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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

0.1

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей курс з підготовки приватних пілотів (літак) - PPL(A) має розглядатися як
додаток до CHAS-TM-M. Цей додаток визначає порядок проведення навчання
для первинного отримання свідоцтва приватного пілота (літак) в ATO CHAS.
Це CHAS-СМ-PPL публікується під керівництвом Керівника з підготовки (НТ) та
розповсюджується серед посадових осіб та окремих тримачів копій CHAS-СМPPL 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-СМ-PPL до її публікації та розповсюдження.
Сторінка погодження та затвердження для цього видання CHAS-СМ-PPL, 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-СМ-PPL та будь які пов’язані документи розроблено задля відповідності
процедур АТО національним авіаційним правилам України.
Крім цього, CHAS-СМ-PPL 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-СМ-PPL та національного
законодавства, останнє має пріоритет. Якщо будь хто із зареєстрованих
тримачів копії CHAS-СМ-PPL виявить таку невідповідність, він мусить негайно
сповістити НТ, який у свою чергу має негайно вжити коригуючих заходів.
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0.3

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА КЕРІВНИЦТВА

CHAS-СМ-PPL 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-СМ-PPL 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-СМ-PPL 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-СМ-PPL 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-СМ-PPL 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-СМPPL 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-СМ-PPL 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-СМ-PPL, 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-СМ-PPL 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.
0.4.3 ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ ЗМІН
Номер Дата ревізії
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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.
0.4.3.1 ПЕРЕЛІК ТИМЧАСОВИХ ЗМІН
Номер
Дата
зміни початку дії
зміни
1
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7
8
9
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12

Дата
закінчення
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Номер(и)
зміненого листа

П.І.Б. та підпис
(хто замінив)

0.4.4 ЛИСТ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ КОПІЙ
номер
Формат копії
копії
1
Друкований
2
Друкований та *.pdf
3
Друкований
б.н Друкований або *.pdf

Адресат

Дата

Відповідальний керівник
ДАС України (SAAU)
Керівник підготовки
Співробітники та курсанти АТО

01.05.2019
01.05.2019
01.05.2019
01.05.2019

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
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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.
Інформація щодо номеру видання документу міститься на кожній сторінці.
НТ несе відповідальність за внесення змін до CHAS-СМ-PPL та за
розповсюдження таких поправок.
0.4.5 ПОРЯДОК НУМЕРАЦІЇ ТА ІДНЕТИФІКАЦІЇ СТОРІНОК
TRAINING MANUAL PPL(A)
ЧАСТИНА 0. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗДІЛ

Довідкова назва розділу

Логотип компанії

Номер та назва частини Керівництва
Повна назва документу

Номер видання
Керівництва

Номер ревізії

Ідентифікатор

сторінки

документа

Дата ревізії

Номер сторінки
керівництва

сторінки
Видання
1

0.5

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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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
Видання
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 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.
 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-СМ-PPL
CHAS-СМ-PPL 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-СМ-PPL.
0.5.3 КОНТРОЛЬ КЕРІВНИЦТВА
НТ та СММ проводять регулярні виїзді перевірки індивідуальних копій CHASСМ-PPL. Тримачі CHAS-СМ-PPL мають надавати свою копію (копії) для
перевірки, коли це необхідно.
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1

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

1.1

МЕТА КУРСУ

Мета курсу PPL(A) - навчити курсанта виконувати політ безпечно та ефективно
за правилами візуальних польотів, вдень.
Курс включає навчання, що проводиться з метою отримання свідоцтва
приватного пілота PPL(A) з рейтингом літака однодвигунного сухопутного SEP(L).
1.2

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ПІДГОТОВКУ

1.2.1 МІНІМАЛЬНИЙ ВІК
Курсант повинен бути, щонайменше 16 річним, перш ніж здійснити свій
перший самостійний політ.
Заявнику на отримання PPL(A) має бути принаймні 17 років.
1.2.2 МЕДИЧНІ ВИМОГИ
Перед початком льотної підготовки курсант має отримати відповідний
медичний сертифікат 2го класу.
Заявнику на отримання PPL(A) слід мати чинний медичний сертифікат класу 2.
1.2.3 НАЯВНІСТЬ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ/ПІДГОТОВКИ
Заявник на проходження курсу PPL(A) повинен мати мінімум базову середню
освіту, що підтверджується документально. Заявник має розуміти російську
мову та українську мову.
1.2.4 ІНШІ ВИМОГИ
Дивись пункт 1.2.4 CHAS-TM-M.
1.3

ЗАЛІК ПОПЕРЕДНЬОГО ДОСВІДУ

1.3.1 ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ, ЯКІ МАЮТЬ СВІДОЦТВО LAPL(А).
Кандидати на отримання РPL(А), які мають свідоцтво LAPL(А), повинні після
видачі LAPL(А) виконати щонайменше 15 годин польотного часу, з них 10
польотних годин мають бути виконані в межах курсу підготовки в ATO CHAS.
Цей курс підготовки має включати мінімум 4 години самостійного нальоту,
включаючи щонайменше 2 години самостійного польоту за маршрутом —
мінімум 1 політ за маршрутом довжиною не менше 270км (150 морських
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миль) з посадками з повною зупинкою на двох аеродромах, інших від
аеродрому вильоту.
1.3.2 ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ-ВЛАСНИКІВ СВІДОЦТВА LAPL(S) З
ПРАВОМ НА TMG.
Кандидати на отримання свідоцтва PPL(A), які є власниками свідоцтва LAPL(S)
з правом на TMG, повинні виконати:
(1) не менше 24 годин польотного часу на TMG після отримання відмітки
щодо розширення прав до TMG;
(2) 15 годин льотного навчання на літаках в межах курсу підготовки в ATO
CHAS, включаючи щонайменше вимоги пункту 1.4 (2).
1.3.3. ЗАРАХУВАННЯ ДОСВІДУ.
Кандидатам, які мають свідоцтво пілота на іншу категорію ПС (за
виключенням аеростатів), зараховується 10% від загального польотного часу,
виконаного в якості PIC такого ПС (але максимум 10 годин). Обсяг
зарахованого досвіду не може містити вимоги пункту 1.4 (2).
1.3.4 ЗА НАЯВНОСТІ СВІДОЦТВА ПІЛОТА ГЕЛІКОПТЕРА, Програма теоретичної
підготовки для отримання свідоцтва приватного пілота (літак) - PPL(A)
передбачає скорочену теоретичну підготовку.
1.3.5 Залік попереднього досвіду курсантів, щодо льотної та теоретичної
підготовки, проводиться SAAU, до початку зарахування курсанта на
відповідний Курс підготовки.
В ATO CHAS для зарахування попереднього досвіду проводиться засідання
Місцевої кваліфікаційної комісії (LQC) на чолі з HT.
На основі рішення LQC подається відповідний запит до SAAU про визнання
(залік) попереднього досвіду.
HT приймає відповідне рішення щодо можливості зарахування досвіду на
основі отриманої відповіді від SAAU.
Детальна інформація, щодо можливого заліку попереднього льотного
досвіду та теоретичної підготовки, містяться у відповідних Курсах підготовки.
1.3.5 У разі якщо заявник отримав залік попереднього льотного досвіду за
льотний час в якості командира корабля на іншому повітряному судні згідно з
цим розділом, вимога щодо підготовки з інструктором на літаках може бути
зменшена, але не менше ніж до 20 годин.
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1.4

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Курс PPL(A) є модульним, що складається з льотної, тренажерної та
теоретичної підготовки. Модулі можуть виконуватися за індивідуальним
графіком в межах що визначає курс.
Кандидати на отримання РPL (А) мають виконати щонайменше 45 годин
польотного часу на літаках (з них 5 годин можуть бути виконані на FNPT), що
включають як мінімум:
(1) 25 годин польотного часу з інструктором;
(2) 10 годин самостійного польотного часу під наглядом, що включають
мінімум 5 годин самостійного польоту за маршрутом — щонайменше 1 політ
на відстань не менше 270км (150 морських миль) з посадками з повною
зупинкою на двох аеродромах, інших від аеродрому вильоту.
1.4.1 ЛЬОТНЕ НАВЧАННЯ
Програма льотної підготовки побудована за принципом мінімальної кількості
годин нальоту із застосуванням прогресивного льотного тестування після
закінчення кожного етапу льотної підготовки задля контролю успішності
курсантів. У випадку неможливості проходження льотного тесту за етапом
має бути призначено додаткове навчання. Програма льотної підготовки для
отримання свідоцтва приватного пілота (літак) - PPL(A) забезпечує наліт:
Загальний наліт -

45:00
Із них:

Dual
SPIC
PIC

30:15
04:30
10:15
Із них:

За маршрутом -

05:00

Програма льотної підготовки складається із 48 тренувальних польотів,
включно із прогресивними тестами. Льотний екзамен на отримання
свідоцтва PPL(A) не включено до програми та є додатковим часом, що
визначає екзаменатор SAAU.
1.4.2 ТРЕНАЖЕРНА ПІДГОТОВКА
Тренажерна підготовка може застосовуватися як заміна польотам на літаку,
за бажанням курсанта. Відповідні вправи, що можуть бути замінені на
тренажерні заняття, зазначено в програмі льотної підготовки цього курсу.
Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

CHAS-CM-PPL

Сторінка 16

TRAINING MANUAL PPL(A)
ЧАСТИНА 2. НАЗЕМНА ПІДГОТОВКА, БРИФІНГИ ТА ПОВІТРЯНІ ВПРАВИ

1.4.3 ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА
Теоретична підготовка складається із двох програм:
- Програма теоретичної підготовки для отримання свідоцтва приватного
пілота (літак) - PPL(A), має об’єм 105 години теоретичних занять, без
врахування часу на екзамени. Ця програма складається із наступних
дисциплін, що поєднано у два модулі:
Модуль загальних дисциплін:
 ПОВІТРЯНЕ ПРАВО
 МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЛЮДИНИ
 МЕТЕОРОЛОГІЯ
 ЗВ'ЯЗОК
Модуль спеціалізованих дисциплін:
 ПРИНЦИПИ ПОЛЬОТУ
 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ
 ЛЬОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЛАНУВАННЯ
 ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ ПС Cessna 172
 НАВІГАЦІЯ
 ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ
Теоретична підготовка може виконуватися як за дистанційною формою
навчання так і за стаціонарною.
1.5

РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Наступний розклад надано для загальної інформації. Розклад може
змінюватися залежно від:
- Можливості курсанта;
- Наявності погодниг умов;
- Інші експлуатаційні обмеження.
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1.5.1 РОЗКЛАД КУРСУ в тижнях:
Тиждень 1
Тиждень 2
Теорія 15 год
Теорія 15 год
Всього 15 год
Всього 30 год

Тиждень 3
Теорія 15 год
Всього 45 год

---

---

---

Тиждень 5
Теорія 15 год
Всього 75 год
Політ 10 год
Всього 20 год

Тиждень 6
Теорія 15 год
Всього 90 год
Політ 12.5 год
Всього 32.5 год

Тиждень 7
Теорія 15 год
Всього 105 год
Політ 12.5 год
Всього 45 год

1.6

Тиждень 4
Теорія 15 год
Всього 60 год
Політ 10 год
Всього 10 год
Тиждень 8
ЕКЗАМЕНИ
з теорії
Екзамен ~ 2 год
Всього ~ 47 год

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ

1.6.1 ЩОДЕННИЙ 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.
До першого самостійного вильоту максимальній наліт за день – 2 години.
Тривалість одного польоту максимум 1 година.
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
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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.
Дивись пункт 1.11 CHAS-TM-M.
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ЧАСТИНА 2
БРИФІНГИ ТА
ВПРАВИ В
ПОВІТРІ

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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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 PART-FCL-1, AMC1 FCL.210.A PPL(A)
— Experience requirements and crediting (с) (2). 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).

Видання
Оригінал

Ревізія
0

Дата ревізії
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Таблиця 2.1. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРИВАТНОГО ПІЛОТА (ЛІТАК) - PPL(A)
Тренування
P1G
P2G
P3G
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15*

Час (год.хв)
Польо- Загальний час
тів
(посад.)
Dual
PIC
SPIC
Етап 1. Підготовка до першого самостійного вильоту.
Ознайомлення з ПС
01.00
01.00
Аварійні процедури
01.00
02.00
Підготовка до польоту та дії після польоту
00.30
02.30
Ознайомлювальний політ
00.30
1
00.30
Вплив органів керув. / Прямолінійний горизонт. політ 00.30
1
01.00
Набір висоти / Розвороти / Зниження
00.30
1
01.30
Політ на мал. швидк. / Звалюв. / Уникнення штопору 00.30
1
02.00
Польоти по колу
01.00
10
03.00
Польоти по колу / Аварійні ситуації
01.00
16
04.00
Польоти по колу
01.00
10
05.00
Польоти по колу / Аварійні ситуації
01.00
16
06.00
Польоти по колу
01.00
10
07.00
Польоти по колу / Аварійні ситуації
01.00
16
08.00
Польоти по колу
01.00
10
09.00
Польоти по колу / Аварійні ситуації
01.00
16
10.00
Польоти по колу
01.00
10
11.00
Політ на мал. швидк. / Звалюв. / Уникнення штопору 00.30
1
11.30
Польоти по колу, допуск до самостійного польоту
00.30
5
12.00

Видання
1

Опис тренування

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

CHAS-СM-PPL

ПС /
FNPT

Стандартні вправи,
(примітки)

ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС

Впр. 1Ра (тренаж)
Впр. 1Рb (тренаж)
Впр. 2Р (тренаж)
Впр. 3Р
Впр. 4Р; 5Ра; 5Рb; 6Р
Впр. 7Р; 8Р; 9Р
Впр. 10Ра; 10Рb; 11Р
Впр. 12Р; 13Р
Впр.12Р;13Р;12/13РЕ
Впр. 12Р; 13Р
Впр.12Р;13Р;12/13РЕ
Впр. 12Р; 13Р;
Впр.12Р;13Р;12/13РЕ
Впр. 12Р; 13Р;
Впр.12Р;13Р;12/13РЕ
Впр. 12Р; 13Р
Впр. 10Ра; 10Рb; 11Р
Впр.12Р;13Р;12/13РЕ
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Тренування
P4G
P16
P17
Р18
P19
Р20
P21
Р22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37*

Час (год.хв)
ПольоПС /
Загальний час
тів
FNPT
Dual
PIC
SPIC
Етап 2. Підготовка до першого самостійного польоту за маршрутом та польотів за приладами.
Аварійні процедури
00.15
02.45
ПС
Перший самостійний політ по колу
00.12
2
12.12
ПС
Польоти по колу / Аварійні ситуації
01.00
16
13.12
ПС
Самостійний політ по колу
01.00
10
14.12
ПС
Польоти по колу / Аварійні ситуації
01.00
16
15.12
ПС
Самостійний політ по колу
01.00
10
16.12
ПС
Польоти по колу / Аварійні ситуації
00.30
8
16.42
ПС
Самостійний політ по колу
01.00
10
17.42
ПС
Глибокий віраж
00.30
1
18.12
ПС
Самостійний політ по колу
01.00
10
19.12
ПС
Глибокий віраж
00.30
1
19.42
ПС
Самостійні польоти, відпрацювання загальних вправ
01.03
2
20.45
ПС
Аварійна посадка
01.00
1
22.45
ПС
Вимушена посадка із вимкненим двигуном
01.00
1
21.45
ПС/FNPT
Політ за приладами
01.00
1
23.45
ПС/FNPT
Політ за приладами
01.00
1
24.45
ПС/FNPT
Політ за приладами (обмежена панель)
01.00
1
25.45
ПС/FNPT
Основи радіонавігації
01.00
1
26.45
ПС/FNPT
Навігація, вступ
01.00
1
27.45
ПС
Навігація
01.00
1
28.45
ПС
Маршрутний політ з посадкою на іншому а/д
02.00
3
30.45
ПС
Маршрутний політ з посадкою на іншому а/д
02.00
3
32.45
ПС
Навігація, допуск до самост. польоту за маршрутом
01.00
1
33.45
ПС

Видання
1

Опис тренування

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

CHAS-СM-PPL

Стандартні вправи,
(примітки)
Впр. 1Рb (тренаж)
Впр. 14Р
Впр.12Р;13Р;12/13РЕ
Впр. 12Р; 13Р
Впр.12Р;13Р;12/13РЕ
Впр. 12Р; 13Р
Впр.12Р;13Р;12/13РЕ
Впр. 12Р; 13Р
Впр. 15Р
Впр. 12Р; 13Р
Впр. 15Р
Впр. 6Р – 13Р; 15Р
Впр. 17Р
Впр. 16Р
Впр. 19Р (IFR-hood)
Впр. 19Р (IFR-hood)
Впр. 19Р (IFR-hood)
Впр. 18Рс
Впр. 18Ра
Впр. 18Ра
Впр. 18Ра
Впр. 18Ра
Впр. 18Ра
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Тренування
P5G
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48*

Час (год.хв)
ПольоЗагальний час
тів
Dual
PIC
SPIC
Етап 3. Самостійна навігація.
Аварійні процедури
00.15
03.00
Навігація, самостійний політ за маршрутом
01.00
1
34.45
Навігація на малих висотах
01.15
1
36.00
Навігація, самостійний політ за маршрутом
01.00
1
37.00
Навігація, самостійний політ за маршрутом
01.00
1
38.00
Маршрутний політ з посадкою на іншому а/д
00.40
1
38.40
Маршрутний політ з посадкою на іншому а/д
00.40
1
39.20
Маршрутний політ з посадкою на іншому а/д
00.40
1
40.00
Соло політ за маршрутом з посадкою на іншому а/д
00.40
1
40.40
Соло політ за маршрутом з посадкою на іншому а/д
00.40
1
41.20
Соло політ за маршрутом з посадкою на іншому а/д
00.40
1
42.00
Допуск до екзаменаційних польотів
03.00
2
45.00
ЗАГАЛОМ
30:15 10:15 04:30 198
45.00
Опис тренування

ПС /
FNPT

Стандартні вправи,
(примітки)

ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС
ПС

Впр. 1Рb (тренаж)
Впр. 18Ра
Впр. 18Рb
Впр. 18Ра
Впр. 18Ра
Впр. 18Ра
Впр. 18Ра
Впр. 18Ра
Впр. 18Ра
Впр. 18Ра
Впр. 18Ра
Впр.6Р–13Р; 15Р-19Р

* - Льотне прогресивне тестування з інструктором призначеним Головним льотним інструктором ATO CHAS.

Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

CHAS-СM-PPL
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Розгорнута інформація щодо кожного тренування міститься нижче.
Інформація складена у вигляді карток для полегшення у щоденному
орієнтувані інструкторському склу:
ЕТАП 1.
P1G. Ознайомлення з ПС
Наземна підготовка - 01:00
Опис: Впр. 1Ра
Брифінг:
(a) Характеристики ПС:
i. Обладнання кабіни
іі. Конструкція ПС та системи двигуна
ііі. Використання контрольних карт та відпрацювання дій
iv. Органи управління.

Мета:
Тренаж в кабіні ПС. Ознайомлення з ПС Cessna 172.
P2G. Аварійні процедури
Наземна підготовка - 01:00
Опис: Впр. 1Рb
Брифінг:
(а) Аварійні процедури:
i. Дії у випадку виникнення пожежі на землі та у повітрі
іі. Пожежа двигуна
ііі. Пожежа в кабіні
iv. Пожежа в електричній системі
(b) Процедури при відмові систем ПС
(с) Використання аварійних виходів
(d) Процедури з евакуації та аварійне обладнання

Мета:
Тренаж в кабіні ПС. Відпрацювання аварійних дій на ПС Cessna 172.
P3G. Підготовка до польоту та дії після польоту
Наземна підготовка - 00:30.
Опис: Впр. 2Р
Брифінг:
(a) Отримання дозволу на політ та перевірка готовності літака;
(b) Перевірка документів, що підтверджують експлуатаційну придатність;
(c) Підготовка необхідного обладнання, карт, тощо;
(d) Зовнішні перевірки та внутрішні перевірки;
(e) Використання ременів безпеки, регулювання сидіння та органів керування РН;
(f) Перевірки під час запуску та прогрівання двигунів;
(g) Перевірки потужності;
(h) Перевірка гальмівної системи та вимкнення двигуна;
(i) Паркування, швартування (наприклад прив’язування) та постановка під охорону;
(j) Заповнення дозвільної документації та документації щодо експлуатаційної придатності.

Мета:
Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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Тренаж в кабіні ПС та на аеродромі згідно брифінгу.
P1. Ознайомлювальний політ
Рекомендована висота польоту
- від 2000 ft AGL
Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування
- 00:30.
Опис: Впр. 3Р
Повітряна вправа:
(a) Ознайомлення з навколишнім середовищем
(b) Ознайомлення з компонуванням кабіни, ергономікою, засобами керування
(c) Демонстрація процедур при виконанні польоту
(d) Демонстрація стійкості та керованості ПС

Мета:
Ознайомити курсанта із поведінкою ПС у повітрі.
P2. Вплив органів керування / Прямолінійний горизонтальний політ
Рекомендована висота польоту
- від 2000 ft AGL
Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування в польоті
- 00:30
Час на тренування руління
- в залежності від здібностей курсанта
Опис: Впр. 4Р; 5Ра; 5Рb; 6P
Повітряна вправа:
(a) Вплив руля висоти під час крену;
(b) Вплив елеронів та руля напрямку;
(c) Вплив:
i. Повітряної швидкості; ii. Ковзання; iіi. Потужності; iv. Органів керування тримером; v.
Закрилків; vі. Інших органів керування, якщо прийнятно.
(d) Експлуатація:
i. Висотного коректора; ii. Обігріва карбюратора;
iii. Опалення чи вентиляції кабіни;
--------------------(a) Перевірки перед рулінням;
(b) Початок руління, контроль швидкості та зупинка;
(c) Керування двигуном;
(d) Контроль напрямку та розворотів;
(e) Розвороти в обмеженому просторі;
(f) Процедури та застережні заходи у зоні паркування;
(g) Вплив вітру та використання органів керування;
(h) Вплив поверхні землі;
(i) Вільний рух руля напрямку;
(j) Сигнали керування рухом на аеродромі;
(k) Перевірка приладів;
(l) Процедури управління повітряним рухом.
--------------------(a) Відмова гальмівної системи;
(b) Відмова рульового механізму;
--------------------(a) При нормальній крейсерській потужності:
i. Досягнення та витримування польоту по прямій на заданій висоті; iі. Демонстрація
Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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власної стабільності; iіі.Контроль кута тангажу, включаючи використання тримера РВ; iv.
Поперечне положення, напрямок та баланс, використання тримера РН
(b) На обраних повітряних швидкостях (використання потужності):
i. Вплив лобового опору та використання потужності (дві швидкості для однієї потужності)
iі. Прямолінійний горизонтальний політ із різними конфігураціями (закрилки, шасі)
(с) Використання приладів для точності літаководіння
(d) Відпрацювання техніки пілотування.

Мета:
Навчитися маневруванню літака на землі, навчитися правильно діяти у випадку
аварійної ситуації при рулінні та навчитися витримувати заданий напрямок польоту, на
заданій висоті, при заданих параметрах роботи двигуна із випущеними та прибраними
закрилками
P3. Набір висоти / Розвороти / Зниження
Рекомендована висота польоту
- від 2000 ft AGL
Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування
- 00:30

Опис: Впр. 7Р; 8Р; 9Р
Повітряна вправа:
(a) Початок набору, витримування стандартної та максимальної швидкості набору
висоти, перехід до ГП;
(b) Вирівнювання;
(c) Вирівнювання на заданій висоті;
(d) Набір висоти із випущеними закрилками;
(e) Відновлення нормального набору висоти
(f) Набір висоти на маршруті (крейсерський набір висоти);
(g) Максимальний кут атаки;
(h) Використання приладів для точності.
(i) Відпрацювання техніки пілотування.
-------------

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Вхід та витримування горизонтального розвороту з креном близько 30°
Відновлення прямолінійного польоту
Помилки під час розвороту (при нормальному куті тангажу, крені та балансі)
Розвороти з набором висоти
Розвороти із зниженням
Розвороти з боковим ковзанням (на відповідних типах)
Розворот на заданий курс, використання індикатора курсу та компасів
Використання приладів для точності
Відпрацювання техніки пілотування.

-------------

(a) Початок та витримування профілю зниження
(b) Вирівнювання
(c) Вирівнювання на обраних висотах;
(d) Зниження із випущеними закрилками
(e) Зниження із працюючим двигуном та в крейсерському режимі (включаючи вплив
потужності та швидкості);
(f) Бокове ковзання (на відповідних типах);
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(g) Використання приладів для точності.
(h) Відпрацювання техніки пілотування.
Мета:
Навчитися розпочинати та підтримувати зниження при виконанні розворотів на заданий
напрямок та виконувати вирівнювання на заданій висоті польоту. Навчитися виконувати
розвороти на сталій висоті із використанням заданих кутів крену на заданий курс.
P4. Політ на малих швидкостях / Звалювання / Уникнення штопору
Рекомендована висота польоту
- від 4000 ft AGL
Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування
- 00:30

Опис: Впр. 10Pa; 10Рb; 11P
Повітряна вправа:
1. Обачність та розподіл уваги. 2. Перевірка безпеки. 3. Перехід до польоту на малій швидкості.
4. Техніка пілотування на малих швидкостях в польотній конфігурації при:

VS0+ 10 knots;
VS1+ 10 knots із випущеними закрилками.
5. Прямолінійний горизонтальний політ. 6. Розвороти із збереженням висоти. 7. Набір та
зниження висоти. 8. Набір та зниження висоти при розворотах. 9. Техніка пілотування на малих
швидкостях в польотній конфігурації при:

VS1 + 5knots із випущеними закрилками;
VS0 + 5knots.
10. Прямолінійний горизонтальний політ. 11. Розвороти із збереженням висоти. 12. Набір та
зниження висоти. 13. Набір та зниження висоти при розворотах. 14. Незбалансоване зниження
із розворотом на малій повітряній швидкості – перехід у збалансований контрольований політ.
15. Застосування повної потужності при стандартному положенні та балансі для досягнення
стандартної швидкості набору висоти.

-----------------(a) Перевірка безпеки. (b) Ознаки звалювання. (c) Розпізнавання звалювання. (d)
Звалювання з чистим крилом та вихід без використання потужності двигуна та з
використанням потужності двигуна. (e) Вихід під час звалювання на крило. (f)
Наближення до звалювання в конфігурації підходу та посадковій з використанням та без
використання потужності двигуна та вихід зі звалювання на початковій стадії.
-----------------(a) Перевірка безпеки. (b) Звалювання та вивід у момент початку розвинення штопору
(зрив із надмірним різким збільшенням крену, більше 45о. (c)Відволікання уваги
інструктором при вході в штопор.
Мета:
Навчитися безпечно пілотувати літак при мінімальній швидкості польту, розпізнавати та
виводити із звалювання на початковому етапі при мінімальній втраті висоти. Розуміти вплив
потужності двигуна та позиції закрилків на зривні характеристики літака. Навчитися розпізнавати
ознаки розвиваючогося штопору і виконувати відновлення нормальних умов польту із
мінімальною втратою висоти
P5. Польоти по колу
Рекомендована висота польоту
- висота аеродромного кола
Кількість польотів з інструктором - 10
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 12P; 13P
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Повітряна вправа:
(a) Перевірки перед зльотом;
(b) Зліт проти вітру;
(c) Захищеність носового колеса (якщо прийнятно);
(d) Зліт з боковим вітром;
(e) Відпрацювання дій під час та після злету;
(f) Процедури та техніка виконання злету з короткої полоси, злети з ЗПС з м’яким
покриттям, включаючи розрахунки льотно-технічних характеристик;
(g) Процедури зниження шуму.
-----------(a) Процедури польоту по колу, проміжок між 2 та 3 розворотами та проміжок міх 3 та 4
розворотами;
(b) Захід на посадку та посадка із працюючими двигунами;
(c) Захищеність носового колеса (якщо прийнятно);
(d) Вплив вітру на захід на посадку, посадкова швидкість та використання закрилків;
(e) Захід на посадку та посадка при боковому вітрі;
(f) Захід на посадку та посадка з задросельованим двигуном;
(g) Посадка на майданчики (полосу) обмеженого розміру, процедури та техніка
посадки на ЗПС з м’яким покриттям;
(h) Захід на посадку та посадка із прибраними закрилками;
(i) Посадка на два основні колеса шасі (для літаків із заднім колесом);
(j) Невдалий захід на посадку та відхід на друге коло;
(k) Процедури зниження шуму.
Мета:
Навчитися виконувати зліт та політ по аеродромному колу. Навчитися виконувати зльоти та
посадки із зустрічним, боковим та попутним вітром
P6. Польоти по колу / Аварійні ситуації
Рекомендована висота польоту - висота аеродромного кола
Кількість польотів з інструктором - 16
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 12P; 13P; 12/13PE

Повітряна вправа:
Повторення льотного тренування Р5, а також:






Перерваний зліт
Відмова двигуна після зльоту
Невдала посадка та відхід на друге коло
Невдалий захід на посадку

Мета: Навчитися виконувати зліт та політ по аеродромному колу. Навчитися виконувати злети та
посадки із зустрічним, боковим та попутним вітром. Навчитися правильно діяти у випадку
аварійної ситуації при польоті по аеродромному колу.
P7. Польоти по колу
Рекомендована висота польоту - висота аеродромного кола
Кількість польотів з інструктором - 10
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 12P; 13P

Повітряна вправа:
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Повторення льотного тренування, а саме Р5
Мета: Навчитися виконувати зліт та політ по аеродромному колу. Навчитися виконувати злети та
посадки із зустрічним, боковим та попутним вітром
P8. Польоти по колу / Аварійні ситуації
Рекомендована висота польоту - висота аеродромного кола
Кількість польотів з інструктором - 16
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 12P; 13P; 12/13PE

Повітряна вправа:
Повторення льотного тренування Р5, а також:






Перерваний зліт
Відмова двигуна після зльоту
Невдала посадка та відхід на друге коло
Невдалий захід на посадку

Мета: Навчитися виконувати зліт та політ по аеродромному колу. Навчитися виконувати злети та
посадки із зустрічним, боковим та попутним вітром. Навчитися правильно діяти у випадку
аварійної ситуації при польоті по аеродромному колу.
P9. Польоти по колу
Рекомендована висота польоту - висота аеродромного кола
Кількість польотів з інструктором - 10
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 12P; 13P

Повітряна вправа:
Повторення льотного тренування, а саме Р5
Мета: Навчитися виконувати зліт та політ по аеродромному колу. Навчитися виконувати злети та
посадки із зустрічним, боковим та попутним вітром
P10. Польоти по колу / аварійні ситуації
Рекомендована висота польоту - висота аеродромного кола
Кількість польотів з інструктором - 16
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 12P; 13P; 12/13PE

Повітряна вправа:
Повторення льотного тренування, а саме Р8
Мета: Навчитися виконувати зліт та політ по аеродромному колу. Навчитися виконувати злети та
посадки із зустрічним, боковим та попутним вітром. Навчитися правильно діяти у випадку
аварійної ситуації при польоті по аеродромному колу.
P11 Польоти по колу
Рекомендована висота польоту - висота аеродромного кола
Кількість польотів з інструктором - 10
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 12P; 13P

Повітряна вправа:
Повторення льотного тренування, а саме Р5
Мета:
Навчитися виконувати зліт та політ по аеродромному колу. Навчитися виконувати злети та
посадки із зустрічним, боковим та попутним вітром
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P12. Польоти по колу / аварійні ситуації
Рекомендована висота польоту - висота аеродромного кола
Кількість польотів з інструктором - 16
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 12P; 13P; 12/13PE

Повітряна вправа:
Повторення льотного тренування, а саме Р8
Мета: Навчитися виконувати зліт та політ по аеродромному колу. Навчитися виконувати злети та
посадки із зустрічним, боковим та попутним вітром. Навчитися правильно діяти у випадку
аварійної ситуації при польоті по аеродромному колу.
P13. Польоти по колу
Рекомендована висота польоту - висота аеродромного кола
Кількість польотів з інструктором - 10
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 12P; 13P

Повітряна вправа:
Повторення льотного тренування, а саме Р5
Мета:
Навчитися виконувати зліт та політ по аеродромному колу. Навчитися виконувати злети та
посадки із зустрічним, боковим та попутним вітром
P14. Політ на малих швидкостях / Звалювання / Уникнення штопору
Рекомендована висота польоту
- від 4000 ft AGL
Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування
- 00:30

Опис: Впр. 10Pa; 10Рb; 11P
Повітряна вправа: Повторення льотного тренування, а саме Р4
Мета:
Навчитися безпечно пілотувати літак при мінімальній швидкості польту, розпізнавати та
виводити із звалювання на початковому етапі при мінімальній втраті висоти. Розуміти вплив
потужності двигуна та позиції закрилків на зривні характеристики літака. Навчитися розпізнавати
ознаки розвиваючогося штопору і виконувати відновлення нормальних умов польту із
мінімальною втратою висоти
P15*. Польоти по колу, допуск до самостійного польоту
Рекомендована висота польоту
- висота аеродромного кола
Кількість польотів у якості SPIC - 5
Час на тренування
- 00:30
Опис: Впр. 12P; 13P; 12/13PE

Повітряна вправа:
Польоти на допуск до першого самостійного польоту, відповідно до льотного тренування Р11.
Рекомендується виконувати у наступній постідовності:

-

Перші два польоти виконуються з інструктором, що проводив навчання;
Три польоти, що залишилися, виконуються з інструктором, що має право надати
допуск до виконання першого самостійного польоту.

(незважаючи на рекомендації, остаточне рішення щодо порядку перевірки приймає інструктор,
що виконує прогресивне льотне тестування- льотну перевірку)
У випадку, якщо перевіряючий інструктор вважає за доцільне допустити курсанта до першого
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самостійного польоту, він після розбору польоту має зробити відповідний запис до Робочої
(льотної) книги курсанта-пілота.
Мета: Перевірка техніки пілотування для допуску до першого самостійного польоту курсантапілота.

ЕТАП 2.
P4G. Аварійні процедури
Наземна підготовка - 00:15
Опис: Впр. 1Рb
Брифінг:
(а) Аварійні процедури:
i. Дії у випадку виникнення пожежі на землі та у повітрі
іі. Пожежа двигуна
ііі. Пожежа в кабіні
iv. Пожежа в електричній системі
(b) Процедури при відмові систем ПС
(с) Використання аварійних виходів
(d) Процедури з евакуації та аварійне обладнання

Мета:
Тренаж в кабіні ПС. Відпрацювання аварійних дій на ПС Cessna 172.
P16. Перший самостійний політ по колу
Рекомендована висота польоту - висота аеродромного кола
Кількість самостійних польотів
-2
Час на тренування
- 00:12.
Опис: Впр. 14Р
Повітряна вправа:
Стандартний політ аеродромним колом, захід на посадку та посадка. Конвеер та
посадка.
Мета:
Виконати курсантом-пілотом перший самостійний політ, під наглядом інструктора, що
перебуває на старті та увесь час має прямий візуальний та радіотелефонний контакт з
ПС на якому перебуває курсант.
P17. Польоти по колу / Аварійні ситуації
Рекомендована висота польоту
- висота аеродромного кола
Кількість польотів з інструктором - 16
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 12P; 13P; 12/13PE

Повітряна вправа:
Повторення льотного тренування, а саме Р8
Мета: Шліфовка техніки пілотування під час виконання злету та польоту по аеродромному колу.
Шліфовка техніки пілотування злетів та посадок із зустрічним, боковим та попутним вітром.
Закріплення навичок діяти у випадку аварійної ситуації при польоті по аеродромному колу.
P18. Самостійний політ по колу
Рекомендована висота польоту
- висота аеродромного кола
Кількість самостійних польотів - 10
Час на тренування
- 01:00
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Опис: Впр. 12P; 13P

Повітряна вправа:
Самостійне повторення льотного тренування , а саме Р5
Мета: Самостійне виконаня польоту по аеродромному колу. Виконання зльотів та посадки із
зустрічним, боковим та попутним вітром
P19. Польоти по колу / Аварійні ситуації
Рекомендована висота польоту
- висота аеродромного кола
Кількість польотів з інструктором - 16
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 12P; 13P; 12/13PE

Повітряна вправа:
Повторення льотного тренування, а саме Р8
Мета: Шліфовка техніки пілотування під час виконання злету та польоту по аеродромному колу.
Шліфовка техніки пілотування злетів та посадок із зустрічним, боковим та попутним вітром.
Закріплення навичок діяти у випадку аварійної ситуації при польоті по аеродромному колу.
P20. Самостійний політ по колу
Рекомендована висота польоту
- висота аеродромного кола
Кількість самостійних польотів - 10
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 12P; 13P

Повітряна вправа:
Самостійне повторення льотного тренування , а саме Р5
Мета: Самостійне виконаня польоту по аеродромному колу. Виконання зльотів та посадки із
зустрічним, боковим та попутним вітром
P21. Польоти по колу / Аварійні ситуації
Рекомендована висота польоту
- висота аеродромного кола
Кількість польотів з інструктором - 8
Час на тренування
- 00:30
Опис: Впр. 12P; 13P; 12/13PE

Повітряна вправа:
Повторення льотного тренування, а саме Р8
Мета: Шліфовка техніки пілотування під час виконання злету та польоту по аеродромному колу.
Шліфовка техніки пілотування злетів та посадок із зустрічним, боковим та попутним вітром.
Закріплення навичок діяти у випадку аварійної ситуації при польоті по аеродромному колу.
P22. Самостійний політ по колу
Рекомендована висота польоту
- висота аеродромного кола
Кількість самостійних польотів - 10
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 12P; 13P

Повітряна вправа:
Самостійне повторення льотного тренування , а саме Р5
Мета: Самостійне виконаня польоту по аеродромному колу. Виконання зльотів та посадки із
зустрічним, боковим та попутним вітром
P23. Глибокий віраж
Рекомендована висота польоту
Видання
1

Ревізія
0

- від 3000 ft AGL
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Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування
- 00:30
Опис: Впр. 15Р

Повітряна вправа:
(a) Віраж (45°), горизонтальний політ та зниження;
(b)Звалювання під час розвороту та виведення зі звалювання;
(c) Виведення із незвичайних положень, в тому числі пікірування по спіралі.
Мета: Відпрацювання та засвоєння курсантом техніки пілотування літака при виконанні глибоких
віражів.
P24. Самостійний політ по колу
Рекомендована висота польоту
- висота аеродромного кола
Кількість самостійних польотів - 10
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 12P; 13P

Повітряна вправа:
Самостійне повторення льотного тренування , а саме Р5
Мета: Самостійне виконаня польоту по аеродромному колу. Виконання зльотів та посадки із
зустрічним, боковим та попутним вітром
P25. Глибокий віраж
Рекомендована висота польоту
- від 3000 ft AGL
Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування
- 00:30
Опис: Впр. 15Р

Повітряна вправа:
(d)Віраж (45°), горизонтальний політ та зниження;
(e) Звалювання під час розвороту та виведення зі звалювання;
(f) Виведення із незвичайних положень, в тому числі пікірування по спіралі.
Мета: Відпрацювання та засвоєння курсантом техніки пілотування літака при виконанні глибоких
віражів.
P26. Самостійні польоти, відпрацювання загальних вправ
Рекомендована висота польоту - на вибір інструктора
Кількість самостійних польотів - 2
Час на тренування
- 01:03
Опис: Впр. 6Р -13Р; 15Р

Повітряна вправа:
Політ у зону та відпрацювання вправ пройдених за програмою до цього тренування, що обрав
інструктор.
Мета: Виконання самостійного польоту, та самостійне відпрацювання елементів польоту.
P27. Аварійна посадка
Рекомендована висота польоту
- на вибір інструктора
Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 17Р

Повітряна вправа:
(a) Виконання всіх процедур від злету до висоти початку маневру
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(b)Обставини, що створюють необхідність аварійної посадки
(c) Умови під час польоту
(d)Вибір зони посадки: i Стандартний аеродром, ii Недіючий аеродром, iii Звичайне
поле
(e) Політ по колу та захід на посадку
(f) Дії після посадки.
Мета: Виконання тренування по діям у випадку аварійної посадки.
P28. Вимушена посадка із вимкненим двигуном
Рекомендована висота польоту
- на вибір інструктора
Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 16Р (може виконуватися як на ПС та і на FNPT)

Повітряна вправа:
(a) Процедури під час вимушеної посадки
(b) Вибір зони посадки та зміни плану польоту
(c) Дистанція планерування
(d) План зниження
(e) Основні положення
(f) Охолодження двигуна
(g) Перевірки під час відмови двигуна
(h) Використання радіозв’язку
(i) Ділянка між третім та четвертим розворотами
(j) Кінцева пряма заходу на посадку
(k) Посадка
(l) Дії після посадки
Мета: Відпрацювання та засвоєння курсантом особливостей пілотування літака при виконанні
вимушеної посадки при непрацюючому двигуні.
P29. Політ за приладами
Рекомендована висота польоту
- від 3000 ft AGL
Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 19Р (IFR-hood) (може виконуватися як на ПС та і на FNPT)

Повітряна вправа:
(a) Фізіологічні відчуття;
(b) Оцінка роботи приладів;
(c) Політ за авіагоризонтом;
(d) Обмеження щодо приладів;
(e) Основні маневри:
i. Горизонтальний прямолінійний політ з різними швидкостями та конфігураціями;
ii. Набір висоти і зниження;
iii. Розворот за стандартною схемою, розвороти з набором висоти та зниженням,
та на заданий курс.
iv. Виведення з розвороту з набором висоти та зниженням.
Мета: Виконання польоту за приладами, без зовнішніх візуальних орієнтирів. Має
застосовуватися засіб для ізоляції від зовнішніх візуальних орієнтирів.
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P30. Політ за приладами
Рекомендована висота польоту - від 3000 ft AGL
Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 19Р (IFR-hood) (може виконуватися як на ПС та і на FNPT)

Повітряна вправа:
Повторення тренування Р29.
Мета: Виконання польоту за приладами, без зовнішніх візуальних орієнтирів. Має
застосовуватися засіб для ізоляції від зовнішніх візуальних орієнтирів.
P31. Політ за приладами (обмежена панель)
Рекомендована висота польоту - від 3000 ft AGL
Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 19Р (IFR-hood) (може виконуватися як на ПС та і на FNPT)

Повітряна вправа:
Повторення тренування Р29. В польоті пілот інструктор має по черзі закрити трафаретом
наступні прилади:
- авіагоризонт; - індикатор розвороту; - індикатор повітряної швидкості; - інші, на вибір
інструктора.
Мета: Виконання польоту за основними приладами, без зовнішніх візуальних орієнтирів, при
імітації відмови деяких приладів. Має застосовуватися засіб для ізоляції від зовнішніх візуальних
орієнтирів.

P32. Основи радіонавігації
Рекомендована висота польоту - від 3000 ft AGL (висота прийому наземних РТЗ)
Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування
- 01:00

Опис: Впр. 18Рс
Повітряна вправа:
(a) Необхідні навігаційні процедури
(b) Використання:
i. GNSS
ii. VOR
iii. ADF/NDB
iv. VHF/DF
v. Трасової та аеродромної радіолокаційної станції
vi. Радара вторинної радіолокації
vii. DME
Мета:
Виконати курсантом-пілотом політ за маршрутом, із використанням радіонавігації.
P33. Навігація, вступ
Рекомендована висота польоту
- від 1000 ft AGL
Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 18Ра

Повітряна вправа:
(a) Планування польоту:
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(b)

(c)

(d)
(e)

(f)

Прогноз погоди та фактичні погодні умови - Вибір карт та підготовка -Вибір
маршруту - контрольований повітряний простір – небезпечні,
заборонені та
обмежені зони - Безпечні висоти.
Обчислення:
Магнітного курсу та часу на маршруті - Витрат палива - Маси і балансу - Маси і
льотно-технічних характеристик.
Інформація про політ:
Коди НОТАМ, тощо – Радіочастоти - Вибір запасного аеродрому - Документація
літака;
Повідомлення про політ:
Адміністративні процедури перед польотом - Форма плану польоту.
Виліт:
Підготовка кабіни перед вильотом - Процедури вильоту - налаштування
висотоміру - зв'язок зі службою УПР у регульованому повітряному просторі процедури встановлення курсу - Розрахунок очікуваного часу прибуття Витримування висоти та курсу - Перегляд очікуваного часу прибуття та курсу Ведення бортового журналу - Використання радіозв’язку - Мінімальні погодні
умови, необхідні для продовження польоту - Прийняття рішень у польоті - Проліт
через контрольований/регульований повітряний простір - Процедури відхилення
від курсу - Порядок дій при невизначеності місцезнаходження - Порядок дій при
втраті орієнтування.
Прибуття, процедури прибуття на аеродром:

Зв'язок із службою УПР у регульованому просторі - Налаштування висотоміру Входження до зони очікування - Польоти по колу – Паркування - Безпека літака –
Заправка палива - Завершення плану польоту, якщо прийнятно - Адміністративні
процедури після польоту..
Мета: Виконання ознайомлювалього польоту за маршрутом.
P34. Навігація
Рекомендована висота польоту
- від 1000 ft AGL
Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 18Ра

Повітряна вправа:
Повторення тренування Р33.
Мета: Виконання польоту за маршрутом.

P35. Маршрутний політ з посадкою на іншому аеродромі
Рекомендована висота польоту
- від 1000 ft AGL
Кількість польотів з інструктором - 3
Час на тренування
- 02:00

Опис: Впр. 18Ра
Повітряна вправа:
Політ за маршрутом, відповідно до тренування Р33, під контролем пілота-інструктора.
Політ із посадкою на двох аеродромах, відмінних від аеродрому вильоту.
Мета:
Виконати курсантом-пілотом політ за маршрутом із посадками на проміжних
аеродромах.
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P36. Маршрутний політ з посадкою на іншому аеродромі
Рекомендована висота польоту
- від 1000 ft AGL
Кількість польотів з інструктором - 3
Час на тренування
- 02:00

Опис: Впр. 18Ра
Повітряна вправа:
Політ за маршрутом, відповідно до тренування Р33, під контролем пілота-інструктора.
Політ із посадкою на двох аеродромах, відмінних від аеродрому вильоту.
Мета:
Виконати курсантом-пілотом політ за маршрутом із посадками на проміжних
аеродромах.
P37*. Навігація, допуск до самостійного польоту за маршрутом
Рекомендована висота польоту
- від 1000 ft AGL
Кількість польотів у якості SPIC - 1
Час на тренування
- 01:00
Опис: Впр. 18Ра

Повітряна вправа:
Польоти на допуск до самостійного польоту за маршрутом, відповідно до льотного тренування
Р33.
У випадку, якщо перевіряючий інструктор вважає за доцільне допустити курсанта до
самостійного польоту за маршрутом, він після розбору польоту має зробити відповідний запис
до Робочої (льотної) книги курсанта-пілота та заповнити звіт про прогресивне льотне тестування.
Мета: Перевірка курсанта-пілота його техніки візуальної навігації для допуску до самостійного
польоту за маршрутом.
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ЕТАП 3.
P5G. Аварійні процедури
Наземна підготовка - 00:15
Опис: Впр. 1Рb (тренаж в кабіні ПС)
Брифінг:
(а) Аварійні процедури:
i. Дії у випадку виникнення пожежі на землі та у повітрі
іі. Пожежа двигуна
ііі. Пожежа в кабіні
iv. Пожежа в електричній системі
(b) Процедури при відмові систем ПС
(с) Використання аварійних виходів
(d) Процедури з евакуації та аварійне обладнання

Мета:
Тренаж в кабіні ПС. Відпрацювання аварійних дій на ПС Cessna 172.
P38. Навігація, самостійний політ за маршрутом
Рекомендована висота польоту
- від 1000 ft AGL
Кількість самостійних польотів - 1
Час на тренування
- 01:00

Опис: Впр. 18Ра
Повітряна вправа:
Самостійний політ за маршрутом, відповідно до тренування Р33.
Мета:
Виконати курсантом-пілотом перший самостійний політ за маршрутом, під контролем
інструктора, що перебуває на старті та увесь час має радіотелефонний контакт з ПС на
якому перебуває курсант.
P39. Навігація на малих висотах
Рекомендована висота польоту
- від 500 ft AGL
Кількість польотів з інструктором - 1
Час на тренування
- 01:15

Опис: Впр. 18Рb
Повітряна вправа:
(a) Дії, що передують зниженню;
(b) Загрози (наприклад, перешкоди, та характер рельєфу місцевості);
(c) Складності читання карт;
(d) Вплив вітру та турбулентності;
(e) Поінформованість вертикальною ситуацією (уникнення зіткнення із землею у
контрольованому польоті);
(f) Уникнення чутливих до шуму зон;
(g) Вхід в аеродромне коло польоту;
(h) Політ по колу та посадка за умов поганої погоди
Мета:
Виконати курсантом-пілотом польоту за маршрутом при мінімально безпечній висоті
польоту.
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P40. Навігація, самостійний політ за маршрутом
Рекомендована висота польоту
- від 1000 ft AGL
Кількість самостійних польотів - 1
Час на тренування
- 01:00

Опис: Впр. 18Ра
Повітряна вправа:
Самостійний політ за маршрутом, відповідно до тренування Р33.
Мета:
Виконати курсантом-пілотом самостійний політ за маршрутом, під контролем
інструктора, що перебуває на старті та увесь час має радіотелефонний контакт з ПС на
якому перебуває курсант.
P41. Навігація, самостійний політ за маршрутом
Рекомендована висота польоту
- від 1000 ft AGL
Кількість самостійних польотів - 2
Час на тренування
- 01:00

Опис: Впр. 18Ра
Повітряна вправа:
Самостійний політ за маршрутом, відповідно до тренування Р33.
Мета:
Виконати курсантом-пілотом самостійний політ за маршрутом, під контролем
інструктора, що перебуває на старті та увесь час має радіотелефонний контакт з ПС на
якому перебуває курсант.
P42, Р43, Р44 Маршрутний політ з посадкою на іншому аеродромі
Рекомендована висота польоту
- від 1000 ft AGL
Кількість польотів з інструктором - 3
Час на тренування
- 02:00

Опис: Впр. 18Ра
Повітряна вправа:
Політ за маршрутом, відповідно до тренування Р33, під контролем пілота-інструктора.
Політ із посадкою на аеродромі, відмінному від аеродрому вильоту.
Мета:
Виконати курсантом-пілотом політ за маршрутом із посадкою на проміжному
аеродромі.
Важливо! Кожен зліт-посадка за цими тренуваннями мають бути записані окремою
строкою в льотній книжці курсанта-пілота.
Р45, Р46, Р47 Соло політ за маршрутом з посадкою на іншому аеродромі
Рекомендована висота польоту
Кількість самостійних польотів
Час на тренування

- від 1000 ft AGL
-3
- 02:00

Опис: Впр. 18Ра
Повітряна вправа:
Політ за маршрутом, відповідно до тренування Р33, самостійно. Політ із посадкою на
аеродромі, відмінному від аеродрому вильоту.
Мета:
Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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Виконати курсантом-пілотом самостійний політ за маршрутом із посадкою на
проміжному аеродромі, під контролем інструктора, що перебуває на старті та увесь
час має телефонний та/або радіотелефонний контакт з ПС на якому перебуває курсант.
Важливо! Кожен зліт-посадка за цими тренуваннями мають бути записані окремою
строкою в льотній книжці курсанта-пілота.
P48*. Допуск до екзаменаційних польотів
Рекомендована висота польоту
- на вибір інструктора
Кількість польотів у якості SPIC - 2
Час на тренування
- 03:00

Опис: Впр. 6Р - 13Р; 15Р-19Р
Повітряна вправа:
Польоти на допуск до екзаменаційного польоту.

У випадку, якщо перевіряючий інструктор вважає за доцільне допустити курсанта до
екзаменаційних польотів, він після розбору польоту має зробити відповідний запис до
Робочої (льотної) книги курсанта-пілота, в розділ – допуски.
Мета:
Виконати курсантом-пілотом контрольний політ з перевіряючим інструктором для
допуску до екзаменаційних польотів.

Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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2.3. СТРУКТУРА КУРСУ – ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ
Програма льотної підготовки розділена на три етапи:
 Етап 1. Підготовка до першого самостійного вильоту.
 Етап 2. Підготовка до першого самостійного польоту за маршрутом та
польотів за приладами.
 Етап 3. Самостійна навігація.
Кожен етап льотної підготовки завершується прогресивним льотним
тестуванням.
Розподіл часу за етапами наведено у таблиці нижче:
Стандартна програма льотної підготовки
ЧАС

Етап

DUAL та SPIC
12:00
16:30
6:15
34:45

Етап 1.
Етап 2.
Етап 3.
Всього

PIC
00:00
05:15
05:00
10:15

2.4. СТРУКТУРА КУРСУ – ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ
Поєднувати теоретичну підготовку з льотною можна починаючи з четвертого
тижня теоретичної підготовки, після здачі прогресивних теоретичних тестів за
першим модулем теоретичної 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
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)
затвердженими SAAU.
Видання
1

Ревізія
0

перевірка

Дата ревізії
01.05.2019

проводиться

CHAS-СM-PPL

екзаменаторами,

Сторінка 42

TRAINING MANUAL PPL(A)
ЧАСТИНА 2. НАЗЕМНА ПІДГОТОВКА, БРИФІНГИ ТА ПОВІТРЯНІ ВПРАВИ

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)

Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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ЧАСТИНА 3
ПІДГОТОВКА
НА FSTD

Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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3

ПІДГОТОВКА НА FSTD

3.1 ВПРАВИ З ТЕХНІКИ ПІЛОТУВАННЯ
Дивись пункт 3.1 CHAS-TM-M.
3.2 ДОВІДКОВИЙ ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІКИ ПІЛОТУВАННЯ
Дивись пункт 3.2 CHAS-TM-M.
3.3 СТРУКТУРА КУРСУ – ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ
Дивись пункт 3.3 CHAS-TM-M.
3.4. СТРУКТУРА КУРСУ – ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ
Дивись пункт 3.4 CHAS-TM-M.
3.5. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ
Дивись пункт 3.5 CHAS-TM-M.
3.6. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ
Льотні тренування, що можуть бути виконані на FSTD вказано у таблиці, в
пункті 2.2 CHAS-СM-PPL.
Докладніше дивись пункт 3.6 CHAS-TM-M.
3.7. ПОТОЧНІ ПЕРЕВІРКИ
Дивись пункт 3.7 CHAS-TM-M.
3.8. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ЛЬОТНА ПЕРЕВІРКА
Дивись пункт 3.8 CHAS-TM-M.
3.9. ФОРМИ ЗВІТНОСТІ
Дивись пункт 3.9 CHAS-TM-M.

Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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ЧАСТИНА 4
ТЕОРЕТИЧНА
ПІДГОТОВКА

Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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4

ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

4.1 СТРУКТУРА КУРСУ
4.1.1. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ДВОХ МОДУЛІВ:
Модуль спеціалізованих дисциплін:
 ПРИНЦИПИ ПОЛЬОТУ
 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ
 ЛЬОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЛАНУВАННЯ
 ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ ПС Cessna 172
 НАВІГАЦІЯ
 ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ
Модуль загальних дисциплін:
 ПОВІТРЯНЕ ПРАВО
 МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЛЮДИНИ
 МЕТЕОРОЛОГІЯ

-

 ЗВ'ЯЗОК
4.1.2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
4.1.2.1 Загальний навчальний план програми теоретичної підготовки для
отримання свідоцтва приватного пілота (літак) - PPL(A).
Час, при
стаціонарному
навчанні (годин)

Дисципліна

Відсутній Власників
досвід
свідоцтв (Н)

Час, при
дистанційному
навчанні (годин)
Самопідг
отовка

В
аудиторії

Модуль загальних дисциплін
ПОВІТРЯНЕ ПРАВО

12:00

-

09:00

03:00

МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЛЮДИНИ

04:00

-

03:00

01:30

МЕТЕОРОЛОГІЯ

20:00

-

18:00

06:00

ЗВ'ЯЗОК

04:00

-

04:00

01:30

38:00

-

34:00

12:00

Всього
Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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Модуль спеціалізованих дисциплін
ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ ПС

20:00

08:00

16:00

04:30

ПРИНЦИПИ ПОЛЬОТУ

12:00

08:00

12:00

06:00

ЛЬОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЛАНУВАННЯ

04:00

04:00

03:00

03:00

НАВІГАЦІЯ

20:00

-

16:00

06:00

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ

04:00

04:00

03:00

01:30

ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ

02:00

-

01:00

01:30

ВИВЧЕННЯ ПС Cessna 172*

06:00

06:00

05:00

01:30

Всього

66:00

30:00

56:00

24:00

ВСЬОГО:

108:00

-

90:00

36:00

*Примітка. Зазначена дисципліна відповідає Програмі теоретичної підготовки при
перенавчанні на ПС Сessna 172. Зазначена Програма викладається як частина Програмим
теоретичної підготовки для отримання свідоцтва приватного пілота (літак) - PPL(A).

Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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4.1.1.2 Стандартизована матриця плану – графіка занять при дистанційному
навчанні за Програмою теоретичної підготовки для отримання свідоцтва
приватного пілота (літак) - PPL(A).

День
занять
1
2 (Пн)
3 (Вт)
4 (Ср)
5 (Чт)
6 (Пт)
7
8 (Пн)
9 (Вт)
10 (Ср)
11 (Чт)
12 (Пт)
13
14 (Пн)
15 (Вт)

16 (Ср)

17 (Чт)
18 (Пт)

Дисциплана
Вступнй інструктаж
Повітряне право
Повітряне право
Повітряне право
Повітряне право
Повітряне право
Повітряне право
Повітряне право
Загальні знання ПС
Загальні знання ПС
Загальні знання ПС
Загальні знання ПС
Заняття в аудиторії
Загальні знання ПС
Загальні знання ПС
Загальні знання ПС
Загальні знання ПС
Загальні знання ПС
Загальні знання ПС
Загальні знання ПС
Загальні знання ПС
Загальні знання ПС
Принципи польоту
Принципи польоту
Принципи польоту
Заняття в аудиторії
Принципи польоту
Принципи польоту
Принципи польоту
Принципи польоту
Принципи польоту
Принципи польоту
Принципи польоту
ЛХ та планування
ЛХ та планування
ЛХ та планування
ЛХ та планування
Вивчення ПС Cessna 172
Вивчення ПС Cessna 172

Видання
1

Ревізія
0

Тема /
тест

Час на
вивчення

Тема 1-1
Тема 1-2
Тема 1-2
Тест 1-1
Тема 1-3
Тема 1-3
Тест 1-2*
Тема 2-1
Тема 2-2
Тема 2-3
Тема 2-4
День 1
Тема 2-4
Тема 2-5
Тест 2-1
Тема 2-6
Тема 2-7
Тема 2-8
Тест 2-2
Тема 2-9
Тест 2-3*
Тема 8-1
Тема 8-1
Тема 8-2
День 2
Тема 8-2
Тест 8-1
Тема 8-3
Тема 8-3
Тема 8-4
Тема 8-4
*Тест 8-2
Тема 3-1
Тема 3-2
Тема 3-2
*Тест 3-1
Тема 11-1
Тема 11-1

03:00
02:00
01:00
02:00
00:30
01:00
03:00
00:30
03:00
00:30
01:30
01:00
06:00
01:00
01:00
00:30
01:00
03:00
03:00
00:30
01:00
00:30
02:00
01:00
02:00
06:00
01:00
00:30
02:00
01:00
02:00
01:00
00:30
01:30
00:30
01:00
00:30
02:00
03:00

Дата ревізії
01.05.2019

Загалом
за
дисциплін
ою
02:00
03:00
05:00
06:00
Заг. 09:00
03:00
03:30
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
12:00
15:00
Заг. 16:00
02:00
03:00
05:00
06:00
08:00
09:00
11:00
Заг. 12:00
02:00
02:30
Заг. 03:00
02:00
Заг. 05:00

Примітка

Тест для самоконтролю

Прогресивний тест

Тест для самоконтролю

Тест для самоконтролю
Прогресивний тест

Тест для самоконтролю

Прогресивний тест

Прогресивний тест
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19
20 (Пн)

21 (Вт)

22 (Ср)

23 (Чт)
24 (Пт)
25
26 (Пн)

27 (Вт)

28 (Ср)
29 (Чт)
30 (Пт)
31
32 (Пн)
33 (Вт)

34 (Ср)

35 (Чт)

36 (Пт)

Вивчення ПС Cessna 172
*Тест 11-1
Заняття в аудиторії
День 3
Метеорологія
Тема 5-1
Метеорологія
Тема 5-2
Метеорологія
Тема 5-3
Метеорологія
Тема 5-4
Метеорологія
Тема 5-4
Метеорологія
Тема 5-5
Метеорологія
Тема 5-6
Метеорологія
Тест 5-1
Метеорологія
Тема 5-7
Метеорологія
Тема 5-8
Метеорологія
Тема 5-9
Метеорологія
Тема 5-10
Метеорологія
Тема 5-11
Метеорологія
Тема 5-12
Метеорологія
Тема 5-12
Метеорологія
Тест 5-2
Заняття в аудиторії
День 4
Метеорологія
Тема 5-12
Метеорологія
Тест 5-3*
Навігація
Тема 6-1
Навігація
Тема 6-2
Навігація
Тема 6-3
Навігація
Тема 6-4
Навігація
Тема 6-4
Навігація
Тема 6-5
Навігація
Тема 6-6
Навігація
Тема 6-6
Навігація
Тема 6-6
Навігація
Тест 6-1
Навігація
Тема 6-7
Заняття в аудиторії
День 5
Навігація
Тема 6-7
Навігація
Тест 6-2
Навігація
Тема 6-7
Навігація
Тест 6-3
Зв’язок
Тема 9-1
Зв’язок
Тема 9-1
Зв’язок
Тема 9-2
Зв’язок
Тест 9-1*
Експлуатаційні процедури
Тема 7-1
Експлуатаційні процедури
Тема 7-1
Експлуатаційні процедури
Тема 7-2
Експлуатаційні процедури
Тест 7-1*
Можливості та обмеження
Тема 4-1
людини
Можливості та обмеження
Тема 4-1
людини

Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

00:30
06:00
00:30
01:30
00:30
00:30
00:30
00:30
02:00
00:30
01:00
01:00
01:00
00:30
00:30
02:00
03:00
00:30
06:00
03:00
00:30
01:00
01:00
00:30
00:30
01:30
00:30
01:00
03:00
02:00
00:30
01:00
06:00
03:00
00:30
01:00
00:30
02:00
01:00
01:00
00:30
01:00
01:00
01:00
00:30
01:00

00:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
06:00
07:00
08:00
09:00
09:30
10:00
12:00
15:00
Заг. 18:00
01:00
02:00
02:30
03:00
04:30
05:00
06:00
09:00
11:00
12:00
15:00
Заг. 16:00
02:00
03:00
Заг. 04:00
01:00
02:00
Заг. 03:00
01:00

01:00

02:00

Прогресивний тест

Тест для самоконтролю

Тест для самоконтролю

Прогресивний тест

Тест для самоконтролю

Тест для самоконтролю
Прогресивний тест

Прогресивний тест

Прогресивний тест
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37
38
39
40

Можливості та обмеження
Тема 4-2
людини
Можливості та обмеження *Тест 4-1
люд.
Загальна безпека польотів
Тема 10-1
Загальна безпека польотів
*Тест 10-1
Заняття в аудиторії
День 6
Екзамени
День 7
Екзамени
День 8
Екзамени
День 9

01:00

Заг. 03:00

00:30

-

01:00
00:30
06:00
04:15
04:30
04:30

Заг. 01:00
-

Прогресивний тест

Прогресивний тест

В даній таблиці, в колонці «Тема / тест», застосовуються такі скорочення:
Тема – назва конспекту до вивчення;
Тест – поточний самоконтроль теоретичних знань;
*Тест – Прогресивний теоретичний тест, із наданням результатів викладачам.

4.1.1.3. Тематичні плани програми теоретичної підготовки для отримання
свідоцтва приватного пілота (літак)
Тематичний план дисципліни «ПОВІТРЯНЕ ПРАВО»
№
п/п

Назва теми

1.
Міжнародне законодавство
2.
Управління повітряним рухом
3.
Законодавство України та EASA
Всього мінімум

Час, при
Час, при
стаціонарному
дистанційному
навчанні (годин)
навчанні (годин)
Відсутній Власників Самопід- В аудиторії
досвід свідоцтв (Н) готовка
03:00
02:00
00:30
04:00
03:00
01:00
05:00
04:00
01:30
12:00
09:00
03:00

Назва та короткий зміст тем
1. Міжнародне законодавство
Конвенція про міжнародну цивільну авіацію
Міжнародна організація цивільної авіації
Статті Конвенції
1 Суверенітет
2 Територія
5 Політ над територією Договірних Держав
10 Посадка у митних аеропортах
11 Застосовність повітряного регулювання
12 Правила польотів
13 Регулювання щодо входу в зону та дозволу в Договірних Державах
16 Огляд повітряного судна
22 Спрощення формальностей
23 Митні та імміграційні процедури
24 Митний збір
29 Документація, яка має перебувати на борту повітряного судна
Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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30 Використання радіообладнання повітряного судна
31 Сертифікат льотної придатності
32 Свідоцтва персоналу
33 Визнання сертифікатів та свідоцтв
34 Бортові журнали
35 Обмеження щодо вантажу
36 Обмеження щодо використання фотографічного обладнання
37 Прийняття міжнародних стандартів та правил
39 Підтверджуючі записи у сертифікатах та свідоцтвах
40 Термін дії підтверджених сертифікатів та свідоцтв
Додатки до Конвенції («Додатки ІСАО»)
Додаток 7 Бортові та реєстраційні знаки повітряного судна
- визначення
- бортові знаки повітряного судна
- сертифікат про реєстрацію
- розпізнавальна табличка
Додаток 8 Льотна придатність повітряного судна
- визначення
- сертифікат льотної придатності
- продовження льотної придатності
- термін дії сертифікату льотної придатності
- прилади та обладнання
- обмеження та інформація щодо повітряного судна
Правила польотів
Додаток 2 Правила польотів
- визначення
- застосовність
- загальні правила
- правила візуальних польотів
- сигнали (Додаток 1)
- перехоплення цивільного повітряного судна (Додаток 2)

2. Управління повітряним рухом
Додаток 11 Управління повітряним рухом та служби повітряного руху
- визначення
- цілі служб повітряного руху
- класифікація повітряного простору
- райони польотної інформації, райони диспетчерської служби та контрольовані зони
- служби управління повітряним рухом
- служби повітряної інформації
- служба аварійного оповіщення
- візуальні метеорологічні умови
- метеорологічні умови польоту за приладами
- непередбачені обставини у польоті
Додаток 14 Характеристики аеродрому
- визначення
- умови зони руху та пов’язаного устаткування
Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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- Візуальні навігаційні засоби
- індикатори та сигнальні пристрої
- маркування
- вогні
- знаки
- маркери
- сигнальний майданчик
- Візуальні засоби позначення перешкод
- маркування об’єктів
- освітлення об’єктів
- Візуальні засоби позначення обмеженого використання зон
- Аварійні та інші служби
- пожежна та рятівна служба
- перонна служба
- Аеродромні наземні вогні та кольори маркування поверхні
- кольори наземних аеронавігаційних вогнів
- кольори маркування поверхонь
Документ 4444 ІСАО – Правила польотів та обслуговування повітряного руху
Загальні положення
- визначення
- практика роботи ATS
- дозвіл на виконання плану польоту та інформація
- управління потоком повітряного руху
- процедури установки висотоміру
- інформація щодо турбулентності у спутному сліді
- інформація щодо метеорологічних умов
- повідомлення з борта повітряного судна (AIREP)
Служба управління зоною
- ешелонування контрольованого руху у різних класах повітряного простору
- пілоти, відповідальність за витримування ешелонування у VMC
- порядок дій пілота при екстрених ситуаціях та відмові засобів зв’язку
- перехоплення цивільного повітряного судна
Диспетчерська служба підходу
- порядок вильоту та прибуття повітряного судна у VMC
Аеродромна диспетчерська служба
- функції аеродромних диспетчерських пунктів
- польоти за VFR
- схеми повітряного руху та польотів по колу
- інформація повітряному судну
- управління рухом у зоні аеродрому
Польотна інформація та служба аварійного оповіщення
- консультативна служба повітряного руху
- цілі та головні принципи

3. Законодавство України та EASA
Законодавство України
- Правила видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні
Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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- Повітряний кодекс України
Об’єднана авіаційна влада (EASA Нормативні документи (PART)
JAR-FCL Підрозділ А – Загальні вимоги
- 1.025 – Термін дії свідоцтв та кваліфікаційних відміток
- 1.035 – Медична придатність
- 1.040 – Зниження медичної придатності
- 1.050 – Зарахування польотного часу
- 1.065 – Держава видачі свідоцтва
JAR-FCL Підрозділ В – Пілот-курсант
- 1.085 –Вимоги
- 1.090 – Мінімальний вік
- 1.095 – Медична придатність
JAR-FCL Підрозділ С – Свідоцтво приватного пілота
- 1.100 – Мінімальний вік
- 1.105 – Медична придатність
- 1.110 – Права та умови
- 1.115 – Кваліфікаційні відмітки для спеціальних цілей
- 1.120 – Досвід та зарахування
- 1.125 – Курс підготовки
- 1.130 – Іспит з теоретичних знань
- 1.135 – Перевірка вмінь
JAR-FCL Підрозділ Е – Кваліфікаційна відмітка польотів за приладами
- 1.175 – Обставини, за яких вимагається кваліфікаційна відмітка польотів за приладами
JAR-FCL Підрозділ F – Кваліфікаційні відмітки типу та класу
- 1.215 – Розподіл кваліфікаційних відміток класу
- 1.225 – Обставини, за яких вимагаються кваліфікаційні оцінки типу або класу
- 1.245 – Термін дії, продовження та відновлення терміну дії
JAR-FCL Підрозділ Н – Кваліфікаційні відмітки інструктора
- 1.300 – Підготовка – загальна інформація

Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019
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Тематичний план дисципліни «ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ ПС»
Час, при
стаціонарному
№
навчанні (годин)
Назва теми
п/п
Відсутній Власників
досвід свідоцтв (Н)
1.
Планер
05:00
03:00
2.
Силова установка
04:00
01:00
3.
Системи
03:00
03:00
4.
Прилади
07:00
01:00
5.
Льотна придатність
01:00
Всього мінімум
20:00
08:00

Час, при
дистанційному
навчанні (годин)
СамопідВ
готовка
аудиторії
04:00
01:00
03:00
01:00
02:00
01:00
06:30
01:00
00:30
00:30
16:00
04:30

Назва та короткий зміст тем
1. Планер
Структура планеру
- елементи
- фюзеляж, крила, хвостове оперення, кіль
- первинні засоби керування польотом
- системи тримера та закрилка/передкрилка
- шасі
- носове колесо, включаючи управління
- шини, стан
- система гальмування та застережні заходи при використанні
- системи прибирання
Навантаження на планер
- статична сила
- коефіцієнт запасу тривкості
- механізми стопоріння рулів та використання
- застережні заходи на землі/у польоті

2. Силова установка
Двигуни – загальна інформація
- принципи чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння
- основна конструкція
- причини передчасного запалення та детонація
- вихідна потужність, як функція RPM
Охолодження двигуна
- повітряне охолодження
- проект обтічника та дефлектори циліндра
- проект та використання стулок капоту
- термометр головки циліндра
Змащування двигуна
- функція та методи змащування
- змащувальні системи
- методи змащування мастилом
Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
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- вимоги до змащувального насосу та фільтру
- якість та сорти мастила
- температура мастила та контроль тиску
- методи охолодження мастила
- розпізнавання несправностей у мастильній системі
Системи запалення
- принципи запалення від магнето
- конструкція та функція
- мета та принцип імпульсного з’єднання
- перевірка надійності в процесі експлуатації, розпізнавання несправностей
- експлуатаційні правила для запобігання забрудненню свічки запалення
Карбюрація
- принципи дії карбюратора поплавкового типу
- конструкція та функція
- методи підтримання необхідного коефіцієнту компонентів палива
- експлуатація вимірювальних жиклерів та насоса-прискорювача
- вплив висоти
- ручне комбіноване управління
- підтримання необхідного коефіцієнту компонентів палива
- обмеження щодо використання при високій потужності
- запобігання детонації
- відсічний клапан, що працює в режимі малого газу
- робота та використання первинних засобів керування
- система забору повітря
- альтернативні системи забору
- обледеніння карбюратора, використання гарячого повітря
- системи вприскування, принципи та експлуатація
Авіаційне паливо
- класифікація палива
- сорти та розпізнавання за кольором
- вимоги щодо якості
- перевірка на предмет забруднення
- використання паливних фільтрів та дренажів
Паливні системи
- паливні баки та трубопроводи подачі
- дренажна система
- механічні та електричні насоси
- подача самопливом
- вибір бака
- управління системою
Гвинти
- номенклатура гвинтів
- перетворення потужності двигуна на тягу
- конструкція повітряного гвинта фіксованого кроку
- сили, що діють на лопать гвинта
- варіації RPM при зміні повітряної швидкості
Видання
1
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- ккд тяги при зміні швидкості
- конструкція повітряного гвинта змінного кроку
- функціонування регулятора постійних обертів
- вплив змін кута тангажа лопаті
- ефект режиму авторотації
Керування двигуном
- порядок запуску двигуна та застережні заходи
- розпізнавання несправностей
- розігрівання, перевірки потужності та системи
- температура у мастилі та обмеження тиску
- обмеження температури головки циліндра
- запалення та інші системні перевірки
- обмеження потужності
- запобігання швидким змінам потужності
- застосування комбінованого управління

3. Системи
Електрична система
- встановлення та робота генераторів перемінного струму/генераторів
- подача постійного струму
- акумуляторні батареї, місткість та зарядка
- вольтметри та амперметри
- автоматичні вимикачі та плавкі запобіжники
- електричне обслуговування та прилади
- розпізнавання несправностей
- порядок дій у випадку виникнення несправностей
Вакуумна система
- елементи
- насоси
- регулятор та вимірювальний прилад
- система фільтра
- розпізнавання несправностей
- порядок дій у випадку виникнення несправностей

4. Прилади
Приймач повітряного тиску/статична система
- приймач повітряного тиску, функція
- приймач повітряного тиску, принципи та конструкція
- статичне джерело
- альтернативне статичне джерело
- похибка у визначенні положення або місце розташування
- системні дренажі
- нагрівальний елемент
- помилки, спричинені закупоренням або витоком
Індикатор повітряної швидкості
- принципи роботи та конструкція
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- взаємозв’язок між приймачем повітряного тиску та статичним тиском
- визначення швидкості за приладами, індикаторної та дійсної повітряної швидкості
- похибки приладу
- позначення повітряної швидкості, кодування кольором
- перевірки експлуатаційної придатності пілота
Висотомір
- принципи роботи та конструкція
- функція рухомої шкали
- вплив щільності повітря
- висота за тиском
- дійсна висота
- атмосфера, що відповідає міжнародним стандартам
- ешелон польоту
- представлення (три стрілки)
- похибки приладів
- перевірки експлуатаційної придатності пілотами
Індикатор вертикальної швидкості
- принципи роботи та конструкція
- функція
- власне запізнювання
- миттєвий VSI
- представлення
- перевірки експлуатаційної придатності пілотами
Гіроскопи
- принципи
- тривкість
- прецесія
Індикатор розвороту
- прецесійний гіроскоп
- мета та функція
- вплив швидкості
- представлення
- координатор розвороту
- обмежена кутова швидкість визначення розвороту
- джерело живлення
- індикатор рівноваги
- принцип
- представлення
- перевірки експлуатаційної придатності пілотами
Індикатор положення (повітряного судна) у просторі
- наземний гіроскоп
- мета та функція
- представлення
- тлумачення
- експлуатаційні обмеження
- джерело живлення
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- перевірки експлуатаційної придатності пілотами
Індикатор курсу
- гіроскоп курсу
- мета та функція
- представлення
- використання магнітного компасу
- механізм встановлення
- уявний відхід (гіроскопа)
- експлуатаційні обмеження
- джерело живлення
- перевірки експлуатаційної придатності пілотами
Магнітний компас
- конструкція та функція
- геомагнітне поле
- варіація та девіація
- обертання, похибки з прискорення
- застережні заходи при перевезенні магнітних деталей
- перевірки експлуатаційної придатності пілотами
Прилади двигуна
- принципи, представлення та експлуатаційне застосування:
- датчик температури мастила
- датчик тиску мастила
- термометр головки циліндра
- вимірювач вихлопних газів
- манометр тиску у впускному коллекторі
- манометр тиску палива
- вимірювач подачі палива
- вимірювач(-і) кількості палива
- тахометр
Інші прилади
- принципи, представлення та експлуатаційне використання:
- вакуумметр
- вольтметр та амперметр
- попереджувальні індикатори
- інші прилади, що відносяться до даного типу літака

5. Льотна придатність
- чинний сертифікат
- відповідність вимогам
- періодичні технічні огляди
- відповідність керівництву з льотної експлуатації (або еквівалентному документу),
інструкції, обмеження, трафарети
- доповнення до керівництва з льотної експлуатації
- надання та зберігання документації
- формуляри на літак, двигун та гвинт
- записи дефектів
- дозволене технічне обслуговування пілотами
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Тематичний план дисципліни «ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА
ПЛАНУВАННЯ»
Час, при
Час, при
стаціонарному
дистанційному
№
навчанні (годин)
навчанні (годин)
Назва теми
п/п
Відсутній Власників СамопідВ
досвід
свідоцтв (Н) готовка аудиторії
1.
Маса та центрування
02:00
02:00
01:30
00:45
2.
Льотно-технічні характеристики
02:00
02:00
01:30
00:45
Всього мінімум
04:00
04:00
03:00
03:00

Назва та короткий зміст тем
1. Маса та центрування
Маса та центрування
- обмеження щодо максимальної маси
- обмеження переднього та заднього центрування, нормальна та найвигідніша центрівка
- обчислення маси та центру ваги – керівництво з льотної експлуатації літака та
центрувальна відомість

2. Льотно-технічні характеристики
Зліт
- довжина розбігу та наявна дистанція
- набирання висоти при зльоті та початковий етап набирання висоти
- вплив маси, вітру та щільності повітря
- вплив поверхні землі та градієнту
- використання закрилків
Посадка
- вплив маси, вітру, щільність повітря та швидкості заходу на посадку
- використання закрилків
- поверхня землі та градієнт
Під час польоту
- співвідношення між необхідною та можливою потужністю
- характеристична діаграма
- максимальна швидкість та максимальний кут набору висоти
- дальність та запас палива
- вплив конфігурації, маси, температури та висоти
- зниження льотних характеристик під час розворотів із набиранням висоти
- планерування
- несприятливий вплив
- обледеніння, дощ
- стан планеру
- вплив закрилків
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Тематичний план дисципліни «МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЛЮДИНИ»
Час, при
Час, при
стаціонарному
дистанційному
№
навчанні (годин)
навчанні (годин)
Назва теми
п/п
Відсутній Власників Самопід- В аудиторії
досвід свідоцтв (Н) готовка
1.
Базова фізіологія
01:30
01:00
00:30
2.
Базова психологія
02:30
02:00
01:00
Всього мінімум
04:00
03:00
01:30

Назва та короткий зміст тем
1. Базова фізіологія
Поняття
- склад атмосфери
- рівняння стану газу
- дихання та кровообіг
Вплив парціального тиску
- вплив зростаючої висоти
- переміщення газу
- гіпоксія
- симптоми
- запобігання
- герметизація кабіни
- вплив швидкої розгерметизації
- час активної свідомості
- використання кисневих масок та швидке зниження
- гіпервентиляція
- симптоми
- уникнення
- вплив прискорення
Зір
- фізіологія зору
- обмеження зорової системи
- дефекти зору
- оптичний обман
- дезорієнтація у просторі
- уникнення дезорієнтації
Слух
- фізіологія слуху
- чутливість внутрішнього вуха
- вплив зміни висоти
- шум та втрата слуху
- захист слуху
- дезорієнтація у просторі
- розлад між вухами та очима
- запобігання дезорієнтації
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«Хвороба руху» під час польоту
- причини
- симптоми
- запобігання
Політ та стан здоров’я
- медичні вимоги
- вплив загального нездужання та засоби лікування
- застуди
- розлади шлунку
- лікарські препарати, медикаменти, а також побічні ефекти
- алкоголь
- втомленість
- персональна придатність особи
- догляд за пасажирами
- пірнання з аквалангом – застережні заходи перед польотом
Ризики отруєння
- небезпечний, вантаж
- угарний газ з нагрівальних приладів

2. Базова психологія
Інформаційний процес
- поняття сприйняття
- пізнавальне сприйняття
- ймовірність
- передчуття
- звички
Центральний канал прийняття рішень
- розумове навантаження, обмеження
- джерела інформації
- стимулювання та увага
- вербальний зв’язок
- пам’ять та її обмеження
- причини невірного тлумачення
Навантаження
- причини та наслідки
- поняття збудження
- вплив на характеристику
- виявлення та зменшення навантаження
Оцінка ситуації та прийняття рішення
- поняття оцінки ситуації пілотом у польоті
- психологічне ставлення
- аспекти поведінки
- оцінка ризику
- розвиток обізнаності щодо ситуації
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Тематичний план дисципліни «МЕТЕОРОЛОГІЯ»
№
п/п
1.

Час, при
Час, при дистанційному
стаціонарному
навчанні (годин)
навчанні (годин)
Відсутній Власників СамопідВ аудиторії
досвід свідоцтв (Н) готовка
20:00
18:00
06:00
20:00
18:00
06:00

Назва теми

Метеорологія
Всього мінімум

Назва та короткий зміст тем
1. Метеорологія
Атмосфера
- склад та структура
- вертикальне розподілення
Тиск, щільність та температура
- барометричний тиск, ізобари
- зміни тиску, щільності та температури з висотою
- термінологія альтиметрії
- випромінювання сонячної та земної енергії, температура
- добова зміна температури
- адіабатичний процес
- інтенсивність падіння температури
- стабільність та нестабільність
- вплив випромінювання, зниження адвекції та конвергенції
Вологість та атмосферні опади
- водяна пара в атмосфері
- тиск пари
- точка роси та відносна вологість
- конденсація та випаровування
- атмосферні опади
Тиск та вітер
- зони високого та низького тиску
- рух атмосфери, градієнт тиску
- вертикальний та горизонтальний рух, конвергенція, дивергенція
- поверхневий та геострофічний вітер
- вплив градієнту вітру та зсув вітру при зльоті та посадці
- співвідношення між ізобарами та вітром, закон Бейс-Балло
- турбулентність та поривчастість
- місцеві вітри, фен, берегові та морські бризи
Хмароутворення
- охолодження за допомогою адвекції, випромінювання та адіабатичне розширення
- типи хмар
- конвекційні хмари
- орографічні хмари
- шароподібні та купчасті хмари
- умови польоту повз кожний з типів хмар
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Туман, димка та імла
- радіаційний, 64еред польот, фронтальний, заморожуючий туман
- утворення та розсіювання
- зниження видимості в результаті димки, снігу, задимлення, пилу та піску
- оцінка можливості зниженої видимості
- ризики у польоті через низьку видимість, горизонтальну та вертикальну
Повітряні маси
- характеристика та фактори, що впливають на якості повітряних мас
- класифікація повітряних мас, район походження
- модифікація повітряних мас під час руху
- розвиток систем низького та високого тиску
- погодні умови, пов’язані системами тиску
Фронтологія
- утворення холодних та теплих фронтів
- кордони між повітряними масами
- розвиток теплого фронту
- суміжні хмари та погодні умови
- погодні умови у теплому секторі
- розвиток холодного фронту
- суміжні хмари та погодні умови
- оклюзії
- суміжні хмари та погодні умови
- стаціонарні фронти
- суміжні хмари та погодні умови
Обледеніння
- умови, що призводять до льодоутворення
- вплив інею, паморозі, чистого льоду
- вплив обледеніння на льотні характеристики літака
- застережні заходи та уникнення умов обледеніння
- обледеніння силової установки
- застережні заходи, запобігання та усунення індукції та обледеніння карбюратора
Грози
- утворення – у повітряній масі, фронтальні, орографічні
- необхідні умови
- процес розвитку
- розпізнавання сприятливих умов для утворення
- ризики для літаків
- вплив блискавки та сильної турбулентності
- уникнення польоту поблизу грозових явищ
Політ над високогірними зонами
- потенційні загрози
- вплив місцевості на атмосферні процеси
- орографічні гірські хвилі, зсув вітру, турбулентність, вертикальний рух, вплив ротору,
полонинні вітри
Кліматологія
- загальна сезонна циркуляція у тропосфері над Європою
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- місцеві сезонні погодні умови та вітри
Альтиметрія
- експлуатаційні аспекти параметрів встановлення тиску
- висота за тиском, висота в атмосфері високої щільності
- відносна висота, абсолютна висота, ешелон польоту
- атмосфера, що відповідає стандартам ІСАО
- QNH, QFE, стандарт установки
- висота переходу, шар та ешелон
Метеорологічна організація
- аеродромні метеорологічні станції
- авіаційно-метеорологічні станції
- служба прогнозування
- метеорологічні служби на аеродромах
- доступність періодичних прогнозів погоди
Синоптичний аналіз та прогнозування
- синоптичні карти, символи, позначення
- карти особливих погодних явищ
- прогностичні карти для авіації загального призначення
Інформація про погоду для льотного планування
- повідомлення та прогнози для вильоту, процесу польоту, аеродром призначення та
запасний
- тлумачення кодованої інформації МЕТАR, TAF
- доступність наземних повідомлень про поверхневий вітер, зсув вітру, видимість
Передача метеорологічної інформації для авіації
- VOLMET, ATIS, SIGMET

Видання
1

Ревізія
0

Дата ревізії
01.05.2019

CHAS-СM-PPL

Сторінка 65

COURSE MANUAL PPL(A)
ЧАСТИНА 4. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

Тематичний план дисципліни «НАВІГАЦІЯ»
№
п/п
1.
2.

Час, при
Час, при дистанційному
стаціонарному
навчанні (годин)
навчанні (годин)
Відсутній Власників СамопідВ аудиторії
досвід свідоцтв (Н) готовка
18:00
12:00
04:30
08:00
04:00
01:30
20:00
16:00
06:00

Назва теми

Навігація
Радіонавігація
Всього мінімум

Назва та короткий зміст тем
1. Навігація
Форма землі
- вісь, полюси
- меридіани довготи
- паралелі широти
- дуга великих кіл, дуга малих кіл, локсодроми
- півкулі, північ/південь, схід/захід
Картографування
- аеронавігаційні карти та схеми (топографічні)
- проекції та їхні особливості
- конформність
- еквівалентність
- масштаб
- дуга великих кіл та локсодроми
Конформна ортокутова проекція (схема ІСАО 1.500,000)
- головні особливості
- конструкція
- конвергенція меридіанів
- представлення меридіанів, паралелей, дуги великих кіл та локсодромія
- масштаб, стандартні паралелі
- відображення висоти
Напрямок
- географічна північ
- магнітне поле землі, магнітне схилення – річна зміна
- магнітна північ
- вертикальні та горизонтальні елементи
- ізогони, лінії нульового магнітного нахилу
Магнетизм літака
- магнітний вплив всередині літака
- девіація компасу
- розворот, похибки за прискоренням
- уникнення магнітної інтерференції компасу
Відстані
- одиниці виміру
- вимірювання відстані відносно картографічної проекції
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Схеми у практичній навігації
- місця прокладення курсу
- широта та довгота
- пеленг та відстань
- використання навігаційного транспортиру
- вимірювання ліній шляху та відстаней
Орієнтаційннй матеріал щодо схем/зчитування карт
- аналіз карти
- топографія
- рельєф
- культурні особливості
- незмінні особливості (лінійні особливості, крапкові особливості, площадкові особливості)
- особливості, що підлягають зміні (ліс, вода)
- підготовка
- складання карти для використання
- методи зчитування карт
- орієнтування за картами
- особливості контрольних пунктів
- позначення контрольних пунктів
- із тривалим візуальним контактом
- без тривалого візуального контакту
- при невизначеності положення
- аеронавігаційні умовні знаки
- аеронавігаційна інформація
- перерахування одиниць виміру
Принципи навігації
- IAS, CAS та TAS
- курсова, дійсна та магнітна
- швидкість вітру, курс та шляхова швидкість
- трикутник швидкостей
- обчислення курсу та шляхової швидкості
- знесення, кут поправки на вітер
- ЕТА
- зчислення шляху, положення, координати
Навігаційний обчислювальний прилад
- використання циркулярної логарифмічної лінійки для визначення
- TAS, часу та відстані
- перерахування одиниць виміру
- необхідної кількості палива
- тиску, щільності та дійсної висоти
- часу на маршрут польоту та ЕТА
- використання обчислювального приладу для розв’язання трикутника швидкостей
- застосування TAS та швидкості вітру на курсі
- визначення курсу та шляхової швидкості
- знесення та кут поправки на вітер
Час
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- співвідношення між всесвітнім скоординованим (стандартним) (UTC) часом та місцевим
середнім часом (LMT)
- визначення часу сходу та заходу сонця
Планування польотів
- вибір карт
- повідомлення та прогнози погоди на маршруті та в зоні аеродрому
- оцінка погодних умов
- прокладення маршруту
- аналіз контрольованого / регульованого повітряного простору, обмеження повітряного
простору, небезпечні зони, тощо
- використання АІР та кодів NОТАМ
- порядок зв’язку АТС у контрольованому/регульованому повітряному просторі
- аналіз палива
- безпечна(-і) висота(-и) маршруту
- запасні аеродроми
- засоби зв’язку та радіо/аеронавігаційні допоміжні частоти
- складання бортового журналу
- складання плану польоту АТС
- вибір контрольних пунктів, позначення часу та відстані
- обчислення маси та центрування
- обчислення маси та характеристик
Практична навігація
- компасні курси, використання девіаційної таблиці
- організація робочого навантаження у польоті
- порядок вильоту, записи у журналі, встановлення висотоміру та IAS
-‘ підтримання курсу та висоти
- використання візуальних спостережень
- встановлене положення, контрольні пункти
- перегляди курсу та ЕТА
- порядок прибуття, зв’язок АТС
- заповнення бортжурналу та записи у бортжурналі літака
Наземний D/F
- застосування
- принципи
- представлення та тлумачення
- зона впевненого прийому
- помилки та точність
- фактори, що впливають на діапазон та точність

2. Радіонавігація
ADF, включаючи пов’язані маяки (NDBs) та використання RMI
- застосування
- принципи
- представлення та тлумачення
- зона впевненого прийому
- помилки та точність
- фактори, що впливають на діапазон та точність
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VOR/DME
- застосування
- принципи
- представлення та тлумачення
- зона впевненого прийому
- помилки та точність
- фактори, що впливають на діапазон та точність
GPS
- застосування
- принципи
- представлення та тлумачення
- зона впевненого прийому
- помилки та точність
- фактори, що впливають на діапазон та точність
Наземна радіолокаційна система (радар)
- застосування
- принципи
- представлення та тлумачення
- зона впевненого прийому
- помилки та точність
- фактори, що впливають на діапазон та точність
Радар вторинного огляду
- принципи (ретранслятори)
- застосування
- представлення та тлумачення
- режими та коди
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. Тематичний план дисципліни «ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ»
Час, при
Час, при
стаціонарному
дистанційному
№
навчанні (годин)
навчанні (годин)
Назва теми
п/п
Відсутній Власників Самопід- В аудиторії
досвід
свідоцтв (Н) готовка
1.
Експлуатаційні процедури
04:00
04:00
03:00
01:30
Всього мінімум
04:00
04:00
03:00
01:30

Назва та короткий зміст тем
1. Експлуатаційні процедури
Додаток 6 ІСАО, Частина II – Експлуатація повітряного судна
- передмова
- визначення
- викладення загальних положень
- підготування до польоту та порядок дій під час польоту
- льотні характеристики та експлуатаційні обмеження
- прилади та обладнання
- засоби зв’язку та навігаційне обладнання
- технічне обслуговування
- льотний екіпаж
- вогні для відображення
Додаток 12 ІСАО – Пошук та рятівні роботи
- визначення
- фази аварійного оповіщення
- порядок дій командира корабля (параграфи 5.8 та 5.9)
- сигнали пошуку та рятування (параграф 5.9 та Доповнення А)
Додаток 13 ІСАО – Розслідування авіаційних подій повітряних суден
- визначення
- національні процедури
Послаблення шуму
- загальний порядок дій
- застосування до зльоту та посадки
Порушення норм авіаційного законодавства
- правопорушення
- покарання
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Тематичний план дисципліни «ПРИНЦИПИ ПОЛЬОТУ»
Час, при
Час, при
стаціонарному
дистанційному
№
навчанні (годин)
навчанні (годин)
Назва теми
п/п
Відсутній Власників Самопід- В аудиторії
досвід свідоцтв (Н) готовка
1.
Принципи польоту
12:00
08:00
12:00
04:30
Всього мінімум
12:00
08:00
12:00
06:00
Назва та короткий зміст тем
1. Принципи польоту
Атмосфера
- склад та структура
- атмосфера, що відповідає стандартам ІСАО
- атмосферний тиск
Обтікання тіла повітряним потоком, дозвуковий (потік)
- аеродинамічний опір повітря та щільність повітря
- граничний шар
- сили тертя
- ламінарний та турбулентний потік
- принцип Бернуллі – ефект Вентурі
Обтікання повітряним потоком двох просторових аеродинамічних поверхонь
- обтікання повітряним потоком плоскої панелі
- обтікання повітряним потоком зігнутої панелі (аеродинамічної поверхні)
- характеристика поперечного перерізу аеродинамічної поверхні
- підйомна сила та опір
- Сі і Cd та їх відношення до кута атаки
Обтікання трьома просторовими потоками аеродинамічної поверхні
- форми аеродинамічної поверхні та форми крила в плані
- індуктивний опір
- кут знесення потоку донизу, вихровий опір, ефект впливу землі
- відносне подовження
- паразитний (профільний) опір
- форма, поверхневе тертя та інтерференційний опір
- коефіцієнт підйомної сили/опору
Розподілення чотирьох сил
- рівновага та пари сил
- підйомна сила та маса
- тяга та опір
- методи досягнення рівноваги
Засоби управління у польоті
- три поверхні
- зміна кута тангажа відносно поперечної осі
- крен відносно поздовжньої осі
- рискання відносно вертикальної осі
- вплив рулів висоти (стабілізаторів), елеронів та руля напрямку
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- керування при зміні кута тангажа, крені та рисканні
- перехресне з’єднання, крен та рискання
- маса та аеродинамічна рівновага поверхонь керування
Засоби управління тримером
- основний тример, сервокомпенсатор та анті сервокомпенсатор
- мета та функція
- метод експлуатації
Закрилки та передкрилки
- прості, розрізні, щілинні закрилки та закрилки Фоулера
- мета та функція
- експлуатаційне використання
- передкрилки, ребро атаки
- мета та функція
- звичайна/автоматична експлуатація
Звалювання
- кут атаки звалювання
- порушення спокійного повітряного потоку
- зменшення підйомної сили, збільшення опору
- переміщення центру тиску
- показники розвитку
- характеристики літака при звалюванні
- фактори, що впливають на швидкість звалювання та характер змін параметрів літака при
звалюванні
- звалювання при горизонтальному польоті, при набиранні висоти, зниженні та розвороті
- належні та помилкові попередження про звалювання
- вихід із стану звалювання
Уникнення штопору
- звалювання на крило
- набирання розгону
- розпізнавання на початковій стадії
- контроль швидкості, перевантаження та вдалий вихід із стану звалювання
Стійкість
- визначення статичної та динамічної стійкості
- поздовжня стійкість
- вплив центру ваги на керування при куті тангажа
- поперечна та поздовжня стійкість
- взаємозалежність, поперечна та поздовжня стійкість
Коефіцієнт перевантаження та маневри
- структурні аналізи
- маневреність та діапазон пориву вітру
- обмежуючі коефіцієнти перевантаження, із закрилками та без них
- зміна коефіцієнту перевантаження у розворотах та при кабріруванні
- обмеження швидкості при маневруванні
- застережні заходи у польоті
Завантаженість на землі
- бічні навантаження на шасі
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- посадка
- руління, застережні заходи під час розворотів
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Тематичний план дисципліни «ЗВ’ЯЗОК»
№
п/п
1.

Час, при
стаціонарному
навчанні (годин)
Відсутній Власників
досвід
свідоцтв (Н)
04:00
04:00
-

Назва теми

Засоби зв’язку
Всього мінімум

Час, при
дистанційному
навчанні (годин)
Самопід- В аудиторії
готовка
04:00
01:30
04:00
01:30

Назва та короткий зміст тем
Засоби зв’язку
Радіотелефонія та засоби зв’язку
- використання АІР та вибір частоти
- мікрофон
- фонетичний алфавіт
- позивні/абревіатури станції/літака
- технічні засоби для передачі
- використання стандартних слів та фраз
- прослуховування
- необхідні інструкції щодо повтору
Правила вильоту
- радіопсрсвірки
- інструкції щодо руління
- очікування команди диспетчера на землі
- дозвіл на виліт
Правила дій на маршруті
- зміна частоти
- доповіді про місцезнаходження, висоту/ешелон польоту
- служба льотної інформації
- інформація про погодні умови
- доповіді про погодні умови
- правила дій для отримання пеленгів, курсів, положення
- стандартна фразеологія
- висота/дальність дії
- поінформованість щщдо завантаження повітряного простору (попередження перетинання
контрольованих зон)
Порядок прибуття та схеми руху
- дозвіл на прибуття
- позивні та інструкції АТС під час:
- польоту по колу
- заходу на посадку та посадки
- звільнення зльотно-посадкової смуги
Втрата радіозв’язку
- Дії, що мають бути здійснені
- запасна частота
-перевірка експлуатаційної придатності, включаючи мікрофон та навушники
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- правила дій відповідно до типу повітряного простору
Аварійні та термінові правила дій
- сигнал лиха («Мейдей»), визначення та коли використовується
- частоти, що використовуються
- зміст повідомлення про допомогу
- терміновість (Пан), визначення та коли використовується
- частоти, що використовуються
- перепередача повідомлень
- підтримання тиші під час прослуховування аварійних/термінових сигналів
- відміна аварійних/термінових повідомлень
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Тематичний план дисципліни «ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ»
Час, при
Час, при дистанційному
стаціонарному
навчанні (годин)
№
навчанні (годин)
Назва теми
п/п
Відсутній Власників СамопідВ аудиторії
досвід свідоцтв (Н) готовка
1.
Загальна безпека польотів
02:00
01:00
01:30
Всього мінімум
02:00
01:00
01:30
Назва та короткий зміст тем
1. Загальна безпека польотів
Літак
- регулювання положенням сидіння та безпека
- ремені безпеки та прив’язні ремені
- аварійне обладнання та його використання
- вогнегасник
- пожежі у двигуні/кабіні
- системи льодовидалення
- рятувальне обладнання, рятувальні жилети, рятувальні плоти
- отруєння угарним газом
- застережні заходи при дозаправці паливом
- легкозаймисті речі/герметичні контейнери
Експлуатаційні фактори
- турбулентний слід
- аквапланування
- зсув вітру, зліт, захід на посадку та посадка
- дозвіл на перетинання або заняття злітно-посадкової смуги (попередження
несанкціонованого заняття злітно-посадкової смуги)
- інструктаж пасажирів
- аварійні виходи
- евакуація з борта літака
- вимушені посадки
- посадка із прибраним шасі
- вимушена посадка на воду
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Тематичні плани Програми
перенавчанні ПС Cessna 172

теоретичної

підготовки

Тематичний план дисципліни «КОНСТРУКЦІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ЛІТАКА,
СИСТЕМ У НОРМАЛЬНИХ ТА ОСОБЛИВИХ ВИПАДКАХ ПОЛЬОТУ»
Назва та короткий зміст тем

пілота

при

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Величини
геометричні розміри ПС;
дистанції розбігу, зльоту, посадки, пробігу;
радіус розвороту;

2. Двигун
тип двигуна;
функції наступних систем або елементів в цілому:
- двигун;
- мастильна система;
- паливна система;
- система запалення;
- система запуску;
- генератори та приводи генераторів;
- індикація потужності
- гвинт.
засоби керування двигуном (включаючи стартер), прилади контролю роботи двигуна, їх
функція, взаємозв'язок та тлумачення;
експлуатація двигуна:
- запуску двигуна;
- правила експлуатації;
- несправності двигуна.

3. Паливна система
розміщення паливного баку, паливних насосів, паливних трубопроводів, місткість паливних
баків, клапани та вимірювання;
розміщення наступних систем:
- фільтрування;
- заправки паливом;
- вентиляції;
- зливу відстою.
в кабіні екіпажу:
- індикатори паливної системи;
- позначення кількості та витрати, тлумачення.
технології:
- технології вирівнювання рівня палива в баках.

4. Кондиціонування салону
елементи системи та захисні пристрої;
блоки управління та індикатори, тлумачення;
експлуатація системи.

5. Застосування скло очищувачів, репелентів проти дощу та захист від
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зледеніння
елементи літака, захищені від зледеніння;
експлуатація системи захисту проти зледеніння;
умови, необхідні для використання захисних систем;
скло очищувачі та репеленти проти дощу.

6. Гідравлічна система (гальма).
елементи гідравлічної системи, тиск у системі, елементи з гідравлічним приводом;

7. Шасі.
головні елементи:
- основні стійки шасі;
- носова/хвостова стійка шасі;
- керована стійка шасі;
- системи колісного гальма.
необхідний тиск у шинах.

8. Засоби керування польотом та механізація крила.
засоби керування польотом:
- елерони;
- руль висоти;
- руль напрямку;
тримери, їх розміщення та застосування;
засоби керування механізацією крила, блоки управління та індикатори, включаючи
попереджувальні індикатори систем.

9. Подача електроенергії.
потужність, напруга та розміщення головної енергосистеми, розміщення допоміжної
енергосистеми та системи аеродромного живлення;
розміщення засобів керування, блоків управління та індикаторів в кабіні екіпажу;
льотні прилади, система зв'язку та навігаційна система, головні та допоміжні джерела
живлення;
розміщення автоматів захисту мережі;
експлуатація генератора та правила відстеження за подачею електроенергії.

10. Льотні прилади, система зв'язку, навігаційне обладнання.
зовнішня антена;
засоби керування та прилади в кабіні екіпажу під час польоту в нормальному режимі:
- льотні прилади;
- система зв'язку та навігаційна система.

11. Кабіна екіпажу та багажний відсік.
експлуатація зовнішнього освітлення, освітлення в кабіні екіпажу та багажному відсіку;
експлуатація дверей та вікон (фіранок) у кабіні екіпажу.

12. Використання аварійного обладнання та порядок застосування
аварійного обладнання у літаку.
- портативний вогнегасник;
- аптечка.
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Тематичний план дисципліни «ОБМЕЖЕННЯ»
Назва та короткий зміст тем

1. Загальні обмеження
Сертифікація літака, категорія експлуатації, максимальні та мінімальні характеристики для всіх
профілів польоту та системи повітряного судна:
- максимальні складові попутного, зустрічного та бічного вітру при зльоті та посадці;
- максимальна швидкість випуску закрилків (різні конфігурації);
- максимальна швидкість для максимального відхилення елеронів, руля напрямку та руля
висоти;
- максимальна швидкість для шин;
- мінімальна еволютивна швидкість у повітрі;
- швидкість звалювання в різних конфігураціях закрилків;
- максимальна швидкість польоту;
- обмеження що до висоти польоту та температури повітря;
- максимальна висота аеродрому;
- максимальна зльотна/посадкова маса;
- максимальний коефіцієнт перенавантаження під час польоту;
- сертифікований діапазон центрування.

2. Обмежений щодо двигуна
Експлуатаційні дані двигуна:
- максимальні та мінімальні температури вихлопних газів, охолоджуючої рідини;
- максимальні та мінімальні оберти колінчастого валу двигуна та обмеження у часі;
- максимальна та мінімальна температура мастила та тиск;
- максимальний час роботи стартера для запуску;
- час між двома спробами запуску для двигуна;
- сертифіковані сорти мастила.
- характеристики палива, мінімальні та максимальні показники тиску та температури
палива.

3. Системні обмеження
Максимальний час енергопостачання акумуляторною батареєю в аварійній ситуації;
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Тематичний
ПЛАНУВАННЯ»

план

дисципліни

«ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ,

ЛЬОТНЕ

Назва та короткий зміст тем

1. Льотно-технічні характеристики
Льотно-технічні характеристики стосовно швидкості, мас для зльоту, польоту за маршрутом,
заходу на посадку та посадці згідно з документацією відносно наступних факторів:
- дистанція розбігу/пробігу;
- наявна дистанція злітно-посадкової смуги та дистанція для зльоту;
- температура на землі, висота за тиском, нахил, вітер;
- максимальне перенавантаження;
- вплив снігу, бруду, вологи та стоячої води на ЗПС;
- можлива відмова двигуна під час польоту у крейсерському режимі;
- безпечна швидкість заходу на посадку в умовах турбулентності;
- вплив надмірної швидкості заходу на посадку та нахилу глісади на посадкову дистанцію;
- максимальна дозволена посадочна маса та посадочна дистанція для аеродрому
призначення та запасного аеродром стосовно наступних факторів:
- доступна посадочна дистанція;
- температура на землі, висота за тиском, нахил ЗПС та вітер;
- витрата палива до місця призначення або до запасного аеродрому;
- наявність вологи на ЗПС, снігу, бруду та стоячої води.

1. Планування польоту
Планування польоту у нормальних умовах:
- оптимальний/максимальний ешелон польоту;
- мінімальна необхідна висота польоту;
- порядок дій після відмови двигуна під час польоту у крейсерському режимі;
- встановлення потужності двигуна під час набирання висоти, крейсерського польоту та
витримування заданих режимів у різних обставинах, а також найбільш економічний ешелон
крейсерського польоту;
- розрахунок плану польоту.
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Тематичний план дисципліни «НАВАНТАЖЕННЯ, ЦЕНТРУВАННЯ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ»
Назва та короткий зміст тем

ТЕХНІЧНЕ

1. Навантаження та центрування
- графік завантаження та центрування стосовно максимальних мас для зльоту та посадки;
- граничні значення центрування;
- вплив витрати палива на центр ваги та залежність витрати палива від центрування;
- засоби швартування, закріплення вантажу.

2. Технічне обслуговування
Передпольотний та післяпольотний огляди.
Тематичний план дисципліни «ПОРЯДОК ДІЙ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ»
Назва та короткий зміст тем

1. Розпізнавання аварійної ситуації та послідовність дій:
- відмова двигуна під час зльоту, а також під час польоту;
- несправності гвинта;
- перегрів двигуна, пожежа у відсіку двигуна на землі та під час польоту;
- задимлення та/або пожежа в електросистемі;
- аварійне зниження;
- відмова паливного насосу;
- замерзання/перегрів палива;
- відмова системи енергопостачання;
- відмова системи охолодження;
- відмова пілотажних приладів;
- відмова гідравлічної системи (гальма);
- відмова механізації крила та засобів керування польотом;
- задимлення та/або пожежа у багажному відсіку.

2. Дії згідно з затвердженим порядком дій на випадок особливих випадків
польоту та аварійних ситуацій:
Повторний запуск двигуна в польоті

4.2. НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Для програм теоретичної підготовки курсу PPL(A) інструкторським складом
ATO CHAS розроблено конспекти лекцій. Лекції відповідають тематиці PARTFCL.
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.
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4.4 ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ
4.4.1 СТАЦІОНАРНА (ДЕННА) ФОРМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Програми підготовки поділяються на Етапи. Після завершення кожного Етапу,
слухач має здати прогресивний тест за кожною із пройдених дисциплін.
Контроль за результатами прогресивних тестувань дає змогу
інструкторському складу контролювати рівень засвоєння знань слухачем.
Запитання для прогресивного тесту обираються із банку запитань, що
розробляється інструкторським складом ATO CHAS. Банк запитань підлягає
перегляду, мінімум один раз на рік. Процедура перегляду ідентична,
описаній в пункті 1.9, Частини 1, CHAS-СM-PPL.
Форма звіту про теоретичне прогресивне тестування, міститься у Журналі
обліку навчальних занять (Додаток 3), CHAS-TM-M.
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
Програма підготовки поділяється на етапи. На протязі вивчення окремо
взятої дисципліни, слухач отримує доступ до прогресивних теоретичних
тестів за допомогою програмного забезпечення, що знаходиться за Інтернет
– адресою http://ppl.chas.com.ua
Форма звіту про теоретичне прогресивне тестування, міститься у Журналі
обліку навчальних занять (Додаток 3), CHAS-TM-M.
4.5. ПОТОЧНІ ПЕРЕВІРКИ
Поточні перевірки засвоєння теоретичного матеріалу виконуються у формі
теоретичних прогресивних тестів. Проведення теоретичних прогресивних
тестів має на меті забезпечення контролю керівним складом ATO CHAS рівня
знань слухачів навчального центру.
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Лише після успішної здачі теоретичного прогресивного тесту за кожним
етапом програми теоретичної підготовки, слухачу надається дозвіл до здачі
сертифікаційних іспитів (Екзаменів) з теоретичних дисциплін відповідної
програми.
4.5.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕСТІВ ЗА
СТАЦІОНАРНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ:
Прогресивні тести мають бути здані за кожною окремою дисципліною етапу.
Час на здачу кожного окремого тесту надається із розрахунку 2-3 хвилини
часу на одне запитання за тестом.
Кількість запитань для кожного теоретичного прогресивного тесту має бути
не меншою ніж 10 запитань.
Перед допуском слухача до Екзаменів з теоретичної підготовки, слухачем
мають бути здані всі прогресивні тести за кожним з етапів теоретичної
підготовки. Мінімальна оцінка за прогресивними тестами – 75% правильних
відповідей.
У випадку негативного результату за теоретичним прогресивним тестом,
слухач має перездати тест не раніше ніж через два дні на третій. Кількість
спроб – необмежена.
4.5.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕСТІВ ЗА
ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ:
Згідно графіку теоретичної підготовки,
прогресивного теоретичного тесту, із
забезпечення.

слухач отримує доступ до
використанням програмного

Час на здачу кожного окремого тесту – 30 хвилин, кількість запитань в
кожному тесті - 10.
Здача всіх, запланованих до здачі, прогресивних теоретичних тестів, за всіма
дисциплінами першого етапу, прирівнюється до здачі прогресивних
теоретичних тестів за першим етапом при стаціонарній формі навчання та
надає право слухачу, приступити до льотного навчання за відповідною
програмою, відповідного курсу, як зазначено в пункті 4.1, Частини 4, CHASTM-PPL.
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Для допуску слухача до здачі сертифікаційних іспитів (Екзаменів) з
теоретичних дисциплін відповідної програми, слухачем мають бути здані всі,
заплановані програмою, теоретичні прогресивні тести. Мінімальна оцінка за
прогресивними тестами – 75% правильних відповідей.
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.
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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.
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-PPL).
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) - PPL(A).

2019-41
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

«Курсу підготовки для отримання свідоцтва приватного пілота (літак) PPL(A)»
Has successfully completed the «Course for PPL(A) license issue»

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 PPL(A)
Teoretical instructions to PPL(A) knowledge level
Всього годин/ Total hours 108
з/between “
”
20 р.
по/and “ ”
2. Іспит з теоретичних знань
The Theoretical knowledge examination
з/between “ ”
20 р.
по/and “ ”
Дисципліна

№ з/п

20 р.

20 р.
Результат
тестування
Examination

Subject

1.

Повітряне право / Air Law

100%

2.

Загальні знання ПС (планер, двигун, системи, прилади, аварійне
обладнання) / Airplane General Knowledge (airframe, power plant, systems, instrumentation, emergency equipment)
Льотні характеристики та планування польотів (маса та центрування, льотні характеристики літака, планування та контроль
виконання польотів) / Flight performance and planning (mass and balance, performance – airplanes, flight planning and monitoring)
Можливості та обмеження людини / Human performance and limitations
Метеорологія / Meteorology
Навігація (загальна навігація, радіонавігація) / Navigation (General navigation, Radio Navigation)
Експлуатаційні процедури / Operation performance
Принципи польоту / Principles of flight
Радіотелефонія (Зв'язок при візуальному польоті) / Communication (VFR communication)
Вивчення ПС Cessna 172 / Cessna 172 formalization

100%

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Керівник підготовки ЧВАШ / HT CHAS
_____________________________________
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СТОРІНКА НАВМИСНО ЗАЛИШЕНА ПОРОЖНЬОЮ
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