення висоти при асиметричній тязі, це висота, що необхідна для досягнення 

плюсового значення набору висоти при нормальній швидкості польоту що забезпечує 

контроль над ПС та яка необхідна при виконанні уборки супротиву повітряному потоку 

при виконанні заходу та посадці 

У звязку із тим що літак втратить висоту, при відмові одного двигуна, за час доки 

працюючий двигун вийде на режим, прибереться шасі та закрилки, та літак перейде в 

набір висоти на швидкості Vyse (також називаєма «висота асиметричної тяги»), яку має 

бути прораховано, нижче якої пілот не має права відходити на друге коло. Ця висота 

залежить від таких факторів як тип літака, його повна маса, висота аеродрому, 

температури повітря, швидкості вітра, висоти перешкод на шлях набору висоти, та 

вправності пілота. 

(іі) посадка з аеродромного кола та асиметрична тяга: 

(A) визначення та використання висоти асиметричної тяги 

(B) використання стандартної схеми та нормальні процедури 

(C) процедури при неможливості підтримання висоти аеродромного кола 

(D) налаштування необхідної швидкості та потужності 

(E) рішення на посадку або відхід на друге коло при висоті асиметричної тяги: фактори 

що мають бути враховані 

(ii) важливість підтримання правильної повітряної швидкості (не нижчої ніж Vyse) 

(39) Контроль швидкості та висоти 
(і) взаємозвязок висоти, швидкості та потужності: для мінімально необхідної підйомної 

сили 

(іі) виконання набору висоти на найкращій швидкості при одному двигуні 

(А) ефект наявних систем, живлення для приводу закрилків та випуску шасі 

(В) експлуатація та швидке звільнення місця 

Примітка 1. Повітряна швидкість на якій має прийматися рішення про посадку чи відхід на 

друге коло при нормальних обставинах має дорівнювати або бути вищою за найкращу 
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швидкість набору висоти при одному двигуні, але у будь якому випадку не нижчою ніж 

безпечна швидкість польоту. 

Примітка 2. У будь якому випадку прилад «прийняття рішення» та повязані із ним 

процедури не мають викликати плутанину із процедурою початку відходу на друге коло при 

асиметричній тязі. 

(40) Відмова двигуна при підході та відході на друге коло: 
(і) використання висоти асиметричної тяги та розрахунок швидкості 

(іі) контроль швидкості та напрямку 

(ііі) рішення на посадку, відхід на друге коло або вимушену посадку в залежності від 

обставин 

Примітка. Принайні одна демонстрація та тренування по відмові двигуна згідно цього пункту 
має бути виконано протягом курса підготовки. 
(41) Польоти за приладами при асиметричній тязі: 

(і) визначення залежності льотних характеристик літака під час: 

(А) горизонтальног прямолінійного польоту 

(В) набору та зниження висоти 

(С) стандартних розворотів 

(D) розроротів у горизонтальній площині, при наборі та зниженні висоти включаючи 

розвороти на визначений курс 

(іі) працездатність вакуумних приладів 

(ііі) доступність електричної напруги 

Повітряна вправа: 
Цей розділ охоплює роботу одного двигуна на багатодвигунному літаку, коли один двигун 
відмовив, і він застосовний до всіх подібних легких поршневих літаків. 
Буде доречно користуватись картою контрольних перевірок відносно конкретного ПС.  
(1) Вступ до асиметричного польоту: 

(2) Закрити дросельну заслінку одного двигуна; 

(3) Зафлюгеровати гвинт; 

(4) Вплив на керування літаком на круїзній швидкості 

(5) Вплив на льотні характеристики літака, такі як крейсерська швидкість та 

скоропідйомність 

(6) Зверніть увагу на навантаження ноги, щоб підтримувати постійний курс 

(7) Розфлюгеруйте гвинт; 

(8) Поверніться до нормального польоту знайшовши положення «нульової тяги» дросельної 

заслінки 

(9) Порівняння навантаження на стопу, при зафлюгерованому гвинті і з втановленою 

нульовою тягою  

(10) Вплив та визначення двигуна, що відмовив в горизонтальному прямолінійному польоті 

на крейсерській швидкості.  

(i) повільно закрийте дросельну заслінку одного двигуна 

(ii) зверніть увагу на рискання, крен та зниження по спіралі 

(11) Поверніться до нормального польоту: 

(i) закрийте дросельну заслінку іншого двигуна 

(ii) зверніть увагу на ті самі ефекти в протилежному напрямку 

(12) Метод контролю та визначення відмовившого двигуна - закрийте одну дросельну 
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заслінку та дотримуйтесь курсу та висоти польоту використовуючи: 

(i) контроль рискання кермом напрямку 

(ii) використання елеронів для підтримання горизонтального польоту 

(iii) використання керма висоти для дотримання горизонтальоного польоту 

(iv) потужність (при необхідності) для підтримки повітряної швидкості та висоти 

(13) Альтернативні чи додаткові методи контролю: 

(i) Одночасність дій 

(ii) Опустіть носову часину літака для збільшення повітряної швидкості 

(iii) Зменшітья потужність 

(iv) Втрата висоти: невідворотна. 

(14) Виявлення двигуна, що відмовив: відмова двигуна = відмова ноги 

(15) Використання приладів для ідентифікації: 

(i) Тиск  та наявність пального 

(ii) Прилад контролю обертів двигуна чи робота блоку керування двигуном може 

викликати затруднення у індентифікації 

(iii)  Прилади контролю температури двигуна 

(16) Підтвердження ідентифікації: перекрийте дросель визначеного двигуна 

(17) Вплив та визначення відмови двигуна під час розвороту та ефект відмови 

«внутрішнього» двигуна: 

(і) більш виражене рискання 

(іі) біль виражене кренення 

(ііі) біль виражене опущення носу ПС 

(18) Вплив «зовнішнього» двигуна: 

(і) менш виражене рискання 

(іі) менш виражене кренення 

(ііі) менш виражене опущення носу ПС 

(19) Можливість помилок у визначенні: 

(і) використання правильног озастосування керма 

(іі) повернення до горизонтального польоту із ковзінням, за необхідності 

(20) Індикація за допомогою приладів 

(21) Вплив зміни швидкості та потужності 

(22) Відмова одного двигуна на крейсерскій швидкості та потужності: правильне визначення 

відмовившого двигуна 

(23) Відмова одного двигуна на низькій швидкості (не нижчій Vsse)та високій потужності:  

найбльш прийнятні методи визначення 

(24) Відмова одного двигуна на високій швидкості та малій потужності: можливість 

помилкового визначення відмовившого двигуна 

(25) Мінімальна швидкість контрольованого польоту 

(26) Встановіть швидкість Vyse: 

(і) встановіть мінімально допустимі значення наддуву та обертів двигуна 

(ii) перекрийте дросель на одному з двигунів 

(iii) підніміть нос літака та зменшіть повітряну швидкість 

(iv) запамятайте значення повітряної швидкості, при якому руля напрямку не вистачає 

для підтримання  заданного курсу польоту 

(v) опустіть нос літака та зменшіть потужність допоки невідновиться контроль над 

напрямком польоту 
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(vi) зменшіть повітряну швидкість до досягнення втрати контролю над напрямком, це і 

буде швидкість Vmc для даних умов польоту 

(vii) Повтороіть це тренування із зменшенням тяги з іншим двигуном 

(viii) вищезазначені швидкості доаоможуть визначити відмову критичного двигуна 

Примітка. Застереження – у вказаних вище випадках, відновлення горизонтального польоту 

має бути виконано негайно до моменту втрати можливості збереження напрямку при 

повністью вижатій педалі керма напрямку, або коли наближаеться момент зриву літака, 

наприклад коли зпрацьює сигнал попередження звалювання, в залежності від умов польоту 

та конфігурації літака. У будья якому разі неможна допустити зниження повітряної швидкості 

до значень нижчих, ніж описані. 

(27) Встановіть кут тангажу 5о на швидкості Vmc: 

(і) перекрийте дрочель одного з двигунів 

(іі) збільшіть потужність другого двигуна до повної 

(ііі) зберігаючи кут тангажу 5о керуючи «працюючим» двигуном встановіть швидкість Vmc; 

(iv) зверніть увагу на зменшення швидкості Vmc при куті тангажу 5о 

(28) Процедури відмови двигуна в польоті 

(29) Під час польоту в круїзному та інших режимах, за виключенням зльоту та посадки 

(30) Першочергові дії: підтримання швидкості та використання потужності: 

(і) визначення та підтверждення відмови двигуна 

(іі) можливі причини відморви та пожежна перевірка 

(ііі) Прийняття рішення про флюгерування та виконання 

(iv) зменшення будь яких інших опорів повітрю, для прикладу закрилків, капот двигуна і 

т.д. 

(v) тримування для збереження висоти. 

(31) Наступні дії: 

(і) працюючий двигун: 

(A) температура масла, тиск, подача палива та потужність 

(B) решта процедур 

(C) електричне навантаження: оцінка та зменшення по мірі необхідності 

(D) працездатність джерела живлення пневматичних приладів 

(E) шассі 

(F) закрилки та інші агрегати 

(іі) зміна поану польоту: 

(A) ОПР та погода 

(B) безпечні висоти 

(C) круїзна швидкість на одному двигуні 

(D) рішення на повернення чи продовження польоту 

(ііі) використання палива: найкращий режим витрати 

(iv) небезпека перезапуску відмовившого двигуна 

(v) дії при неможливості збереження заданої висоти: 

(A) прийняти швидкість Vyse 

(B) вплив на висоту польоту наявної потужності 

(vi) вплив на льотні характеристики 

(vii) вплив наяної та необхідної потужності 

(viii) вплив різних конфігурацій планера та гвинта 

(ix) використання КЛЕ ПС або еквівалентного документу (наприклад ОМ чи POH): 
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(A) крейсерський політ 

(B) набір висоти: кольорова індикація показчика повітряної швидкості 

(C) зниження 

(D) розвороти 

(x) обмеження працюючого двигуна та користування 

(xi) зліт та підхід: контроль та поводження 

Примітка: має бути виконано на безпечній висоті осторонь від аеродромного кола 

(xii) у випадку зльоту із випущеним шассі та закрилками у зльотному положенні (якщо 

можливо) 

(xiii) важливість зльоту на безпечній чи вищий швидкості (Здатність підтримувати 

контроль та розгін літака на одному двигуні з прибраною механізацією та нульовою 

тягою та послідуючим набором висоти) 

(xiv) важливість польоту на швидкості нижчій за безпечну (нижче безпечної абе більше 

Vmca. Великі труднощі у підтримці контроля, можливість втрати висоти для підтримки 

швидкості, прибирання механізації, прискоренняна одному двигуні та набір висоти) 

(xv) Важливість найкращої швидкості набору висоти на одному працюючому двигуні 

(здатність підтримувати найкащу швидкопідйомність на одному двигуні з мінімальною 

затримкою) 

(32) Значення асиметричної мінімальної висоти: 

(і) здатність підтримувати чи прискорювати швидкість набору висоти на одному двигуні 

із збереженням напрямку під час уборки механізації із найменш можливою просадкою 

літака 

(іі) до цієї висоти, літак має продовжувати захід на посадку 

(33) Відмова двигуна під час зльоту до значення безпечної швидкості, що було визначенно 

під час передпольотного брифінгу 

(34) Відмова двигуна після зльоту; 

Примітка: має бути виконано на безпечній висоті та не менше ніж на безпечній швидкості 

зльоту з урахуванням часу на перевід літака у режим набору висоти на одному двигуні 

(і) негайні дії: 

(A) контроль напрямку та продовження набору 

(B) контроль повітряної швидкості та використання потужності 

(C) визначення асиметричного стану 

(D) визначення та підтвердження відмовившого двигуна та зменшення опору (в 

залежності від типу ПС) 

(E) перетримування ПС 

(іі) подальші дії: продовжити набір на одному двигуні на найкращій швидкості набору 

висоти на одному працюючому двигуні до відрізку між 2м та третім розворотом 

аеродромного кола: 

(А) причина та пожежні перевірки 

(В) працюючий двигун, обробка інформації 

(С) тренування та процедури що застосовуються до даного типу літака в залежності 

від льотної ситуації 

(D) зв'язок ОПР 

(E) контроль витрати палива 

(35) Польоту поколу з асиметричною тягою, підхід та посадка: 

(і) проміжки між 2м та третім розворотом та 3м та 4м: 
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(A) використання схеми аеродромного кола 

(B) нормальні процедури 

(C) шассі та позиція закрилків 

(D) місце виконання четвертого розвороту 

(E) керування діючим двигуном 

(F) повітряна швидкість та режим потужності 

(G) підтримання висоти 

(іі) під час підходу: 

(A) тренування відносно висоти асиметричного польоту 

(B) контроль повітряної швидкості та швидкості зниження  

(C) вибір позиції закрилків 

(ііі) відхід на друге коло із асиметричною тягою (невдала посадка): 

(A) не нижче ніж висота для асиметричного польоту 

(B) контроль швидкості та напрямку 

(C) зменшення опору, уборка шасі 

(D) підтримання швидкості Vyse 

(E) досягнення позитивного значення набору висоти 

(36) Відмова двигуна при всіх працюючих двигунах у момент заходу чи підходу на друге 

коло: 

Пимітка: має виконуватися на висоті та швидкості не нижчій ніж для асиметричного польоту 

та на закрилках, випущених не більше ніж на половину: 

(і) контроль швидкості та напрямку 

(іі) зменшення опору від закрилків 

(ііі) рішення про посадку чи відхід на друге коло 

(iv) контроль швидкості зниження якщо рийнято рішення продовжити посадку 

(v) Якщо прийнято рішення відходу на друге коло, підтримання Vyse, та досягти 

позитивного набору висоти 

Примітка: Це тренування необхідно виконати принаймні один раз при проходженні 

підгогтовки згідно курсу при закрилках встановлених максимум на половину 

(37) Польоти за приладами при асиметричній тязі 

(38) Перевірка приладів та наявних можливостей: 

(і) Прямолінійний горизонтальний політ 

(іі) набір та зниження висоти 

(iii) Стандартний розворот 

(iv) розвороти у горизонтальній площині, під час набору та зниження висоти у тому числі 

на попередньо заданий курс 

Мета: Відпрацювання польотів із асиметричною тягою на ПС. 

 

*CR7. Політ з асиметричною тягою 
Рекомендована висота польоту – від 4000 ft AGL 
Кількість польотів з інструктором  - 1 
Час на політ з інструктором             - 00:30 
Опис: Впр. 5CR 
Брифінг: 
Відповідно до тренувального польоту CR6 
Повітряна вправа: 
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0 
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Відповідно до тренувального польоту CR6 
Мета: Прогресивне льотне тестування з інструктором ТОВ ЧВАШ, для допуску до 
екзаменаійного польоту із Екзаменатором, призначеним SAAU України. 
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Видання 
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0 
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2.3. СТРУКТУРА КУРСУ – ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ 

Кожен етап льотної підготовки завершується прогресивним льотним 

тестуванням.  

Розподіл часу за етапами наведено у таблиці нижче: 

Стандартна програма льотної підготовки 

Етап 
ЧАС 

DUAL та SPIC PIC 
Етап 1. 03:00 00:00 

Етап 2. 02:00 00:00 

Всього 05:00 00:00 

2.4. СТРУКТУРА КУРСУ – ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

Поєднання теоретичної підготовки з польотами не передбачено 

программною підготовки. Докладніше дивись пункт 2.4 CHAS-TM-M. 

2.5. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ 

Дивись пункт 2.5 CHAS-TM-M. 

2.6. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ 

Додатково дивись пункт 2.6 CHAS-TM-M. 

2.7. ПОТОЧНІ ПЕРЕВІРКИ 

Дивись пункт 2.7 CHAS-TM-M. 

2.8 ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ЛЬОТНА ПЕРЕВІРКА  

Льотна (сертифікаційна) перевірка проводиться екзаменаторами, 

затвердженими SAAU.  

Час на екзаменаційну льотну перевірку не включено до часу підготовки за 

програмою. Час та порядок проведення такої перевірки визначає 

екзаменатор SAAU.  

2.9. ФОРМИ ЗВІТНОСТІ 

Стандартні форми звітності – дивись пункт 2.9 CHAS-TM-M. Додатковою 

формою є Сертифікат про завершення теоретичної підготовки за курсом. 

(дивись Додатки). 
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ЧАСТИНА 3 
 
 

ПІДГОТОВКА  
НА  FSTD 
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Видання 
Оригінал 
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0 
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01.08.2019 CHAS-CM-CRI Сторінка 39 

 

3 ПІДГОТОВКА НА FSTD 

Не застосовується. 
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ЧАСТИНА 4 
 

ТЕОРЕТИЧНА 
ПІДГОТОВКА 
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1 
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0 
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4 ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА 

4.1 СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Загальний  навчальний план Програми теоретичної підготовки. 

Дисципліна 
Теор  

підгот 
(год.) 

Прак-
тика 
(год.) 

Екзамен
и 

(год.) 

ЕТАП 1 (інформаційно-методичне навчання) 

Процес навчання 06:00 - 

02:00 
 

Процес викладання 06:00 - 

Принципи підготовки 01:30 - 

Методика проведення навчання 04:30 - 

Оцінювання студентів та іспити 06:00 - 

Розробка програми підготовки 01:30 - 

Людський фактор та обмеження відповідно до льотного навчання 01:30 - 

Окремі перешкоди, що спричиняють виникнення в польоті відмов 
тренажерних систем та систем повітряного судна 01:30 - 

Адміністративне забезпечення підготовки 01:30 - 

Всього за етапом 1 30:00 - 02:00 

ЕТАП 2 (технічна підготовка) 

Авіаційне законодавство 01:30 - 01:00 

Льотні характеристики, при справних двигунах, включаючи масу та 
центрування 03:00 - - 

Асиметричний політ та принципи польоту 03:00 - - 

Контроль при асиметричному польоті; 

Мінімальна безпечна швидкість та мінімальна швидкість 
контрольованого польоту; 

Флюгерування та розфлюгерування; 

03:00 02:00 - 

Льотні характеристики асиметричного польоту 03:00 - 01:00 

Конкретний тип літака – експлуатація систем 

Обмеження щодо конструкції літака та двигуна 
03:00 - 01:00 

Методика виконання брифінгів при льотному навчанні 04:30 05:00 - 

Всього за етапом 1 21:00 07:00 03:00 

ВСЬОГО за Програмою: 63:00 
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4.2. Тематичні плани Програми теоретичної підготовки пілота для отримання кваліфікаційної 

відмітки інструктора класу ПС - CRI. 

 

ЕТАП 1. 

4.2.1. Тематичний план дисципліни  «ПРОЦЕС НАВЧАННЯ» 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. Мотивація 00:45 

2. Сприйняття та розуміння 00:45 

3. Пам'ять та її застосування 00:45 

4. Звички та передача 00:45 

5. Перешкоди навчанню 00:45 

6. Стимули до навчання 00:45 

7. Методи навчання 00:45 

8. Оцінка навчання 00:45 

Всього мінімум 06:00 

 

4.2.2. Тематичний план дисципліни  «ПРОЦЕС ВИКЛАДАННЯ» 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. Елементи ефективного викладання 01:00 

2. Розробка плану навчання 01:00 

3. Методика викладання 01:30 

4. Викладання від "відомого" до "невідомого" 01:30 

5. Використання "планів уроку" 01:00 

Всього мінімум 06:00 

 

4.2.3. Тематичний план дисципліни  «ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ» 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. Цінність структурованого (затвердженого) курсу підготовки 00:30 

2. Важливість наявності плану навчання 00:30 

3. Об’єднання теоретичних знань та льотного навчання 00:30 

Всього мінімум 01:30 
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4.2.4. Тематичний план дисципліни  «МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ» 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. Теоретичні знання: методика викладання в класі: 
(i) Використання наочних посібників; 
(ii) Групові лекції; 
(iii) Індивідуальні брифінги; 
(iv) Участь студентів в дискусії. 

03:00 

2. Політ: методика викладання на борту ПС 
(i) Льотне середовище / середовище в кабіні; 
(ii) Методика проведення навчання; 
(iii) Оцінка ситуації під час та після польоту, прийняття рішень. 

01:30 

Всього мінімум 04:30 

 

4.2.5. Тематичний план дисципліни  «ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ІСПИТИ» 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. Оцінювання виконання студентом завдань: 
(i) призначення іспитів; 
(ii) відновлення знань; 
(iii) трансформація знань в розуміння; 
(iv) трансформація розуміння в дії; 
(v) необхідність оцінювання успіхів. 

03:00 

2. Аналіз помилок студентів: 
(i) Встановлення причин виникнення помилок; 
(ii) Рішення спочатку головних помилок, потім — другорядних; 
(iii) Уникнення значної критики; 
(iv) Необхідність чіткого небагатослівного спілкування. 

03:00 

Всього мінімум 06:00 

 

4.2.6. Тематичний план дисципліни  «РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ» 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. (i) Планування уроків; 
(ii) Підготовка; 
(iii) Пояснення та демонстрація; 
(iv) Участь та практика студентів; 
(v) Оцінювання. 

01:30 

Всього мінімум 01:30 
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4.2.7. Тематичний план дисципліни  «ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО 

ЛЬОТНОГО НАВЧАННЯ» 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. Фізіологічні фактории: 
(i) Обробка інформації; 
(ii) Біхевіористичні якості; 
(iii) Розвиток вмінь оцінки ситуації в польоті та прийняття рішень. 

01:00 

2. Метод контролю факторів загроз та помилок. 00:30 

Всього мінімум 01:30 

 

4.2.8. Тематичний план дисципліни  «ОКРЕМІ ПЕРЕШКОДИ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ВИНИКНЕННЯ В 

ПОЛЬОТІ ВІДМОВ ТРЕНАЖЕРНИХ СИСТЕМ ТА СИСТЕМ ПОВІТРЯНОГО СУДНА» 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. (i) Важливість «пробних вправ»; 
(ii) Ситуаційна обізнаність; 
(iii) Дотримання вірних процедур. 

01:30 

Всього мінімум 01:30 

 

4.2.9. Тематичний план дисципліни  «АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ» 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. Ведення матеріалів польоту та теоретичного навчання 00:10 

2. Особиста льотна книжка пілота 00:10 

3. План льотного або наземного навчання 00:10 

4. Навчальні матеріали 00:10 

5. Офіційні бланки 00:10 

6. Керівництво з льотної експлуатації або рівнозначний документ 
(наприклад, керівництво власника або робоча книжка пілота) 

00:10 

7. Документи, що підтверджують офіційний дозвіл на політ 00:10 

8. Документи на повітряне судно 00:10 

9. Нормативні положення щодо свідоцтва приватного пілота 00:10 

Всього мінімум 01:30 
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ЕТАП 2. 

 

4.2.10. Тематичний план дисципліни  «АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО» 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. Визначення груп льотних характеристик літаків 00:45 

2. Методи визначення льотних характеристик  00:45 

Всього мінімум 01:30 

 

4.2.11. Тематичний план дисципліни  «ЛЬОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИ СПРАВНИХ ДВИГУНАХ, 

ВКЛЮЧАЮЧИ МАСУ ТА ЦЕНТРУВАННЯ» 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. Маса та льотні характеристики 
(Має розглядатися у поєднанні з керівництво з льотної експлуатації або 
еквівалентного документу (наприклад owner’s manual чи pilot’s operating 
handbook)) 
(1) розрахунки для конкретного типу літака (всі двигуни справні); 
(2) дитстанція розбігу; 
(3) зльотна дистанція; 
(4) дистанція перерваного зльоту; 
(5) посадкова дистанція; 
(6) дистанція пробігу; 
(7) зліт або траекторія набору висоти; 
(8) розрахунки для конкретного типу літака (один двигун справний) 
(9) траекторія набору висоти; 
(10) посадкова дистанція; 
(11) дистанція пробігу; 

01:30 

2. Маса та баланс: 
(Має розглядатися у поєднанні з керівництво з льотної експлуатації або 
еквівалентного документу (наприклад owner’s manual чи pilot’s operating 
handbook)) 
(1) Документація з маси та центрування для конкретного типу літака; 
(2) перегляд основних принципів; 
(3) підрахунки для конкретного типу літака. 

01:30 

Всього мінімум 03:00 
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4.2.12. Тематичний план дисципліни  «АСИМЕТРИЧНИЙ ПОЛІТ ТА ПРИНЦИПИ ПОЛЬОТУ» 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. Політ при асиметричній тязі 00:30 

2. Принципи польоту 00:30 

3. Проблеми  
(1) Асиметриї; 
(2) Контролю; 
(3) льотно – технічних характеристик; 

00:30 

4. Сили та пари сил 
(1) зміщена лінія тяги; 
(2) асиметричний ефект леза; 
(3) зміщений лобовий супротив 
(4) аеродинамічний супротив від гвинта що відмовив 
(5) зменшення загального аеродинамічного супротиву 
(6) асиметрія підйомної сили 
(7) ефект неравномерного косого обтекаия 
(8) ефект рискання у прямолінійному та розвертаючомуся польоті 
(9) тяга та пари сил що прикладаються до руля напрямку  
(10) Вплив на момент плеча 

01:30 

Всього мінімум 03:00 
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4.2.13. Тематичний план дисципліни  «КОНТРОЛЬ ПРИ АСИМЕТРИЧНОМУ ПОЛЬОТІ; 

МІНІМАЛЬНА БЕЗПЕЧНА ШВИДКІСТЬ ТА МІНІМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ КОНТРОЛЬОВАНОГО 

ПОЛЬОТУ; ФЛЮГЕРУВАННЯ ТА РОЗФЛЮГЕРУВАННЯ;» 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. Контроль при асиметричному польоті 
(1) Використання, зловживання та границі: 
   (і) руля напрямку; 
   (іі) елеронів; 
   (ііі) руля висоти; 
(2) ефект кренення чи ковзання та балансування 
(3) зниження ефективності елеронів та руля напрямку 
(4) можливість зриву потоку з поверхні стабілізатора 
(5) взаємозвязок між IAS та тягою 
(6) ефект залишкових дебаласувальних сил 
(7) навантаження на ногу та тримування 

01:00 

2. Мінімальна швидкість контрольованого та безпечного польоту: 
(1) мінімальна контрольована швидкість (vmc); 
(2) визначення; 
(3) походження 
(4) фактори що впливають на (vmc): 
   (і) тягу; 
   (іі) масу та місце центра тяжіння 
   (ііі) висоту польоту; 
   (iv) шассі 
   (v)закрилки 
   (vi) створки охолодження 
   (vii) турбулентність або пориви 
   (viii) швидкість реакції пілота та компетенцію 
   (ix) крен в бік працюючого двигуна 
   (x) супротив 
   (xi) оперення 
   (xii) критичний двигун 
(5) безпечна швидкість зльоту 
(6) визначення та зміст швидкості V2 
(7) інші необхідні V - кодування 

01:30 

3. Гвинт 
(1) зі змінним кроком: основні принципи; 
(2) механізм флюгерування та розфлюгерування та його обмеження 
(наприклад мінімальна швидкість обертання за хвилину) 

00:30 

Всього мінімум 03:00 
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4.2.14. Тематичний план дисципліни  «ЛЬОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИМЕТРИЧНОГО ПОЛЬОТУ» 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. Льотні хатактеристики літака: один двигун непрацює: 
(1)ефект доступної надлишкової потужності 
(2) стеля польоту на одному двигуні 
(3) крейсерська швидкість, дистанція та час польоту 
(4) прискорення за уповільнення 
(5) нульова тяга, визначення та мета 

03:00 

Всього мінімум 03:00 

 

4.2.15. Тематичний план дисципліни  «КОНКРЕТНИЙ ТИП ЛІТАКА – ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ; 

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО КОНСТРУКЦІЇ ЛІТАКА ТА ДВИГУНА» 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. Конкретний тип літака 00:30 

2. Системи двигуна та літака: 
(1) Нормальна робота; 
(2) робота із відхиленнями; 
(3) аварійні процедури. 

01:00 

3. Обмеження: планер: 
(1) фактор навантаження; 
(2) обмеження швидкості по закрилках та шасі (vlo and vfe); 
(3) Швидкість польоту в турбулентній атмосфері (vra); 
(4) Максимальні швидкості (vno та vne). 

00:45 

4. Обмеження: двигун: 
(1) значення швидкості обертання на тиску у впускному колекторі 
(2) температура та тиск мастила 
(3) аварійні процедури. 

00:45 

Всього мінімум 03:00 

 

2.3.2.16. Тематичний план дисципліни  «БРИФІНГИ ДЛЯ ПРОГРЕСУ У ЛЬОТНОМУ НАВЧАННІ» 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Теоретична 
підготовка 

(годин) 

1. Методика виконання брифінгів при льотному навчанні. 04:30 

Всього мінімум 04:30 
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4.2.  НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

Для програм теоретичної підготовки курсу FI(A) інструкторським складом ATO 

CHAS розроблено конспекти лекцій. Лекції відповідають тематиці PART-FCL. 

4.3.  ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Для планування часу занять, має бути використано часову розбивку на 

відповідні дисципліни: 

Облік –дивись пункт 4.3 CHAS-TM-M. 

4.4 ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ 

4.4.1 СТАЦІОНАРНА (ДЕННА) ФОРМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Програма теоретичної підготовки не передбачає здачу прогресивних тестів, а 

лише фінальні екзамени. 

Після завершення програми теоретичної підготовки, курсанти складають 

екзамени, згідно з вимогами п. 4.6., цього розділу Керівництва. До здачі 

екзаменів допускаються слухачі, що пройшли теоретичну підготовку в 

повному обсязі відповідно до Курсу підготовки та успішно склали 

прогресивні тести. В окремих випадках, лише з дозволу HT, та наявності 

поважних причин, допускається пропуски курсантом теоретичних занять, але 

у всіх випадках не більш ніж 25%  від об’єму Курсу. 

4.4.2. ДИСТАНЦІЙНА (ЗАОЧНА) ФОРМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Не застосовується. 

4.5. ПОТОЧНІ ПЕРЕВІРКИ 

4.5.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕСТІВ ЗА 

СТАЦІОНАРНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ: 

Програма теоретичної підготовки не передбачає здачу прогресивних тестів, а 

лише фінальні екзамени. 

4.5.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕСТІВ ЗА 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ: 

Не застосовується. 
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4.6. ЕКЗАМЕНИ З ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Теоретична підготовка кандидатів з окремої дисципліни завершується 

здачею Екзаменів, у вигляді комп’ютерного або письмового тестування. 

Обидві форми тестування мають однакову юридичну силу. 

Екзамени за програмою теоретичної підготовки відбуваються упродовж 

одного або більше днів. 

Максимальна кількість екзаменів за один день – 4 (чотири). Вийнятком є 

лише той випадок, коли екзамен за дисципліною поділено на дві, або більше 

частин.  

Дата і час здачі екзамену вказуються в плані – графіку (розклад) занять, який 

формується до початку навчання окремої групи або слухача (при 

індивідуальній формі навчання). 

Кожен екзамен починається з інструктажу, щодо порядку і правил його 

проведення. Час інструктажу не входить до часу екзамену. 

Під час екзамену слухачам забороняється користуватися будь-якою 

літературою, конспектами, електронними носіями інформації, мобільними 

телефонами. Дозволяється мати при собі тільки декілька чистих аркушів 

паперу, ручку та калькулятор із функцією  пам’яті. 

Час, що відводиться на здачу Екзамену за окремою дисципліною, вказано у 

відповідних програмах з теоретичної підготовки, відповідних курсів. 

При комп’ютерній формі тестування кожен слухач, що складає Екзамен, 

забезпечується окремим комп’ютером з встановленим на ньому відповідним 

програмним забезпеченням. Перелік екзаменаційних запитань, якими 

оперує програма, формується на основі екзаменаційних запитань з 

відповідних програм теоретичної підготовки. Комп’ютерна програма у 

випадковому порядку відбирає задану кількість питань, які відображаються 

на моніторі комп’ютера почергово. По закінченні екзамену програма 

виводить на екран результат. 

При комп’ютерній формі тестування відповіді слухача і результат екзамену 

фіксуються за допомогою відповідного програмного забезпечення, а 

результат екзамену фіксується у письмовому вигляді лише в Екзаменаційній 

відомості. 
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При письмовому варіанті екзаменатор заздалегідь готує варіанти 

екзаменаційних білетів. Слухач отримує варіант екзаменаційного білету із 

запитаннями і аркуш відповідей на екзаменаційні запитання. Протягом 

екзамену кандидат вносить свої варіанти відповідей в аркуш відповідей на 

екзаменаційні запитання. По закінченні екзамену аркуш відповідей на 

екзаменаційні запитання та екзаменаційна відомість передаються на 

зберігання протягом встановленого терміну (дивись пункт 1.7, Частини 1, 

CHAS-CM-CRI). 

При письмовій формі тестування відповіді слухача і результат (оцінка) 

екзамену відображаються в аркуші відповідей на екзаменаційні запитання. 

Також результат екзамену заноситься до Екзаменаційної відомості. 

Здача екзаменів відбувається в навчальних аудиторія ATO CHAS. 

Екзамени з теоретичної підготовки проводять уповноважені SAAU 

екзаменатори відповідно до процедур, описаних у Part-FCL. Список 

викладачів, що допущені до виконання функції Екзаменатора з теоретичних 

дисциплін погоджено із SAAU. 

Примітка: Якщо теоретична підготовка курсантів проводиться за 

відповідним договором у сертифікованому навчальному закладі, то 

здача екзаменів відбувається за процедурами, що встановлені в даному 

закладі. 
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Додаток 1 (Сторінка 1) 
Зразок Свідоцтва про закінчення підготовки за  

Курсом підготовки для отримання свідоцтва приватного пілота (літак) - FI(A).  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               2020-01 
 
Цим посвідчується, що 

This is to certify that             Сидоров Інокентій Петрович          SIDOROV INOKENTIJ 

(прізвище, ім’я та по-батькові/Full name) 

 

УСПІШНО ЗАВЕРШИВ ПІДГОТОВКУ ЗГІДНО  

«Програми теоретичної підготовки на рівень знань CRI» 
 

Has successfully completed the «Theory for CRI knowlage level» 

 

         01.01.2019 
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Додаток 1 (Сторінка 2) 

  

До складу курсу входить 
The course compouse: 

  

1.Теоретичне навчання на рівень знань для CRI 
Teoretical instructions to CRI knowledge level 

Всього годин/ Total hours 58 
з/between “       ”           20   р.  по/and “  ”             20  р. 

2. Іспит з теоретичних знань 
The Theoretical knowledge examination 

   з/between “  ”    __     20   р.  по/and “  ”    __      20  р. 

 

Дисципліна 
 

Subject 

Результат  

тестування 
Examination 

Інформаційно-методичне навчання   100% 

Авіаційне законодавство 100% 

Льотні характеристики, при справних двигунах, включаючи масу та центрування 

100% 

 

Асиметричний політ та принципи польоту 

Контроль при асиметричному польоті; Мінімальна безпечна швидкість та мінімальна швидкість контрольованого польоту; Флюгерування та 

розфлюгерування; 

Льотні характеристики асиметричного польоту 

Конкретний тип літака – експлуатація систем; Обмеження щодо конструкції літака та двигуна 100% 

Брифінги для прогресу у льотному навчанні залік 
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Додаток 2 

Сторінка 1 

Форма заяви та звіту щодо оцінювання компетенції інструктора 
ФОРМА ЗАЯВИ ТА ЗВІТУ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНСТРУКТОРА 

1 Особисті дані кандидата: 

Прізвище:  Ім'я:  

Дата народження:  № телефону (дом): 

 

№ телефону (роб): 

 

Адреса:  Держава:  

2 Інформація про свідоцтво: 

Тип свідоцтва:  Номер:  

Кваліфікаційні відмітки класу, 

внесені до свідоцтва: 

 Дата закінчення 

терміну дії: 

 

Кваліфікаційні відмітки типу, 

внесені до свідоцтва: 

1. 

 2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

Інші кваліфікаційні відмітки, 

внесені до свідоцтва: 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

3         Льотний досвід 

Загальна 

кількість 

годин 

Льотний час в 

якості 

командира 

SEP або TMG 

SEP 

(попередні 6 місяців) 

Льотний навчання до 

польоту за 

приладами 

Час 

польотів за 

маршруто

м 
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Додаток 2 

Сторінка 2 
4 Льотна перевірка перед вступом до курсу 

Я рекомендую …………………………...……………….. для проходження курсу інструктора FI. 

Назва FТО: «ЧВАШ» Дата виконання льотної перевірки: 

П.І.Б. FI, який виконав перевірку (великими літерами): 

Номер свідоцтва: 

Підпис: 

5 Заява кандидата 

Я пройшов курс підготовки за програмою для отримання:  

(позначити необхідне) 

Сертифікату  

FI (A)/(Н)/(As) 

 Сертифікату  

IRI (A)/(Н)/(As) 

 Сертифікату  

CRI (A)  

 

П.І.Б. кандидата: 

(великими літерами) 

Підпис: 

6  Заява СFI 

Я засвідчую, що …………… успішно пройшов затверджений курс підготовки для отримання    

Сертифікату  

FI (A)/(Н)/(As) 

 Сертифікату  

IRI (A)/(Н)/(As) 

 Сертифікату  

CRI (A) 

 

згідно з відповідною навчальною програмою. 

Льотний час за курс:  

ПС або FSTD, що використовувалося: 

 

 

П.І.Б. СFI: 

Підпис: 

Назва FТО: «Чернігівська вища авіаційна школа» 

7  Сертифікат екзаменатора льотних інструкторів 

Я перевірив знання та вміння кандидата згідно з вимогами Part-FCL 

А. ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАТОРА ЛЬОТНИХ ІНСТРУКТОРІВ (у разі часткового складення): 

Усний іспит з теоретичних знань: Перевірка навичок: 

Склав Не склав Склав Не склав 

 Рекомендую кандидату перед повторним проходженням іспитів пройти додаткову льотну або 

наземну підготовку з інструктором 

 Вважаю, що кандидат не потребує додаткової льотної або наземної підготовки перед повторним 

проходженням іспитів (позначити необхідне) 

В. ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАТОРА ЛЬОТНИХ ІНСТРУКТОРІВ 

 Сертифікат FI 

 Сертифікат IRI 

 Сертифікат CRI (позначити необхідне) 

П.І.Б. FIЕ (великими літерами): 

Підпис: 

Номер свідоцтва: Дата: 

  



COURSE MANUAL CRI 

 
ЧАСТИНА 5. ДОДАТКИ 

 

  

Видання 
1 

Ревізія 
0 

Дата ревізії 
01.08.2019 CHAS-CM-CRI Сторінка 57 

 

Додаток 3 

Для FI зміст оцінювання компетенції має бути наступним: 
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ (УСНО) 

1.1. Повітряне право 

1.2. Загальні знання повітряного судна 

1.3. Планування та виконання польоту 

1.4. Людський фактор та обмеження 

1.5. Метеорологія 

1.6. Навігація 

1.7. Експлуатаційні процедури 

1.8. Принципи польоти 

1.9. Адміністративне забезпечення підготовки 

Вибрані вправи розділу 2 та 3: 

РОЗДІЛ 2 ПЕРЕДПОЛЬОТНИЙ БРИФІНГ 

2.1. Візуальна презентація 

2.2. Технічна точність 

2.3. Ясність пояснень 

2.4. Ясність мовлення 

2.5. Методика викладання 

2.6. Використання моделей та наочних посібників 

2.7. Прийняття участі студентом 

 

РОЗДІЛ 3 ПОЛІТ 

3.1. Організація демонстраційного польоту 

3.2. Синхронізація мови з демонстраційного польоту 

3.3. Виправлення помилок 

3.4. Пілотажні характеристики повітряного судна 

3.5. Методика викладання 

3.6. Загальна льотна майстерність та безпека 

3.7. Позиціонування та використання повітряного простору 

 

РОЗДІЛ 4 БАГАТОДВИГУННІ ВПРАВИ 

4.1. Дії після відмови двигуна одразу після злету1 

4.2. Захід з одним двигуном  та відхід на друге коло1 

4.3. Захід з одним двигуном та посадка1 
1 Ці вправи необхідно продемонструвати під час оцінювання компетенції FI для багатодвигунного (МЕ) 

повітряного судна 

 

РОЗДІЛ 5 ПІСЛЯПОЛЬОТНИЙ РОЗБІР 

5.1. Візуальна презентація 

5.2. Технічна точність 

5.3. Ясність пояснень 

5.4. Ясність мовлення 

5.5. Методика викладання 

5.6. Використання моделей та наочних посібників 

5.7. Прийняття участі студентом 
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Додаток 3 

(продовження) 

(a)  Частина оцінювання компетенції «Розділ 1. Теоретичні знання 
(усно)» підрозділяється на дві частини: 

(1) Кандидат повинен провести лекцію для інших «студентів», одним 
з яких має бути екзаменатор.  Така лекція має бути з однієї з дисциплін, 
перелічених в розділі 1. Обсяг часу на підготовку до лекції має бути 
заздалегідь узгоджений з екзаменатором. Кандидат може користуватися 
літературними джерелами. Тривалість лекції не повинна перевищувати 45 
хвилин; 

(2) Екзаменатор усно перевіряє знання кандидата за пунктами 
розділу 1 та змістом «основних інструкторських компетенцій: викладання та 
навчання», викладеному в курсах підготовки інструкторів. 

(b) Розділи 2, 3 та 5 передбачено для інструкторів FI. Ці розділи 
включають в себе вправи на демонстрацію компетенції, необхідної FI 
(наприклад -інструкторські демонстраційні вправи), та обираються 
екзаменатором з навчальних льотних програм Курсу FI. Кандидат повинен 
продемонструвати уміння інструктора FI, такі як проведення брифінгу, 
льотного навчання та післяпольотного аналізу.  

(c) Розділ 4 включає в себе додаткові інструкторські демонстраційні 
вправи для FI багатодвигунних повітряних суден (МЕ). Якщо можливо, вправи 
даного розділу необхідно виконувати на багатодвигунному ПС, FFS або FNPT 
ІІ, що представляють тренажер багатодвигунного ПС. Вправи даного розділу 
виконуються на додачу до вправ розділів 2, 3 та 5. 
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