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0 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

0.1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей курс з підготовки для отримання рейтингу літака однодвигунного 

поршневого (земля – SEP(L) має розглядатися як додаток до CHAS-TM-M. Цей 

додаток визначає порядок проведення навчання для рейтингу SEP(L) в ATO 

CHAS. 

Це CHAS-СМ-SEPпублікується під керівництвом Керівника з підготовки (НТ) та 

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

SEP 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-SEP до її публікації та розповсюдження. 

Сторінка погодження та затвердження для цього видання CHAS-СМ-SEP, 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-SEP та будь які пов’язані документи розроблено задля відповідності 

процедур АТО національним авіаційним правилам України. 

Крім цього, CHAS-СМ-SEP 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-SEP та національного 

законодавства, останнє має пріоритет. Якщо будь хто із зареєстрованих 

тримачів копії CHAS-СМ-SEP виявить таку невідповідність, він мусить негайно 

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

 

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


COURSE MANUAL SEP(L) 

 
ЧАСТИНА 0. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗДІЛ 

  

Видання 
Оригінал 

Ревізія 
0 

Дата ревізії 
01.08.2019 CHAS-CM-SEP Сторінка 6 

 

0.3 ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА КЕРІВНИЦТВА 

CHAS-СМ-SEP 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-SEP 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-SEPскладається 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-SEP 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-SEP 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-СМ-

SEP 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-SEP 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-SEP, 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-SEP 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. 
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0.4.3 ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ ЗМІН 

Номер 
ревізії 

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

(хто замінив) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Супровідний лист, що містить інформацію про зміст ревізії, має 

супроводжувати всі зміни. Супровідний лист має бути підписаний після 

отримання зареєстрованим тримачем  Керівництва та повернутий до 

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

контрольних копій. 
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0.4.3.1 ПЕРЕЛІК ТИМЧАСОВИХ ЗМІН 

Номер 
зміни 

Дата 
початку дії 

зміни  

Дата 
закінчення 

дії зміни 

Номер(и) 
зміненого листа 

П.І.Б. та підпис 

(хто замінив) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

0.4.4 ЛИСТ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ КОПІЙ 

номер 
копії 

Формат копії Адресат Дата 

1 Друкований Відповідальний керівник 01.08.2019 

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

3 Друкований Керівник підготовки 01.08.2019 

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

Форма підтвердження про отримання (супровідний лист) має бути 

направлена із кожною копією, що має бути підписано адресантом та 

повернуто до НТ якомога швидше. Підтвердження про отримання має на 

меті інформування керівництво CHAS, що кожен адресант копії Керівництва 

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

У випадку, якщо  зміни до Керівництва мають фундаментальне значення, 

така зміна оформлюється у вигляді нового видання документу. При цьому 

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

НТ несе відповідальність за внесення змін до CHAS-СМ-SEP та за 

розповсюдження таких поправок. 

0.4.5 ПОРЯДОК НУМЕРАЦІЇ ТА ІДНЕТИФІКАЦІЇ СТОРІНОК 
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0.5 ВПРОВАДЖЕННЯ КЕРІВНИЦТВА 

0.5.1  ЗАСТОСОВАНІ ВИЗНАЧЕННЯ 

В цьому Керівництві з виконання польотів слова застосовуються в такому 

значенні: 

 Слова ПОВИНЕН, МАЄ, МУСИТЬ використовуються в обов’язковому 

значенні, що вказує на обов’язкове виконання дії 

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

статі 

 Слово МОЖЕ використовується в консультативному сенсі, що вказує на 

рекомендовану дію. Також це слово може використовуватися у 

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

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

 Слова у однині також включають множину і навпаки 

 ВКЛЮЧНО означає «включати, але не обмежуватися ними» 

 ПОВНОВАЖНИЙ ОРГАН означає будь який юридичний орган, що має 

право контролювати, наглядати, керувати діяльністю АТО. 

 ІНСТРУКТОР вживається по відношенню до льотних інструкторів, 

інструкторів тренажеру та викладачів теоретичних знань 

 ПРАВИЛА означають всі відповідні національні та міжнародні правила, 

директиви, циркуляри тощо, видані компетентним повноважним 

органом. 

0.5.2 ЗНАННЯ ПЕРСОНАЛОМ CHAS-СМ-DEP 

CHAS-СМ-SEP 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-SEP. 

0.5.3 КОНТРОЛЬ КЕРІВНИЦТВА 

НТ та СММ проводять регулярні виїзді перевірки індивідуальних копій CHAS-

СМ-SEP. Тримачі CHAS-СМ-SEP мають надавати свою копію (копії) для 

перевірки, коли це необхідно. 
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1 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

1.1 МЕТА КУРСУ 

Мета курсу SEP(L) - навчити курсанта виконувати політ безпечно та ефективно 

на ПС классу однодвигунний поршневий літак (земля).  

1.2 ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ПІДГОТОВКУ 

1.2.1 МІНІМАЛЬНИЙ ВІК 

17 років. 

1.2.2 МЕДИЧНІ ВИМОГИ 

Перед початком льотної підготовки курсант має отримати відповідний 

медичний сертифікат 1го класу. 

1.2.3 НАЯВНІСТЬ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ/ПІДГОТОВКИ 

Кандидат на проходження курсу SEP(L) повинен мати свідоцтво РPL(А), CPL(A) 
або ATPL(A) видане згідно з Додатком 1 до Чиказької конвенції. 

1.2.4 ІНШІ ВИМОГИ 

Дивись пункт 1.2.4 CHAS-TM-M. 

1.3 ЗАЛІК ПОПЕРЕДНЬОГО ДОСВІДУ 

Не застосовується 

1.4 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Курс SEP(L) складається з льотної та теоретичної підготовки. Курс може 

виконуватися за індивідуальним графіком в межах що визначає курс. 

Льотна підготовка -  3 години. 
Торетична підготовки – 3 години. 

1.4.1 ЛЬОТНЕ НАВЧАННЯ 

Програма льотної підготовки – 3 години, без врахування часу на льотні 

екзамени. 

Загальний наліт - 03:00   

 Із них: Нормальні процедури 02:00 

  Аварійні     процедури 01:00 
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Льотно- ознайомлювальна підготовка з питань відмінностей ПС Cessna 172. 

Кількість польотів обирає інструктор спираючись на свій досвід та наявні 

навички Курсанта. Мінімальний час ознайомлення 1 година (включно із 

аварійними ситуаціями). У випадку якщо інструктор вважає недоцільним 

надавати право виконувати польототи у якості КПС на літаку Cessna 172,  з 

курсантом – пілотом має бути проведено додаткові навчальні польоти. 

1.4.2 ТРЕНАЖЕРНА ПІДГОТОВКА 

Не застосовується 

1.4.3 ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА 

Теоретична підготовка складає – 3 години, без врахування часу на льотні 

екзамени. 

Теоретична підготовка виконується за стаціонарною формою навчання. Час 

на екзамени не включено до годин теоретичної підготовки. 

Підготовка з питань відмінностей ПС Cessna 172. 

При льотно-ознайомлювальній підготовці із ПС Cessna 172, передбачається 

самостійне вивчення теоретичних дисциплін. При цьому курсант має 

отримати усі необхідні підручники, методичні розробки та КЛЕ ПС Cessna 172. 

При ознайомлювальній підготовці здача екзаменів або тестів - не 

передбачено. Тестування теоретичних знань виконує інструктор, що виконує 

льотне навчання перед виконанням першого льотного тренування. 

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 днях: 

День 1 День 2 День 3 

Теорія 3 год 
Екзамени – 1 год 

- - 

- Льотна 
підготовка 
3 години 

Льотна екзамен 

 

 

1.6 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. 

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 

Дивись пункт 1.9 CHAS-TM-M. 

1.10  ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ 

Дивись пункт 1.10 CHAS-TM-M. 

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

2.1 ВПРАВИ З ТЕХНІКИ ПІЛОТУВАННЯ 

Всі програми льотної підготовки побудовано із використанням стандартних 

вправ льотної підготовки, що відповідають PART-FCL-1, Скорочений перелік 

елементів складено у формі карток для полегшення щоденного та 

оперативного використання інструкторами. Детальніше дивись  пункт 2.1 

CHAS-TM-M. 

2.2. ДОВІДКОВИЙ ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІКИ ПІЛОТУВАННЯ 

Програма льотної підготовки побудована із використанням вправ льотної 

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

нижче. Таблиця має наступну інформацію: 

Тренування – Унікальний ідентифікатор тренування, що застосовується в 

межах ATO CHAS. 

Опис тренування – Скорочена назва тренування для полегшення роботи 

інструктора. 

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

тренування має бути виконано за один виліт. 

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

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

«конвеєром». 

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

а також кількість посадок по наростаючій. 

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

FNPT. 

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

виконані при даному тренуванні.  Також тут може бути додаткова 

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

приладових умов польоту). 
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2.2.1СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ ПІЛОТА ПРИ ПЕРЕНАВЧАННІ ПС КЛАСУ ОДНОДВИГУННИЙ СУХОПУТНИЙ SEP(L) 

Тренува
ння 

Опис тренування 
Час (год.хв) 

Польотів 
Загальний час 

(посад.) 
ПС / FNPT 

Стандартні вправи, 
(примітки) Dual PIC SPIC 

Етап 1 

S1G Ознайомлення з ПС 01.00 - 01.00 ПС  Впр. 1CR 

S1 Руління, зліт та набір висоти, горизонт. політ, звалювання 01.00 - - 1 01.00 (1) ПС Впр. 2CR, 3CR, 4CR 

S2* Аварійні ситуації, прямолінійний горизонтальний політ,  01.00 - 00.30 8 02.30 (9) ПС Впр. 2CR, 3CR 

S3 Самостійний політ - 00.30 - 2 03.00 (11) ПС Впр. 2CR, 3CR 

 ЗАГАЛОМ 02:00 00:30 00:30 11 03.00 (11)  

*   -  Льотне прогресивне тестування із льотним інструктором ТОВ ЧВАШ (інструктор може бути той самий, що проводив навчання). 
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S1G.   Ознайомлення з ПС 
Наземна підготовка -  01:00 
Опис: Впр. 1CR 
Брифінг:  
(1) Загальна інформація про ПС 

(2) Пояснення розміщення органів керування в кабіні ПС 

(3) Системи та засоби керування 

(4) Двигуни ПС 

(5) Карти контрольних перевірок та тренувань 

(6) Відмінності при керуванні з інструкторського місця 

(7) Навчання на випадок аварійних ситуацій: 

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

місцезнаходження виходів та порядок застосування аварійного 

обладнання (наприклад вогнегасників і т.п.) 

(8) Передполітна підготовка та передполітний огляд літака: 

(і) бортова документація (іі) зовнішні перевірки ПС (ііі) внутрішні 

перевірки ПС (iv) прив’язні ремені, регулювання крісел та педального 

блоку. 

(9) Процедури запуску двигуна: 

(і) використання карт контрольних перевірок  

Повітряна вправа (тренаж в кабіні ПС):  
(1) Зовнішнє обладнання 

(2) Розташування органів керування в кабіні ПС 

(3) Системи літака 

(4) Карти контрольних перевірок та тренування 

(5) Дії у випадку пожежі у повітрі та на землі: 

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

(6) Відмови систем (наявних на ПС) 

(7) Відпрацювання дій при евакуації (розташування аварійного обладнання 

та виходів) 

(8) Підготовка до польоту та дії після польоту: 

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

про технічне обслуговування (ііі) розрахунок масси, центрування та 

льотних характеристик ПС (iv) зовнішні перевірки ПС (v) прив’язні ремені, 

регулювання крісел та педального блоку (vi) запуск та прогрів двигуна 
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(vii) перевірки після запуску двигуна (viii) перевірки навігаційного та 

радіообладнання (ix) перевірка висотоміра (футоміра) та процедури 

встановлення тиску 

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

 

S1. Руління, зліт та набір висоти 
Рекомендована висота польоту        - висота аеродромного кола 
Кількість польотів з інструктором  - 1 
Час на тренування                             - 01:00 
Опис: Впр. 2CR, 3CR, 4CR 
Брифінг: 
2CR 
(1) Процедури до початку руління (більша маса: більша інерція ПС) 

(2) Запобіжна заходи на вузькій руліжній доріжці 

(3) Процедури перед зльотом: 

(і) використання карт контрольних перевірок (іі) перевірка потужності 

двигуна 

(ііі) карта контрольних перевірок перед зльотом (iv) інструкторський 

брифінг на випадок виникнення аварійної ситуації під час зльоту, 

наприклад відмова двигуна 

(4) Зліт та початковий набір висоти 

(і) взаємодія з ОПР (іі) фактори що впливають на дистанцію розбігу та 

зльоту (ііі)  швидкість відриву (iv) важливість безпечної швидкості (v) зліт 

при бічному вітрі, розрахунок та процедури (vi) зліт з короткої смуги, 

розрахунок та процедури (vii) Робота із двигуном після зльоту: дросель, 

крок гвинта. 

Набір висоти: 

(і) перевірки перед набором висоти (іі) робота із двигуном (використання 

дросельної заслінки або кроку гвинта) (ііі) максимальна скоропідйомність 

(iv) максимальний кут набору висоти. 

3CR 
(1) Вибір потужності: робота дросельною заслінкою чи кроком гвинта 

(2) Аспекти витрати палива 

(3) Використання тримера: руля висоти та напрямку (елеронів за наявності) 
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(4) Використання закрилків: 

(і) вплив на тангаж (іі) вплив на повітряну швидкість 

(5) Використання шассі: 

(і) вплив на тангаж (іі) вплив на повітряну швидкість 

(6) Регулювання паливної суміші 

(7) Використання додаткового обігріву вхідного повітря або карбюратора 

(8) Робота із заслінками охолодження двигуна 

(9) Використання вентиляції та системи обігріву кабіни 

(10) Використання інших систем (що наявні на ПС) 

(11) Зниження: 

(і) перевірки перед зниженням (іі) режим нормального  зниження (ііі) 

вибір режиму роботи двигуна та кроку гвинта (iv) контроль 

охолодження двигуна (v) процедури аварійного зниження 

(12) Розвороти: 

(і) прості розвороти (іі) розвороти при наборі та зниженні висоти (ііі) 

круті розвороти (із креном 45о та більше) 

 
4CR 
(1) Експлуатаційні характеристики під час  польоту на мінімальній 

швидкості: політ на швидкості Vs1 та Vs0 + 5knots 

(2) Імітація відходу на друге коло при виконанні польоту на мінімальних 

швидкостях: 

(і) на швидкості Vsse із випущеними закрилками (ii)використання 

тримеру  РВ та особливості зміни тангажу 

(3) Звалювання: 

(і) вибір потужності (ii) ознаки наближення  до звалювання (iii) 

характеристики при повному звалюванні (iv) відновлення режиму 

нормального польоту після повного звалювання (v) вихід із початкового 

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

(vii) вихід із початкового етапу звалювання у посадковій конфігурації 

(4) Політ за приладами (основними): 

(і) прямолінійний політ (іі) набір висоти (ііі) розвороти (iv) зниження 

(5) Аварійні процедури (без відмов двигуна) що застосовуються на даному 

ПС 

(6) Підхід та посадка з аеродромного кола польотів 
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(і) проміжок між 2 та 3 розворотами: 

(А) повітряна швидкість менша за Vfe (В) використання закрилків 

(відповідно до типу ПС) (С) перевірки перед посадкою (D) місце 

виконання 4го розвороту 

(іі) посадкова пряма: 

(А) вибір потужності (дросельна заслінка чи крок гвинта), 

використання закрилків та тримерів (В) підтримання заданої 

повітряної швидкості 

(ііі) кінцевий етап заходу на посадку 

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

(В) додаткове використання закрилків (якщо можливо) (С) контроль 

за положенням  шасі (D) вибір місця приземлення (E) зменшення 

швидкості до значення Vat (F) витримування траєкторії заходу на 

посадку 

 (іv) посадка:  

(А) завищена вертикальна швидкість (В) збільшення дистанції посадки та 
пробігу (С) зниження та посадка із боковим вітром (D) розрахунок при 
боковому вітрі (E) зниження та посадка на коротку ЗПС (F) процедури при 
посадці на коротку ЗПС: розрахунок 
 
Повітряна вправа: 
2CR 
(1) Перевірки перед початком руління 

(2) Початок руху, контроль швидкості та зупинка 

(3) Контроль напрямку та розвороту 

(4) Розвороти у обмеженому просторі 

(5) Покидання місця паркування 

(6) Регулювання педалей РН (важливо щоб пілот був у змозі повністю 

відхиляти педалі руля напрямку) 

(7) Перевірки приладів 

(8) Аварійні процедури (відмова гальм або органів керування літаком) 

(9) Процедури перед зльотом: 

(і) використання карт контрольних перевірок (іі) перевірка потужності 

двигуна та систем (ііі) карта перевірок перед злетом (iv) інструкторський 

брифінг на випадок аварійної ситуації під час злету 
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(10) Зліт та первинний набір висоти: 

(і) взаємодія з органом керування повітряним рухом (іі) контроль 

напрямку та використання потужності (ііі) швидкість відриву (iv) вплив 

бокового вітру та процедури (v) процедури злету з коротких злітних поліс 

(vi) процедури після злету (на відповідному етапі польоту): 

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

вибір параметрів наддуву та обертів двигуна  (D) інші процедури 

(відповідно до типу ПС) 

(11) Набір висоти: 

(і) перевірки перед набором висоти (іі) вибір потужності для 

нормального та прискореного набору висоти (ііі) швидкість обертів 

двигуна та обмеження (iv) вплив висоти на наддув, при повністю 

відкритій дросельній заслінці (v) перехід в ГП на заданій висоті: вибір 

потужності (vi) набір висоти із випущеними закрилками (vii) відновлення  

режиму нормального набору висоти (viii) набір висоти у крейсерському 

режимі (ix) набір висоти у режимі з максимальним  кутом набору (x) 

процедури встановлення висотоміра (футоміра) (xi)  набір висоти та 

використання жалюзей охолодження двигуна (xii) перевірка приладів 

  

3CR 
(1) При нормальній крейсерській потужності: 

(і) вибір крейсерської потужності (іі) значення наддуву та обертів 

двигуна (iii) встановлення положення тримерів (iv) вибір льотних 

характеристик: дистанція або час 

(2) Сканування приладів 

(3) Використання закрилків (в залежності від етапу польоту): 

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

швидкість 

(4) Використання шасі: 

(і) повітряна швидкість нижча Vlo / Vle (іі) вплив на тангаж (ііі) вплив на 

повітряну швидкість 

(5) Використання регулятора паливної суміші 

(6) Використання додаткового обігріву повітря або карбюратора 

(7) Використання жалюзей охолодження двигуна 

(8) Використання системи вентиляції та обігріву кабіни 
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(9) Використання інших систем ПС (що наявні на ПС) 

(10) Зниження: 

(і) перевірки перед зниженням (іі) вибір потужності: наддув та 

швидкість обертів двигуна (ііі) зниження в круїзному режимі роботи 

двигуна (iv) запобігання охолодження двигуна: використання жалюзей 

капота двигуна (v) вирівнювання (vi) зниження із випущеними 

закрилками (vii) зниження із випущеним шасі (viii) процедури 

встановлення футоміра (ix) контроль приладів (x) аварійне зниження 

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

умовах турбулентності Vno 

(11) Розвороти: 

(і) прості розвороти (іі) розвороти при наборі та зниженні висоти (ііі) круті 
розвороти (із креном 45о та більше) (iv) контроль показників приладів 
 
4CR 
 
(1) Перевірки безпеки 

(2) Встановлення та підримання (закрилки прибрані): 

(і) Vs1 + 5knots (іі) відзначити характеристики  керованості літака 

(3) Встановлення та підримання (закрилки випущені): 

(і) Vs0 + 5knots (іі) відзначити характеристики  керованості літака  

(4) Імітація відходу на друге коло із випущеними закрилками: 

(і) зниження на повітряній швидкості не нижче Vsse, наприклад на 

швидкості Vsse чи Vmca + 10knots (іі) встановлення злітної потужності та 

початок набору висоти (ііі) запам’ятати зміни у значенні тангажу 

(5) Відновлення нормального польоту 

(6) Звалювання: 

(і) вибір значення обертів двигуна (іі) ознаки звалювання (ііі) 

характеристики при розвинутому звалюванні (iv) відновлення польоту 

після повного звалювання: важливість правильного вибору потужності 

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

відновлення польоту у посадковій конфігурації (vii) відновлення 

нормального польоту на початковому етапі із випущеним шасі 

(7) Польоти за приладами (основними): 

(і) горизонтальний прямолінійний політ (іі) набір висоти (ііі) розвороти 
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(iv) зниження 

(8) Аварійні процедури (без відмов двигуна) що застосовуються на даному 

ПС 

(9) Підхід та посадка з аеродромного кола польотів 

(і) проміжок між 2 та 3 розворотами: 

(А) контроль швидкості (менше ніж для Vfe) (В) використання 

закрилків (відповідно до типу ПС) (С) перевірки перед посадкою (D) 

контроль швидкості та висоти (Е) місце виконання 4го розвороту 

(іі) посадкова пряма: 

(А) вибір потужності (дросельна заслінка чи крок гвинта) (В) 

використання закрилків та тримерів (С) підтримання заданої 

повітряної швидкості 

(ііі) кінцевий етап заходу на посадку 

(А) додаткове використання закрилків (якщо можливо) (В) 

підтвердження виходу шассі (С) вибір місця приземлення (D) 

зменшення швидкості до значення Vat (F)витримування заданої 

траєкторії заходу на посадку: використання потужності 

 (іv) посадка:  

(А) контроль вертикальної швидкості зниження на вирівнюванні (В) 
розрахунок при боковому вітрі (С) довший пробіг після посадки (D) підхід та 
посадка на коротку чи грунтову ЗПС (E) попередження та запобіжні заходи 
 
Мета: Відпрацювати руління та виконати один політ по колу, 
горизонтальний політ, уникнення звалювання 

 

S2. Аварійні ситуації. Прямолінійний горизонтальний політ 
Рекомендована висота польоту       - висота аеродромного кола 
Кількість польотів у якості SPIC      - 8 
Час на тренування                             - 01:30 
Опис: Впр. 2CR, 3CR 
Брифінг: 
Відповідно до тренувальних польотів S1 та S2 
Повітряна вправа: 
Відповідно до тренувальних польотів S1 та S2 
Мета: Прогресивне льотне тестування з інструктором ТОВ ЧВАШ, для 
допуску до самостійного польоту та наступного екзаменаційного польоту з 
Екзаменатором, призначеним САА України. 
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S3. Самостійний політ 
Рекомендована висота польоту   - висота аеродромного кола 
Кількість польотів як КПС              - 2 
Час на тренування                           - 00:30 
Опис: Впр. 2CR, 3CR 
Брифінг: 
Відповідно до тренувальних польотів S1 
Повітряна вправа: 
Відповідно до тренувальних польотів S1 
Мета: Виконати самостійний політ, під наглядом інструктора, що 
знаходиться на старті та увесь час має прямий візуальний та 
радіотелефонний контакт з ПС курсанта. 
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2.3. СТРУКТУРА КУРСУ – ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ 

Програма льотної складається з одного етапу. 

Розподіл часу за етапами наведено у таблиці нижче: 

Стандартна програма льотної підготовки 

Етап 
ЧАС 

DUAL та SPIC PIC 

Етап 1. 02:30 00:30 

Всього 02:30 00:30 

2.4. СТРУКТУРА КУРСУ – ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

Льотну підготовку можна розпочинати після завершення теоретичної 

підготовки та здачі відповідного заліку. 

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) перевірка проводиться екзаменаторами, 

затвердженими SAAU.  

Час на екзаменаційну льотну перевірку не включено до часу підготовки за 

програмою. Час та порядок проведення такої перевірки визначає 

екзаменатор SAAU.  

2.9. ФОРМИ ЗВІТНОСТІ 

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

формою є Сертифікат про завершення теоретичної підготовки за курсом. 

(дивись Додатки). 
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3 ПІДГОТОВКА НА FSTD 

Не застосовується. 
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4 ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА 

4.1 СТРУКТУРА КУРСУ 

4.1.1. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА СКЛАДАЄТЬСЯ З ОДНІЄЇ ПРОГРАМИ: 

- Теоретична підготовка SEP(L) – Cessna 172 – 3 години; 
Ця програма складається із наступних дисциплін: 

 Експлуатація повітряних суден та силових установок; та 

 Експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання; 

 Підготовка та виконання польоту; 

 Експлуатаційні процедури; 

 Практична аеродинаміка ПС Cessna 172. 

 

Комплексний іспит – 30 запитань 

 

«ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ТА СИЛОВИХ УСТАНОВОК» та 

«ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ» 
 

Назва та короткий зміст тем 

1.1. Величини 

геометричні розміри ПС; 

дистанції розбігу, зльоту, посадки, пробігу; 

радіус розвороту; 

1.2. 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; 
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експлуатація двигуна:  

            - запуску двигуна;  

            - правила експлуатації; 

            - несправності двигуна. 

1.3. 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; 

             - індикація кількості та витрати, тлумачення. 

технології: 

             - технології вирівнювання рівня палива в баках. 

1.4. Кондиціонування салону 

             - елементи системи та захисні пристрої; 

             - блоки управління та індикатори, тлумачення; 

             - експлуатація системи. 

1.5. Застосування скло очищувачів, репелентів проти дощу та захист від 

зледеніння 

             - елементи літака, захищені від зледеніння; 

             - експлуатація системи захисту проти зледеніння; 

             - умови, необхідні для використання захисних систем; 

             - скло очищувачі та репеленти проти дощу. 

1.6. Гідравлічна система (гальма). 

елементи гідравлічної системи, тиск у системі, елементи з гідравлічним 

приводом; 

1.7. Шасі. 

головні елементи: 

             - основні стійки шасі; 

             - носова/хвостова стійка шасі; 

             - керована стійка шасі; 

             - системи колісного гальма. 
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необхідний тиск у шинах. 

1.8. 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. 

1.9. 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. 

1.10. Пілотажні прилади, система зв'язку, навігаційне обладнання. 

зовнішня антена; 

засоби керування та прилади в кабіні екіпажу під час польоту в 

нормальному режимі: 

             - пілотажні прилади; 

             - система зв'язку та навігаційна система. 

1.11. Кабіна екіпажу та багажний відсік. 

             - експлуатація зовнішнього освітлення, освітлення в кабіні екіпажу 

та багажному відсіку; 

             - експлуатація дверей та вікон (фіранок) у кабіні екіпажу. 

1.12. Використання аварійного обладнання та порядок застосування 

аварійного обладнання у літаку. 

             - портативний вогнегасник; 

             - аптечка. 

2.1. Загальні обмеження 

сертифікація літака, категорія експлуатації, максимальні та мінімальні 

характеристики для всіх профілів польоту та системи повітряного судна: 
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             - 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  висоти польоту та температури повітря; 

             - максимальна висота аеродрому; 

             - максимальна зльотна/посадкова маса; 

             - максимальний коефіцієнт перевантаження під час польоту; 

             - сертифікований діапазон центрування. 

2.2. Обмеженя 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. 

2.3. Системні обмеження 

- максимальний час енергопостачання акумуляторною батареєю в 

аварійній ситуації; 

3.1. Технічне обслуговування 

             - передполітний та післяполітний огляди. 
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Тематичний план дисципліни  «ПІДГОТОВКА ТА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТУ» 

Назва та короткий зміст тем 

1.1. Льотно-технічні характеристики 

льотно-технічних характеристик відносно 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 перевантаження; 

             - 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 аеродрому 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. 

1.2. Планування польоту 

Планування польоту у нормальних умовах: 

             - оптимальний/максимальний ешелон польоту; 

             - мінімальна необхідна висота польоту; 

             - порядок дій у разі 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. 

2.1. Навантаження та центрування 
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             - 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. 
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Тематичний план дисципліни  «ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ» 

Назва та короткий зміст тем 

1.1. Розпізнавання аварійної ситуації та порядок 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 двигуна;  

            - відмова пілотажно-навігаційних  приладів; 

            - відмова гідравлічної системи (гальма); 

            - відмова механізації крила та засобів керування польотом; 

            - задимлення та/або пожежа у багажному відсіку. 

1.2. Дії згідно з затвердженим порядком дій на випадок особливих 

випадків польоту та аварійних ситуацій: 

            - повторний запуск двигуна в польоті; 

            - інші стандартні процедури в особливих випадках, згідно КЛЕ ПС. 
 

  



COURSE MANUAL SEP(L) 

 
ЧАСТИНА 4. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА 

 
 

Видання 
Оригінал 

Ревізія 
0 

Дата ревізії 
01.08.2019 CHAS-CM-SEP Сторінка 40 

 

Тематичний план дисципліни  «ПРАКТИЧНА АЕРОДИНАМІКА ПС CESSNA 

172» 

№ пункту Стислий опис пункту 

080 00 00 00 ПРИНЦИПИ ПОЛЬОТУ 

081 00 00 00 ПРИНЦИПИ ПОЛЬОТУ – ЛІТАК 

081 01 00 00 Аеродинаміка дозвукових швидкостей 

081 04 00 00 Стійкість 

081 05 00 00 Керування 

081 06 00 00 Обмеження 

081 07 00 00 Повітряні гвинти 

081 08 00 00 Механіка польоту 
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4.2.  НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

Для програм теоретичної підготовки курсу SEP(L) інструкторським складом 

ATO CHAS розроблено конспекти лекцій. Лекції відповідають тематиці PART-

FCL. 

4.3.  ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Для планування часу занять, має бути використано часову розбивку на 

відповідні дисципліни: 

Облік –дивись пункт 4.3 CHAS-TM-M. 

4.4 ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ 

4.4.1 СТАЦІОНАРНА (ДЕННА) ФОРМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Прогресивні тестування не застосовуються зважаючи на малу кількість 

теоретичної підготовки за программою.  

Після завершення програми теоретичної підготовки, курсанти складають 

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

екзаменів допускаються слухачі, що пройшли теоретичну підготовку в 

повному обсязі відповідно до Курсу підготовки та успішно склали 

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

поважних причин, допускається пропуски курсантом теоретичних занять, але 

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

4.4.2. ДИСТАНЦІЙНА (ЗАОЧНА) ФОРМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Не застосовується 

4.5. ПОТОЧНІ ПЕРЕВІРКИ 

Не застосовується. 

4.5.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕСТІВ ЗА 

СТАЦІОНАРНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ: 

Не застосовується. 

4.5.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕСТІВ ЗА 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ: 

Не застосовується. 
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4.6. ЕКЗАМЕНИ З ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Теоретична підготовка кандидатів з окремої дисципліни завершується 

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

Обидві форми тестування мають однакову юридичну силу. 

Екзамени за програмою теоретичної підготовки відбуваються упродовж 

одного або більше днів. 

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

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

частин.  

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

формується до початку навчання окремої групи або слухача (при 

індивідуальній формі навчання). 

Кожен екзамен починається з інструктажу, щодо порядку і правил його 

проведення. Час інструктажу не входить до часу екзамену. 

Під час екзамену слухачам забороняється користуватися будь-якою 

літературою, конспектами, електронними носіями інформації, мобільними 

телефонами. Дозволяється мати при собі тільки декілька чистих аркушів 

паперу, ручку та калькулятор із функцією  пам’яті. 

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

відповідних програмах з теоретичної підготовки, відповідних курсів. 

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

забезпечується окремим комп’ютером з встановленим на ньому відповідним 

програмним забезпеченням. Перелік екзаменаційних запитань, якими 

оперує програма, формується на основі екзаменаційних запитань з 

відповідних програм теоретичної підготовки. Комп’ютерна програма у 

випадковому порядку відбирає задану кількість питань, які відображаються 

на моніторі комп’ютера почергово. По закінченні екзамену програма 

виводить на екран результат. 

При комп’ютерній формі тестування відповіді слухача і результат екзамену 

фіксуються за допомогою відповідного програмного забезпечення, а 

результат екзамену фіксується у письмовому вигляді лише в Екзаменаційній 

відомості. 
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При письмовому варіанті екзаменатор заздалегідь готує варіанти 

екзаменаційних білетів. Слухач отримує варіант екзаменаційного білету із 

запитаннями і аркуш відповідей на екзаменаційні запитання. Протягом 

екзамену кандидат вносить свої варіанти відповідей в аркуш відповідей на 

екзаменаційні запитання. По закінченні екзамену аркуш відповідей на 

екзаменаційні запитання та екзаменаційна відомість передаються на 

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

CHAS-TM-M). 

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).  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               2020-01 
 
Цим посвідчується, що 

This is to certify that             Сидоров Інокентій Петрович          SIDOROV INOKENTIJ 

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

 

УСПІШНО ЗАВЕРШИВ ПІДГОТОВКУ ЗГІДНО  

«Програми теоретичної підготовки ПС класу – SEP(L)» 
 

Has successfully completed the «Theory for SEP(L) class raiting knowlage level» 

 

 

a/c type Cessna 172 

 

         01.01.2020 
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Додаток 1 (Сторінка 2) 

  

До складу курсу входить 
The course compouse: 

  

1.Теоретичне підготовка ПС классу – SEP(L) 
Teoretical instructions for SEP(L) class raiting knowledge level 

Всього годин/ Total hours 250 
з/between “       ”           20   р.  по/and “  ”             20  р. 

2. Іспит з теоретичних знань 
The Theoretical knowledge examination 

   з/between “  ”         20   р.  по/and “  ”          20  р. 
№ з/п Дисципліна 

 

Subject 

Результат  

тестування 
Examination 

1 
Експлуатація повітряних суден та силових установок. 
Експлуатація авіаційного та радіоелектронного обладнання. 

100% 
2 Підготовка та виконання польоту 

3 Експлуатаційні процедури 

4 Практична аеродинаміка ПС Cessna 172 

 

 HT _______________ 
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СТОРІНКА НАВМИСНО ЗАЛИШЕНА ПОРОЖНЬОЮ 


