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0 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

0.1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Це Керівництво з підготовки (Головне) (CHAS-TМ-M) є первинним 
документом, який визначає порядок проведення навчання за відповідними 
курсами в ATO CHAS. Це Керівництво містить основну інформацію, що є 
ідентичною для різних курсів підготовки. До цього Керівництва у вигляді 
додатків ідуть Тренувальні керівництва окремих курсів підготовки, що 
уточнюють інформацію яка міститься в цьому Керівництві зважаючи на 
особливості курса підготовки. Кожен такий курс підготовки має ідентичну 
структуру та заголовки пунктів для полегшення перекрестного читання і 
також  має бути відповідним чимном затверджено. 

Це CHAS-TМ-М публікується під керівництвом Керівника з підготовки (НТ) та 
розповсюджується серед посадових осіб та окремих тримачів копій CHAS-TМ-
M відповідно до переліку, що міститься на початку цього керівництва. 

Електронна версія цього керівництва доступна для всіх зареєстрованих 
користувачів сайту http://chas.com.ua/crew-only/ 

Державна авіаційна служба України (SAAU) має перевірити та затвердити 
кожну нову ревізію Керівництва з підготовки до її публікації та 
розповсюдження. 

Сторінка погодження та затвердження для цього видання Керівництва з 
виконання польотів, 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 

Керівництво з підготовки та будь які пов’язані документи розроблено задля 
відповідності процедур АТО національним авіаційним правилам України. 

Крім цього, CHAS-TM-M відповідає також правилам, директивам та 
рекомендованій практиці міжнародної організації цивільної авіації ICAO, за 
умови якщо вони не суперечать національним правилам України. 
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У випадку невідповідності положень CHAS-TM-M та національного 
законодавства, останнє має пріоритет. Якщо будь хто із зареєстрованих 
тримачів копії TM-M виявить таку невідповідність, він мусить негайно 
сповістити НТ, який у свою чергу має негайно вжити коригуючих заходів. 

0.3 ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА КЕРІВНИЦТВА 

CHAS TM-M 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 TM-M 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-TM-M 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-TM-M 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-TM-M відповідно до останньої рвізії.  
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Зміни мають включати - змінені сторінки, Перелік діючих сторінок та 
сторінку Історії ревізій. Зміст Керівництва має завжди співпадати із Переліком 
діючих сторінок. 

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-TM-
M 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-TM-M 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 
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номер ревізії має бути відображено на кожній сторінці, що було змінено із 
зазначенням дати ревізії цієї сторінки.  

Якщо поправка чи зміна вимагає додавання додаткових сторінок до 
CHAS-TM-M, 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-TM-M 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 
ревізії 

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

1 01.10.20 1, 5, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 
118, 119 

 

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
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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. 

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 01.05.2019 
2 Друкований та *.pdf ДАС України (SAAU) 01.05.2019 
3 Друкований Керівник підготовки 01.05.2019 

б.н Друкований або *.pdf Співробітники та курсанти АТО 01.05.2019 

Форма підтвердження про отримання (супровідний лист) має бути 
направлена із кожною копією, що має бути підписано адресантом та 
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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. 

Інформація щодо номеру видання документу міститься на кожній сторінці. 

НТ несе відповідальність за внесення змін до CHAS-TМ-M та за 
розповсюдження таких поправок. 

0.4.5 ПОРЯДОК НУМЕРАЦІЇ ТА ІДНЕТИФІКАЦІЇ СТОРІНОК 
OPERATIONS MANUAL 

 
ЧАСТИНА 0. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  
АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗДІЛ 

                        Довідкова назва розділу                                           Логотип компанії 

Номер та назва частини Керівництва                     
                         Повна назва документу 

 

                                 
                                             Номер ревізії                   Ідентифікатор        

Номер видання               сторінки                             документа       Номер сторінки  

Керівництва                               Дата ревізії                                          керівництва 
                                                      сторінки 

Видання 
1 

Ревізія 
0 

Дата ревізії 
01.05.2019 CHAS-TM-M Сторінка 11 

 

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 



TRAINING MANUAL (MASTER) 

 
ЧАСТИНА 0. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗДІЛ 
  

Видання 
Оригінал 

Ревізія 
1 

Дата ревізії 
01.10.2020 CHAS-TM-M Сторінка 12 

 

 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-TM-M 

CHAS-TM-M 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 
TМ-M. 

0.5.3 КОНТРОЛЬ КЕРІВНИЦТВА 

НТ та СММ проводять регулярні виїзді перевірки індивідуальних копій CHAS-
TM-M. Тримачі CHAS-TM-M мають надавати свою копію (копії) для перевірки, 
коли це необхідно. 
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1 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

1.1 МЕТА КУРСУ 

Мета кожного Курсу підготовки, зазначено у відповідному додатку до CHAS-
TM-M: 

- Додаток “A”. Курс з підготовки приватного пілота (літак) - PPL(A). Course 
manual PPL(A); 

- Додаток “B”. Модульний курс з підготовки комерційного пілота (літак) - 
CPL(A). Modular course manual CPL(A); 

- Додаток “C”. Модульний курс з підготовки до польотів за приладами (літак) 
- IR(A). Modular course manual IR(A); 

- Додаток “D”. Курс з підготовки класу ПС – SEPL(L). Course manual SEP(L); 

- Додаток “E”. Курс з підготовки класу ПС – MEPL(L). Course manual MEP(L); 

- Додаток “F”. Курс з підготовки льотних інструкторів (літак) – FI(A). Course 
manual FI(A); 

- Додаток “G”. Курс з підготовки інструкторів класу ПС – CRI. Course manual 
CRI; 

- Додаток “H”. Курс з підготовки інструкторів польотів за приладами (літак) – 
IRI(A). Course manual IRI(A); 

- Додаток “I”. Курс з підготовки до польотів уночі – NVFR. Course manual NVFR. 

-Додаток “J” Комплексний курс з підготовки комерційного пілота (літак)  
CPL\IR. Course manual CPL(A)\IR-integrate. 

 

1.2 ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ПІДГОТОВКУ 

1.2.1 МІНІМАЛЬНИЙ ВІК 
Вимоги до мінімального віку зазначено у відповідному додатку до CHAS-TM-
M: 

- Додаток “A”. Курс з підготовки приватного пілота (літак) - PPL(A). Course 
manual PPL(A); 
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- Додаток “B”. Модульний курс з підготовки комерційного пілота (літак) - 
CPL(A). Modular course manual CPL(A); 

- Додаток “C”. Модульний курс з підготовки до польотів за приладами (літак) 
- IR(A). Modular course manual IR(A); 

- Додаток “D”. Курс з підготовки класу ПС – SEPL(L). Course manual SEP(L); 

- Додаток “E”. Курс з підготовки класу ПС – MEPL(L). Course manual MEP(L); 

- Додаток “F”. Курс з підготовки льотних інструкторів (літак) – FI(A). Course 
manual FI(A); 

- Додаток “G”. Курс з підготовки інструкторів класу ПС – CRI. Course manual 
CRI; 

- Додаток “H”. Курс з підготовки інструкторів польотів за приладами (літак) – 
IRI(A). Course manual IRI(A); 

- Додаток “I”. Курс з підготовки до польотів уночі – NVFR. Course manual NVFR. 
-Додаток “J” Комплексний курс з підготовки комерційного пілота (літак)  
CPL\IR. Course manual CPL(A)\IR-integrate. 
 
1.2.2 МЕДИЧНІ ВИМОГИ 
Медичні вимоги зазначено у відповідному додатку до CHAS-TM-M: 

- Додаток “A”. Курс з підготовки приватного пілота (літак) - PPL(A). Course 
manual PPL(A); 

- Додаток “B”. Модульний курс з підготовки комерційного пілота (літак) - 
CPL(A). Modular course manual CPL(A); 

- Додаток “C”. Модульний курс з підготовки до польотів за приладами (літак) 
- IR(A). Modular course manual IR(A); 

- Додаток “D”. Курс з підготовки класу ПС – SEPL(L). Course manual SEP(L); 

- Додаток “E”. Курс з підготовки класу ПС – MEPL(L). Course manual MEP(L); 

- Додаток “F”. Курс з підготовки льотних інструкторів (літак) – FI(A). Course 
manual FI(A); 

- Додаток “G”. Курс з підготовки інструкторів класу ПС – CRI. Course manual 
CRI; 
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- Додаток “H”. Курс з підготовки інструкторів польотів за приладами (літак) – 
IRI(A). Course manual IRI(A); 

- Додаток “I”. Курс з підготовки до польотів уночі – NVFR. Course manual NVFR. 

-Додаток “J” Комплексний курс з підготовки комерційного пілота (літак)  
CPL\IR. Course manual CPL(A)\IR-integrate. 
 
1.2.3 НАЯВНІСТЬ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ/ПІДГОТОВКИ 
Вимоги до попередньох освіти/підготовки зазначено у відповідному додатку 
до CHAS-TM-M: 

- Додаток “A”. Курс з підготовки приватного пілота (літак) - PPL(A). Course 
manual PPL(A); 

- Додаток “B”. Модульний курс з підготовки комерційного пілота (літак) - 
CPL(A). Modular course manual CPL(A); 

- Додаток “C”. Модульний курс з підготовки до польотів за приладами (літак) 
- IR(A). Modular course manual IR(A); 

- Додаток “D”. Курс з підготовки класу ПС – SEPL(L). Course manual SEP(L); 

- Додаток “E”. Курс з підготовки класу ПС – MEPL(L). Course manual MEP(L); 

- Додаток “F”. Курс з підготовки льотних інструкторів (літак) – FI(A). Course 
manual FI(A); 

- Додаток “G”. Курс з підготовки інструкторів класу ПС – CRI. Course manual 
CRI; 

- Додаток “H”. Курс з підготовки інструкторів польотів за приладами (літак) – 
IRI(A). Course manual IRI(A); 

- Додаток “I”. Курс з підготовки до польотів уночі – NVFR. Course manual NVFR. 
- 
Додаток “J” Комплексний курс з підготовки комерційного пілота (літак)  
CPL\IR. Course manual CPL(A)\IR-integrate. 
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1.2.4 ІНШІ ВИМОГИ 
Для зарахування на відповідний курс підготовки, заявник має  письмово 
заповнити офіційну  заяву  (Додаток 1), після чого направити її до головного 
офісу ATO CHAS, за адресою:  03056, Україна, м. Київ, вул. Польова, 37.  

Разом із заявою для зарахування, всі заявники, мають надати до офісу ATO 
CHAS: 

• Дві (2) фотокартки формату 3,5 х 4,5 см; 
• Копію паспорту або документа що засвідчує особу, а також власноруч 

предявити оригінал відповідного документу;  
• Копію першої сторінки закордонного паспорту (за наявності). 
• Відповідний медичний сертифікат (при навчанні на PPL, CPL чи ATPL 

complex); 
• Атестат, диплом чи еквівалентний документ про завершення мінімум 

середньої школи чи вищого навчального закладу (при навчанні для 
первинного отримання свідоцтва пілота); 

• Квитанція про оплату підготовки. 

Описаний перелік необхідних документів для зарахування на відповідний 
Курс, не обмежується вказаними вище та може  бути доповнений згідно 
вимог до конкретного Курсу. 

Після зарахування курсанта на відповідний Курс, заповнюється 
Характеристику кандидата на навчання (Додаток 2). Форма може бути 
змінена Керівником підготовки, у відповідності до особливостей конкретного 
Курсу підготовки, для відображення особливостей Курсу, при цьому основна 
мета форми – відображення особливостей окремого кандидата на навчання, 
має бути збережена.  

Зазначені документи разом із заявою та характеристикою мають зберігатися 
в особовій справі курсанта протягом мінімум 5 років з дня останного 
заняття/екзамену. 

1.3 ЗАЛІК ПОПЕРЕДНЬОГО ДОСВІДУ 
Залік попереднього досвіду курсантів, щодо льотної та теоретичної 
підготовки, проводиться SAAU - до початку, зарахування курсанта на 
відповідний Курс підготовки. 
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В ATO CHAS для захування 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 додатках до CHAS-TM-M: 

- Додаток “A”. Курс з підготовки приватного пілота (літак) - PPL(A). Course 
manual PPL(A); 

- Додаток “B”. Модульний курс з підготовки комерційного пілота (літак) - 
CPL(A). Modular course manual CPL(A); 

- Додаток “C”. Модульний курс з підготовки до польотів за приладами (літак) 
- IR(A). Modular course manual IR(A); 

- Додаток “D”. Курс з підготовки класу ПС – SEPL(L). Course manual SEP(L); 

- Додаток “E”. Курс з підготовки класу ПС – MEPL(L). Course manual MEP(L); 

- Додаток “F”. Курс з підготовки льотних інструкторів (літак) – FI(A). Course 
manual FI(A); 

- Додаток “G”. Курс з підготовки інструкторів класу ПС – CRI. Course manual 
CRI; 

- Додаток “H”. Курс з підготовки інструкторів польотів за приладами (літак) – 
IRI(A). Course manual IRI(A); 

- Додаток “I”. Курс з підготовки до польотів уночі – NVFR. Course manual NVFR. 

- Додаток “A”. Курс з підготовки приватного пілота (літак) - PPL(A). Course 
manual PPL(A); 

- Додаток “B”. Модульний курс з підготовки комерційного пілота (літак) - 
CPL(A). Modular course manual CPL(A); 

- Додаток “C”. Модульний курс з підготовки до польотів за приладами (літак) 
- IR(A). Modular course manual IR(A); 

- Додаток “D”. Курс з підготовки класу ПС – SEPL(L). Course manual SEP(L); 
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- Додаток “E”. Курс з підготовки класу ПС – MEPL(L). Course manual MEP(L); 
- Додаток “F”. Курс з підготовки льотних інструкторів (літак) – FI(A). Course 
manual FI(A); 
- Додаток “G”. Курс з підготовки інструкторів класу ПС – CRI. Course manual 
CRI; 
- Додаток “H”. Курс з підготовки інструкторів польотів за приладами (літак) – 
IRI(A). Course manual IRI(A); 
- Додаток “I”. Курс з підготовки до польотів уночі – NVFR. Course manual NVFR. 

-Додаток “J” Комплексний курс з підготовки комерційного пілота (літак)  
CPL\IR. Course manual CPL(A)\IR-integrate  

1.4 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Курс підготовки як правило складається із програми теоретичної та льотної 
підготовки. Кожна з цих програм може бути розділена на етапи. Кожен етап 
має на меті здобуття конкретних знань та навичок (наприклад – до першого 
самостійного вильоту, навчання на IR та інше). 
Дивись навчальнйи план конкретного курсу підготовки для більш детальної 
інформації: 

- Додаток “A”. Курс з підготовки приватного пілота (літак) - PPL(A). Course 
manual PPL(A); 

- Додаток “B”. Модульний курс з підготовки комерційного пілота (літак) - 
CPL(A). Modular course manual CPL(A); 

- Додаток “C”. Модульний курс з підготовки до польотів за приладами (літак) 
- IR(A). Modular course manual IR(A); 

- Додаток “D”. Курс з підготовки класу ПС – SEPL(L). Course manual SEP(L); 

- Додаток “E”. Курс з підготовки класу ПС – MEPL(L). Course manual MEP(L); 

- Додаток “F”. Курс з підготовки льотних інструкторів (літак) – FI(A). Course 
manual FI(A); 

- Додаток “G”. Курс з підготовки інструкторів класу ПС – CRI. Course manual 
CRI; 

- Додаток “H”. Курс з підготовки інструкторів польотів за приладами (літак) – 
IRI(A). Course manual IRI(A); 
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- Додаток “I”. Курс з підготовки до польотів уночі – NVFR. Course manual NVFR. 

-Додаток “J” Комплексний курс з підготовки комерційного пілота (літак)  
CPL\IR. Course manual CPL(A)\IR-integrate. 
1.5 РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Дивись відповідний додаток до CHAS-TM-M: 

- Додаток “A”. Курс з підготовки приватного пілота (літак) - PPL(A). Course 
manual PPL(A); 

- Додаток “B”. Модульний курс з підготовки комерційного пілота (літак) - 
CPL(A). Modular course manual CPL(A); 

- Додаток “C”. Модульний курс з підготовки до польотів за приладами (літак) 
- IR(A). Modular course manual IR(A); 

- Додаток “D”. Курс з підготовки класу ПС – SEPL(L). Course manual SEP(L); 

- Додаток “E”. Курс з підготовки класу ПС – MEPL(L). Course manual MEP(L); 

- Додаток “F”. Курс з підготовки льотних інструкторів (літак) – FI(A). Course 
manual FI(A); 

- Додаток “G”. Курс з підготовки інструкторів класу ПС – CRI. Course manual 
CRI; 

- Додаток “H”. Курс з підготовки інструкторів польотів за приладами (літак) – 
IRI(A). Course manual IRI(A); 

- Додаток “I”. Курс з підготовки до польотів уночі – NVFR. Course manual NVFR. 
 
-Додаток “J” Комплексний курс з підготовки комерційного пілота (літак)  
CPL\IR. Course manual CPL(A)\IR-integrate. 

1.6 ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ 

1.6.1 ЩОДЕННИЙ ТА ЩОТИЖНЕВИЙ РОЗКЛАД  

1.6.1.1 Теоретична підготовка. 

Групи для теоретичної підготовки формуються як для занять у будні (денний 
та вечірній час) так і у вихідні дні. Мінімальна чисельність курсантів у групі – 
одна особа. Стандартна тривалість одного заняття становить одну годину та 
тридцять хвилин (90 хвилин). Після кожного заняття з теоретичної підготовки 
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– робиться перерва від 5 до 15 хвилин. Розкладом має бути передбачена 
перерва на обід, тривалістю мінімум 30 хвилин. Максимальна кількість годин 
теоретичних занять протягом дня – 6. 

Детальніше дивись частину 4, CHAS-TM-M. 

1.6.1.2 Льотна підготовка. 

При формуванні графіків льотної (та тренажерної підготовки), потрібно мати 
на увазі, що підготовку може бути перенесено із багатьох причин, основними 
з яких є: погодні умови; обмеження використання повітряного простору; 
технічне обслуговування ПС; неготовність курсанта до польоту; стан здоров’я 
курсанта чи інструктора, інше. 

Для допуску курсанта до тренажерної або льотної підготовки, Керівник 
підготовки включає конкретного курсанта до плану проведення таких занять 
та закріплює курсанта за відповідним інструктором з льотної чи тренажерної 
підготовки. Такий план зберігається у закріпленого інструктора. 

Курсан може виконати від одного до чотирьох польотів/занять на тренажері 
за день, або від 5 до 15 за тиждень. 

У разі якщо графік тренування зазнав змін через погодні умови, доступності 
літака/інструктора/тренажеру – додаткові тренування можуть буди 
призначені, якщо ці тренування не суперечать нормам Максимального 
робочого/льотного часу та часу відпочинку. 

Курсант має прибути до льотної школи за 10 хвилин до передпольотного 
брифінгу  із вже готовими розрахунками запланованого польоту, якщо такі 
мають бути. 

Для планування навчальних польотів на літаку необхідно застосовувати такі 
обмеження: 

ТИП ТРЕНУВАННЯ Перший виліт Крайня посадка 
VFR з інструктором Схід сонця плюс 15’ Захід сонця мінус 15’ 
VFR solo Схід сонця плюс 15’ Захід сонця мінус 30’ 
Нічні тренування Захід сонця мінус 30’ Схід сонця плюс 30’ 
IFR (всі польоти) Без обмежень Без обмежень 

1.6.1.3 Тренажерна підготовка та тренування МСС 
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Для занять на льотному тренажері необхідно уникати планування занять у 
період  з 18.00 до 09.00  та у вихідні і ісвяткові дні. 

У будь якому випадку графік підготовки буде базуватися на доступності 
тренажеру. 

1.6.2 НЕСПРИЯТЛИВІ ПОГОДНІ УМОВИ 

У випадку виникнення перерви у тренуванняхв тому числі з вини 
несприятливих погодних умов, має бути призначено додаткове тренування з 
інструктором. Таке тренування має бути призначено при перерві в польотах 
більше 14 днів до першого самостійного вильоту та 28 днів після першого 
самостійного вильоту. Для осіб, що мають свідоцтво пілота та 
використовують літаки CHAS для додаткового нальоту годин, додаткове 
тренування виконується при перерві у польотах більше 56 днів. Мінімальна 
тривалість додаткового тренування – 30 хвилин. Курсантам має бути 
повідомлено про можливість призначення додаткового навчання.  

Додаткові польоти у об’ємі до 2 годин за етапом може призначати 
закріплений льотний інструктор без погодження із керівництвом. Від 2х до 4х 
годин додаткових польотів призначає CFI. Більше 4х годин додаткового 
тренування - рішення приймає НТ. 

1.6.3 ВІДМІНА ТА ЗМІНА РОЗКЛАДУ ТРЕНУВАНЬ 

Кожен випадок відміни теоретичного заняття, підготовки на літаку чи 
тренажері має бути відразу ж повідомлений відповідно CTKI чи CFI. Така 
відміна має супроводжуватися повним поясненням причини відміни. 

У такому випадку, відмінене заняття має бути заплановано до виконання у 
найкоротші строки із можливим здвиганням в строках настуної запланованої 
підготовки. Таку зміну має устно погодити CFI або HT. 

1.6.4 ОБМЕЖЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ 

1.6.4.1 Польоти на літаках, що не належать льотній школі. 

Польоти курсантів, що проходять льотну підготовку в CHAS , на літаках що не 
використовує  CHAS у своїй повсякденній роботі у якості PIC чи SPIC без 
ПОПЕРЕДНЬОГО ПИСЬМОВОГО ДОЗВОЛУ від Керівника підготовки чи особи 
що його замінює – ЗАБОРОНЕНО. Порушення цього правила може стати 
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приводом до відрахування курсанта з навчання в ATO CHAS без будь яких 
відшкодувань. 

1.6.4.2 Обмеження щодо льотного часу, перерви між польотами та кількості 
польотів наведено у таблиці: 

 ДЕНЬ НІЧ 
 Макс. 

тривалість 
польоту, 

год 

Перерва 
між 

польотами, 
год 

Макс. 
тривалість 
польоту,  

год 

Перерва 
між 

польотами, 
год 

Польоти з інструктором,                
до першого самостійного 

02:00 00:30 03:00 00:30 

Перший самостійний політ 00:15 - 03:00 00:30 

Політ колом та у зону з 
інструктором, після 
самостійного 

03:00 00:30 03:00 00:30 

Самостійний політ колом та 
у зону 

03:00 00:30 03:00 00:30 

Політ за маршрутом з 
інструктором 

04:00 00:30 03:00 00:30 

Самостійний політ за 
маршрутом 

04:00 00:30 03:00 01:00 

1.6.4.3  Інші обмеження щодо часу дивись CHAS-OM, розіл 1. 

1.7.  ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

1.7.1.  ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

Інформація з підготовки кожного курсанта може зберігатися у трьох місцях. 

Перша папка – особова папка курсанта що формується при вступі до льотної 
школи. 

Друга папка – інформація стосовно теоретичної підготовки, яке правило ця 
папка заводится на группу, а не на окремого курсанта. 

Третя папка – індивідуальна папка, що містить всю інформацію стосовно 
льотної підготовки. 
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Всі ці папки по закінченню підготовки мають зберігатися, у вогнетривкій шафі 
в кабінеті Керівника підготовки. 

У випадку передачі документів на зберігання до архіву ATO CHAS, вони мають 
зберігатися у вогнетривкій шафі. ATO CHAS зберігає нижчезазначені облікові 
матеріали протягом не менше 5 років: 

 Інформацію про теоретичну (наземну), тренажерну та льотну 
підготовку, отриману кожним курсантом/слухачем. 
 Детальні  та  регулярні  звіти  інструкторів про хід навчального  
процесу,  у  т. ч. оцінки  з  льотних  перевірок  та теоретичних екзаменів. 
 Особисті дані персоналу ATO CHAS, наприклад:  дати закінчення 
терміну дії медичних  сертифікатів, кваліфікаційних відміток та ін. 
 Деталізовані звіти про всі польоти курсантів та інструкторів. 

 

1.7.2.  ОБЛІК ПРИСУТНОСТІ 

1.7.2.1.  Облік присутності (теоретична підготовка) 

Облік присутності під час теоретичної підготовки ведеться у відношенні 
групи, виключенням є індивідуальна теоретична підготовка, у цьому випадку 
група складається із одного слухача. До обов’язкових облікових матеріалів 
відносяться: 

 Журнал навчальних занять – зберігається у Головного інструктора з 
наземної підготовки та видається викладачу перед початком занять. На 
заняттях викладачі роблять необхідні відмітки у журналі. Після 
закінчення занять журнал повертається Головному інструктору з 
наземної підготовки. 
В журнал заноситься інформація про присутність/відсутність слухачів на 
заняттях. При відсутності слухача, зазначається причина відсутності 
(якщо відома). 
В журнал заносяться результати теоретичних прогресивних тестувань 
за відповідними дисциплінами. 

 Аркуш відповідей на екзаменаційні запитання – видається викладачу 
перед іспитом, заповнюється ним після іспиту. Зберігається у Головного 
інструктора з наземної підготовки. Не заповнюється при 
комп’ютерному тестуванні. Якщо тестування виконувалося за 
допомогою комп’ютерних технологій, мають бути роздруковані 
відповідні результати тестування по кожному курсанту. 
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 Заліково-екзаменаційна відомість – видається викладачу перед 
іспитом, заповнюється викладачем після іспиту, зберігається у 
Головного інструктора з наземної підготовки.  

 Свідоцтво про завершення теоретичної підготовки – видається слухачу 
у випадку успішного завершення теоретичної підготовки за програмою 
курсу. Копії виданих Свідоцтв зберігаються в окремій папці у Керівника 
підготовки. Окремі курси можуть не передбачати видачу такого 
сертифікату, докладніше описано у відповідних курсах підготовки. 

1.7.2.2.  Облік присутності (льотна підготовка) 

 Льотна (робоча) книжка курсанта-пілота – є основним документом, у 
якому обліковується наземна (передпольотна) підготовка, тренажерна 
підготовка та льотні тренування курсанта. Льотна (робоча) книжка 
курсанта видається всім курсантам, що проходять льотне навчання в 
ATO CHAS за відповідними Курсами підготовки. У випадку вільного 
нальоту годин (time building) та льотно-ознайомлювальній підготовці 
Льотна (робоча) книжка, не видається.  Льотна (робоча) книжка 
ведеться курсантом під наглядом закріпленого за курсантом льотним 
інструктором та зберігається у курсанта протягом усього часу навчання 
за відповідною льотною програмою. До робочої книжки заноситься вся 
інформація, що стосується льотної підготовки курсанта, включаючи 
допуск до самостійних польотів, проходження прогресивних тестів та 
допуск до Екзаменаційних польотів. Вірність заповнення льотної 
(робочої) книжки періодично перевіряє Головний льотний інструктор. 
Необхідно намагатися робити це мінімум раз на тиждень. Після 
завершення підготовки курсанта за відповідною програмою льотної 
підготовки, його робоча (льотна) книжка передається на перевірку 
Керівнику підготовки. Після перевірки та видачі довідки про 
проходження льотної підготовки книжка передається на зберігання до 
особової льотної справи курсанта. 

 План льотної підготовки – видається льотному інструктору за підписом 
Керівника підготовки. В плані зазначається перелік тренувань (льотних 
чи тренажерних) запланованих до виконання у відповідності до 
програми льотної підготовки. Після виконання тренувань зазначених у 
плані, інструктор робить відповідні відмітки (дата виконання, підпис 
курсанта про завершення зазначеного тренування). Після закінчення 
підготовки план-графік передається на зберігання до особової справи 
курсанта. 
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 Завдання на політ – заповнюється льотним інструктором. На основі 
плану льотної підготовки курсанта включають в завдання на політ. 
Завдання на політ є основним документом що дозволяє виконання 
навчального польоту. По завершенні польоту, заповнене Завдання на 
політ передається Головному льотному інструктору. Після перевірки 
завдання передається на збереження до особової справи льотного 
інструктора. 

 Звіт про прогресивне льотне тестування - заповнюється інструктором 
після завершення кожного прогресивного льотного тестування за 
програмою льотної або тренажерної підготовки. Звіт здається 
Головному льотному інструктору та підлягає збереженню у особовій 
справі курсанта. 

 Розрахунок маси та центрування – має вигляд багаторазового 
пластикового планшету та заповнюється курсантом. Заповнений 
планшет має зберігатися у заповненому вигладі під час польоту ПС. 

 Інженерно-штурманський розрахунок – заповнюється перед 
виконанням маршрутних польотів та зберігається в особовій справі 
курсанта. 

 Акт кваліфікаційної (професійної) перевірки – видається льотному 
екзаменатору (FE) перед виконанням кваліфікаційної перевірки. 
Заповнюється FE після проведення кваліфікаційної перевірки і 
передається Головному льотному інструктору. Головний льотний 
інструктор робить копію акту, яку кладе до особової справи курсанта, а 
оригінал видає курсанту на руки, під розпис. 

 Акт сертифікаційної (льотної) перевірки – видається FE перед 
виконанням екзаменаційного польоту. Заповнюється FE після 
проведення екзаменаційних польотів і передається Головному 
льотному інструктору. Головний льотний інструктор робить копію акту, 
яку кладе до особової справи курсанта, а оригінал видає курсанту на 
руки, під розпис. 

 Довідка про наліт – видається слухачу після завершення, в повному 
обсязі, програми льотної підготовки. Копія зберігається в особовій 
справі курсанта. 

1.7.3.  ФОРМИ ВЕДЕННЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ. 
ATO CHAS Використовує стандартизовану систему ведення облікових записів, 
до яких відносяться: 

 Заява на зарахування до ATO CHAS – Додаток 1. 
 Характеристика кандидата на навчання – Додаток 2. 
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 Журнал обліку навчальних занять – Додаток 3. 
 Екзаменаційний білет – Додаток 4. 
 Аркуш відповідей на екзаменаційні запитання 5. 
 Екзаменаційна відомость – Додаток 6. 
 Форма льотної (робочої) книги курсанта - пілота – Додаток 7. 
 Приклад плану льотної підготовки – Додаток 8. 
 Завдання на політ – Додаток 9. 
 Звіт про прогресивне льотне тестування – Додаток 10. 
 Форма розрахунку маси та центрування – Додаток 11. 
 Форма бланку інженерно-штурманського розрахунку – 12. 
 Форма обліку аварійно - рятувальних тренувань - Додаток 13.  
 Форма акту кваліфікаційної (професійної) перевірки – Додаток 14. 
 Форма акту сертифікаційної (льотної) перевірки – Додаток 15. 
 Зразок довідки про наліт – Додаток 16. 
 Форма Свідоцтва про завершення навчання за курсом – міститься у 

відповідних курсах підготовки. 

1.7.4.  ОСОБИ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ПЕРЕВІРКУ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ ТА 
ЛЬОТНИХ КНИЖОК КУРСАНТІВ. 

Контроль за веденням облікових записів здійснює Відповідальний керівник 
ATO CHAS, Керівник підготовки, Головний льотний інструктор та Головний 
інструктор з наземної підготовки. Керівники за видами підготовки – 
відповідають за перевірку записів, відповідно до їх сектору обов’язків. 
Відповідальний керівник ATO CHAS має право перевірити будь які записи та 
документи. 
За відповідність курсанта вхідним вимогам конкретному курсу підготовки, 
відповідає - Керівник підготовки. 

1.7.4.1 Характер і частота проведення перевірок обліку 
 Відповідальний керівник може перевірити документи по відношенню 

до будь якого курсанта на будь якому етапі навчання.  
 Керівник підготовки, не рідше ніж раз на 28 календарніх днів перевіряє 

ведення усіх документів, що стосуються підготовки курсанта. Керівник 
підготовки має перевірити усі документи з підготовки, що стосуються 
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курсанта, до призначення екзаменатора для проходження 
сертифікаційної та кваліфікаційної перевірок.  

 Головний льотний інструктор мінімум раз на 7 календарних днів 
контролює документи, що стосуються льотної підготовки. Особливу 
увагу CFI має приділяти льотним справам курсантів, що завершують 
навчання за етапом льотної підготовки (наприклад перед першим 
самостійним, першим самостійним польотом за маршрутом, інше). 

 Головний інструктор з наземної підготовки мінімум раз на 7 
календарних днів контролює документи, що стосуються теоретичної 
підготовки. 

1.7.6.  СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ. 

Вся інформація щодо проведених льотних тренувань містится в Робочій 
(лотній) книжці курсанта. Ця льотна книжка дозволяє перевести курсанта 
(відповідною поміткою інструктора) чи повторити відповідні тернування. 
Коментарі щодо відсутності зауважень чи необхідності повторення 
тренування мають бути зроблені в льотній (робочій) книжці. Приводом для 
повторного проходження тренування може бути не витримування 
необхідного рівня, що має бути досягнуто за результатом тренування (дивись 
пояснення до відповідного тренування, що міститься у відповідному курсі 
підготовки). 

1.7.7.  ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ЛЬОТНИХ КНИЖОК 

За ведення льотних (робочих) книжок курсантів – пілотів, відповідають 
відповідні курсанти. Льотна (робоча) книжка курсанта - пілота заповнюється у 
відповідності до виконаних польотів, на підставі Завдання на політ, одразу 
після завершення польоту. У книжці мають бути відображені усі навчальні 
тренувальні польоти та тренажерні заняття. Заповнення книжки контролює 
закріплений за курсантом льотний інструктор. По завершенні льотної 
підготовки вона має бути передана на зберігання до особової справи 
курсанта. 

Записи в льотній книжці, щодо часу льотного тренування (чи занять на 
тренажері) будуть виконуватися у відповідності до AMC 1 FCL.050 – 
“Recording of Flight Time” 
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Льотний інструктор має робити відповідні записи, щодо допуску до 
самостійного польоту, самостійного польоту за маршрутом, інше. 

1.8. ПІДГОТОВКА З УРАХУВАННЯМ АСПЕКТІВ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ 

Увесь персонал ATO CHAS має усвідомлювати важливість урахування аспектів 
безпеки польотів при підготовці. Співробітники мають розуміти що будь-яка 
інформація, навіть якщо вона здається незначною, може мати великий вплив 
на безпеку польотів і бути ключем до запобігання авіаційних подій або 
інцидентів. Вся інформація, що має ознаки відхилення від стандартних 
процедур та стосується функціонування ATO CHAS, має повідомлятися 
якомога швидше керівництву ATO. 

Результатом усвідомлення персоналом важливості таких повідомлень має 
бути розуміння, що він сприяє безпеці польотів. 

Всі особи які беруть участь у навчальних польотах (пілоти-інструктори та 
пілоти-курсанти) повинні увесь час прагнути досягнення високого рівня 
безпеки керуючись Керівництвом з виконання польотів CHAS. 

Перед кожним польотом має бути виконана передпольотна підготовка, що 
має включати розгляд аварійних процедур. Перед виконанням будь якого 
самостійного польоту, курсант має описати порядок дій в аварійних ситуаціях 
випускаючому інструктору, акцентуючи увагу на процедурах при відмові 
двигуна під час зльоту та посадки. 

Підготовку з питань безпеки польотів та аварійних процедур проводять 
пілоти – інструктори. Відповідно до навчальних курсів, аварійні процедури 
включені до всіх програм льотної підготовки TOВ ЧВАШ. 

1.8.1.  ІНДИВІДУАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ 

1.8.1.1.  Обов’язки керівного та інструкторського складу 

Дивись CHAS OM, Частина 1. 

1.8.1.2.  Обов’язки пілота-інструктора: 

• володіти технікою пілотування та літаководіння на такому рівні, 
щоб забезпечувати безпечне виконання польоту; 

• організовувати роботу членів екіпажу на землі та у польоті 
відповідно до вимог керівних документів по забезпеченню безпеки; 

• дотримуватися режиму передпольотного відпочинку;  
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• вміти правильно оцінювати метеорологічні та аеронавігаційні 
умови при прийнятті рішення на виліт; 

• виконувати політ у відповідності із Завданням на політ, планом 
польоту та експлуатувати ПС у відповідності до КЛЕ ПС; 

• знати та дотримуватися правил обачності, фразеологію 
радіообміну та правил ведення радіозв’язку; 

• після посадки виконати післяпольотні операції та післяполітний 
розбір. 

1.8.1.3.  Обов’язки курсанта 

• знати техніку безпеки перебування на аеродромі та роботи біля 
авіаційної техніки; 

• знати обладнання кабіни та правила користування арматурою 
кабіни; 

• знати зміст запланованого польоту, тривалість польоту, порядок 
та послідовність його виконання; 

• у польоті відстежувати показники приладів, контролювати 
справність усіх систем ПС; 

• вести орієнтування, завжди знати напрямок польоту до 
найближчого аеродрому, стежити за часом польоту; 

• вести обачність на землі та у польоті, вести радіообачність; 

• вести постійний контроль за змінами метеорологічних умов; 

1.8.2.  ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАНЯТТЯ 

1.8.2.1. Вивчення аеровузла. 

Перед допуском будь – якого курсанта до навчальних польотів, він має 
пройти заняття по вивченню Інструкції з виконання польотів на навчальному 
аеродромі, а також:  

 вивченню важливих орієнтирів, в районі навчального аеродрому; 

 вивчення кроків аеродрому, схеми польоту в районі аеродрому; 

 вивченню запасних аеродромів в районі навчальних польотів; 

 іншу важливу інформацію, що стосується конкретного аеродрому. 

Результати такої підготовки відображаються у робочій (льотній) книжці 
курсанта-пілота та ставиться підпис в листі ознайомлення із інструкцією з 
виконання польотів конкретного аеродрому. 

1.8.2.2.  Наземна підготовка 

Наземна підготовка виконується згідно програм льотної підготовки, 
відповідних курсів підготовки. 
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Наземна підготовка має на меті на базі теоретичної підготовки дати слухачам 
конкретні знання, вміння та навики для успішного оволодіння технікою 
пілотування навчального ПС. 

Інструктор має ретельно готуватися до проведення наземної підготовки.        

Підготовка інструктора, виходячи з мети заняття, полягає: 

• У визначенні місця проведення заняття; 

• У визначенні змісту заняття (що та у якому обсязі повинно бути 
вивчено); 

• У відпрацюванні плану конспекту, у якому вказуються основні 
питання, що підлягають розгляду та вивченню, методики 
викладання, посібники, технічні засоби навчання. 

Курсант також має ретельно готуватися до наземної підготовки, самостійним 
вивченням відповідних матеріалів напередодні дня занять, всі записи 
курсант робить в робочих зошитах. 

У процесі наземної підготовки, згідно програм, має бути організовано тренаж 
у кабіні ПС. 

Тренаж – один із основних видів наземної підготовки пілота-курсанта. 
Тренаж проводяться з метою відпрацювання навичок з грамотної 
експлуатації авіаційної техніки та забезпечення якісного виконання завдань 
програми льотної підготовки та безпеки польотів. 

У процесі тренажу має відпрацьовуватися: 

• порядок розподілу і перемикання уваги; 

• уміння визначати відмову пілотажно – навігаційного обладнання 
та систем літака; 

• уміння приймати грамотне рішення для відновлення нормальних 
умов польоту або виключення небезпечних його наслідків; 

• послідовність і чіткість дій з арматурою кабіни у нормальних та 
особливих випадках у польоті. 

1.8.2.3.  ЛЬОТНА (АБО ТРЕНАЖЕРНА) ПІДГОТОВКА 

Льотна (або тренажерна) підготовка проводиться відповідно до Програм 
льотної підготовки, відповідних Курсів. 

        Льотна  підготовка поділяється на: 

o Попередню підготовку; 

o Передпольотну підготовку; 

o Льотну підготовку; та 

o Післяпольотний розбір. 
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Попередня підготовка – проводиться інструкторським складом з метою 
забезпечення умов для виконання майбутнього льотного (чи тренажерного) 
завдання. Вона організовується, як правило, напередодні дня польотів 
(занять на тренажері) або у день польотів (тренажерних занять). 

Зміст занять визначається планом льотної підготовки та вправами що ним 
передбачені і які належить у майбутньому відпрацювати. Як правило, на 
попередню підготовку повинно відводитися не менше однієї години. 

В усіх випадках попередня підготовка повинна бути проведена в об’ємі, який 
забезпечує успішне виконання тренування та безпеку польотів. Якщо після 
попередньої підготовки польоти (заняття на тренажері) по запланованій 
вправі не проводилися протягом 3-х днів, перед польотами потрібно 
провести її знову. 

Слухачі, які не пройшли попередню підготовку в повному обсязі, до польотів 
(заняттях на тренажері) не допускаються. Контроль готовності курсанта до 
польотів (заняттях на тренажері) є заключним етапом попередньої 
підготовки, у процесі якого інструктор визначає можливість допуску курсанта 
до польоту (заняття на тренажері) згідно плану льотної підготовки. 

Контроль проводиться шляхом проведення розіграшу польоту (тренажерного 
заняття) або бесідою. По закінченні перевірки, інструктор ставить свій підпис 
в льотній (робочій) книжці пілота-курсанта,  чим підтверджується готовність 
курсанта до навчального польоту. 

Передпольотна підготовка - організовується та проводиться інструктором 
перед кожним польотом у відповідності з вимогами Керівництва з льотної 
експлуатації ПС та вимогами програм. Метою передпольотної підготовки є:  

o підготовка курсанта до виконання завдання по елементах, які 
залежать від обставин, які складаються на початок польоту, часом 
доби, метеоумов, робочої ЗПС, обставин у повітрі та інших 
особливостей даного льотного дня (ночі); 

o виконання необхідних розрахунків згідно з завданням; 

o перевірка підготовленості курсанта до виконання запланованого 
польоту; 

o розбір неясних питань, які виникли у курсанта у процесі 
підготовки; 

o доведення до курсанта вказівок керівництва ТОВ ЧВАШ. 

Час на передпольотну підготовку повинен бути передбачений розпорядком 
дня виконання польоту та як правило має бути не менше ніж 15 хвилин. 

Передпольотна підготовка може бути поєднана із попереднью підготовкою. 

Льотна підготовка – Проводиться з метою практичного відпрацювання 
навиків пілотування та навігації ПС курсантом у польоті. Програми льотної 
підготовки передбачають такі види польотів при льотному навчання: 
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o Ознайомлювальні; 

o Контрольні; 

o Самостійні; 

o Самостійні під наглядом; 

o Екзаменаційні. 

Ознайомлювальні польоти (Dual) 

Головною метою ознайомлювальних польотів є ознайомлення з поведінкою 
літака в повітрі. 

При виконанні ознайомлювальних польотів керування літаком виконує пілот- 
інструктор, особа що виконує ознайомлювальний політ м’яко тримається за 
важелі керування літаком та за рішенням інструктора може виконати прості 
маневри для ознайомлення з характеристиками стійкості та керованості 
літака. 

Контрольні польоти (Dual) 

Головною метою контрольних польотів є підготовка слухача до самостійних 
польотів, тобто до керування ПС у якості КПС. 

Перед допуском курсанта до самостійних польотів, виконується льотне 
прогресивне  тестування з інструктором, призначеним Головним льотним 
інструктором. 

Підготовленим до самостійних польотів слід вважати слухача, який: 

o у стані виконувати два - три контрольні польоти без грубих відхилень та 
допомоги з боку перевіряючого; 

o не допускає помилок у найбільш відповідальних елементах польоту, 
приймає правильні рішення в особливих випадках польоту; 

o не допускає систематичного повторення одних і тих самих помилок, а 
випадкові "відхилення" своєчасно помічає та ліквідує; 

o Повністью впевнений у своїй підготовленості до самостійного вильоту. 

При задовільній оцінці перевіряючого інструктора, курсант отримує дозвіл на 
виконання самостійного польоту. Інструктор заповнює Форму льотного 
прогресивного тестування та робить відповідний запис в льотній (робочій) 
книжці курсанта-пілота. 

Самостійні польоти (PIC) 

Польоти при яких курсант самостійно виконує функції КПС, включаючи всі 
етапи які передують виконанню польоту та роботи після виконання польоту. 
Самостійні польоти передбачають що, курсант-пілот є єдиною особою що 
перебуває на борту літака. Самостійні польоти дозволяється виконувати 
тільки після дозволу Головного льотного інструктора, або Керівника 
підготовки та тільки під наглядом  інструктора, що перебуває на старті та 
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увесь час має прямий зв'язок із курсантом за допомогою телефонного або 
радіозв’язку.   

Самостійні польоти під наглядом (SPIC) 

Польоти при яких курсант самостійно виконує функції КПС, включаючи всі 
етапи які передують виконанню польоту та роботи після виконання польоту. 
Самостійні польоти під наглядом передбачають що окрім курсанта-пілота на 
борту літака також перебуває пілот-інструктор, що жодним чином не впливає 
на перебіг польоту, окрім випадків що можут вплинути на безпеку польотів 

Екзаменаційні польоти 

Екзаменаційні польоти проводяться уповноваженими САА України 
екзаменаторами. Зміст та порядок виконання таких польотів, визначає 
екзаменатор, у відповідності до Програм льотної підготовки. 

1.8.3.  ТРЕНУВАННЯ НА ВИПАДОК АВАРІЙНИХ ОБСТАВИН 

Дані тренування потрібно виконувати систематично з урахуванням 
індивідуальних здібностей кожного курсанта. У процесі тренування 
необхідно вказувати курсанту на допущені помили та методи їх усунення. 

Тренування проводяться згідно Програм льотної підготовки за відповідними 
Курсами, та таблиці: 

До першого самостійного польоту 

(при первинному отриманні 
свідоцтва пілота) 

Кожні 28 днів після виконання 

першого самостійного польоту 

Загоряння двигуна на землі Запобігання звалювання та штопора 

Загоряння двигуна у польоті Відмова двигуна після зльоту 

Пожежа у кабіні або електриці Відмові двигуна між 2м та 3м 
розворотом 

Аварійні виходи, місцезнаходження 
та аварійне обладнання 

Відмова двигуна при малій висоті 
польоту 

Відмова радіозв’язку, процедури 
при відмові радіозв’язку Загоряння двигуна у польоті 

Відмова системи керування та 
гальмівної системи Загоряння двигуна на землі 

Відмова двигуна після зльоту Відмова електрообладнання на 
землі 
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До першого самостійного польоту 

(при первинному отриманні 
свідоцтва пілота) 

Кожні 28 днів після виконання 

першого самостійного польоту 

Відхід на друге коло / процедури 
відходу 

Відмова електрообладнання у 
польоті 

Запобігання зіткненню у повітрі та на 
землі 

Запобігання зіткненню у повітрі та на 
землі 

Запобігання звалюванню Відмова прийомника повного 
повітряного тиску 

Передача органів керування ПС Інші аварійні процедури відповідно 
до КЛЕ 

Порушення правил користування 
повітряним простором  

Інші аварійні процедури відповідно 
до КЛЕ  

Первинні тренування на випадок аварійних обставин проводяться згідно 
Програм льотної підготовки. Надалі тренування проводяться окремо від 
програм льотної підготовки, у формі додаткових тренувань, із врахуванням 
максимального проміжку часу між тренуваннями. Подальші аварійні 
тренування можна поєднувати із виконанням тренувань згідно Програм 
льотної підготовки.  

Час на тренування відводиться достатнім для повного засвоєння процедур та 
порядку дій.  

На кожного курсанта має бути заведено картку обліку тренувань на випадок 
аварійних обставин. Форма обліку аварійно - рятувальних тренувань 
наведено у Додатку 13. Дана форма зберігається у особовій справі курсанта. 

1.8.3.1 Небезпечне зближення та зіткнення у повітрі. Інструктор із самого 
початку льотної підготовки має пояснити курсанту небезпеку повязану із 
можливим зіткненням у повітрі та небезпечним зближенням з іншим ПС, 
акцентуючи увагу на тому факті, що більшість таких випадків відбуваються в 
VMC. Таким чином курсант має бути ознайомлений із концепцією – «Бачу та 
уникаю» та із обмеженнями людського зору що можуть бути подолані 
скануванням навколишнього серидовища. Курсант має розуміти, що перед 
зміною траекторії польоту, необхідно пересвідчитися у безпечності такого 
маневру (особливо при виконанні поворотів, різкіх розворотів, звалювань та 
ін.). Курсант має бути добре натренованим в візуальній обачності незалежно 
від умов польоту (VMC чи IMC), незалежно від правил польоту (VFR чи IFR), 
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незалежно від типу ПС чи встановленого anti-collision обладнання. Курсант 
має навчитися ідентифікувати та враховувати рух у безпосередній близкості 
від власного ПС та планувати відповідні маневри. 

1.8.3.2 Зіткнення на землі. Так само як і про зіткнення у повітрі, інструктор 
має поінформувати курсанта про небезпеку зіткнення ПС на землі із іншими 
ПС, транспортними засобами та перешкодами. Інструктор має тренувати 
курсанта постійно бути пильним під час руління, особливо на аеродромах що 
не мають органу УПР та вежі. Перед польотом, інструктор має 
пересвідчитися, що курсант знає схему аеродромного руху, що інструкції з 
руління зрозумілі та виконуються правильно. Під час руління, інструктор має 
контролювати, що курсант постійно пильнує небезпеки та постійно 
знаходиться на звязку із відповідним органом УПР/вежею. 

1.8.3.3 Порушення використання повітряного простору. Порушення 
використання повітряного простору є дуже серйозним питанням, що може 
поставити під загрозу безпеку польоту та життя екіпажу ПС. Інструктор має 
ознайомити курсанта із визначенням порушення використання повітряного 
простору, структурою повітряного простору, процедурою активізації CTR, 
TMA, тренувальних зон, обмежених та небезпечних зон. Курсант має 
розуміти процедури входу/виходу, радіозвязку та усвідомлювати серйозність 
цієї проблеми.  

1.8.3.4 Інформованіть про звалювання. Із самого початку навчання інструктор 
має ознайомити курсанта про залежність швидкості зваювання від кута атаки 
(AOA). Курсант має розуміти, що будь які маневри можуть призвести до 
звалювання, якщо критичний АОА буде перевищено, і це зовсім не залежить 
від швидкості польоту. Курсант має розуміти, що велике значення АОА можна 
досягнути при будь-якій швидкості, висоті, коефіцієнтом перевантаження, 
потужності, конфігурації та відносному повітряному потоці. 

1.8.3.5 Передача керування. Має бути чітке розподілення між курсантом та 
інструктором хто з них в данний момент керує літаком. Перед першим 
польотом інструктор має поінформувати курсанта про процедуру передачі 
управління ПС.Коли інструктор хоче, щоб керування літаком взяв на себу 
курсант, інструктор має сказати «You have the flight controls», при цьому 
курсант має відповісти «I have the flight controls». При цьому інструктор має 
візуально пересвідчитися, що курсант належним чином прийняв контроль 
над літаком. Коли інструктор хоче відновити управління над літаком, він 
повинен чітко сказати «I have controls», при цьому курсант має підтвердити 
«You have controls» та відпустити органи управління ПС. 

1.8.4.  ПЕРЕВІРКИ (КОНТРОЛЬНІ ПОЛЬОТИ) З ІНСТРУКТОРОМ 

1.8.4.1. Льотні прогресивні тестування, виконуються інструктором, що 
призначається Головним льотним інструктором. Допускається виконання 
льотного прогресивного тестування інструктором що проводив льотну 
підготовку курсанта, за умови погодження із Керівником підготовки. 

Як правило льотні прогресивні тестування виконуються після завершення 
кожного етапу програми льотної підготовки, та передбачені програмою 
підготовки. Однак якщо того вимагає ситуація, льотний прогресивний тест 
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може бути виконано позачергово, наприклад, якщо у Керівника підготовки чи 
Головного льотного інструктора виникають сумніви щодо засвоєння 
курсантом елементів підготовки. 

Кількість та об’єм запланованих льотних прогресивних тестів визначається 
згідно відповідної програми льотної підготовки, відповідного курсу. 

1.8.5  ВИМОГИ ДО ПЕРШОГО САМОСТІЙНОГО ПОЛЬОТУ ВДЕНЬ, УНОЧІ, 
НАВІГАЦІЙНІ УМОВИ  

У випадку підготовки для первинної видачі свідоцтва пілота, в день першого 
самостійного вильоту не допускається виконання курсантом більше 2 
самостійних польотів або більше 15 польотів в сумі. 

Для допуску до самостійного польоту, має бути виконано льотне прогресивне 
тестування. 

Особливу увагу при льотних прогресивних тестах треба звертати на:  

o обачність слухача;  

o зліт, розрахунок на посадку та посадку (особливо з боковим вітром);  

o вміння діяти при виникненні відхилень на посадці та при необхідності 
відходу на друге коло за рішенням як КПС та керівника польотів; 

o вміння пілотувати із використанням пілотажно – навігаційних приладів;  

o дії у особливих випадках і особливо при відмові двигуна на різних 
етапах польоту.  

Льотно-інструкторський склад повинен докладати усіх зусиль, щоб зліт, 
розрахунок на посадку та посадки слухачі виконували на оцінку "відмінно". 
При оцінці польотів найбільш значимими критеріями повинні бути – зліт, 
розрахунок на посадку, посадка та відсутність зауважень по обачності.  

Допуск до самостійного польоту заноситься до льотної (робочої) книги 
курсанта-пілота та у звіт про прогресивне льотне тестування. 

Курсант – пілот може бути допущений до першого самостійного польоту 
раніше, ніж передбачено програмою льотної підготовки. Рішення про 
готовність курсанта до самостійного польоту раніше ніж передбачено 
програмою приймає закріплений льотний інструктор, але допуск може біти 
надано лише після проведення прогресивного льотного тестування. Льотні 
тренування, що мали бути виконані до першого самостійного польоту, мають 
бути виконані в обовязковому порядку. Виконання таких тренувань може 
мати вигляд послідовних польотів з інструктором та самостійних польотів 
курсанта-пілота за рішенням закріпленого інструктора (в залежності від 
конкретного льотного тернування). 

Курсант – пілот допускаються до виконання самостійного польоту лише за 
наявності медичного сертифікату класу, що відповідає курсу підготовки. 

1.9.  ПЕРЕВІРКИ ТА ЕКЗАМЕНИ 
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Систематичний контроль успішності навчання, перевірка знань, умінь та 
навичок курсантів є одним із найважливіших чинників підвищення якості їх 
підготовки. 

1.9.1.  ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА. 

1.9.1.1.  Поточні перевірки (теоретичні прогресивні тести). 

Знання з теоретичної підготовки перевіряються і аналізуються після кожної 
здачі курсантом теоретичного прогресивного тесту з теоретичних дисциплін. 
Теоретичні прогресивні тестування мають відбуватися після завершення 
кожного етапу теоретичної підготовки, а у випадку дистанційної форми 
навчання – на протязі навчання. Такі тести мають складатися із запитань, що 
містять кілька варіантів відповідей, з відповідним розподіленням кількості 
питань до пройдених тем дисципліни етапу.  

Зданим прогресивним тестом курсант має продемонструвати керівництву 
ATO CHAS, що його знання відповідають вимогам до конкретної програми 
теоретичної підготовки, відповідно до курсу підготовки. 

Перед допуском курсанта до екзаменів з теоретичної підготовки, курсантом 
мають бути здані всі теоретичні прогресивні тести. Мінімальна оцінка за 
прогресивними тестами – 75% правильних відповідей.  

Погане засвоєння програми теоретичної підготовки має виявлятися із 
застосуванням теоретичних прогресивних тестів, такі факти мають бути 
об’єктом розгляду керівництва ATO CHAS. 

Докладніша інформація про теоретичні прогресивні тести міститься у Частині 
4, Керівництва. 

1.9.1.2.  Професійні перевірки (Екзамени). 

Екзамен є засобом встановлення рівня знань, набутих курсантом під час 
проходження ним теоретичної підготовки, і загалом охоплює весь 
тематичний план дисциплін, передбачених програмою теоретичної 
підготовки, за відповідним курсом, та необхідний для отримання 
відповідного свідоцтва, кваліфікаційної відмітки чи допуску. 

Порядок проведення Екзаменів наведено у пункті 4.6 «Екзамени з 
теоретичної підготовки», Частині 4, Керівництва з підготовки. 
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Примітка: Якщо теоретична підготовка курсантів проводиться за відповідним 
договором у сертифікованому навчальному закладі, то здача екзаменів 
відбувається за процедурами, що встановлені в даному закладі. 

1.9.1.3.  Допуск до Екзамену. 

Для допуску до Екзамену з теоретичної підготовки кандидат повинен 
повністю завершити програму теоретичної підготовки за відповідною 
програмою та успішно здати усі передбачені теоретичні прогресивні тести. 

1.9.1.4. Правила, які належать до додаткової підготовки перед повторним 
тестуванням. 

При невдалій спробі здати екзамен, курсант має в індивідуальному порядку 
пройти підготовку щодо питань, які викликали найбільші ускладнення при 
здачі екзамену.  

1.9.1.5.  Звіти та облікові записи з тестування. 

Здача Екзамену з теоретичної підготовки оформлюється в Екзаменаційній 
картці (додаток 5, Частина 5, Керівництва). При письмовому тестуванні картка 
заповнюється повністю (відповідно до кількості запитань). При 
комп’ютерному тестуванні картка не заповнюється, адже відповіді 
фіксуються і зберігаються програмним забезпеченням. 

Результати усіх екзаменаційних карток групи з теоретичної підготовки, 
заносяться до Екзаменаційної відомості (Додаток 7, Частина 5, Керівництва).  

Екзаменаційні картки з результатами екзамену та Екзаменаційні відомості 
зберігаються в ATO CHAS протягом п’яти років. 

1.9.1.6. Процедури з підготовки екзаменаційних білетів, типи запитань та 
оцінок, стандарти для отримання оцінки "склав". 

Екзаменаційне запитання являє собою питання з декількома варіантами 
відповіді на нього, один з яких є однозначно вірним, решта - не є вірними, 
хоча можуть здаватися  правдоподібними. 

Екзаменаційні білети складають викладачі ATO CHAS відповідно до вимог 
SAAU та Part-FCL. 

Перелік питань для проведення відповідного іспиту повинен найбільш повно 
охоплювати програму кожної дисципліни та бути затвердженим HT. 
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Екзаменаційні білети складені таким чином, що на більшість питань потрібно 
надати відповіді, обравши один з запропонованих варіантів.  

Оцінка за результатами екзамену з теоретичної підготовки встановлюється на 
підставі відсотка правильних відповідей від загальної кількості запитань 

Складення будь-якої дисципліни зараховується заявнику, якщо він набрав 
принаймні 75% балів.  

Бали мають надаватися за вірні відповіді, у перерахунку на загальну їх 
кількість відведених на цю дисципліну згідно Екзаменаційної картки. 

Екзаменаційні запитання мають бути опубліковані та доступні слухачам ATO 
CHAS. 

Екзаменаційні запитання мають бути затверджені SAAU. 

1.9.1.7. Процедури з аналізу та перегляду запитань та заміни екзаменаційних 
білетів при потребі. 

Мінімум один раз на рік за наказом Керівника підготовки - Головний 
наземний інструктор разом із підлеглими має виконати процедуру перегляду 
запитань та екзаменаційних білетів. Перегляду підлягають всі екзаменаційні 
запитання. 

Процедура перегляду запитань направлена на виявлення та виправлення 
запитань, що не відповідають стандартам підготовки та тематиці конкретної 
програми, а також на вирівнювання рівня складності білетів між собою. 

1.9.1.8.  Процедури з перездавання екзаменів. 

В разі невдалої спроби здати екзамен чи відсутності на екзамені у 
призначений час кандидату надається право на повторну спробу здачі 
екзамену. Для повторної спроби здачі екзамену екзаменатор узгоджує з 
кандидатом дату і час такої спроби (індивідуально або разом з іншою 
групою). При цьому повторна спроба повинна відбутися не раніше, ніж на 
третій день, після дня невдалої спроби. 

Загальна кількість спроб здати екзамен - 3, після чого, в разі незадовільного 
результату, кандидат, за його вибором, може бути направлений на повторне 
проходження підготовки за відповідною програмою або відрахований з 
навчання. 
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Якщо кандидат не виконує правил, що передбачаються під час проведення 
екзамену, то така поведінка кандидата прирівнюється до невдалої спроби 
здачі екзамену. 

1.9.2.  ЛЬОТНА ПІДГОТОВКА. 

1.9.2.1.  ПОТОЧНІ ПЕРЕВІРКИ. 

Після завершення курсантом кожного етапу льотної підготовки, виконується 
його льотне прогресивне тестування льотним інструктором, що 
призначається Головним льотним інструктором (в усній чи письмовій формі).  

Дане льотне тестування має продемонструвати достатній рівень засвоєння 
льотних навиків та вмінь відповідно до етапу льотної підготовки. 

1.9.2.2.  Професійні перевірки 

В кінці льотного навчання, виконуються кваліфікаційна та сертифікаційні 
перевірки (LPC та OPC). Перевірки проводиться з метою демонстрації 
заявником рівня знань та вмінь, що відповідають вимогам курсу навчання. 

До кваліфікаційної та сертифікаційної перевірок, курсанти допускаються 
лише у разі позитивної здачі усіх льотних прогресивних тестів. 

Кваліфікаційна перевірка виконується до сертифікаційної. До кваліфікаційної 
перевірки допускаються курсанти, які мають запис у льотній (робочій) книжці 
курсанта-пілота про допуск до проходження кваліфікаційної перевірки. До 
сертифікаційної перевірки допускаються курсанти, які успішно пройшли 
кваліфікаційну перевірку за відповідною програмою. 

Сертифікаційну та кваліфікаційну перевірки виконує уповноважений SAAU 
екзаменатор, згідно вимог та регламентуючих документів SAAU. 

Стандартні форми перевірки (Акт кваліфікаційної (професійної) та льотної 
(сертифікаційної) перевірок), знаходиться відповідно у Додатках 14 та 15, 
цього Керівництва. 

1.10  ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ 

1.10.1 ІНДИВІДУАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ. 

Керівник підготовки зобов’язаний: 

• Індивідуально відслідковувати прогрес у навчанні кожного із курсантів; 
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• Контролювати рівень теоретичних знань та льотної майстерності 
кожного із курсантів. 

Викладацький та інструкторський склад зобов'язаний: 

• постійно підвищувати професійний рівень та педагогічну майстерність; 

• забезпечувати умови для засвоєння курсантами навчальної програми на 
рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти 
розвиткові здібностей курсантів. 

Курсанти зобов'язані: 

• додержуватись чинного законодавства; 

• додержуватись правил внутрішнього розпорядку; 

• систематично оволодівати знаннями, практичними навичками та 
професійною майстерністю; 

• регулярно відвідувати навчальні заняття; 

• своєчасно інформувати керівництво ATO CHAS про неможливість, з 
поважних причин, відвідувати заняття, складати заліки, екзамени тощо. 

1.10.2 ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА. 

Загальна оцінка ефективності підготовки курсантів здійснюється Місцевою 
кваліфікаційною комісією (МКК) при ATO CHAS під час складання 
прогресивних тестів та/або екзаменів. 

Результати здачі екзаменів підлягають глибокому аналізу, за підсумками 
якого складається і реалізується докладний план заходів щодо ліквідації 
недоліків в навчально-льотному процесі та реалізації рекомендацій, 
направлених на підвищення якості підготовки. 

1.10.3 ЗВ'ЯЗОК МІЖ ВІДДІЛАМИ. 

Інтеграція льотної, тренажерної та теоретичної підготовки є основою 
професійної направленості процесу навчання льотного складу. Така 
інтеграція забезпечується тісною взаємодією всіх структурних підрозділів ATO 
CHAS, безпосередньо задіяних в навчально-льотному процесі. Основними 
методами взаємодії є: 

• проведення спільних нарад та розборів; 

• льотно-методичні наради; 

• наради (розбори), які проводяться HT. 

1.10.4.  ВИЯВЛЕННЯ НЕЗАДОВІЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДГОТОВКИ 
(ОКРЕМИХ КУРСАНТІВ). ДІЇ ЩОДО ВИПРАВЛЕННЯ НЕЗАДОВІЛЬНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ. 
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Незадовільний рівень підготовки має виявлятися за допомогою наступних 
маркерів: 

 малий тижневий прогрес; 

 гранично малий результат за прогресивними тестами; 

 повторювані запізнення; 

 регулярне повторення помилок курсантом; 

 великі перерви та нерегулярність підготовки; 

 вимушені затрати великих проміжків часу на наземну підготовку; 

 погані особисті відносини між курсантом та інструктором; 

 робочий стан обладнання, що впливає на якість засвоєння матеріалу. 

Процес навчання весь час перебуває на контролі керівництва за допомогою 
зворотного зв’язку із курсантами та  інструкторами.  

Після завершення прогресивного льотного тестування, інструктор має скласти 
Звіт за затвердженою формою із застосуванням шкали оцінювання льотної 
майстерності: 

 нижче середнього; 

 середній; 

 вище середнього; 

 добре; 

 відмінно. 

У тій же формі, інструктор у вільній формі робить зауваження з наступних 
питань: 

 навики та знання студента; 

 відповідність знань та навиків відповідно до етапу; 

 ставлення курсанта до навчання та його льотна майстерність; 

 питання безпеки польотів. 

Прогресивне теоретичне тестування відслідковується за допомогою Журнала 
навчальних занять, куди заноситься відповідна інформація про успішність 
курсантів в теоретичному навчанні. 

У випадку незадовільного складання прогресивного тесту (теоретичного чи 
льотного навчання), Керівник підготовки має втрутитися у процес навчання. 

Недоліки, які виявляються при прогресивних тестах, виправляються спільною 
роботою інструктора та курсанта шляхом проведення додаткових 
теоретичних занять або льотного навчання.  
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1.10.5. ПОРЯДОК ЗАМІНИ ІНСТРУКТОРІВ. 

Заміна інструктора в період льотного навчання до самостійного вильоту 
курсанта є небажаною. 

Заміна інструктора з льотного навчання допускається тільки з дозволу HT.  

1.10.6.  МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАМІН ІНСТРУКТОРІВ НА ОДНОГО 
КУРСАНТА. 

Заміна інструктора допускається не частіше однієї на кожному етапі льотної 
підготовки.  

Проведення льотного прогресивного тесту не вважається заміною 
інструктора. 

1.10.7. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 
НЕДОСКОНАЛОСТІ ПІДГОТОВКИ. 

По завершенні кожного етапу навчання, керівний склад ATO CHAS виконує 
опитування курсантів на предмет виявлення пропозицій та зауважень щодо 
підготовки.  

Опитування може проводитися як в усній так і в письмовій формі. На основі 
даної інформації керівництво ATO CHAS розробляє план дій по усуненню 
недоліків та впровадження пропозиції із градацією за важливістю наданої 
інформації. 

1.10.8. ПОРЯДОК ТИМЧАСОВОГО УСУНЕННЯ КУРСАНТА ВІД ПІДГОТОВКИ. 

Тимчасове усунення курсанта від підготовки може бути вимушеним або 
цілеспрямованим. 

Вимушене усунення пов'язане зі станом здоров'я або іншими причинами, за 
якими курсант не може проходити навчання. 

Цілеспрямоване усунення - пов'язане з недостатньою підготовленістю 
курсанта до виконання задач і вправ льотного навчання, порушенням 
дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку. 

Усунення від занять проводиться за наказом HT за поданням 
інструкторського складу. 

1.10.9. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ. 

Курсанти приходять на заняття у складі групи або індивідуально згідно з 
розкладом занять.  

Перебування курсантів на території ATO CHAS в період підготовки 
регламентується розпорядком дня, який затверджується Відповідальним 
керівником TOВ ЧВАШ.  
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Інші правила дивись CHAS-OM 

1.10.10. ЗВІТНІСТЬ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ. 

При розгляді питань щодо організації та ефективності навчально-льотного 
процесу на засіданнях, розборах та інших заходах ведуться протоколи, в яких 
робляться висновки з розглянутих питань, затверджуються заходи щодо 
усунення недоліків, відповідальні за виконання та терміни виконання.  

На чергових засіданнях та нарадах заслуховуються звіти та розглядаються 
наступні питання ефективності підготовки. 

1.11  СТАНДАРТИ ТА РІВЕНЬ ГОТОВНОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ. 

1.11.1  ІНДИВІДУАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ. 

Керівник підготовки несе відповідальність за стандартизацію підготовки. 

1.11.2.  СТАНДАРТИЗАЦІЯ. 

Стандарти теоретичної підготовки встановлюють обсяг та глибину 
теоретичних знань, що має набути кандидат під час навчання. Перелік 
галузей знань (дисциплін) з теоретичної підготовки та тематичний план з 
кожної дисципліни залежить від мети підготовки і відображається у 
відповідній програмі. 

Стандарти тренажерної і льотної підготовки встановлюють рівень практичних 
вмінь і навичок, набутих кандидатом під час льотного навчання, його 
здатності точно і впевнено керувати ПС в нормальних та аварійних умовах 
польоту, виконувати передбачені КЛЕ ПС та CHAS OM експлуатаційні 
процедури. 

Досягнення відповідного рівня льотних навичок курсантів ATO CHAS 
забезпечується комплексом тренажерних і льотних вправ, опис і порядок 
виконання яких наведено у даному Керівництві та у відповідних розділах 
програм підготовки. 

Контроль рівня практичної підготовки здійснюється шляхом поточних 
льотних прогресивних тестів на різних етапах підготовки. Перехід від одного 
етапу льотної підготовки до іншого можливий лише за умови успішної здачі 
льотного прогресивного тесту за етапом.      

Кінцевий рівень підготовки кандидатів по закінченні курсу навчання за 
відповідною програмою визначається за допомогою екзаменаційних 
перевірок кваліфікаційної та сертифікаційної. 
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1.11.6.  ВИМОГИ ТА ПРОЦЕДУРИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ. 

Відповідність теоретичних знань стандартам підготовки визначається за 
допомогою теоретичних прогресивних тестів та екзаменів, як це описано у 
пункті 1.9.1, CHAS-TM-M. 

Порядок і процедури проходження прогресивних льотних тестів і 
екзаменаційних льотних перевірок наведено у пункті 1.9.2, CHAS-TM-M. 
Нормативи оцінки елементів пілотування і літаководіння, наведені в пункті 
2.3, Частини 2, CHAS-TM-M. 

Записи усієї інформації, що стосується часу (зліт, посадка і т.п.), виконуються у 
форматі Всесвітньо скоординованого часу - UTC.  

Льотний час починається з моменту розбігу літака для зльоту та закінчується 
після посадки та пробігу літака по закінченню тренувального польоту. 

Час що необхідний для прогріву двигуна літака, опробування двигуна, 
руління до виконавчого старту та після посадки і т.п.– жодним чином не 
зараховується до льотного часу. 

Записи дат виконуються у форматі: дд.мм.рр або дд.мм.рррр 

Записи часу виконуються у форматі: гг:хв 

1.11.7.  ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК. 

Критерії проведення перевірок з теоретичних знань описані у пункті 1.9.1 

1.11.7.2. Критерії для оцінки льотних навиків приведені у пункті 2.3, Частини 
2, Керівництва. 
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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, наведено нижче: 
 
2.1.1. Стандартні вправи відповідно до AMC1 FCL.210.A PPL(A) — Experience 
requirements and crediting (с) (2) 

Впр.1Pа Ознайомлення з ПС 
Ціль Вивчити характеристики ПС що використовується для навчання 
Брифінг (а) Характеристики ПС: 

i.   Обладнання кабіни 
іі.  Конструкція ПС та системи двигуна 
ііі. Використання контрольних карт та відпрацювання дій 
iv. Органи управління 

Повітряна  
Вправа 

Не застосовується 

Стандарт  
підготовки 

Не застосовується 

 

Впр.1Pb Аварійні процедури 
Ціль Вивчити основні аварійні процедури 
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 

Повітряна  
Вправа 

Не застосовується 

Стандарт  
підготовки 

Не застосовується 

 

Впр.2P Підготовка до польоту та дії після польоту 
Ціль Вивчити дії які  необхідно виконувати до початку та після польоту 
Брифінг (a)Отримання дозволу на політ та перевірка готовності літака; 

(b) Перевірка документів, що підтверджують експлуатаційну придатність; 
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(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. 

Повітряна  
Вправа 

Не застосовується 

Стандарт  
підготовки 

Не застосовується 

 

Впр.3P Ознайомлювальний політ 
Ціль Отримати первинний досвід польоту та ознайомитися з навколишнім 

повітряним простором 
Брифінг  Згідно КзП ч.1 
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 

Стандарт  
підготовки 

Не застосовується 

 

Впр.4P Вплив органів керування 
Ціль Вивчити вплив органів керування та призначення приладів 
Брифінг Згідно КзП ч.1 
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; 

Стандарт  Розуміння впливу органів керування та призначення приладів 
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підготовки 
 

Впр.5Pa Руління 
Ціль Навчитися маневруванню літака на землі 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Наземна 
вправа 

(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. 

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація можливості безпечного маневрування літаком по землі 

 

Впр.5Pb Аварійні ситуації при рулінні 
Ціль Навчитися правильно діяти у випадку аварійної ситуації при рулінні 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Наземна 
вправа 

(a) Відмова гальмівної системи; 
(b) Відмова рульового механізму; 

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація правильних дій у випадку аварійної ситуації при рулінні 

 

Впр.6P Прямолінійний горизонтальний політ 
Ціль Навчитися витримувати заданий напрямок польоту, на заданій висоті, при 

заданих параметрах роботи двигуна із випущеними та прибраними 
закрилками 

Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(a) При нормальній крейсерській потужності:  
i.   Досягнення та витримування польоту по прямій на заданій висоті 
iі.  Демонстрація 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 
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(d) Відпрацювання техніки пілотування. 
Стандарт  
підготовки 

Досягнення заданої висоти та підтримка прямолінійного польоту, 
дотримуючись: 
Висота ± 150 футів, Напрямок ± 10о, Швидкість ± 5knots 

 

Впр.7P Набір висоти 
Ціль Навчитися виконувати набір висоти із заданим напрямком польоту до заданої 

висоти 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
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. 

Стандарт  
підготовки 

Початок набору із витримуванням напрямку ± 10о. Підтримування заданого 
набору із витримуванням напрямку ± 10о та швидкості ± 5knots. Вирівнювання 
на заданій висоті ± 150 футів підтримуючи заданий напрямок польоту у межах 
± 10о. Демонстрація основ льотної майстерності.   

 

Впр.8P Зниження 
Ціль Навчитися розпочинати та підтримувати зниження у заданому напрямку та 

виконувати вирівнювання на заданій висоті польоту 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(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); 
(g) Використання приладів для точності. 
(h) Відпрацювання техніки пілотування. 

Стандарт  
підготовки 

Початок зниження із витримуванням напрямку ± 10о. Підтримування заданої 
швидкості зниження із витримуванням напрямку ± 10о та швидкості ± 5knots. 
Вирівнювання на заданій висоті ± 150 футів підтримуючи заданий напрямок 
польоту у межах ± 10о. Демонстрація основ льотної майстерності.   

 

Впр.9P Розвороти 
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Ціль Навчитися виконувати розвороти на сталій висоті із використанням заданих 
кутів крену на заданий напрямок 

Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

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

Стандарт  
підготовки 

Розпочати розворот із креном 30о підтримуючи задану висоту польоту у межах 
± 150 футів. Виконати набір висоти із заданим кутом крену до заданої висоти ± 
150 футівта із швидкістю ± 5knots. Виконати вирівнювання із заданим курсом ± 
10о та підтримувати задану висоту польоту ± 150 футів. Демонстрація основ 
льотної майстерності.   

 

Впр.10Pа Політ на малих швидкостях 
Ціль Привити навик курсанту вчасно розпізнавати ненавмисне наближення до 

польоту на критично малій швидкості та навчити безпечно пілотувати літак під 
час польоту на малих швидкостях та виходу на режим нормального польоту. 

Брифінг Згідно  КзП ч.1 
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 
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15. Застосування повної потужності при стандартному положенні та балансі 
для досягнення стандартної швидкості набору висоти 

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація можливості безпечного виконання керування літаком під час 
польоту на малих швидкостях. 

 

Впр.10Pb Звалювання 
Ціль Розпізнавати та своєчасно приймати заходи щодо виходу із звалювання при 

мінімальній втраті висоти. Розуміти вплив потужності двигуна та позиції 
закрилків на зривні характеристики літака 

Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(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 звалюванні 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. 

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація можливості розпізнавання ознак наближення до звалювання, 
особливо в посадковій та конфігурації підходу із демонстрацією стандартних 
дій задля виводу із звалювання при мінімальній втраті висоти.  

 

Впр.11P Уникнення штопору 
Ціль Навчитися розпізнавати ознаки наближення до штопору і виконувати 

відновлення нормальних умов польоту із мінімальною втратою висоти 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(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 

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація навичок розпізнавання наближення до штопору та виконання 
адекватних дій для уникнення подальшого його розвитку.  

 

Впр.12P Зліт та набір висоти аеродромного кола польотів 
Ціль Навчитися виконувати зліт та набір висоти аеродромного кола польотів (ПМ) 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(a) Перевірки перед зльотом; 
(b) Зліт проти вітру; 
(c) Захищеність носового колеса (якщо прийнятно); 
(d) Зліт з боковим вітром; 
(e) Відпрацювання дії під час та після злету; 
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(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. 

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація навичок виконувати зліт та набір висоти аеродромного кола 
польотів. 

 

Впр.13P Політ по колу, захід на посадку та посадка 
Ціль Навчитися виконувати політ по колу та посадки із зустрічним, боковим та 

попутним вітром 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(a) Процедури польоту по колу, проміжок між 2 та 3 розворотами та 
проміжок міх 3 та 4 розворотами; 
(b) Захід на посадку та посадку 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. 

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація здатності правильного виконувати політ за схемою 
аеродромного кола польотів, правильно витримувати глісаду та безпечно 
виконувати посадку літака при різних конфігураціях. Основ льотної 
майстерності. 

 

12/13PЕ Аварійні ситуації при польоті по аеродромному колу 
Ціль Навчитися правильно діяти у випадку аварійної ситуації при польоті по аеродромному 

колу 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

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

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація здатності виконання правильних дій у випадку аварійної ситуації що 
виникла в межах аеродромного кола польотів 

 

Впр.14P Перший самостійний політ 
Ціль Виконати політ за схемою аеродромного кола польотів  та виконати 
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стандартний захід та посадку. 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(a) Стандартний політ аеродромним колом, захід на посадку та посадка. 

Стандарт  
підготовки 

Не застосовується 

 

Впр.15P Глибокий віраж 
Ціль Навчитися виконувати глибокі віражі (з кутом крену 45о) та розпізнавати 

звалювання і виконувати вивід із звалювання при мінімальній втраті висоти 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
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. 

Стандарт  
підготовки 

Виконати віраж із креном 45° підтримуючи задану висоту польоту ± 150 футів. 
Підтримуючи заданий кут атаки зайняти задану висоту ± 150 футів на заданій 
швидкості ± 15 knots. Виконати вирівнювання на заданій висоті при заданому 
курсі польоту ± 10° та заданій висоті ± 150 футів. Виконувати перевірки та 
процедури у відповідності до контрольних карт літака. Виконувати зв'язок у 
відповідності до правил. Демонструвати основи льотної майстерності 

 

Впр.16P Вимушена посадка із вимкненим двигуном 
Ціль Навчитися виконувати безпечне зниження та посадку після часткової або 

повної відмови двигуна 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
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 

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація можливості виконання зниження та посадки на обрану 
площадку, що забезпечує реалістичність безпечної посадки. Виконувати 
перевірки та процедури у відповідності до контрольних карт літака. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності 
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Впр.17P Аварійна посадка  
Ціль Навчитися виконувати безпечну посадку поза межами запланованого 

аеродрому 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(a) Виконання всіх процедур від злету до висоти початку маневру 
(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. 
 

Стандарт  
підготовки 

Виконання перевірок та процедур у відповідності до контрольних карт літака. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил.  

 

Впр.18Pа Навігація  
Ціль Навчитися виконувати планування маршрутного польоту та візуальній навігації 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(a) Планування польоту: 
Прогноз погоди та фактичні погодні умови - Вибір карт та підготовка -
Вибір маршруту - контрольований повітряний простір – небезпечні,       
заборонені та обмежені зони - Безпечні висоти. 

(b) Обчислення: 
Магнітного курсу та часу на маршруті - Витрат палива - Маси і балансу - 
Маси і льотно-технічних характеристик. 

(c) Інформація про політ: 
Коди НОТАМ, тощо – Радіочастоти - Вибір запасного аеродрому - 
Документація літака; 

(d) Повідомлення про політ: 
Адміністративні процедури перед польотом - Форма плану польоту. 

(e) 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 
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відхилення від курсу - Порядок дій при невизначеності 
місцезнаходження - Порядок дій при втраті орієнтування. 

(f) 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. 

Стандарт  
підготовки 

Правильно використовувати засоби та методи передпольотного планування. 
Правильно застосовувати методи навігації за ПВП. Виконання перевірок та 
процедур у відповідності до контрольних карт літака. Виконувати зв'язок у 
відповідності до правил.  

 

Впр.18Pb Проблеми навігації на малих висотах в умовах 
зниженої видимості 

Ціль Навчитися точної навігації на малих висотах польоту в умовах зниженої 
видимості 

Брифінг Згідно  КзП ч.1 
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 

Стандарт  
підготовки 

Правильно використовувати засоби та методи передполітного планування. 
Правильно застосовувати методи навігації за ПВП. Виконання перевірок та 
процедур у відповідності до контрольних карт літака. Виконувати зв'язок у 
відповідності до правил 

 

Впр.18Pc Основи радіонавігації 
Ціль Навчитися застосовувати радіонавігаційні засоби для навігації 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
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 
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vii.DME 
Стандарт  
підготовки 

Правильно застосовувати методи навігації за ПВП з використанням 
радіонавігаційних засобів. Виконання перевірок та процедур у відповідності 
до контрольних карт літака. Виконувати зв'язок у відповідності до правил. 
Демонструвати основи льотної майстерності 

 

Впр.19P Політ за приладами 
Ціль Навчитися виконувати політ за приладами 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
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. 

Стандарт  
підготовки 

Виконати всі льотні вправи зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 10о, 
висоту польоту ± 150 футів та швидкість ± 15 knots. 
Виконання перевірок та процедур у відповідності до контрольних карт літака. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил.  
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2.1.2. Стандартні вправи відповідно до AMC1 FCL.810(b) Night rating 

Впр.1N Наземна підготовка 
Ціль Розглянути  особливості виконання польотів у нічний час 
Брифінг (а) Теоретична підготовка до виконання польотів уночі. Розгляд наступних 

тем: 
(1) Мінімуми нічних візуальних польотів; 
(2) Правила польотів у нічний час, контроль виконання польоту та наявні 

можливості; 
(3) Аеродромні правила, використання злітно-посадкової смуги, руліжних 

доріжок та загороджувальних вогнів; 
(4) Бортові аеронавігаційні вогні та попередження зіткнень  
(5) Фізіологічні аспекти нічного зору та орієнтації 
(6) Наявність небезпеки дезорієнтації у нічний час 
(7) Небезпеки, пов’язані із погіршенням погодних умов в нічний час 
(8) Органи керування та можливі помилки 
(9) Підсвітка борного обладнання та аварійне освітлення 
(10) Помітки на карті для використання із салонним освітленням 
(11) Практичні принципи навігації 
(12) Радіонавігаційні принципи 
(13) Планування та використання безпечної висоти 
(14) Небезпека зледеніння, попередження та ухилення від зледеніння 

Повітряна 
вправа 

Не застосовується 

Стандарт  
підготовки 

Не застосовується 

 

Впр.2N Політ за  приладами 
Ціль Відновити навички виконання польотів без зовнішніх візуальних орієнтирів 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(A) відпрацювання навичок у виконанні маневрів із використанням лише 
одних пілотажно – навігаційних приладів; 
(B) пояснення та демонстрація процедури переходу від польоту за 
візуальними орієнтирами до польоту із використанням лише пілотажно – 
навігаційних приладів; 
(C) пояснення та демонстрація порядку пілотування при виводі літака із 
нестандартних просторових положень із використанням лише пілотажно – 
навігаційних приладів; 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 10о, висоту польоту 
± 150 футів та швидкість ± 15 nm. 
Виконання перевірок та процедур у відповідності до контрольних карт літака. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил.  

 

Впр.3N Використання радіонавігаційного обладнання 
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Ціль Відновити навички виконання польотів за радіонавігаційними приладами 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

Пояснення та демонстрація використання радіонавігаційного обладнання при 
польоті із використанням лише пілотажно – навігаційних приладів як єдиного 
джерела для визначення місцезнаходження та курсу. 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 10о, висоту польоту 
± 150 футів та швидкість ± 15 nm. 
Виконання перевірок та процедур у відповідності до контрольних карт літака. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил.  

 

Впр.4N Політ із радіолокаційною допомогою органу ОПР 
Ціль Навчитися виконувати польоти при використанні радіолокаційної допомоги 

від органу ОПР 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

Пояснення та демонстрація використання радіолокаційної допомоги від 
органів ОПР; 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 10о, висоту польоту 
± 150 футів та швидкість ± 15 nm. 
Виконання перевірок та процедур у відповідності до контрольних карт літака. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил.  

 

Впр.5N Польоти по аеродромному колу 
Ціль Відпрацювати процедури виконання польотів по аеродромному колу 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(A) Пояснення та демонстрація настроювання та використання посадкових 
вогнів; 
(C) Пояснення та демонстрація техніки нічних польотів; 
(D) Пояснення та демонстрація техніки нічних польотів по аеродромному колу; 
(E) Пояснення та демонстрація техніки  посадки вночі (за постійного кута 
нахилу траєкторії зниження) за наявності та відсутності прямого візуального 
контакту із посадковими вогнями ЗПС; 
(F) Відпрацювання злетів, польотів по колу та посадок;  
(G) Пояснення та демонстрація нічних аварійних процедур, що включають в 
себе:  

(a) Імітація відмови двигуна (має бути припинена на безпечній висоті); 
(c) Імітація потрапляння в умови IMC (тільки до 3-го розвороту); 
(d) Імітація відмови гідросистеми (включно із посадкою); 
(e) Відмова внутрішнього та зовнішнього освітлювального обладнання; 
(f) Інші несправності та аварійні процедури у відповідності до вимог КЛЕ ПС. 

Стандарт  
підготовки 

Виконання перевірок та процедур у відповідності до контрольних карт літака. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності. 
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Впр.6N Самостійні польоти 
Ціль Самостійне виконання польотів по аеродромному колу 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

Польоти у якості КПС по аеродромному колу польотів; 

Стандарт  
підготовки 

Виконання перевірок та процедур у відповідності до контрольних карт літака. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності. 

 

Впр.7N Маршрутні польоти 
Ціль Виконання польоту по маршруту в нічний час 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(А) Пояснення та демонстрація техніки виконання нічних маршрутних 
польотів; 
(B) Відпрацювання нічних маршрутних польотів з інструктором до 
задовільного рівня стандарту підготовки. 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 10о, висоту польоту 
± 150 футів та швидкість ± 15 nm. 
Виконання перевірок та процедур у відповідності до контрольних карт літака. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності. 
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2.1.3. Стандартні вправи відповідно до  AMC2 to Appendix 6 Modular training 
course for the IR 

Впр.1BI Тренувальні  польоти за приладами 

Ціль Навчитися виконувати польоти із використанням  приладів                                    
впр.1 

Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(1) Основи польотів за приладами без зовнішніх візуальних орієнтирів; 
(2)  Горизонтальний політ, зміна режиму роботи двигуна для збільшення або 
зменшення швидкості,  
(3) Витримування горизонтального прямолінійного польоту;  
(4) Розвороти з креном 15° та 25° вліво та вправо; 
(5) Виведення ПС на завчасно визначені курси. 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 

 

Впр.2BI Тренувальні польоти за приладами зі зміною висоти 
Ціль Навчитися виконувати польоти із використанням лише базових приладів               

впр.2 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(1) Основи польоту за приладами без зовнішніх візуальних орієнтирів; 
(2) Горизонтальний політ, зміна режиму роботи двигуна для збільшення або 
зменшення швидкості,  
(3) Витримування горизонтального прямолінійного польоту;  
(4) Розвороти з креном 15° та 25° вліво та вправо; 
(5) Виведення ПС на завчасно визначені курси. 
(6) Набір висоти та зниження, витримування курсу та швидкості, перехід до 
горизонтального польоту 
(7) Розвороти під час набору та зниження 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 

 

Впр.3BI Демонстрація майстерності  
Ціль Послідовно виконати етапи вправи, навики польотів за базовими приладами      

впр.3 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(1) Розпочати вправу, зменшити швидкість до швидкості виконання заходу на 
посадку, закрилки в конфігурації заходу на посадку; 
(2) Розпочати стандартний розворот (вправо або вліво); 
(3) Розвернути ПС на зворотній курс, витримувати новий курс протягом 1 
хвилини; 
(4) Стандартний розворот, випустити шасі, зниження зі швидкістю 500 футів/хв; 
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(5) Розвернути ПС на первинний курс, витримувати зниження (500 футів/хв) та 
новий курс протягом 1 хвилини; 
(6) Перехід до горизонтального польоту, 1000 футів нижче початкового 
ешелону польоту; 
(7) Розпочати відхід на друге коло; 
(8) Набір висоти на найвигіднішій швидкості набору висоти. 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 

 

Впр.4BI Тренувальні польоти за приладами, відпрацювання 
віражів з креном 45о 

Ціль Шліфувальні  польоти із використанням приладів та відпрацювання глибоких 
віражів                                    впр.4 

Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(1) Польоти за приладами без зовнішніх візуальних орієнтирів; 
(2) Горизонтальний політ, зміна режиму роботи двигуна для збільшення або 
зменшення швидкості,  
(3) Витримування горизонтального прямолінійного польоту;  
(4) Розвороти з креном 15° та 25° вліво та вправо; 
(5) Виведення ПС на завчасно визначені курси; 
(6) Віражі з креном 45°;  
(7) Виведення ПС з незвичних положень. 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 

 

Впр.5BI  Використання VOR, NDB та VDF 
Ціль  Виконати польоти за приладами  із використанням   VOR, NDB або VDF       

впр.6 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(1) Радіонавігація із застосуванням VOR, NDB або, за наявності, VDF; 
(2) Перехоплення завчасно визначеного QDM або QDR. 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 

 

Впр.6BI Виведення ПС з незвичних положень 
Ціль Виконати польоти за приладами з відпрацюванням техніки  виведення ПС з 

незвичних положень                                                                                           
впр.7 

Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(1) Польоти за приладами без зовнішніх візуальних орієнтирів; 
(2) Горизонтальний політ, зміна режиму роботи двигуна для збільшення або 
зменшення швидкості,  
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(3) Витримування горизонтального прямолінійного польоту;  
(4) Розвороти з креном 15° та 25° вліво та вправо; 
(5) Виведення ПС на завчасно визначені курси; 
(6) Виведення ПС з незвичних положень 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 

 

Впр.7BI Змодельовані відмови гіроскопічних приладів 
Ціль Виконати польоти за приладами, відпрацювати техніку пілотування в умовах 

змодельованої відмови гіроскопічних приладів                                                            
впр.8 

Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

(1) Основи польоту за приладами без зовнішніх візуальних орієнтирів; 
(2) Горизонтальний політ, зміна режиму роботи двигуна для збільшення або 
зменшення швидкості,  
(3) Витримування горизонтального прямолінійного польоту;  
(4) Розвороти з креном 15° та 25° вліво та вправо; 
(5) Виведення ПС на завчасно визначені курси; 
(6) Розвороти та зміна ешелону польоту, виведення ПС з незвичних положень 
зі змодельованою відмовою авіагоризонту або гіронапівкомпасу 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 

 

Впр.8BI Виведення ПС із звалювання 
Ціль Виконати польоти за приладами,  відпрацювати виведення ПС зі звалювання                                                      

впр.9 
Брифінг Згідно  КзП ч.1 
Повітряна 
вправа 

Розпізнання та виведення ПС з початкового або розвиненого звалювання 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 
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2.1.4. Стандартні вправи відповідно до AMC1 FCL.930.IRI IRI— Training course 

Впр.1PI Політ за приладами(базовий) 
Ціль Навчитися виконувати польоти із використанням приладів 
Брифінг (1) Політ за приладами 

(2) Врахування фізіологічних факторів 
(3) Оцінка приладів: 

(i) Положення літака в повітрі за приладами 
(ii) Індикатори тангажу 
(iii) Індикатори крену 
(iv) Представлення різних приладів 
(v) Ознайомлення із використанням індикатору положення літака (в повітрі) 
(vi) Положення по тангажу 
(vii) Положення по крену 
(viii) Підтримка курсу та збалансований політ 
(ix) Обмеження щодо приладів (включаючи відмови систем) 

(4) Положення літака, потужність та льотні характеристики: 
(i) Положення інструментального польоту 
(ii) Засоби керування приладами 
(iii) Прилади, що вказують на льотні характеристики 
(iv) Вплив змінної потужності та конфігурації 
(v) Перехресна перевірка індикаторів приладів 
(vi) Тлумачення приладів 
(vii) Безпосередні та опосередковані індикатори  (прилади льотних 

характеристик) 
(viii) Запізнення показників приладів 
(ix) Вибірковий радіальний огляд 

(5) Основні маневри в польоті (повна панель): 
(i) Прямолінійний та горизонтальний політ на різних повітряних швидкостях 
та конфігураціях літака 
(ii) Набір висоти 
(iii) Зниження 
(iv) Стандартна швидкість розвороту 
(v) Горизонтальний політ, набір висоти та зниження за обраним раніше 
курсом 

Повітряна 
вправа 

(1) Виконання польоту за приладами (базовий) 
(i) Фізіологічні відчуття  
(ii) Оцінка приладів 
(iii) Положення літака в повітрі за приладами  
(iv) Положення по тангажу 
(v) Положення по крену  
(vi) Підтримка курсу та збалансований політ  
(vii) Положення літака в повітрі за приладами  
(viii) Вплив змінної потужності та конфігурації  
(ix) Перехресна перевірка індикаторів приладів  
(x) Вибірковий радіальний огляд 
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(2) Основні маневри в польоті (повна панель) 
(i) Прямолінійний та горизонтальний політ на різних повітряних швидкостях 
та конфігураціях літака 
(ii) Набір висоти 
(iii) Зниження 
(iv) Стандартна швидкість розвороту 
(v) Горизонтальний політ, набір висоти та зниження за обраним раніше 

курсом 
Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності. 

 

Впр.2PI Політ за приладами(поглиблений) 
Ціль Навчитися виконувати польоти із використанням лише пілотажних приладів 
Брифінг (1) Повна панель 

(2) Розвороти в горизонтальному польоті з креном 30о 
(3) Незвичайне положення- відновлення 
(4) Перехід до польоту за приладами після злету 
(5) Обмежена панель 
(6) Основні маневри в польоті 
(7) Незвичайне положення  - відновлення 

Повітряна 
вправа 

(1) Повна панель 
(2) Розвороти в горизонтальному польоті з креном 30о 
(3) Незвичайне положення  - відновлення 
(4) Обмежена панель 
(5) Повтор вищенаведених вправ 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності. 

 

Впр.3PI Радіонавігація (проц. застосування): використання 
VOR 

Ціль Навчитися використовувати VOR у польоті 
Брифінг (1) Доступність в польоті станції VOR 

(2) Частоти станції та ідентифікація  
(3) Дальність прийняття сигналу  
(4) Вплив висоти  
(5) Радіали VOR 
(6) Використання перемикача пеленгу 
(7) Індикатор на / від 
(8) Орієнтація 
(9) Вибіркові радіали 
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(10) Перехоплення вибраних раніше радіалів 
(11) Оцінка відстані до перехоплення 
(12) Вплив вітру 
(13) Підтримка радіалу 
(14) Слідування на / від станції VOR 
(15) Методика розворотів 
(16) Прохід станції 
(17) Використання двох станцій для визначення місцезнаходження 
(18) Передобчислення пеленгу по шляху 
(19) Оцінка шляхової швидкості та часу 
(20) Процедури очікування 
(21) Різновиди входу 
(22) Радіозв’язок (Процедури R/T та зв'язок із ATC) 

Повітряна 
вправа 

(1) Вибір станції та ідентифікація 
(2) Орієнтація 
(3) Перехоплення передобчислених радіалів 
(4) Процедури R/T та зв'язок із ATC 
(5) Підтримання радіалів при польоті на радіомаяк 
(6) Визначення проходу радіомаяка 
(7) Підтримання радіалів при польоті від радіомаяку 
(8) Процедури розворотів 
(9) Використання двох станцій для отримання місцезнаходження по лінії 
шляху 
(10) Оцінка шляхової швидкості та часу  
(11) Зони очікування /.входження 
(12) Підтримка вибраного раніше пеленгу  
(13) Підтримка станції VOR 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності. 

 

Впр.4PI Радіонавігація (проц. застосування): використання 
NDB 

Ціль Навчитися використовувати NDB у польоті 
Брифінг (1) Доступність в польоті обладнання NDB (не направлений привід) 

(2) Розміщення, частоти, розвороти (відповідно) та ідентифікаційні коди 
(3) Діапазон прийняття сигналу 
(4) Статичні перешкоди 
(5) Вплив нічних умов 
(6) Перешкоди на станції 
(7) Вплив гір 
(8) Берегова рефракція (радіохвиль) 
(9) Орієнтація відповідно до NDB 
(10) Привід 
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(11) Перехоплення вибраного раніше магнітного пеленгу та лінії шляху на 
привід 
(12) Прохід станції 
(13) Лінія шляху від приводу 
(14) Перевірка часу / відстані 
(15) Використання двох NDB для визначення місцезнаходження або 
альтернативне використання одного NDB та одного іншого навігаційного 
пристрою 
(16) Процедури зони очікування/варіанти входження для підходу 
(17) Процедури R/T та зв'язок із ATC 

Повітряна 
вправа 

(1) Вибір, настройка та ідентифікація NDB 
(2) ADF орієнтація  
(3) Радіозв’язок (процедури R/T та зв'язок із ATC) 
(4) Привід 
(5) Лінія шляху на привід 
(6) Прохід станції 
(7) Лінія шляху від приводу 
(8) Перевірка часу / відстані 
(9) Перехоплення вибраного раніше магнітного пеленгу 
(10) Визначення положення літака за допомогою двох NDB або за допомогою 
одного NDB та одного іншого навігаційного пристрою 
(11) ADF Процедури зони очікування/варіанти входження для підходу 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності. 

 

Впр. 5PI Радіонавігація (проц. застосування):використання 
VHF/DF 

Ціль Навчитися використовувати VHF/DF у польоті 
Брифінг (1) Доступність VHF/DF маршрутного обладнання  

(2) Розміщення, частоти, позивний сигнал станції та години роботи 
(3) Діапазон та прийняття сигналу 
(4) Вплив висоти 
(5) Радіозв’язок (процедури R/T та зв'язок із ATC) 
(6) Отримання та використання видів пеленгу, напр., QTE, QDM, QDR 
(7) Прохід станції 
(8) Вплив вітру 
(9) Використання двох станцій VHF / DF для отримання місцезнаходження (чи 
альтернативне використання однієї VHF / DF станції та одного іншого 
навігаційного пристрою) 
(10) Оцінка шляхової швидкості та часу 

Повітряна 
вправа 

(1) Встановлення зв'язку із станцією VHF / DF 
(2) Процедури R/T та зв'язок із ATC 
(3) Отримання та використання QDR та QTE 
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(4) Політ на станцію 
(5) Вплив вітру 
(6) Використання двох станцій VHF / DF для отримання місцезнаходження (чи 
альтернативне використання однієї станції VHF / DF та одного іншого 
навігаційного пристрою) 
(7) Оцінка шляхової швидкості та часу 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності. 

 

Впр.6IP Радіонавігація (проц. застосування):використання 
DME 

Ціль Навчитися використовувати DME у польоті 
Брифінг (1) Доступність DME обладнання 

(2) Розміщення, частоти та ідентифікаційні коди 
(3) Діапазон прийому сигналу 
(4) Нахилена дальність 
(5) Використання DME для отримання відстані, шляхової швидкості та часу 
(6) Використання DME для отримання місцезнаходження 

Повітряна 
вправа 

(1) Вибір станції та ідентифікація 
(2) Використання функцій обладнання 
(3) Відстань 
(4) Шляхова швидкість 
(5) Визначення часу 
(6) Захід на посадку дугою за DME 
(7) Підтримання DME 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності. 

 

Впр.7PI Радіонавігація (проц. застосування):використання SSR 
Ціль Навчитися використовувати відповідачі (SSR) у польоті 
Брифінг (1) Дія відповідачів 

(2) Процедури вибору коду 
(3) Аварійні коди 
(4) Заходи попередження при використанні бортового обладнання 

Повітряна 
вправа 

(1) Дія відповідачів 
(2) Типи відповідачів 
(3) Процедури вибору коду 
(4) Аварійні коди 
(5) Заходи попередження при використанні коду, що вимагається 

Стандарт  Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
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підготовки 100 футів та швидкість ± 5nm. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності. 

 

Впр. 8PI Радіонавігація (процедури 
застосування):використання маршрутного 
радіолокаційного обслуговування 

Ціль Навчитися використовувати радіолокатор у польоті 
Брифінг (1) Доступність радіолокаційних послуг 

(2) Розміщення, частоти станції, позивний сигнал станції та години роботи 
(3) AIP тa NOTAM 
(4) Забезпечення послуг 
(5) Радіозв’язок (процедури R/T та зв'язок із ATC) 
(6) Консультативне радіолокаційне обслуговування повітряного простору 
(7) Послуги на випадок аварійних ситуацій 
(8) Стандарти інтервалів між повітряними суднами 

Повітряна 
вправа 

(1) Радіозв’язок (процедури R/T та зв'язок із ATC) 
(2) Встановлення необхідного обслуговування та звіти про положення  
(3) Метод повідомлення про конфліктний рух  
(4) Мінімальна висота прольоту над місцевістю 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності. 

 

Впр.9PI Передполітні процедури при відправленні з 
аеродрому та процедури прибуття 

Ціль Навчитися виконувати передполітні та післяполітні процедури 
Брифінг (1) Визначення експлуатаційної надійності радіостанції в літаку  

(2) Навігаційне обладнання 
(3) Отримання умов вильоту 
(4) Настройка радіонавігаційних пристроїв перед зльотом, напр., частоти VOR, 
радіали, що вимагаються, тощо 
(5) Процедури відправки з аеродрому, зміни частоти 
(6) Висота та звіт про положення літака, якщо вимагаються 
(7) Стандартні процедури відправки за приладами (SIDs) 
(8) Врахування усунення перешкод 

Повітряна 
вправа 

(1) Визначення експлуатаційної надійності радіо в літаку 
(2) Умови вильоту 
(3) Вибір навігаційних пристроїв 
(4) Частоти, радіали, тощо 
(5) Перевірки відправлення з аеродрому, зміни частоти, висота та звіт про 
положення літака 
(6) Стандартні процедури відправки за приладами (SIDs) 
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Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності. 

 

Впр.10PI Захід на посадку за приладами: захід по ILS за 
визначеним мінімумом – процедури невдалого 
заходження 

Ціль Навчитися виконувати захід на посадку по ILS та відпрацювати невдалий захід 
Брифінг (1) Карти точного заходу на посадку (STAR) 

(2) Підхід до точки початкового заходження та мінімальна безпечна висота 
сектору  
(3) Вимоги до навігаційних пристроїв, наприклад, радіолокатору, ADF, тощо 
(4) Радіозв’язок (АТС процедури та R/T фразеологія) 
(5) Процедури зони очікування 
(6) Вихід на посадкову пряму 
(7) Складання уявної картини заходу на посадку 
(8) Завершення перевірок заходу на посадку на аеродром 
(9) Процедура початкового етапу заходу на посадку 
(10) Вибір частоти ILS та її ідентифікація 
(11) Мінімальна (безпечна) висота прольоту перешкод/відносна висота 
прольоту перешкод 
(12) Експлуатаційний мінімум 
(13) Досягнення горизонтального та вертикального положення 
(14) Визначення відстані, шляхової швидкості, часу та вертикальної швидкості 
зниження від точки кінцевого заходження на аеродром 
(15) Використання DME (якщо застосовно) 
(16) Вихід на друге коло та процедури невдалого заходження на посадку 
(17) Перегляд опублікованих інструкцій 
(18) Перехід з польоту за приладами до візуального польоту (сенсорної ілюзії) 
(19) Візуальні маневри після заходу на посадку за приладами:  

(і) Захід на посадку по колу  
(іі) Візуальний захід на посадку 

Повітряна 
вправа 

(1) Початковий етап заходження по ILS 
(2) Завершення планування заходу на посадку 
(3) Зони очікування 
(4) Вибір частоти та ідентифікація системи ILS 
(5) Огляд опублікованих інструкцій та мінімальних безпечних висот сектору 
(6) Радіозв’язок (АТС процедури та R/T фразеологія) 
(7) Визначення експлуатаційного мінімуму та установки висотоміру 
(8) Врахування погодних умов, наприклад, нижньої межі хмар та видимості 
(9) Наявність вогнів злітно-посадкової смуги 
(10) Методи входу в ILS 
(11) Радіолокаційне векторіння 
(12) Процедурний метод 
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(13) Оцінка часу підходу до точки кінцевого заходження аеродрому 
(14) Визначення: 

(і) Вертикальна швидкість зниження на остаточному етапі заходу на 
посадку 
(іі) Швидкість вітру на поверхні та посадкова довжина злітно-посадкової 
смуги 
(ііі) Висоти перешкод, які треба мати на увазі під час здійснення візуальних 
маневрів після заходу на посадку за приладами 

(15) Захід на посадку по колу 
(16) Захід на посадку: 

(i) На точкі кінцевого заходження 
(ii) Використання DME (відповідно) 
(iii) Зв'язок із АТС 
(iv) Визначення часу , повітряної швидкості та вертикальної швидкості 
зниження 
(v) Підтримка курсу та глісади 
(vi) Передбачення зміни швидкості вітру та її впливу на бокове відхилення 
(vii) Висота прийняття рішення 

(17) Напрям злітно-посадочної смуги 
(18) Переліт та процедури невдалого заходження 
(19) Перехід з польоту за приладами на візуальний політ 
(20) Захід на посадку по колу 
(21) Візуальний захід на посадку 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності. 

 

Впр. 11PI Захід на посадку за приладами: захід по NDB за 
визначеним мінімумом – процедури невдалого 
заходження 

Ціль Навчитися використовувати ADF у польоті 
Брифінг (1) Схеми неточного заходу на посадку 

(2) Початкове заходження до точки початкового заходження та мінімальна 
безпечна висота сектору 
(3) Зв'язок із АТС 
(4) Радіозв’язок (АТС процедури та R/T фразеологія) 
(5) Планування заходу на посадку 
(6) Зона очікування 
(7) Маршрут заходження 
(8) Складання уявної картини заходу на посадку 
(9) Процедура початкового етапу заходу на посадку 
(10) Експлуатаційний мінімум 
(11) Завершення планування заходження на посадку 
(12) Досягнення горизонтального та вертикального положення 
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(13) Оцінка відстані, шляхової швидкості, часу та вертикальної швидкості 
зниження від точки кінцевого заходження аеродрому 
(14) Використання DME (якщо застосовно) 
(15) Вихід на друге коло та процедура невдалого заходження 
(16) Перегляд опублікованих інструкцій 
(17) Перехід від польоту за приладами до візуального польоту (сенсорної 
ілюзії) 
(18) Візуальні маневри після заходу на посадку за приладами 
(19) Захід на посадку по колу 
(20) Візуальний захід на посадку 

Повітряна 
вправа 

(1) Завершення планування заходу на посадку, включаючи визначення: 
(і) Вертикальної швидкості зниження від точки остаточного етапу заходу на 
посадку 
(іі) Швидкість вітру на поверхні та посадкова дистанція злітно-посадкової 
смуги 
(ііі) Висоти перешкод, які треба мати на увазі під час здійснення візуальних 
маневрів заходу на посадку за приладами 

(2) Захід по колу 
(3) Вихід на друге колу та процедури невдалого заходження 
(4) Початковий етап заходу на посадку 
(5) Вибір частоти та ідентифікація  
(6) Перегляд опублікованих інструкцій та вибір мінімальної безпечної висоти 
сектору 
(7) Зв'язок із АТС та фразеологія R/T 
(8) Визначення висоти прийняття рішення та установка висотоміру 
(9) Врахування погодних умов, наприклад, нижня межа хмар та видимість 
(10) Наявність вогнів злітно-посадкової смуги 
(11) Визначення маршруту підходу 
(12) Визначення часу від точки кінцевого заходження  до точки виходу на 
друге коло 
(13) Зв'язок із АТС 
(14) Процедури польоту на зворотному курсі (включаючи завершення 
перевірок перед посадкою) 
(15) Процедури польоту на посадковому курсі  
(16) Повторна перевірка ідентифікаційного коду 
(17) Повторна перевірка установки висотоміру 
(18) Остаточний етап заходу на посадку 
(19) Визначення часу, повітряної швидкості та вертикальної швидкості 
зниження  
(20) Витримування маршруту остаточного етапу заходження 
(21) Передбачення зміни швидкості вітру та її вплив на відхилення 
(22) Мінімальна висота зниження/відносна висота 
(23) Напрямок злітно-посадкової смуги 
(24) Вихід на друге коло та процедура невдалого заходження на посадку 
(25) Перехід від польоту за приладами на візуальний політ (сенсорні ілюзії) 
(26) Візуальний захід на посадку 
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Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності. 

 

Впр. 12PI Радіонавігація (проц. застосування):використання 
GNSS 

Ціль Навчитися використовувати GNSS у польоті 
Брифінг (1) Використання GPS при виконанні польоту 
Повітряна 
вправа 

(1) Використання GPS при виконанні польоту 

Стандарт  
підготовки 

Виконати політ зберігаючи при цьому заданий напрямок ± 5о, висоту польоту ± 
100 футів та швидкість ± 5nm. 
Виконувати зв'язок у відповідності до правил. Демонструвати основи льотної 
майстерності. 
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2.1.5. Стандартні вправи відповідно до AMC1 FCL.930.FI FI — Training course. 
Aeroplanes, Part 2 

Впр.1FI Ознайомлення з літаком 
Ціль Навчити інструктора-курсанта виконувати ознайомлення курсантів з ПС 
Брифінг (1) Вступ до курсу вивчення літака; 

(2) Знайомство з компоновкою кабіни екіпажу; 
(3) Системи літака та двигуна; 
(4) Карти контрольних перевірок, відпрацювання дій та органи керування;  
(5) Небезпека гвинта, що обертається; 

(i) Загальна обережність; 
(ii) Обережність до та під час ручного запуску; 
(iii) Техніка розкручування гвинта вручну (якщо сумісно з даним типом 

ПС). 
(6) Особливості виконання польоту з місця інструктора; 
(7) Відпрацювання дій на випадок аварійних ситуацій: 

(i) Дії в умовах пожежі в повітрі та на землі: пожежа  двигуна, в кабіні 
екіпажу, салоні та електричній системі; 
(ii) Відмови систем відповідно до типу;  
(iii) Відпрацювання дій з евакуації: розташування та використання 
аварійного обладнання та виходів. 

Повітряна 
вправа 

Всі цілі докладного брифінгу, зазначені вище, необхідно відпрацювати 
безпосередньо під час навчання в повітрі. 

Стандарт  
підготовки 

Виконати курсантом-інструктором докладний наземний брифінг із 
«курсантом» при ознайомленні з ПС. 

 

Впр.2FI Підготовка до польоту та дії після польоту 
Ціль Ознайомити інструктора-курсанта із процедурою навчання роботи із 

документацією на політ. 
Брифінг (1) Санкціонування польоту та прийняття літака, включаючи бортовий журнал 

(у разі необхідності) та сертифікат про технічне обслуговування; 
(2) Необхідне для польоту знаряддя (карта і т.і.);  
(3) Зовнішні перевірки;  
(4) Внутрішні перевірки;  
(5) Розміщення студента, ремені безпеки, прилаштування крісла та педалей 
руля напрямку;  
(6) Перевірки під час запуску та прогріву;  
(7) Перевірка двигуна;  
(8) Зупинка, перевірка систем та вимкнення двигуна;  
(9) Вихід з літака, паркування, безпека та охорона; 
(10) Заповнення листка дозволу на політ та документів щодо придатності 
літака до польоту. 

Повітряна Всі цілі докладного брифінгу, зазначені вище, необхідно відпрацювати 
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вправа безпосередньо під час навчання в повітрі. 
Стандарт  
підготовки 

Виконати курсантом-інструктором докладний наземний брифінг із 
«курсантом» при підготовці до польоту та діям після польоту. 

 

Впр.3FI Виконання демонстраційного польоту 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення ознайомлення 

курсантів з органами керування,  демонстрації стійкості та керованості ПС в 
польоті. 

Брифінг Згідно КзП частина 1 
Повітряна 
вправа 

(1) Льотне тренування; 
(2) Порядок ознайомлення з кабіною екіпажу, ергономіка та органи 
керування; 
(3) Процедури в кабіні: стійкість та керованість ПС. 

Стандарт  
підготовки 

Оцінка за виконання вправи- не нижче «4» 

 

Впр. 4FI Дія органів керування 
Ціль  Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення ознайомлення 

курсантів з дією органів керування ПС. 
Брифінг Згідно КзП частина 1 

 
Повітряна 
вправа 

(1) Дія основних органів керування; 
(2) Дія додаткових органів управління;  
(3) Вплив повітряної швидкості;  
(4) Вплив тяги;  
(5) Дія засобів триммування;  
(6) Дія закрилків;  
(7) Функціонування механізму для регулювання складу робочої суміші; 
(8) Дія механізму регулювання температури в карбюраторі; 
(9) Дія системи нагрівання кабіни або системи вентиляції; 
(10) Дія інших органів керування відповідно до ситуації 

Стандарт  
підготовки 

Оцінка за виконання вправи- не нижче «4» 

 

Впр.5FI Руління 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення  навчання  

курсантів виконувати  руління ПС на землі. 
Брифінг Згідно КзП частина 1 
Повітряна 
вправа 

(1) Перевірка перед початком рулінням; 
(2) Початок руління, контроль швидкості та зупинка; 
(3) Управління двигуном; 
(4) Контроль за напрямком та виконання  розворотів (включаючи 
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маневри в обмеженому просторі); 
(5) Процедури та заходи безпеки в зоні паркування; 
(6) Вплив вітру та використання органів керування; 
(7) Вплив  поверхні аеродромного покриття; 
(8) Перевірки приладів;  
(9) Сигнали управління рухом; 
(10) Процедури управління повітряним рухом;  
(11) Аварійні ситуації: відмова рульового управління та відмова гальм. 

 
Стандарт  
підготовки 

Засвоєння порядку виконання та процедур вправи на оцінку не нижче «4» 

 

Впр.6FI Прямолінійний горизонтальний політ 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення  навчання  

курсантів  виконувати прямолінійний горизонтальний політ. 
Брифінг (1) Сили; 

(2) Поздовжня стійкість та управління  тангажем;  
(3) Співвідношення положення центру тяжіння (CG) та зусиль на важелях 
керування; 
(4) Поперечна та шляхова стійкість , керованість та баланс; 
(5) Контроль за просторовим положенням та балансом; 
(6) Зняття навантажень з рулів управління  тримерами;  
(7) Встановлення потужності та повітряної швидкості; 
(8) Крива опору та крива потужності; 
(9) Дальність та тривалість польоту.  

Повітряна 
вправа 

(1) Досягнення та підтримка прямолінійного  горизонтального польоту; 
(2) Демонстрація стійкості ПС;  
(3) Управління тангажем, включаючи використання триммера;  
(4) Поперечна керованість, напрямок та балансування, використання органів 
керування балансуванням руля повороту відповідно до обраних повітряних 
швидкостей (використання потужності): 

(i) Вплив опору та використання потужності (дві повітряні швидкості для 
однієї установки потужності);  
(ii) Прямолінійний та горизонтальний політ при різних конфігураціях літака 
(закрилки та шасі);  
(iii) Використання приладів для виконання точного польоту.  

Стандарт  
підготовки 

Засвоєння порядку виконання та процедур вправи на оцінку не нижче «4» 

 

Впр.7FI Набір висоти 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення  навчання  

курсантів   виконувати політ з набором висоти. 
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Брифінг (1) Сили, що діють на ПС;  
(2) Співвідношення між потужністю або повітряною швидкістю та 
вертикальною швидкістю набору висоти  (крива потужності максимальної 
вертикальної швидкості набору висоти (Vy)); 
(3) Вплив маси;  
(4) Дія закрилків;  
(5) Врахування характеристик двигуна; 
(6) Вплив щільності повітря на висоті;  
(7) Крейсерський набір висоти;  
(8) Максимальний кут набору висоти (Vx).  

Повітряна 
вправа 

(1) Набір та підтримка максимальної вертикальної швидкості набору висоти;  
(2) Виведення ПС  в горизонтальний політ; 
(3) Виведення ПС  в горизонтальний політ на обраних висотах; 
(4) Набір висоти із випущеними закрилками; 
(5) Повернення до нормального набору висоти;  
(6) Набір висоти на маршруті (крейсерський набір висоти);  
(7) Максимальний кут набору висоти; 
(8) Використання приладів для виконання точного польоту. 

Стандарт  
підготовки 

Засвоєння порядку виконання та процедур вправи на оцінку не нижче «4» 

 

Впр.8FI Зниження 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення  навчання  

курсантів   виконанню польоту із зниженням висоти. 
Брифінг (1) Сили, що діють на ПС;  

(2) Планерування: кут, повітряна швидкість та вертикальна швидкість 
зниження;  
(3) Дія закрилків; 
(4) Вплив вітру; 
(5) Вплив маси;  
(6) Врахування характеристик двигуна; 
(7) Зниження з працюючим двигуном: потужність або повітряна швидкість та 
вертикальна швидкість зниження; 
(8) Крейсерське зниження; 
(9) Кут ковзання. 

Повітряна 
вправа 

(1) Початок та підтримка планерування; 
(2) Виведення ПС  в горизонтальний політ; 
(3) Виведення ПС  в горизонтальний політ на обраних висотах; 
(4) Зниження із випущеними закрилками; 
(5) Зниження з працюючим двигуном: крейсерське зниження (включаючи 
вплив потужності та повітряну швидкість); 
(6) Бокове ковзання (на відповідних типах); 
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(7) Використання приладів для виконання точного польоту. 
Стандарт  
підготовки 

Засвоєння порядку виконання та процедур вправи на оцінку не нижче 
«4»зниження. 

 

Впр.9FI Розворот 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення  навчання  

курсантів виконувати  розвороти та віражі. 
Брифінг (1) Сили, що діють на ПС; 

(2) Використання органів керування; 
(3) Використання потужності; 
(4) Підтримання положення та балансу; 
(5) Розвороти з креном близько 45°;  
(6) Розвороти під час набору висоти та зниження; 
(7) Розвороти із ковзанням; 
(8) Розвороти на обраний курс: використання гіроскопічного індикатора 
курсу та магнітного компасу. 

Повітряна 
вправа 

(1) Вхід в розворот та втримання розворотів з креном близько 45°; 
(2) Відновлення прямолінійного польоту; 
(3) Помилки при розвороті (неправильний тангаж, крен та баланс); 
(4) Розвороти під час набору висоти; 
(5) Розвороти під час зниження; 
(6) Розвороти із ковзанням (на відповідних типах); 
(7) Розвороти на обраний курс: використання гіроскопічного індикатора 
курсу та магнітного компасу; 
(8) Використання приладів для виконання точного польоту.  

Стандарт  
підготовки 

Засвоєння порядку виконання та процедур вправи на оцінку не нижче «4» 

 

Впр.10FIа Політ на малій швидкості 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення  навчання  

курсантів виконувати  польоти на малій швидкості. 
Брифінг (1) Пілотажні характеристики літака під час польоту на малій швидкості:  

Vs1таVso +10 вузлів; 
Vs1таVso + 5 вузлів.  

(2) Політ на малій швидкості, під час якого інструктор відволікає увагу 
студента; 
(3) Наслідки перельоту в конфігураціях, в яких застосування потужності 
двигуна викликає зміну рівноваги внаслідок значного підняття носу ПС вгору.  

Повітряна 
вправа 

(1) Перевірка на безпечність; 
(2) Ознайомлення з польотом на малій швидкості; 
(3) Керований політ на малій швидкості при аеродинамічно чистій 
конфігурації: 

(i) Vs1 + 10 вузлів та з випущеними закрилками; 
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(ii) Vso+ 10 вузлів;  
(iii) Прямолінійний та горизонтальний політ; 
(iv) Розвороти в режимі горизонтального польоту; 
(v)  Набір висоти та зниження; 
(vi) Розвороти під час набору та зниження. 

(4) Керований політ на малій швидкості при аеродинамічно чистій 
конфігурації: 

(i) Vs1 + 5 вузлів та з випущеними закрилками; 
(ii) Vso+ 5 вузлів;  
(iii) Прямолінійний та горизонтальний політ; 
(iv) Розвороти в режимі горизонтального польоту; 
(v)  Набір висоти та зниження; 
(vi) Розвороти під час набору та зниження; 
(vii) Некоординовані розвороти на малих повітряних швидкостях: 
необхідність витримувати координований політ. 

(5)  "Інструктор відволікає увагу"  під час польоту на малій повітряній 
швидкості: необхідність підтримувати збалансований політ та безпечну 
повітряну швидкість; 
(6)  Відхід на друге коло в конфігурації, в яких застосування потужності 
двигуна викликає зміну рівноваги внаслідок значного підняття носу ПС вгору. 

Стандарт  
підготовки 

Засвоєння порядку виконання та процедур вправи на оцінку не нижче «4» 

 

Впр.10FIb Звалювання 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення  навчання  

курсантів виконувати політ під час звалювання та виходу  в нормальний політ. 
Брифінг (1) Характеристики звалювання; 

(2) Кут атаки; 
(3) Ефективність органів керування при звалюванні; 
(4) Фактори, що впливають на швидкість звалювання:  

(i) Дія закрилків, передкрилків та профільованих щілин;  
(ii)  Вплив потужності, маси, СG та коефіцієнту перевантаження. 

(5) Ефект втрати рівноваги при звалюванні; 
(6) Ознаки звалювання; 
(7) Виявлення звалювання та виведення ПС зі звалювання; 
(8) Звалювання та виведення ПС зі звалювання: 

(i) з вимкненими двигунами; 
(ii) з працюючими двигунами; 
(iii) з випущеними закрилками; 
(iv) Набір висоти на максимальній потужності (прямолінійний та 
криволінійний політ до точки звалювання із некоординованим 
ковзанням); 
(v) 3валювання та виведення зі звалювання під час маневрів з більше 
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ніж 1G (прискорене звалювання, включаючи повторне звалювання та 
виведення зі звалювання);  
(vi) Виведення ПС з початкового звалювання  в посадковій та інших 
конфігураціях та умовах; 
(vii) Виведення ПС з початкового звалювання під час зміни конфігурації; 
(viii) Звалювання та виведення ПС зі звалювання на початковій стадії, 
коли інструктор відволікає увагу студента. 

Примітка: необхідно зазначити питання щодо обмежень маневрування та 
посилань на керівництво з льотної експлуатації або рівнозначний документ 
(наприклад, керівництво експлуатанта або робочий довідник пілота) стосовно 
маси та балансу. З метою гарантувати допустимий рівень безпеки для 
виведення ПС з маневрування, під час перевірки безпеки необхідно 
враховувати мінімальну безпечну висоту для  початку виконання таких вправ. 
Якщо в керівництві з льотної експлуатації або рівнозначному документі 
(наприклад, керівництві експлуатанта або робочому довіднику пілота) 
міститься інформація щодо процедур для виконання вправ зі звалювання або 
штопору, або техніки виведення ПС з маневрування, то її необхідно прийняти 
до уваги. Ці фактори також розглядаються в наступній вправі з виконання 
штопору. 

Повітряна 
вправа 

(1) Перевірка безпеки; 
(2) Ознаки звалювання; 
(3) Виявлення звалювання та виведення ПС зі звалювання;  

(i) Виведення ПС зі звалювання з вимкненими двигуном/двигунами; 
(ii) Виведення ПС зі звалювання з ввімкненими двигуном/двигунами;  
(iii) Виведення ПС з положення з нахиленим крилом;  
(iv) Звалювання із ввімкненими двигунами та виведення ПС;  
(v) Звалювання із випущеними закрилками та виведення ПС;  
(vi) Набір висоти на максимальному режимі потужності (прямолінійний 
та криволінійний політ) до звалювання із некоординованим ковзанням: 
ефект  нерівноваги при звалюванні на режимі потужності для набору 
висоти;  
(vii) Звалювання та виведення зі звалювання під час маневрів з більше 
ніж 1G (прискорене звалювання, включаючи повторне звалювання та 
виведення зі звалювання); 
(viii) Виведення ПС з початкового звалювання в посадковій та інших 
конфігураціях та умовах;  
(ix) Виведення ПС з початкового звалювання під час зміни конфігурації;  
(x) Виведення ПС зі звалювання, коли інструктор відволікає увагу 
студента. 

Примітка: необхідно зазначити питання щодо обмежень маневрування та 
посилань на керівництво з льотної експлуатації або рівнозначний документ 
(наприклад, керівництво експлуатанта або робочий довідник пілота) стосовно 
маси та балансу. З метою гарантувати допустимий рівень безпеки для 
виведення ПС з маневрування, під час перевірки безпеки необхідно 
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враховувати мінімальну безпечну висоту для  початку виконання таких вправ. 
Якщо в керівництві з льотної експлуатації або рівнозначному документі 
(наприклад, керівництві експлуатанта або робочому довіднику пілота) 
міститься інформація щодо процедур для виконання вправ зі звалювання або 
штопору, або технік виведення ПС з маневрування, то її необхідно прийняти 
до уваги. Ці фактори також розглядаються в наступній вправі зі штопору. 

Стандарт  
підготовки 

Засвоєння порядку виконання та процедур вправи на оцінку не нижче «4» 

 

Впр.11FIа Виведення ПС зі штопору на початковому етапі 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення  навчання  

курсантів виконувати вхід у штопор та виведення з такого режиму польоту на 
початковому етапі. 

Брифінг (1) Причини, етапи, авторотація та характеристики штопору; 
(2) Виявлення та виведення ПС зі штопору на початковому етапі з різних 
положень ПС в повітрі; 
(3) Обмеження ПС. 

Повітряна 
вправа 

(1) Обмеження ПС; 
(2) Перевірка безпеки;  
(3) Виявлення штопору на початковому етапі; 
(4) Виведення ПС з початкового етапу штопору з різних положень літака при 
аеродинамічно чистій конфігурації, інструктор відволікає увагу студента. 

Стандарт  
підготовки 

Засвоєння порядку виконання та процедур вправи на оцінку не нижче «4» 

 

Впр.11FIb Виведення зі штопору на розвинутому етапі 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення  навчання  

курсантів виконувати вхід у штопору та виведення з такого режиму польоту на 
розвиненому етапі. 

Брифінг (1) Вхід у штопор; 
(2) Виявлення та визначення напрямку штопору; 
(3) Виведення ПС зі штопору; 
(4) Використання органів керування; 
(5) Дія  потужності або закрилків (обмеження щодо закрилків відповідно до 
типу); 
(6) Вплив положення СG на характеристики штопору; 
(7) Штопор з різних положень літака в повітрі; 
(8) Обмеження літака; 
(9) Перевірка безпеки. 

Повітряна 
вправа 

(1) Обмеження літака; 
(2) Перевірка безпеки; 
(3) Вхід у штопор; 
(4) Виявлення та визначення напрямку штопору; 
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(5) Виведення зі штопору (посилання на керівництво з льотної експлуатації); 
(6) Використання органів керування; 
(7) Вплив потужності або закрилків (обмеження щодо закрилків відповідно 
до типу); 
(8) Штопор та виведення ПС зі штопору з різних положень літака в повітрі. 

Стандарт  
підготовки 

Засвоєння порядку виконання та процедур вправи на оцінку не нижче «4»  

 

Впр.12FI Зліт та набір висоти до другого розвороту 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення  навчання  

курсантів виконувати  зліт та політ з набором висоти до другого розвороту. 
Брифінг (1) Пілотажні характеристики: фактори, що впливають на довжину розбігу 

при злеті та початкову ділянку набору; 
(2) Визначення швидкості відриву, використання руля висоти (забезпечення 
безпеки носового колеса), руля напрямку та потужності;  
(3) Вплив вітру (включаючи бокову складову вітру); 
(4) Дія закрилків (включаючи рішення застосовувати та дозволений діапазон 
відхилення); 
(5) Вплив земної поверхні та кут набору після розбігу при злеті; 
(6) Вплив маси, висоти та температури на льотно-технічні характеристики 
злету та набору висоти;  
(7) Перевірки перед злетом;  
(8) Процедури управління повітряним рухом перед злетом; 
(9) Відпрацювання дій під час та після злету; 
(10) Процедури зниження рівня шуму; 
(11) Особливості злету ПС з хвостовим колесом (у відповідних випадках); 
(12) Фактори, які необхідно приймати до уваги, та процедури при злеті з 
короткої або ґрунтової ЗПС. 
(13) Аварійні ситуації: 

(i) Перерваний зліт; 
(ii) Відмова двигуна після злету. 

(14) Процедури управління повітряним рухом. 
Повітряна 
вправа 

(1) Зліт та набір  висоти до другого розвороту; 
(2) Перевірки перед злетом;  
(3) Зліт проти вітру; 
(4) Забезпечення безпеки носового колеса; 
(5) Зліт з боковим вітром; 
(6) Відпрацювання дій під час та після злету; 
(7) Фактори, які необхідно приймати до уваги, та процедури при злеті з 
короткої або ґрунтової ЗПС (включаючи розрахунок льотно-технічних 
характеристик); 
(8) Процедури зниження рівня шуму. 

Стандарт  Засвоєння порядку виконання та процедур вправи на оцінку не нижче «4» 
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підготовки 
 

Впр.13FI Політ по колу, захід на посадку та посадка 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення навчання 

курсантів техніці та  процедурам  польоту по колу, заходу на посадку та 
посадки. 

Брифінг (1) Ділянка між другим та третім розворотами, ділянка між третім та 
четвертим розворотами та захід на посадку: процедури та порядок дій дій;  
(2) Фактори, що впливають на кінцеву ділянку заходу на посадку та пробіг 
при посадці; 
(3) Вплив маси; 
(4) Вплив висоти та температури; 
(5) Вплив вітру; 
(6) Вплив закрилків; 
(7) Посадка; 
(8) Вплив земної поверхні та кута нахилу ЗПС на довжину пробігу; 
(9) Види заходу на посадку та посадки: 

(i) З працюючим двигуном; 
(ii) З боковим вітром; 
(iii) Без закрилків (на відповідному етапі курсу); 
(iv) Планерування; 
(v) На коротку злітно-посадкову смугу; 
(vi) На ґрунтову злітно-посадкову смугу. 

(10) Особливості посадки з хвостовим колесом (у відповідних випадках); 
(11) Перерваний захід на посадку; 
(12) Керування двигуном; 
(13) Загроза турбулентності супутної течії; 
(14) загроза зсуву вітру; 
(15) Процедури управління повітряним рухом; 
(16) Невдала спроба посадки та відхід на друге коло;  
(17) Особливий наголос на процедурах оглядності. 

Повітряна 
вправа 

(1) Захід по колу та посадка; 
(2)  Процедури заходу по колу: ділянка між другим та третім та між третім та 
четвертим розворотами; 
(3) Захід на посадку з використанням тяги двигуна/двигунів та посадка; 
(4) Забезпечення безпеки носового колеса; 
(5) Вплив вітру на захід на посадку, швидкість в момент приземлення  та 
застосування закрилків; 
(6) Захід на посадку та посадка при боковому вітрі; 
(7) Захід на посадку та посадка з планерування; 
(8) Захід на посадку та посадка без використання закрилків (посадка на 
коротку та ґрунтову ЗПС); 
(9)  Процедури для короткої та ґрунтової ЗПС; 
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(10) Посадка на хвостове колесо (повітряне судно із хвостовим колесом); 
(11) Перервана посадка та відхід на друге коло; 
(12)  Процедури зниження шуму. 

Стандарт  
підготовки 

Оцінка за виконання вправи- не нижче «4» 

 

Впр.14FI Перший самостійний політ та закріплення вмінь 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта щодо виконання всіх процедур та 

порядку допуску курсантів до виконання першого самостійного польоту. 
Брифінг Примітка: перелік вимог, які необхідно задовольнити перед тим як направити  

студента в перший самостійний виліт. 
Під час польотів, наступними за самостійними польотами по колу, необхідно 
виконати наступне: 

(1) Процедури виходу з кола та повторного входу до кола; 
(2) Місцева зона (обмеження, контрольований повітряний простір тощо); 
(3) Розвороти за компасом; 
(4) Значення та використання QDM. 

Повітряна 
вправа 

Всі цілі докладного брифінгу, зазначені вище, необхідно відпрацювати 
безпосередньо під час навчання в повітрі. 

Стандарт  
підготовки 

Оцінка за виконання вправи- не нижче «4» 

 

Впр.15FI Складні розвороти 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення навчання 

курсантів  виконанню складних розворотів. 
Брифінг (1) Сили, що діють на ПС; 

(2) Використання потужності; 
(3) Вплив перегрузки: 

(i) Конструктивні обмеження; 
(ii) Залежність швидкості звалювання. 

(4) Вплив фізіологічних факторів; 
(5) Швидкість та радіус розвороту; 
(6) Круті віражі, горизонтальні розвороти, розвороти на зниженні та 
розвороти під час набору висоти; 
(7) Звалювання під час розвороту та як його уникнути; 
(8) Штопор внаслідок розвороту: виведення ПС зі штопору на початковому 
етапі; 
(9) Круте зниження по спіралі; 
(10) Нестандартні положення в повітрі та  виведення ПС з них. 
Примітка: необхідно зазначити питання щодо обмежень маневрування та 
посилань на керівництво з льотної експлуатації або рівнозначний документ 
(наприклад, керівництво експлуатанта або робочий довідник пілота) стосовно 
маси та балансу, а також будь-яких інших обмежень для практичного 
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відпрацювання входу в штопор. 
Повітряна 
вправа 

(1) Круті горизонтальні віражі, віражі на зниженні та віраж під час набору 
висоти; 
(2) Звалювання під час розвороту; 
(3) Круте зниження по спіралі; 
(4) Штопор внаслідок; 
(5) Виведення ПС з нестандартного положення в повітрі;  
(6) Розвороти з максимальною кутовою швидкістю.  

Стандарт  
підготовки 

Оцінка за виконання вправи- не нижче «4» 

 

Впр.16FI Вимушена посадка із вимкненим 
двигуном/двигунами 

Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення навчання 
курсантів  процедурам та техніці виконання вимушених посадок із вимкненим 
двигуном/двигунами. 

Брифінг (1) Вибір ділянки для вимушеної посадки; 
(2) Передбачення зміни плану; 
(3) Відстань планерування: особливості; 
(4) Планування зниження; 
(5) Ключові положення; 
(6) Перевірки двигуна на наявність відмов; 
(7) Використання радіозв'язку: процедури радіотелефонії в аварійних 
ситуаціях;  
(8) Ділянка між третім та четвертим розворотом; 
(9) Кінцева пряма заходу на посадку; 
(10) Відхід на друге коло; 
(11) Особливості посадки; 
(12) Дії після посадки: безпека літака; 
(13) Причини відмови двигуна. 

Повітряна 
вправа 

(1) Процедура вимушеної посадки; 
(2) Вибір ділянки для посадки:  

(i) Передбачення зміни плану; 
(ii) Розрахунок дистанції планерування. 

(3) Планування зниження; 
(4) Ключові положення; 
(5) Перевірки двигуна на наявність відмов; 
(6) Попередження охолодження двигуна; 
(7) Використання радіозв'язку; 
(8) Ділянка між третім та четвертим розворотом; 
(9) Кінцева пряма заходу на посадку; 
(10) Посадка; 
(11) Дії після посадки: у разі виконання вправи на аеродромі; 
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(12) Безпека літака. 
Стандарт  
підготовки 

Оцінка за виконання вправи- не нижче «4». 

 

Впр.17FI Аварійні посадки. 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення навчання 

курсантів процедурам та порядку виконання аварійних посадок. 
Брифінг (1) Випадки, коли це необхідно (в умовах польоту); 

(2) Вибір посадкової ділянки і зв'язок (процедури радіотелефонного зв’язку); 
(3) Огляд ПС в повітрі; 
(4) Моделювання заходу на посадку; 
(5) Відхід з набором висоти; 
(6) Вибір ділянки для посадки: 

(i) стандартний аеродром; 
(ii) аеродром, що не використовується; 
(iii) звичайне поле. 

(7) Політ по колу та захід на посадку; 
(8) Дії після посадки; безпека літака. 

Повітряна 
вправа 

(1) Випадки, коли це необхідно (в умовах польоту); 
(2) Вибір посадкової ділянки; 
(3) Проліт над площадкою для оцінки її придатності; 
(4) Моделювання заходу на посадку; 
(5) Відхід з набором висоти; 
(6) Вибір ділянки для посадки: 

(i) стандартний аеродром; 
(ii) аеродром, що не використовується; 
(iii) звичайне поле. 

(7) Політ по колу та захід на посадку; 
(8) Дії після посадки; безпека літака. 

Стандарт  
підготовки 

 Оцінка за виконання вправи- не нижче «4». 

 

Впр.18FIа Навігація 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення навчання 

курсантів процедурам та порядку  виконання маршрутних польотів. 
Брифінг (1) Планування польоту; 

(i) Прогноз погоди і наявні погодні умови; 
(ii) Вибір карти, орієнтація, підготовка та використання: 

(A) Вибір маршруту; 
(B) Регульований або контрольований повітряний простір; 
(C) Небезпечні, заборонені та обмежені райони; 
(D) Безпечна висота. 
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(iii) Розрахунки: 
(A) Магнітний курс(курси) та час польоту; 
(B) Витрати пального; 
(C) Маса і балансування; 
(D) Маса і льотно-технічні характеристики. 

(iv) Інформація про політ: 
(A) Коди NОТАМ і т.і.; 
(B) Запис необхідних радіочастот; 
(C) Вибір запасного аеродрому (аеродромів). 

(v) Бортова документація повітряного судна. 
(vi) Повідомлення про політ:  

(A) Передполітні адміністративні процедури; 
(B) Форма плану польоту (у відповідних випадках). 

(2) Відліт; 
(i) Підготовка кабіни; 
(ii) Процедури, пов’язані з відльотом: 

(A) Налаштування висотоміру; 
(B) Встановлення курсу; 
(C) Зазначення  ЕТА (розрахований час прибуття). 

(iii) Читання карти в польоті: визначення об'єктів на землі; 
(iv) Витримування висот і курсів; 
(v) Перевірка ЕТА і курсу, впливу вітру, кута зносу та шляхової швидкості; 
(vi) Ведення бортового журналу; 
(vii) Використання радіозв'язку ( включаючи, у відповідних випадках, 
VDF); 
(viii) Мінімальні погодні умови для продовження виконання польоту; 
(ix) Рішення, що приймаються "в польоті"; 
(x) процедури вимушеного відхилення від курсу; 
(xi) Експлуатація ПС в регульованому або контрольованому повітряному 
просторі; 
(xii) Процедури для входу, прольоту і відльоту; 
(xiii) Навігація на малих висотах; 
(xiv) Процедури при недостовірності місцезнаходження (включаючи 
радіотелефонний зв'язок); 
(xv) Процедура при втраті місцезнаходження; 
(xvi) Використання радіонавігаційних приладів. 

(3) Процедури прибуття та повернення до кола аеродрому: 
(i) зв'язок з диспетчером, радіотелефонні процедури; 
(ii) Налаштування висотоміру; 
(iii) Вхід до схеми руху (контрольовані або неконтрольовані аеродроми); 
(iv) Процедури польоту по колу; 
(v) Процедури паркування; 
(vi) Дозаправка паливом; 
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(vii) Реєстрація прильоту. 
Повітряна 
вправа 

(1) Планування польоту; 
(i) Прогноз погоди і наявні погодні умови; 
(ii) Вибір карти, орієнтація, підготовка та використання: 

(A) Вибір маршруту; 
(B) Регульований або контрольований повітряний простір; 
(C) Небезпечні, заборонені та обмежені райони; 
(D) Безпечна висота. 

(iii) Розрахунки: 
(A) Магнітний курс(курси) та час польоту; 
(B) Витрати пального; 
(C) Маса і балансування; 
(D) Маса і льотно-технічні характеристики. 

(iv) Інформація про політ: 
(A) Коди NОТАМ і т.і.; 
(B) Запис необхідних радіочастот; 
(C) Вибір запасного аеродрому(аеродромів). 

(v) Бортова документація повітряного судна. 
(vi) Повідомлення про політ:  

(A) Процедури отримання дозволу на політ (у відповідних 
випадках); 
(B) План польоту. 

(2) Відліт з аеродрому; 
(i) Підготовка  кабіни; 
(ii) Процедури, пов’язані з відльотом: 

(A) Налаштування висотоміру; 
(B) Встановлення курсу; 
(C) Зазначення  ЕТА (розрахований час прибуття). 

(iii) Перевірка впливу вітру, куту зносу та шляхової швидкості; 
(iv) Витримування висот і курсів; 
(v) Перевірка ЕТА і курсу, впливу вітру, куту зносу та шляхової швидкості; 
(vi) Ведення бортового журналу; 
(vii) Використання радіозв'язку ( включаючи, у відповідних випадках, 
VDF); 
(viii) Мінімальні погодні умови для продовження виконання польоту; 
(ix) Рішення, що приймаються "в польоті"; 
(x) процедури вимушеного відхилення від курсу; 
(xi) Експлуатація ПС в регульованому або контрольованому повітряному 
просторі; 
(xii) Процедури для входу, прольоту і відльоту; 
(xiii) Процедури при недостовірності місцезнаходження (включаючи 
радіотелефонний зв'язок); 
(xiv) Процедури при втраті місцезнаходження; 
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(xv) Використання радіонавігаційних приладів. 
(3) Процедури прибуття та повернення до кола аеродрому: 

(i) Зв'язок з диспетчером, радіотелефонні процедури; 
(ii) Налаштування висотоміру; 
(iii) Вхід до схеми руху; 
(iv) Процедури польоту по колу; 
(v) Процедури паркування; 
(vi) Дозаправка паливом; 
(vii) Реєстрація прильоту. 

Стандарт  
підготовки 

Оцінка за виконання вправи- не нижче «4». 

 

Впр.18FIb Навігація на малих висотах та в умовах обмеженої 
видимості 

Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення навчання 
курсантів процедурам та порядку  виконання маршрутних польотів на малих 
висотах в умовах обмеженої видимості. 

Брифінг (1) Загальний аналіз: 
(i) Вимоги до планування перед польотом по маршрутах входу та 
виходу; 
(ii) Правила УПР, кваліфікація пілота і обладнання повітряного судна; 
(iii) Вхідні/вихідні маршрути і райони, де застосовуються специфічні 
місцеві правила; 

(2) Ознайомлення з польотом на малих висотах: 
(i) Дії перед зниженням; 
(ii) Зорове сприйняття та витримування висоти на нижніх рівнях; 
(iii) Вплив швидкості та сили інерції під час розворотів; 
(iv) Вплив вітру та турбулентності. 

(3) Експлуатація на малій висоті: 
(i) Особливості погоди; 
(ii) Низька хмарність і хороша видимість; 
(iii) Низька хмарність і погана видимість; 
(iv) Уникнення помірних та сильних зливових дощів; 
(v) Вплив опадів; 
(vi) Повернення до кола; 
(vii) Політ по колу, захід на посадку та посадка за поганих погодних 
умов. 

Повітряна 
вправа 

(1) Загальний аналіз: маршрути входу та виходу і райони, де застосовуються 
специфічні місцеві правила; 
(2) Ознайомлення з малою висотою: 

(i) Дії перед зниженням; 
(ii) Зорове сприйняття та витримування висоти на нижніх рівнях; 
(iii) Вплив швидкості та сили інерції під час розворотів; 
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(iv) Вплив вітру та турбулентності; 
(v) Небезпека експлуатації на малій висоті. 

(3) Експлуатація на малій висоті: 
(i) Особливості погоди; 
(ii) Низька хмарність і хороша видимість; 
(iii) Низька хмарність і погана видимість; 
(iv) Уникнення помірних та сильних зливових дощів; 
(v) Вплив опадів (горизонтальна видимість); 
(vi) Повернення до кола; 
(vii) Політ по колу, захід на посадку та посадка за поганих погодних 
умов. 

Стандарт  
підготовки 

Оцінка за виконання вправи- не нижче «4». 

 

Впр.18FIс Застосування радіонавігаційних приладів відповідно 
до ПВП (VFR) 

Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення навчання 
курсантів процедурам та порядку   використання радіонавігаційних приладів 
при польотах за ПВП. 

Брифінг (1) Застосування VOR: 
(i) наявність VOR, збірник аеронавігаційної інформації АІР та частоти; 
(ii) дальність прийому сигналу; 
(iii) вибір та розпізнавання; 
(iv) радіали і метод нумерації; 
(v) використання OBS; 
(vi) політ на/від станції та проліт над станцією; 
(vii) вибір, захват і витримування радіалу; 
(viii) використання двох станцій для визначення положення. 

(2) Використання обладнання автоматичного радіокомпасу (ADF): 
(i) наявність станцій NDB, збірник аеронавігаційної інформації АІР та 
частоти; 
(ii) дальність прийому сигналу; 
(iii) вибір та розпізнавання; 
(iv) орієнтація відносно NDB; 
(v) політ на NDB. 

(3) Використання VHF/DF: 
(i) доступність, збірник аеронавігаційної інформації АІР; 
(ii) процедури радіотелефонії; 
(iii) отримання QDM і QTE. 

(4) Використання радіолокаційного обладнання: 
(i) доступність та забезпечення обслуговування, служба 
аеронавігаційної інформації (AIS); 
(ii) типи обслуговування; 
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(iii) процедури радіотелефонії і використання відповідача: 
(A) вибір режиму роботи; 
(B) коди аварійних ситуацій 

(5) Використання DME: 
(i) Доступність та збірник аеронавігаційної інформації (АІР); 
(ii) Режими роботи; 
(iii) Похила дальність. 

(6) Використання GNSS (RNAV-SATNAV): 
(i) Доступність; 
(ii) режими роботи; 
(iii) обмеження. 

Повітряна 
вправа 

(1) Застосування VOR: 
(i) наявність VOR, збірник аеронавігаційної інформації АІР та частоти; 
(ii) вибір та розпізнавання; 
(iii) використання OBS; 
(iv) політ на/від станції: орієнтація; 
(v) використання CDI; 
(vi) визначення радіалу; 
(vii) захват та витримування радіалу; 
(viii) проліт над VOR; 
(ix) визначення місцезнаходження ПС за двома VOR. 

(2) Використання ADF; 
(i) доступність, АІР та частоти; 
(ii) вибір та визначення; 
(iii) орієнтація відносно привідної радіостанції; 
(iv) політ на радіостанцію. 

(3) Використання VHF/DF: 
(i) Доступність, АІР та частоти; 
(ii) процедури радіотелефонії і зв'язок з УПР; 
(iii) отримання QDM та політ на станцію. 

(4) Використання радару на маршруті та в зоні аеродрому: 
(i) Доступність та АІР; 
(ii) порядок дій і зв'язок з УПР; 
(iii) обов'язки пілота; 
(iv) допоміжна оглядова РЛС; 
(v) відповідачі; 
(vi) вибір коду; 
(vii) запит та відповідь. 

(5) Використання обладнання для вимірювання відстаней (DME)  
(i) вибір станцій та визначення; 
(ii) режими роботи. 

(6) Використання GNSS (RNAV-SATNAV): 
(i) налаштування; 



TRAINING MANUAL (MASTER) 

 
ЧАСТИНА 2. НАЗЕМНА ПІДГОТОВКА, БРИФІНГИ ТА ПОВІТРЯНІ ВПРАВИ 
 
  

Видання 
Оригінал 

Ревізія 
1 

Дата ревізії 
01.10.2020 CHAS-TM-M Сторінка 93 

 

(ii) експлуатація; 
(iii) пояснення. 

Стандарт  
підготовки 

Оцінка за виконання вправи- не нижче «4». 

 

Впр.19FI Основи польоту за приладами 
Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення навчання курсантів 

процедурам та порядку  виконання  польоту за  приладами без зовнішніх 
візуальних орієнтирів. 

Брифінг (1) Пілотажні прилади; 
(i) Фізіологічні відчуття; 
(ii) Ознайомлення з приладами; 
(iii) Політ за авіагоризонтом; 
(iv) Показання тангажу; 
(v) Показання крену; 
(vi) Різні види шкал за зовнішнім виглядом; 
(vii) Вступ до використання авіагоризонту; 
(viii) Положення за тангажем; 
(ix) Положення за креном; 
(x)  Витримування заданих курсу, висоти   та швидкості польоту; 
(xi) Обмеження за приладами (включаючи відмови систем). 

(2) Положення, потужність та льотно-технічні характеристики: 
(i) Політ за авіагоризонтом; 
(ii) Пілотажні прилади; 
(iii) Засоби об’єктивного контролю; 
(iv) Ефект зміни режиму потужності та конфігурації; 
(v) Перехресна перевірка показань приладів; 
(vi) Інтерпретація показань приладів; 
(vii) Прямі та непрямі показання (засоби об’єктивного контролю); 
(viii) Запізнювання приладів; 
(ix) Вибіркове радіальне сканування. 

(3) Основні маневри в польоті (повна панель приладів): 
(i) Прямолінійний горизонтальний політ при різних повітряних 
швидкостях та конфігураціях літака; 
(ii) Набір висоти ; 
(iii) Зниження ; 
(iv) Розвороти з постійною кутовою швидкістю на завчасно обрані курси; 

(A) Горизонтальний  розворот; 
(B) Розворот з набором висоти; 
(C) Розворот зі зниженням. 

Повітряна 
вправа 

(1) Вступ до польотів за приладами 
(i) Пілотажні прилади; 
(ii) Фізіологічні відчуття; 
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(iii) Ознайомлення з приладами; 
(iv) Політ за авіагоризонтом; 
(v) Положення ПС за показниками тангажу; 
(vi) Положення ПС за показниками крену; 
(vii)  Витримування курсу, висоти  та швидкості польоту. 

(2) Положення, потужність та льотно-технічні характеристики: 
(i) Політ за авіагоризонтом  
(ii) Ефект зміни режиму потужності та конфігурації; 
(iii) Перехресна перевірка показань приладів; 
(iv) Вибіркове радіальне сканування. 

(3) Основні маневри в польоті (повна панель приладів): 
(i) Прямолінійний горизонтальний політ при різних повітряних 
швидкостях та конфігураціях літака; 
(ii) Набір висоти ; 
(iii) Зниження ; 
(iv) Розвороти з постійною кутовою швидкістю на завчасно обрані курси; 

(A) Горизонтальний  розворот; 
(B) Розворот з набором висоти; 
(C) Розворот зі зниженням. 

Стандарт  
підготовки 

Оцінка за виконання вправи- не нижче «4». 

 

Впр.20FI Польоти вночі (якщо необхідний допуск до навчання 
вночі) 

Ціль Практична підготовка  інструктора-курсанта для проведення навчання курсантів 
процедурам та порядку  виконання  польоту за  приладами  вночі за правилами 
ПВП. 

Брифінг (1) Процедури запуску двигуна; 
(2) Місцеві процедури (включаючи зв'язок з УПР); 
(3) Руління: 

(i) Зона паркування та освітлення руліжної доріжки; 
(ii) Оцінка швидкості та відстані; 
(iii) Використання вогнів освітлення руліжної доріжки; 
(iv) Уникнення перешкод —загороджувальні вогні; 
(v) Перевірка приладів; 
(vi) Місце попереднього старту — процедури огляду; 
(vii) Ознайомлення з польотом в нічних умовах; 
(viii) Орієнтація на місцевості; 
(ix) Значення  вогнів на інших повітряних суднах; 
(x) Загороджувальні вогні на землі; 
(xi) Розподіл роботи з пілотування: візуальна або за приладами; 
(xii) Процедури повернення до кола;  
(xiii) Освітлення аеродрому: вогні підходу та вогні злітно-посадкової 
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смуги (включаючи VASI та РАРІ): 
(A) Вогні порогу злітно-посадкової смуги; 
(B) Вогні підходу; 
(C) Системи візуальної індикації глісади. 

(4) Польоти по колу вночі; 
(i) Зліт і набір висоти: 

(A) Виконавчий старт; 
(B) Візуальні опорні орієнтири під час розбігу для злету; 
(C) Перехід до польоту за приладами; 
(D) Початковий етап набору висоти; 
(E) Використання пілотажних приборів; 
(F) Набір висоти за приладами та перший розворот. 

(ii)  Політ по колу: 
(A) Визначення положення літака — орієнтація відносно вогнів 
злітно-посадкової смуги; 
(B) Схема руху і обачність; 
(C) Початковий етап заходу на посадку і демонстрація освітлення 
злітно-посадкової смуги; 
(D) Визначення положення літака; 
(E) Зміна освітлення злітно-посадкової смуги та VASІ (або РАРІ); 
(F) Вписування до заданої траєкторії заходу на посадку; 
(G) Відхід з набором висоти. 

(iii) Захід на посадку і посадка: 
(A) Визначення положення ПС, ділянка між третім і четвертим 
розворотом та посадкова пряма; 
(B) Вплив вітру з добовою зміною напрямку; 
(C) Використання посадкових вогнів; 
(D) Вирівнювання і торкання ЗПС; 
(E) Пробіг ПС після посадки; 
(F) Звільнення  злітно-посадкової смуги – контроль за швидкістю. 

(iv) Невдала спроба заходу на посадку: 
(A) Застосування пілотажних приладів; 
(B) Повторний захід на посадку по колу. 

(5) Навігація вночі: 
(i) Особливий наголос  на підготовці до польоту; 
(ii) Вибір об'єктів на землі, які видно вночі; 

(A) Авіаційні вогні маяків; 
(B) Вплив освітлення кабіни екіпажу на кольори на карті; 
(C) Використання радіообладнання; 
(D) Вплив місячного світла на видимість вночі. 

(iii) Особливий наголос на підтримуванні "мінімальної безпечної 
висоти"; 
(iv) Запасні аеродроми - обмежена доступність; 
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(v) Обмежене розпізнання погіршення метеорологічних умов; 
(vi) Процедури в разі втрати орієнтування. 

(6)  Аварійні ситуації вночі; 
(i) Відмова радіозв'язку; 
(ii) Відмова освітлення злітно-посадкової смуги; 
(iii) Відмова посадкових фар літака; 
(iv) Відмова внутрішнього освітлення літака; 
(v) Відмова навігаційних вогнів літака; 
(vi) Відмова всієї електросистеми; 
(vii) Перерваний зліт; 
(viii) Відмова двигуна; 
(ix) Процедури на випадок зайнятості злітно-посадкової  смуги. 

Повітряна 
вправа 

Всі цілі докладного брифінгу, зазначені вище, необхідно відпрацювати 
безпосередньо під час навчання в повітрі. Інструктор-курсант повинен 
продемонструвати наступне: 
(1) Як спланувати та виконати політ вночі; 
(2) Як надати студенту-пілоту рекомендації щодо планування та підготовки до 
польоту вночі; 
(3) Як надати студенту-пілоту рекомендації щодо виконання польоту вночі; 
(4) Як за необхідності проаналізувати та виправити помилки. 

Стандарт  
підготовки 

Оцінка за виконання вправи- не нижче «4». 
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2.1.6. СТАНДАРТНІ ВПРАВИ ВІДПОВІДНО ДО AMC1 FCL.930.CRI CRI — TRAINING 
COURSE, PART 3 

Впр.1CR Ознайомлення з ПС 
Ціль Ознайомити курсанта із класом ПС (літаки) на прикладі конкретного ПС. 
Брифінг (1) Вступ до знань про ПС 

(2) Пояснення розміщення органів керування в кабіні ПС 
(3) Системи та засоби керування 
(4) Двигуни ПС 
(5) Карти контрольних перевірок та тренувань 
(6) Відмінності при керуванні з інструкторського місця 
(7) Навчання на випадок аварійних ситуацій: 

(і) дії у разі пожежі у повітрі та на землі 
(іі) дії при евакуації: місцезнаходження виходів та порядок застосування 
аварійного обладнання (наприклад вогнегасників і т.п.) 

(8) 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 
(іі) карта контрольних перевірок  перед запуском двигуна 
(ііі) карта контрольних перевірок  після запуску двигуна 

Повітряна 
вправа 

(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 
(vii) перевірки після запуску двигуна 
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(viii) перевірки навігаційного та радіообладнання 
(ix) перевірка висотоміра (футоміра) та процедури встановлення тиску 
(x) перевірка потужності двигуна 
(xi) охолодження та вимкнення двигуна 
(xii) Заповнення післяполітної документації  

Стандарт  
підготовки 

Виконати курсантом повне ознайомлення із навчальним ПС. Відпрацювати дії 
на випадок аварійних дій. 

 

Впр.2CR Руління, зліт та набір висоти 
Ціль Виконати руління по перону чи руліжних доріжках із врахуванням 

особливостей ПС; процедури під час злету та набору висоти.  
Брифінг (1) Процедури до початку руління (більша маса: більша інерція ПС) 

(2) Вплив асиметричної тяги двигунів 
(3) Запобіжна заходи на вузькій руліжній доріжці 
(4) Процедури перед зльотом: 

(і) використання карт контрольних перевірок 
(іі) перевірка потужності двигуна 
(ііі) карта контрольних перевірок перед зльотом 
(iv) інструкторський брифінг на випадок виникнення аварійної ситуації під 
час зльоту, наприклад відмова двигуна 

(5) Зліт та початковий набір висоти 
(і) взаємодія з ОПР 
(іі) фактори що впливають на дистанцію розбігу та зльоту 
(ііі) правильна швидкість відриву  
(iv) важливість безпечної швидкості 
(v) зліт при бічному вітрі, розрахунок та процедури 
(vi) зліт з короткої смуги, розрахунок та процедури 
(vii) Робота із двигуном після зльоту: дросель, крок та синхронізація 
двигунів 

(6) Набір висоти: 
(і) перевірки перед набором висоти 
(іі) робота із двигуном (використання дросельної заслінки або кроку гвинта) 
(ііі) максимальна скоропідйомність 
(iv) максимальний кут набору висоти 
(v) синхронізація двигунів 

Повітряна 
вправа 

(1)  Перевірки перед початком руління 
(2) Початок руху, контроль швидкості та зупинка 
(3) Контроль напрямку та розвороту 
(4) Розвороти у обмеженому просторі 
(5) Покидання місця паркування 
(6) Вільний рух руля напрямку (важливо щоб пілот був у змозі повністю 
відхиляти педалі руля напрямку) 
(7) Перевірки приладів 
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(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 

(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) синхронізація двигунів 
(E) інші процедури (відповідно до типу ПС) 

(11) Набір висоти: 
(і) перевірки перед набором висоти 
(іі) вибір потужності для нормального та прискореного набору висоти 
(ііі) швидкість обертів двигуна та обмеження 
(iv) вплив висоти на наддув, при 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 

Стандарт  
підготовки 

Виконати вправу на оцінку не нижче оцінки «3» 

 

Впр.3CR Прямолінійний горизонтальний політ 
Ціль Виконати політ на ПС та відпрацювати  горизонтальний політ. 
Брифінг (1) Вибір потужності: робота дросельною заслінкою чи кроком гвинта 

(2) Синхронізація двигунів 
(3) Аспекти витрати палива 
(4) Використання тримера: руля висоти та напрямку (елеронів за наявності) 
(5) Використання закрилків: 

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

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

(13) Розвороти: 
(і) прості розвороти 
(іі) розвороти при наборі та зниженні висоти 
(ііі) круті розвороти (із креном 45о та більше) 

Повітряна 
вправа 

(1) При нормальній крейсерській потужності: 
(і) вибір крейсерської потужності 
(іі) значення наддуву та обертів двигуна 
(ііі) сінхронізація двигунів 
(iv) встановлення положення тримерів 
(v) вибір льотних характеристик: дистанція або час 

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

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

(4) Використання 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 
(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 
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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 

Стандарт  
підготовки 

Виконати вправу на оцінку не нижче оцінки «3» 

 

Впр.4CR Політ на мінімально допустимих швидкостях  
Ціль Виконати політ на мінімально допустимих швидкостях  включно із 

звалюванням. 
Брифінг (1) Експлуатаційні характеристики під час повільного польоту: 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 

(і) проміжок між 2 та 3 розворотами: 
(А) повітряна швидкість менша за Vfe 
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(В) використання закрилків (відповідно до типу ПС) 
(С) перевірки перед посадкою 
(D) місце виконання 4го розвороту 

(іі) посадкова пряма: 
(А) вибір потужності (дросельна заслінка чи крок гвинта), використання 
закрилків та тримерів 
(В) підтримання правильної повітряної швидкості 

(ііі) кінцевий етап заходу на посадку 
(А) регулювання потужності (швидкість реакції та усунення помилок) 
(В) додаткове використання закрилків (якщо можливо) 
(С) контроль за положенням  шасі 
(D) вибір місця приземлення 
(E) зменшення швидкості до значення Vat 
(F) витримування траєкторії заходу на посадк 

 (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 

(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 
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випущеним шасі 
(7) Польоти за приладами (основними): 

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

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

(і) 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 

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

(і) Обставини при яких має бути виконано флюгерування та 
розфлюгерування гвинта, наприклад безпечна висота; дотримання вимог 
щодо безпечних висот для відпрацювання тренувань, погодні умови, 
відстань до найближчого доступного аеродрому 
(іі) процедури взаємодії інструктора та курсанта, наприклад, чіткий 
порядок дій та запобігання непорозумінь, особливо при відпрацюванні 
флюгерування та розфлюгерування гвинта при встановленому режимі 
нульової тяги під час відпрацювання асиметричної тяги в польоті . Ця 
процедура включає узгодження порядку відключення двигунів або їх 
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перезапуску або встановлення нульової тяги та ідентифікація відмови та ії 
ознак. 
(ііі) тренування має виконуватись таким чином ,щоб уникати 
перенавантаження «працюючого» двигуна та зниження льотних 
характеристик літака при відпрацюванні асиметричного польоту 
(iv) необхідність використання карт контрольних перевірок, що стосуються  
конкретного ПС 

Стандарт  
підготовки 

Виконати вправу на оцінку не нижче оцінки «3». 

 

Впр.5CR Політ з асиметричною тягою 
Ціль Виконати політ на ПС із асиметричною тягою. 
Брифінг (1) Загальні знання про політ із асиметричною тягою 

(2) Флюгерування гвинта: спосіб виконання 
(3) Вплив на характеристики керованості літака на круїзній швидкості 
(4) Вплив на льотні  характеристики ПС 
(5) Зміни навантаження педалей на ногу для підтримання напрямку польоту 
(без використання тримера) 
(6) Незафлюгований гвинт 
(7) Відновлення нормального польоту при нульовій тязі 
(8) Навантаження на ногу при встановленні гвинта у положення нульової тяги 
(9) Вплив та визначення відмови двигуна під час горизонтального польоту 
(10) Сили та ефект рискання 
(11) Види відмов: 

(і) раптова або  поступова відмова 
(іі) повна або часткова відмова 

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

(і) тиск та подача палива  
(іі) вплив блока керування двигуном на RPM на вищих і нижчих повітряних 
швидкостях 
(ііі) прилади контролю температури двигуна 
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(23) Підтвердження ідентифікації: перекрити дросельну заслінку 
відмовившого двигуна 
(24) Вплив на виявлення відмовившого двигуна під час розвороту 
(25) Визначення та керування 
(26) Бічні сили та ефект рискання 
(27) Під час розвороту: 

(і) вплив відмови «внутрішнього» двигуна: ефект моментальної та 
поступової відмови 
(іі) вплив відмови «зовнішнього» двигуна: ефект моментальної та 
поступової відмови 
(ііі) можливість плутанини в ідентифікації (зокрема на малій потужності): 

(А) правильне використання руля напрямку 
(В) можливість необхідності повернення до горизонтального польоту 
для коректної ідентифікації 

(iv) візуальна ідентифікація та за допомогою приладів роботи двигуна 
(v) вплив зміни швидкості та потужності 
(vi) взаємозв’язок між тягою та швидкістю 
(vii) при нормальній крейсерській швидкості та потужності: чітке 
усвідомлення відмови двигуна 
(viii) при низькій безпечній висоті та потужності набору висоти: найбільш 
легке визначення відмови двигуна 
(ix) швидкісне зниження на мінімальній потужності: можливість 
розпізнавання асиметричної тяги (відмови двигуна) 

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

Примітка. Дане тренування виконується при мінімумі керованості літака в 
різних умовах, які курсант ще може контролювати при асиметричній тязі, 
досягається поступовим зниженням швидкості. Несподівана та повна втрата 
керованості не повинна демонструватися при швидкості меншій, ніж Vmca 
згідно КЛЕ ПС. Ціль даного тренування продовжити поступове збільшення 
навантаження на курсанта при асиметричній тязі у складних та екстремальних 
польотних умовах. Це тренування не є демонстрацією Vmca 

(іі) Методи оцінки критичних швидкостей у залежності від крену/тангажу 
та відновлення горизонтального положення: небезпеки що виникають 
коли мінімальна швидкість контрольованого польоту та швидкість 
звалювання мають близькі значення: використання Vsse 
(ііі) Встановлення мінімальної швидкості керування літаком для кожного із 
двигунів, що можуть спричинити асиметричну тягу (якщо можливо) 
(iv) вплив мінімальної швидкості контрольованого польоту на: 

(А) крен 
(В) налаштування нульової тяги 
(С) злетну конфігурацію 

(а) випущене шассі та закрилки у злетному положенні 
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(b) шассі прибрано та закрилки у злетному положенні 
Примітка. Важливо розуміти що використання значення тангажу 5о під час 
роботу на одному двигуні викликає зниження швидкості Vmca та кращі льотні 
характеристики у порівнянні із горизонтальним польотом. Для виробників ПС 
є нормальною процедурою визначення Vmca при куті тангажу 5о. Таким чином 
значення Vmca, що вказані в КЛЕ ПС були отриманні вказаним методом. 
(29) Флюгерування та розфлюгерування: 

(і) мінімальна висота для тренування флюгерування та розфлюгерування 
(іі) керування двигуном: заходи (перегрів, умови обмерзання, 
«шприцування», прогрів, методи імітації відмови двигуна, вивчення 
керівництва двигуна та сервісних бюлетенів та інструкцій) 

(30) Процедури при відмові двигуна: 
(і) коли було досягнено збереження контролю, операції що мають бути 
виконані залежать від етапу польоту та типу літака 
(іі) етапи польоту: 

(А) крейсерський політ 
(В)критичні етапи такі як відразу після зльоту чи під час заходу на 

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

(і) першочергові заходи: 
(А) визначення асиметрії та контроль над літаком 
(В) визначення та підтвердження відмовившого двигуна: 
(а) відмова двигуна = відмова ноги 
(b) перекриття дросельної заслінки для підтвердження 
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(C) Причини пожежних перевірок: 
(a) типові причини відмови 
(b) методи виправлення ситуації 

(D) Прийняття рішення та процедура флюгерування 
(a) зменшення опору 
(b) поступове збільшення швидкості 
(c) використання тримеру руля напрямку 

(іі) подальші дії: 
(А) працюючий двигун: 

(a) температура, тиск та потужність 
(b) решта параметрів 
(c) електричне навантаження: оцінка та зменшення, у разі 
необхідності 
(d) вплив джерела живлення на пневматичні прилади  
(е) шассі 
(f) закрилки та інші агрегати 

(В) Зміни у плані польоту: 
(а) ОПР та погодні умови 
(b) висота польоту та круїзна швидкість на одному двигуні 
(c) рішення на повернення чи продовження польоту 

(С) контроль використання палива: найкращий режим використання 
палива, що залишилося 
(D) небезпеки при спробі перезапуску відмовившого двигуна 
(E) дії у разі неможливості підтримання висоти: вплив висоти польоту 
на наявну потужність 
(F) вплив на льотні характеристики 
(G) вплив наявної та необхідної потужності 
(H) вплив різних конфігурацій літака та налаштувань гвинта 
(I) використання КЛЄ а бо еквівалентного документу (наприклад POH 
або FM): 

(a) крейсерський політ 
(b)набір висоти: кольорова індикація покажчика повітряної 
швидкості (синя лінія) 
(c) зниження  
(d) розвороти 

(J) обмеження «живого» двигуна та експлуатація 
(K) зліт та посадка: використання та хзарактеристики 

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

(A) вплив шасі, закрилків, флюгерування гвинта, зльоту, налаштувань 
тримеру, системи керування шассі та закрилками 
(B) вплив на масу, висоту та температуру (характеристики 
продуктивності) 
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(іі) істотність швидкості набору висоти на одному двигуні (Vyse) 
(A) прискорення до швидкості найкращого набору висоту із одним 
двигуном та підтримання підйому на заданному значенні 
(B) залежність між швидкістью набору висоти на одному двигуні та 
нормальної швидкості набору висоти 
(C) дії при неможливості набору висоти 

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

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

(А) прискорення та зупинка за наявності дистанції 
(В) необхідність розрахунків відповідно до КЛЕ, якщо такі є 

(іі) на швидкості більшій Vmca чи швидкості відриву та до безпечної 
швидкості 
(ііі) негайна посадка чи використання наявної потужності для виконання 
вимушеної посадки 
(iv) розрахунок: 

(А) градація відмов двигуна 
(В) швидкість та час 
(C) маса, висота та температура (льотні характеристики) 
(D) конфігурація 
(E) дистанція наявної ЗПС 
(F) місцерозташування усіх перешкод попереду 

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

(A) необхідності набору висоти 
(B) виконання кренів зважаючи на відмову двигуна 
(C) використання наявної потужності працюючого двигуна для набору 
висоти 
(D) маса, висота, температура (льотні характеристики) 
(E) ефект наявних умов та обставин 

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

(і) визначення асиметричного стану 
(іі) визначення та підтвердження відмовившого двигуна 
(ііі) флюгерування та видалення опору (процедури відповідно до типу ПС) 
(iv) встановлення кращої швидкості набору висоти на одному двигуні 

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

(і) причини пожені та перевірок 
(іі) працюючий двигун, міркування напрямку 
(ііі) решта процедур 



TRAINING MANUAL (MASTER) 

 
ЧАСТИНА 2. НАЗЕМНА ПІДГОТОВКА, БРИФІНГИ ТА ПОВІТРЯНІ ВПРАВИ 
 
  

Видання 
Оригінал 

Ревізія 
1 

Дата ревізії 
01.10.2020 CHAS-TM-M Сторінка 109 

 

(iv) зв'язок ОПР 
(v) контроль використання палива 

Примітка: дана процедура має відповідати конкретному ПС та льотній 
обстановці 
(38) Значення висоти при асиметричній тязі: 

(і) значення висоти при асиметричній тязі, це висота, що необхідна для 
досягнення плюсового значення набору висоти при нормальній швидкості 
польоту що забезпечує контроль над ПС та яка необхідна при виконанні 
уборки супротиву повітряному потоку при виконанні заходу та посадці 
У звязку із тим що літак втратить висоту, при відмові одного двигуна, за 
час доки працюючий двигун вийде на режим, прибереться шасі та 
закрилки, та літак перейде в набір висоти на швидкості Vyse (також 
називаєма «висота асиметричної тяги»), яку має бути прораховано, нижче 
якої пілот не має права відходити на друге коло. Ця висота залежить від 
таких факторів як тип літака, його повна маса, висота аеродрому, 
температури повітря, швидкості вітра, висоти перешкод на шлях набору 
висоти, та вправності пілота. 
(іі) посадка з аеродромного кола та асиметрична тяга: 

(A) визначення та використання висоти асиметричної тяги 
(B) використання стандартної схеми та нормальні процедури 
(C) процедури при неможливості підтримання висоти аеродромного 
кола 
(D) налаштування необхідної швидкості та потужності 
(E) рішення на посадку або відхід на друге коло при висоті 
асиметричної тяги: фактори що мають бути враховані 

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

(39) Контроль швидкості та висоти 
(і) взаємозвязок висоти, швидкості та потужності: для мінімально 
необхідної підйомної сили 
(іі) виконання набору висоти на найкращій швидкості при одному двигуні 

(А) ефект наявних систем, живлення для приводу закрилків та випуску 
шасі 
(В) експлуатація та швидке звільнення місця 

Примітка 1. Повітряна швидкість на якій має прийматися рішення про посадку 
чи відхід на друге коло при нормальних обставинах має дорівнювати або бути 
вищою за найкращу швидкість набору висоти при одному двигуні, але у будь 
якому випадку не нижчою ніж безпечна швидкість польоту. 
Примітка 2. У будь якому випадку прилад «прийняття рішення» та повязані із 
ним процедури не мають викликати плутанину із процедурою початку відходу 
на друге коло при асиметричній тязі. 
(40) Відмова двигуна при підході та відході на друге коло: 

(і) використання висоти асиметричної тяги та розрахунок швидкості 
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(іі) контроль швидкості та напрямку 
(ііі) рішення на посадку, відхід на друге коло або вимушену посадку в 
залежності від обставин 

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

(і) визначення залежності льотних характеристик літака під час: 
(А) горизонтальног прямолінійного польоту 
(В) набору та зниження висоти 
(С) стандартних розворотів 
(D) розроротів у горизонтальній площині, при наборі та зниженні 
висоти включаючи розвороти на визначений курс 

(іі) працездатність вакуумних приладів 
(ііі) доступність електричної напруги 

Повітряна 
вправа 

Цей розділ охоплює роботу одного двигуна на багатодвигунному літаку, коли 
один двигун 
відмовив, і він застосовний до всіх подібних легких поршневих літаків. 
Буде доречно користуватись картою контрольних перевірок відносно 
конкретного ПС.  
(1) Вступ до асиметричного польоту: 
(2) Закрити дросельну заслінку одного двигуна; 
(3) Зафлюгеровати гвинт; 
(4) Вплив на керування літаком на круїзній швидкості 
(5) Вплив на льотні характеристики літака, такі як крейсерська швидкість та 
скоропідйомність 
(6) Зверніть увагу на навантаження ноги, щоб підтримувати постійний курс 
(7) Розфлюгеруйте гвинт; 
(8) Поверніться до нормального польоту знайшовши положення «нульової 
тяги» дросельної заслінки 
(9) Порівняння навантаження на стопу, при зафлюгерованому гвинті і з 
втановленою нульовою тягою  
(10) Вплив та визначення двигуна, що відмовив в горизонтальному 
прямолінійному польоті на крейсерській швидкості.  

(i) повільно закрийте дросельну заслінку одного двигуна 
(ii) зверніть увагу на рискання, крен та зниження по спіралі 

(11) Поверніться до нормального польоту: 
(i) закрийте дросельну заслінку іншого двигуна 
(ii) зверніть увагу на ті самі ефекти в протилежному напрямку 

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

(i) контроль рискання кермом напрямку 
(ii) використання елеронів для підтримання горизонтального польоту 
(iii) використання керма висоти для дотримання горизонтальоного 
польоту 
(iv) потужність (при необхідності) для підтримки повітряної швидкості та 
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висоти 
(13) Альтернативні чи додаткові методи контролю: 

(i) Одночасність дій 
(ii) Опустіть носову часину літака для збільшення повітряної швидкості 
(iii) Зменшітья потужність 
(iv) Втрата висоти: невідворотна. 

(14) Виявлення двигуна, що відмовив: відмова двигуна = відмова ноги 
(15) Використання приладів для ідентифікації: 

(i) Тиск  та наявність пального 
(ii) Прилад контролю обертів двигуна чи робота блоку керування 
двигуном може викликати затруднення у індентифікації 
(iii)  Прилади контролю температури двигуна 

(16) Підтвердження ідентифікації: перекрийте дросель визначеного двигуна 
(17) Вплив та визначення відмови двигуна під час розвороту та ефект відмови 
«внутрішнього» двигуна: 

(і) більш виражене рискання 
(іі) біль виражене кренення 
(ііі) біль виражене опущення носу ПС 

(18) Вплив «зовнішнього» двигуна: 
(і) менш виражене рискання 
(іі) менш виражене кренення 
(ііі) менш виражене опущення носу ПС 

(19) Можливість помилок у визначенні: 
(і) використання правильног озастосування керма 
(іі) повернення до горизонтального польоту із ковзінням, за необхідності 

(20) Індикація за допомогою приладів 
(21) Вплив зміни швидкості та потужності 
(22) Відмова одного двигуна на крейсерскій швидкості та потужності: 
правильне визначення відмовившого двигуна 
(23) Відмова одного двигуна на низькій швидкості (не нижчій Vsse)та високій 
потужності:  найбльш прийнятні методи визначення 
(24) Відмова одного двигуна на високій швидкості та малій потужності: 
можливість помилкового визначення відмовившого двигуна 
(25) Мінімальна швидкість контрольованого польоту 
(26) Встановіть швидкість Vyse: 

(і) встановіть мінімально допустимі значення наддуву та обертів двигуна 
(ii) перекрийте дросель на одному з двигунів 
(iii) підніміть нос літака та зменшіть повітряну швидкість 
(iv) запамятайте значення повітряної швидкості, при якому руля напрямку 
не вистачає для підтримання  заданного курсу польоту 
(v) опустіть нос літака та зменшіть потужність допоки невідновиться 
контроль над напрямком польоту 
(vi) зменшіть повітряну швидкість до досягнення втрати контролю над 
напрямком, це і буде швидкість Vmc для даних умов польоту 
(vii) Повтороіть це тренування із зменшенням тяги з іншим двигуном 
(viii) вищезазначені швидкості доаоможуть визначити відмову критичного 
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двигуна 
Примітка. Застереження – у вказаних вище випадках, відновлення 
горизонтального польоту має бути виконано негайно до моменту втрати 
можливості збереження напрямку при повністью вижатій педалі керма 
напрямку, або коли наближаеться момент зриву літака, наприклад коли 
зпрацьює сигнал попередження звалювання, в залежності від умов польоту та 
конфігурації літака. У будья якому разі неможна допустити зниження 
повітряної швидкості до значень нижчих, ніж описані. 
(27) Встановіть кут тангажу 5о на швидкості Vmc: 

(і) перекрийте дрочель одного з двигунів 
(іі) збільшіть потужність другого двигуна до повної 
(ііі) зберігаючи кут тангажу 5о керуючи «працюючим» двигуном встановіть 
швидкість Vmc; 
(iv) зверніть увагу на зменшення швидкості Vmc при куті тангажу 5о 

(28) Процедури відмови двигуна в польоті 
(29) Під час польоту в круїзному та інших режимах, за виключенням зльоту та 
посадки 
(30) Першочергові дії: підтримання швидкості та використання потужності: 

(і) визначення та підтверждення відмови двигуна 
(іі) можливі причини відморви та пожежна перевірка 
(ііі) Прийняття рішення про флюгерування та виконання 
(iv) зменшення будь яких інших опорів повітрю, для прикладу закрилків, 
капот двигуна і т.д. 
(v) тримування для збереження висоти. 

(31) Наступні дії: 
(і) працюючий двигун: 

(A) температура масла, тиск, подача палива та потужність 
(B) решта процедур 
(C) електричне навантаження: оцінка та зменшення по мірі 
необхідності 
(D) працездатність джерела живлення пневматичних приладів 
(E) шассі 
(F) закрилки та інші агрегати 

(іі) зміна поану польоту: 
(A) ОПР та погода 
(B) безпечні висоти 
(C) круїзна швидкість на одному двигуні 
(D) рішення на повернення чи продовження польоту 

(ііі) використання палива: найкращий режим витрати 
(iv) небезпека перезапуску відмовившого двигуна 
(v) дії при неможливості збереження заданої висоти: 

(A) прийняти швидкість Vyse 
(B) вплив на висоту польоту наявної потужності 

(vi) вплив на льотні характеристики 
(vii) вплив наяної та необхідної потужності 
(viii) вплив різних конфігурацій планера та гвинта 
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(ix) використання КЛЕ ПС або еквівалентного документу (наприклад ОМ 
чи POH): 

(A) крейсерський політ 
(B) набір висоти: кольорова індикація показчика повітряної швидкості 
(C) зниження 
(D) розвороти 

(x) обмеження працюючого двигуна та користування 
(xi) зліт та підхід: контроль та поводження 

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

(xii) у випадку зльоту із випущеним шассі та закрилками у зльотному 
положенні (якщо можливо) 
(xiii) важливість зльоту на безпечній чи вищий швидкості (Здатність 
підтримувати контроль та розгін літака на одному двигуні з прибраною 
механізацією та нульовою тягою та послідуючим набором висоти) 
(xiv) важливість польоту на швидкості нижчій за безпечну (нижче 
безпечної абе більше Vmca. Великі труднощі у підтримці контроля, 
можливість втрати висоти для підтримки швидкості, прибирання 
механізації, прискоренняна одному двигуні та набір висоти) 
(xv) Важливість найкращої швидкості набору висоти на одному 
працюючому двигуні (здатність підтримувати найкащу швидкопідйомність 
на одному двигуні з мінімальною затримкою) 

(32) Значення асиметричної мінімальної висоти: 
(і) здатність підтримувати чи прискорювати швидкість набору висоти на 
одному двигуні із збереженням напрямку під час уборки механізації із 
найменш можливою просадкою літака 
(іі) до цієї висоти, літак має продовжувати захід на посадку 

(33) Відмова двигуна під час зльоту до значення безпечної швидкості, що було 
визначенно під час передпольотного брифінгу 
(34) Відмова двигуна після зльоту; 
Примітка: має бути виконано на безпечній висоті та не менше ніж на 
безпечній швидкості зльоту з урахуванням часу на перевід літака у режим 
набору висоти на одному двигуні 

(і) негайні дії: 
(A) контроль напрямку та продовження набору 
(B) контроль повітряної швидкості та використання потужності 
(C) визначення асиметричного стану 
(D) визначення та підтвердження відмовившого двигуна та 
зменшення опору (в залежності від типу ПС) 
(E) перетримування ПС 

(іі) подальші дії: продовжити набір на одному двигуні на найкращій 
швидкості набору висоти на одному працюючому двигуні до відрізку між 
2м та третім розворотом аеродромного кола: 

(А) причина та пожежні перевірки 
(В) працюючий двигун, обробка інформації 
(С) тренування та процедури що застосовуються до даного типу літака 
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в залежності від льотної ситуації 
(D) зв'язок ОПР 
(E) контроль витрати палива 

(35) Польоту поколу з асиметричною тягою, підхід та посадка: 
(і) проміжки між 2м та третім розворотом та 3м та 4м: 

(A) використання схеми аеродромного кола 
(B) нормальні процедури 
(C) шассі та позиція закрилків 
(D) місце виконання четвертого розвороту 
(E) керування діючим двигуном 
(F) повітряна швидкість та режим потужності 
(G) підтримання висоти 

(іі) під час підходу: 
(A) тренування відносно висоти асиметричного польоту 
(B) контроль повітряної швидкості та швидкості зниження  
(C) вибір позиції закрилків 

(ііі) відхід на друге коло із асиметричною тягою (невдала посадка): 
(A) не нижче ніж висота для асиметричного польоту 
(B) контроль швидкості та напрямку 
(C) зменшення опору, уборка шасі 
(D) підтримання швидкості Vyse 
(E) досягнення позитивного значення набору висоти 

(36) Відмова двигуна при всіх працюючих двигунах у момент заходу чи підходу 
на друге коло: 
Пимітка: має виконуватися на висоті та швидкості не нижчій ніж для 
асиметричного польоту та на закрилках, випущених не більше ніж на 
половину: 

(і) контроль швидкості та напрямку 
(іі) зменшення опору від закрилків 
(ііі) рішення про посадку чи відхід на друге коло 
(iv) контроль швидкості зниження якщо рийнято рішення продовжити 
посадку 
(v) Якщо прийнято рішення відходу на друге коло, підтримання Vyse, та 
досягти позитивного набору висоти 

Примітка: Це тренування необхідно виконати принаймні один раз при 
проходженні підгогтовки згідно курсу при закрилках встановлених максимум 
на половину 
(37) Польоти за приладами при асиметричній тязі 
(38) Перевірка приладів та наявних можливостей: 

(і) Прямолінійний горизонтальний політ 
(іі) набір та зниження висоти 
(iii) Стандартний розворот 
(iv) розвороти у горизонтальній площині, під час набору та зниження 
висоти у тому числі на попередньо заданий курс 

Стандарт  
підготовки 

Відпрацювати курсантом на задовільному рівні політ із асиметричною тягою 
згідно вимог КЛЕ ПС. 



TRAINING MANUAL (MASTER) 

 
ЧАСТИНА 2. НАЗЕМНА ПІДГОТОВКА, БРИФІНГИ ТА ПОВІТРЯНІ ВПРАВИ 
 
  

Видання 
Оригінал 

Ревізія 
1 

Дата ревізії 
01.10.2020 CHAS-TM-M Сторінка 115 

 

 
  



TRAINING MANUAL (MASTER) 

 
ЧАСТИНА 2. НАЗЕМНА ПІДГОТОВКА, БРИФІНГИ ТА ПОВІТРЯНІ ВПРАВИ 
 
  

Видання 
Оригінал 

Ревізія 
1 

Дата ревізії 
01.10.2020 CHAS-TM-M Сторінка 116 

 

2.1.7. Стандартні вправи відповідно до  AMC1 to Appendix 3 Training courses 
for the issue of a CPL and an ATPL, E. CPL modular course: aeroplanes. 

Впр. 1C Передпольотні операції 
Ціль Поновлення знань та нравичок курсанта передпольотним операціям 
Брифінг Передпольотні операції, встановлення масси та центрування, огляд літака і 

його обслуговування. 
Повітряна 
вправа 

Не застосовується 

Стандарт  
підготовки 

Необхідно досягти самостійного виконання вказаних операцій без втручання 
інструктора. 

 

Впр. 2C Політ аеродромним колом 
Ціль Поновлення знань та нравичок курсанта у виконанні польоту аеродромним 

колом та виконання необхідних перевірок 
Брифінг Не застосовується 
Повітряна 
вправа 

Зліт, політ аеродромним колом, захід на посадку і посадка. Виконання карти 
контрольних перевірок; уникнення зіткнень, процедури перевірки. 

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація курсантом самостійного виконання процедур при польоті 
аеродромним колом та виконання перевірок 

 

Впр. 3C Відмова двигуна 
Ціль Поновлення знань та нравичок курсанта у виконанні польоту аеродромним 

колом з імітацією відмови двигуна 
Брифінг Не застосовується 
Повітряна 
вправа 

Політ аеродромним колом; змодельована відмова двигуна під час та після 
зльоту. 

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація курсантом самостійного виконання процедур при імітації 
відмови двигуна на етапі зльоту та посадки 

 

Впр. 4C Максимальні ЛТХ літака 
Ціль Поновлення знань та навичок курсанта у виконанні польоту при максимальних 

льотно-технічних характеристиках літака 
Брифінг Не застосовується 
Повітряна 
вправа 

Зльоти при максимальних льотно-технічних характеристиках (короткий розбіг 
та висота прольоту перешкод), зльоти з коротким розбігом та посадки з 
коротким пробігом. 

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація курсантом уміння виконання зльотів та посадок при 
максимальних льотно-технічних характеристиках 

 

Впр. 5C Боковий вітер 
Ціль Поновлення знань та нравичок курсанта у виконанні польотів з боковим 
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вітром 
Брифінг Не застосовується 
Повітряна 
вправа 

Зльоти, посадки та відхід на друге коло при боковому вітрі. 

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація курсантом уміння виконання зльотів та посадок при боковому 
вітрі, а також уміння відходити на друге коло 

 

Впр. 6C Високі швидкості та спіраль 
Ціль Поновлення знань та нравичок курсанта при виконанні польоту на відносно 

високих повітряних швидкостях 
Брифінг Не застосовується 
Повітряна 
вправа 

Політ при відносоно критично високих швидкостях; виявлення пікірування по 
спіралі і вихід з нього 

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація курсантом уміння виконання польоту на відносно високих 
повітряних швидкостях, а також дії при входження у спіраль 

 

Впр. 7C Низькі швидкості та звалювання 
Ціль Поновлення знань та нравичок курсанта при виконанні польоту на критично 

низьких повітряних швидкостях 
Брифінг Не застосовується 
Повітряна 
вправа 

Політ при критично низьких швидкостях, уникнення штопора, його виявлення і 
вихід з нього, початкове і повне звалювання 

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація курсантом уміння виконання польоту на критично низьких 
повітряних швидкостях, а також вихід із звалювання та штопору 

 

Впр. 8C Політ по маршруту 
Ціль Поновлення знань та нравичок курсанта при виконанні польоту на критично 

низьких повітряних швидкостях 
Брифінг Не застосовується 
Повітряна 
вправа 

Політ по маршруту (cross country) – із використанням пристроїв зчислення 
шляху і радіонавігаційних пристрорїв; планування польоту заявником; 
заповнення плану польоту АТС (FPL); оцінка синоптичної документації, NOTAM 
тощо; радіотелефонні процедури та фразіологія; визначення положення в 
просторі за допомогою радіонавігаційних засобів; польоти на контрольовані 
аеродроми, з них та над ними, із дотриманням процедур служби управління 
повітряним рухом для польотів за VFR, змодельована відмові радіозв’язку, 
погіршення погоди, процедури відхілення від курсу; змодельована відмова 
двигуна при крейсерському польоті; вибір діляки для аварійної посадки 

Стандарт  
підготовки 

Демонстрація курсантом уміння виконання польоту за маршрутом із 
виконанням усіх суміжних та аварійних процедур 
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2.2. ДОВІДКОВИЙ ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІКИ ПІЛОТУВАННЯ 
Скорочений перелік вищезазначених елементів з загальними заголовками та 
підзаголовками відображено у відповідному додатку до CHAS-TM-M: 

- Додаток “A”. Курс з підготовки приватного пілота (літак) - PPL(A). Course 
manual PPL(A); 
- Додаток “B”. Модульний курс з підготовки комерційного пілота (літак) - 
CPL(A). Modular course manual CPL(A); 
- Додаток “C”. Модульний курс з підготовки до польотів за приладами (літак) 
- IR(A). Modular course manual IR(A); 
- Додаток “D”. Курс з підготовки класу ПС – SEPL(L). Course manual SEP(L); 
- Додаток “E”. Курс з підготовки класу ПС – MEPL(L). Course manual MEP(L); 
- Додаток “F”. Курс з підготовки льотних інструкторів (літак) – FI(A). Course 
manual FI(A); 
- Додаток “G”. Курс з підготовки інструкторів класу ПС – CRI. Course manual 
CRI; 

- Додаток “H”. Курс з підготовки інструкторів польотів за приладами (літак) – 
IRI(A). Course manual IRI(A); 

- Додаток “I”. Курс з підготовки до польотів уночі – NVFR. Course manual NVFR. 
Скорочений перелік елементів складено у формі карток для полегшення 
щоденного та оперативного використання інструкторами та мають 
знаходитися на старті (на аеродромі).  
-Додаток “J” Комплексний курс з підготовки комерційного пілота (літак)  
CPL\IR. Course manual CPL(A)\IR-integrate 

2.3. СТРУКТУРА КУРСУ – ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ 

Усі програми льотної підготовки складаються із етапів, мінімальна кількість 
етапів за курсом - один.  

Кожен етап льотної підготовки закінчується льотним прогресивним тестом. 

Розподілення на етапи відображено у відповідних програмах льотної 
підготовки. 

Льотні тренування, як правило, мають бути виконані у послідовності що 
вказано у відповідних програмах льотної підготовки. Це забезпечує найбільш 
доцільну послідовність навчання.  
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Якщо відхилення від стандартної послідовності необхідне у зв’язку, 
наприклад, із погодними умовами або станом повітряного судна, дані 
необхідно зазначити в плані льотного тренування. 

Детальніше дивись відповідний додатк до CHAS-TM-M: 

- Додаток “A”. Курс з підготовки приватного пілота (літак) - PPL(A). Course 
manual PPL(A); 
- Додаток “B”. Модульний курс з підготовки комерційного пілота (літак) - 
CPL(A). Modular course manual CPL(A); 
- Додаток “C”. Модульний курс з підготовки до польотів за приладами (літак) 
- IR(A). Modular course manual IR(A); 
- Додаток “D”. Курс з підготовки класу ПС – SEPL(L). Course manual SEP(L); 
- Додаток “E”. Курс з підготовки класу ПС – MEPL(L). Course manual MEP(L); 
- Додаток “F”. Курс з підготовки льотних інструкторів (літак) – FI(A). Course 
manual FI(A); 
- Додаток “G”. Курс з підготовки інструкторів класу ПС – CRI. Course manual 
CRI; 

- Додаток “H”. Курс з підготовки інструкторів польотів за приладами (літак) – 
IRI(A). Course manual IRI(A); 

- Додаток “I”. Курс з підготовки до польотів уночі – NVFR. Course manual NVFR. 

-Додаток “J” Комплексний курс з підготовки комерційного пілота (літак)  
CPL\IR. Course manual CPL(A)\IR-integrate 

 

2.4. СТРУКТУРА КУРСУ – ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

Керівник підготовки відповідає за поєднання льотного навчання з 
теоретичною підготовкою у такий спосіб, щоб курсант мав змогу 
використовувати отриманні теоретичні знання під час льотної підготовки. 

Програми льотної підготовки передбачають можливість допуску до льотного 
навчання в межах відповідного курсу, до моменту повного завершення 
теоретичного навчання за відповідним курсом підготовки. 

Курсант може бути допущений до льотного навчання після завершення 
навчання за першим етапом теоретичної підготовки (Дивись Розділ 4, пункт 
4.1) за відповідною програмою теоретичної підготовки. Етапи льотної 
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підготовки, які можуть бути пройдені до моменту отримання свідоцтва про 
завершення теоретичної підготовки, вказані у відповідних Курсах підготовки. 

2.5. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ 

Перш ніж перейти від одного етапу підготовки до наступного, курсант має: 

o Виконати всі вправи відповідно до етапу підготовки та виконати всі 
тренувальні польоти відповідно до етапу на задовільному рівні (вийняток – 
допуск до першого самостійного польоту); 
o Виконати учбові польотів згідно з мінімально вказаним об’ємом, 
відповідно до етапу; 
o Пройти відповідне льотне прогресивне тестування. 

Рівень підготовки курсанта за етапом та можливість переведення його до 
наступного етапу навчання визначає перевіряючий льотний інструктор на 
основі проведеного льотного прогресивного тестування. 

Вимоги для переведення на наступний етап вказано у відповідних курсах 
підготовки. 

2.6. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ 

2.6.1.  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Перехід від одного тренування до іншого здійснює пілот-інструктор 
відповідно до послідовності проходження тренувань за програмою на основі 
аналізу якості виконання тренувань курсантом із відповідним записом до 
плану підготовки. Скорочувати норми нальоту і кількість польотів, зазначених 
у програмі забороняється. 

Інструктажі мають проводитися у відповідності до цього Керівництва та КЛЕ 
ПС. Основну увагу при інструктажах протягом всього періоду навчання 
потрібно приділяти льотній майстерності курсантів. 

Порядок проходження вправ льотної підготовки, що вказано у льотних 
програмах розраховано на стандартні умови, тобто наявність відповідних 
погодних умов, стану повітряного судна та підготовленості курсанта. 
Інструктор може дещо корегувати порядок проходження льотної підготовки, 
дотримуючись наступних обмежень: 
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 Причину відхилення від порядку проходження вправ за програмою, 
має бути відображено у плані підготовки. 

 Перш ніж перейти до наступного етапу льотної підготовки, курсант має 
виконати усі вправи передбачені даним етапом та досягти 
запланованого рівня підготовки (вийняток – допуск до першого 
самостійного польоту). 

 Тренування по відновленню нормальних режимів польоту після 
виконання звалювання та входження у штопор мають бути виконані до 
першого самостійного польоту. 

 Перед допуском до самостійних польотів за маршрутом, курсант має 
пройти навчання з інструктором щодо навігації на малих висотах та 
незапланованих відхилень від плану польоту та процедур при втраті 
орієнтування. Даний пункт застосовується при первинному навчанні на 
отримання свідоцтва члена екіпажу. 

2.6.2. ПЕРЕДПОЛІТНИЙ ІНСТРУКТАЖ 

2.6.2.1. Перед польотом для відпрацювання нової вправи, курсант має 
пройти з інструктором передполітний інструктаж, що має містити 
фундаментальні теоретичні знання. Питання для розгляду мають стосуватися 
знань курсанта у застосуванні до запланованого польоту, задля демонстрації 
необхідних теоретичних знань. 

Передполітний інструктаж має бути пройдено безпосередньо перед 
польотом. Цей інструктаж має включати в себе детальну інформацію 
стосовно порядку, в якому вправа має виконуватися, розподіл  обов’язків під 
час польоту та стандарти підготовки, яких має бути досягнено. Інструктаж має 
також включати розгляд інформації AIS та метеорологічну інформацію, що 
стосується польоту. Питання льотної майстерності та безпеки польотів 
повинні бути включені до передполітного інструктажу. 

2.6.3. ПІСЛЯПОЛІТНИЙ РОЗБІР 

Після завершення роботи із першочерговою документацією (заповнення 
бортового журналу, виконання технічних записів і т.п.) одразу має бути 
проведено післяполітний розбір.  
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Дуже важливо, щоб інструктор провів розгляд усіх зауважень, що мали місце. 
Усі зауваження мають бути відображено у льотній (робочі) книжці курсанта – 
пілота. 

2.6.4.  ДОТРИМАННЯ ПРОГРАМИ ТА ВИМОГ ПІДГОТОВКИ 

Інструктори мають надавати інструктажі відповідно до льотної підготовки 
навчальної програми відповідно до цієї Частини Керівництва та теоретичного 
навчального плану відповідно до Частини 4. Дуже важливо, щоб інструктаж 
мав стандартизовану форму, щоб уникнути плутанини при польотах курсанта 
з більш ніж одним інструктором.  

Будь-які приклади відсутності стандартизації повинні бути доведені до 
відома керівництва ATO CHAS. 

2.6.5.  ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА САМОСТІЙНІ ПОЛЬОТИ 

Курсант може отримати дозвіл на виконання самостійного польоту лише 
після проведення детального передполітного інструктажу із закріпленим 
інструктором. Льотний інструктор з обмеженими правами може дозволити 
самостійний політ курсанта тільки в присутності FI, який здійснює нагляд та 
відповідно затверджений ATO CHAS для цієї мети. 

При незадовільно виконаному самостійному польоті подальші тренувальні 
польоти слухача необхідно припинити, після чого надається додаткове 
тренування з інструктором для ліквідації допущених помилок. 

2.7. ПОТОЧНІ ПЕРЕВІРКИ 

Льотні прогресивні тести виконуються по закінченні кожного етапу льотної 
підготовки, згідно програм льотної підготовки. При проведенні льотних 
прогресивних тестів, необхідно користуватися нормативами оцінок по 
підготовці і виконанню польоту ПС:  
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Нормативи оцінок по підготовці і виконанню польоту ПС 
 

Зміст перевірки 
Оцінки 

«5» «4» «3» 
1 2 3 4 

 
I. ПІДГОТОВКА ДО ПОЛЬОТУ 

1. Знання КЛЕ (5-7 питань) 
Правильні 

відповіді на усі 
питання 

Правильні, 
неповні 

відповіді на 
один-два 
питання 

Правильні, 
неповні 

відповіді більш 
ніж на два 

питання 
2. Передполітна підготовка в 
службах аеропорту Без зауважень Одне 

зауваження 
Два 

зауваження 
3. Передполітна підготовка на 
ПС Без зауважень Одне 

зауваження 
Два 

зауваження 
4. Запуск двигуна, контроль 
обладнання та систем Без зауважень Одне 

зауваження 
Два 

зауваження 
 

II. ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТУ 

1. Руління Без зауважень Одне 
зауваження 

Два 
зауваження 

2. Зліт:    
- напрямок розбігу; до 1 м від осі ЗПС до 2 м від осі 

ЗПС >3 м від осі ЗПС 

- швидкість відриву, knots Розрахункова/+3 Розрахункова/+
5 

Розрахункова/+
10 

3. Набір висоти:    
- швидкість, knots -5/+5 -5/+10 -5/+15 
4. Горизонтальний політ:    
- швидкість, knots; -5/+5 -5/+10 -5/+15 
- висота, ft; ±50 ±100 ±150 
- курс, град. ±5 ±10 ±15 
5. Розворот:    
- крен, град.; Заданий ±2 Заданий ±5 Заданий ±10 
- координація Кулька в центрі Відхилення 

кульки на 0,5 
діаметра 

Відхилення 
кульки на 
діаметр 

6. Зниження:    
- вертикальна швидкість, 

ft/min; Розрахункова ±100 
Розрахункова 

±200 
Розрахункова 

±300 
- повітряна швидкість, knots; -5/+5 -5/+10 -5/+15 
- курс, град. ±5 ±10 ±15 
7. Виконання схеми заходу на Без зауважень Одне Два 
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посадку зауваження зауваження 
8. Розрахунок на посадку:    
- місце приземлення, ft; ±100 ±200 ±300 
- швидкість приземлення, 

knots 
Розрахункова  

-2/+2 
Розрахункова  

-2/+5 
Розрахункова  

-2/+10 
 

III. ЛІТАКОВОДІННЯ 

1.Попередній розрахунок 
польоту Без зауважень Одне 

зауваження 
Два 

зауваження 
2. Перевірка і підготовка 
навігаційного обладнання ПС Без зауважень Одне 

зауваження 
Два 

зауваження 

3. Виконання маневру при 
відході від аеродрому Без зауважень Одне 

зауваження 
Два 

зауваження 
4. Розрахунок часу прольоту КО, 
хв.  ± 2 ± 5 ± 10 

5. Розрахунок елементів 
зниження і захід на посадку 

Без помилок Одна помилка Дві помилки 

6. Виконання маневру при 
зниженні і заході на посадку Без зауважень Одне 

зауваження 
Два 

зауваження 
 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЕКІПАЖА 

1. Виконання  карти 
контрольної перевірки Без зауважень Одне 

зауваження 
Два 

зауваження 
2. Виконання Інструкції з 
взаємодії Без зауважень Одне 

зауваження 
Два 

зауваження 
3. Експлуатація систем ПС і 
спецобладнання Без зауважень Одне 

зауваження 
Два 

зауваження 
4. Ведення радіозв’язку і 
спостереження за повітряним 
простором 

Без зауважень Одне 
зауваження 

Два 
зауваження 

5. Дисципліна Без зауважень Одне 
зауваження 

Два 
зауваження 

   Питання, що задаються, повинні безпосередньо стосуватися дій екіпажу 
в особливих випадках польоту 
 

Вказані вище нормативи наведені для загального керівництва. Особа що 
перевіряє може зробити поправку на умови турбулентності, особливості 
управління та льотно-технічні характеристики літака, що використовується, за 
наявності таких умов. 
Однак наведені нижче нормативи є обов’язковими. Неспроможність курсанта 
виконати політ відповідно до нормативів наведених в таблиці нижче є ознакою 
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неможливості допущення курсанта до самостійного польоту, що тягне за собою 
додаткове льотне навчання. 

Висота  
Політ у звичайному режимі ± 150 футів (50 метрів) 
Із змодельованою відмовою двигуна ± 200 футів (65 метрів) 
  
Курс / Витримування курсу за радіозасобами 
Політ у звичайному режимі ± 10о 
Із змодельованою відмовою двигуна ± 15о 
  
Швидкість  
Зліт та захід на посадку -5/+15вузлів (-9/+27 км/год) 
Всі інші режими ±15 (±27 км/год) 

 

2.7.2 ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВІРЯЮЧОГО ІНСТРУКТОРА ДЛЯ ЛЬОТНОГО 
ПРОГРЕСИВНОГО ТЕСТУ. 

Відповідальним за льотне прогресивне тестування є CFI. При призначенні FI 
для льотного прогресивного тестування, перевага віддається інструктору із 
найбільшим інструкторським досвідом. 

Інструктор, що проводить льотне прогресивне тестування призначається 
Головним льотним інструктором а за його відсутності - Керівником 
підготовки. 

2.7.3  ПРОВЕДЕННЯ ЛЬОТНИХ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕСТІВ. 

Критерії оцінки за льотним прогресивним тестом вказано у таблиці 2.1 
«Нормативами оцінок по підготовці і виконанню польоту ПС», вище та 
таблиці 2.2. 

2.7.4  ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Після завершення льотного прогресивного тестування, інструктор, що 
виконував тестування, має заповнити відповідну Форму звіту про 
прогресивне льотне тестування. У формі обов’язково має бути зазначено чи 
здав/не здав курсант тест.  

У випадку негативного результату, має бути детально описано причину 
незадовільного завершення льотного тесту. 
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2.8 ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ЛЬОТНА ПЕРЕВІРКА  

Льотна (сертифікаційна) перевірка проводиться екзаменаторами, 
затвердженими SAAU.  

Порядок проведення льотної перевірки зазначено в розділі 1.9 «Перевірки та 
екзамени», Частини 1, даного Керівництва.  

2.9. ФОРМИ ЗВІТНОСТІ 

2.9.1 ПЛАН. 

Після допуску курсанта до льотного навчання, Головний льотний інструктор 
складає план проведення льотної підготовки щодо конкретного курсанта. 
План затверджує Керівник підготовки ATO CHAS. 

План складається на весь період льотного навчання відповідно до програми 
підготовки.  

План має бути доступний курсанту та зберігається у відповідного інструктора 
на протязі усього періоду навчання.  

2.9.2 ЗАВДАННЯ НА ПОЛІТ. 

Завдання на політ виписується льотним інструктором на основі планів на 
конкретну льотну зміну на конкретного інструктора та на окремий літак. Якщо 
в один день інструктор літає більш ніж на одному літаку – Завдання на політ 
оформлюється на кожний такий літак.  

Завдання на політ містить інформацію щодо кожного вильоту із точністю до 
хвилини виконання польоту, наприклад: 17:27. 

Завдання на політ, виписує інструктор, а після закінчення польотів візується 
підписом Головного льотного інструктора, а за його відсутності Керівником 
підготовки.  

Підписане Завдання на політ є основним документом, що дозволяє 
виконання навчального польоту. 

2.9.3 ЛЬОТНА (РОБОЧА) КНИГА КУРСАНТА-ПІЛОТА. 

Заповнюється курсантом-пілотом на основі даних про наліт, що міститься у 
Завданні на політ. В книжці пілот інструктор робить необхідні записи та 
ставить свій підпис.  
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Книжка зберігається до завершення навчання у курсанта. Після завершення 
навчання, книжка передається на зберігання Керівнику підготовки. 

Детальнішу інформацію про форми звітності можна отримати з розділу 1.7.3, 
Частини 1, Керівництва. 
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3 ПІДГОТОВКА НА FSTD 

3.1 ВПРАВИ З ТЕХНІКИ ПІЛОТУВАННЯ 

Всі програми льотної підготовки побудовано із використанням стандартних 
вправ льотної підготовки, що відповідають PART-FCL-1.  

Перелік вправ, що можуть бути виконано на відповідному тренажері, вказано 
у відповідних програмах льотної підготовки. 

Скорочений перелік вправ складено у формі карток для полегшення 
щоденного та оперативного використання інструкторами. 

Перелік вправ зазначено у частині 2, CHAS-TM-M. 

3.2 ДОВІДКОВИЙ ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІКИ ПІЛОТУВАННЯ 

Скорочений перелік вищезазначених елементів з загальними заголовками та 
підзаголовками відображено у відповідних програмах льотної підготовки, 
відповідних курсів підготовки. 

Скорочений перелік елементів складено у формі карток для полегшення 
щоденного та оперативного використання інструкторами. 

3.3 СТРУКТУРА КУРСУ – ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ 

Усі програми льотної підготовки, що можуть включати елементи підготовки 
на тренажері, складаються із етапів, мінімальна кількість етапів за курсом - 
один.  

Кожен етап льотної підготовки закінчується льотним прогресивним тестом. 

Розподілення на етапи відображено у відповідних програмах льотної 
підготовки. 

Льотні тренування, як правило, мають бути виконані у послідовності що 
вказано у відповідних програмах льотної підготовки. Це забезпечує найбільш 
доцільну послідовність навчання.  

Якщо відхилення від стандартної послідовності необхідне у зв’язку, 
наприклад, із технічним станом тренажеру, дані обставини повинні бути 
зазначені у плані підготовки. 
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3.4. СТРУКТУРА КУРСУ – ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

Керівник підготовки відповідає за поєднання льотного та тренажерного 
навчання з теоретичною підготовкою у такий спосіб, щоб курсант мав змогу 
використовувати отриманні теоретичні знання під час льотної підготовки. 

Програми льотної підготовки передбачають можливість допуску до льотного 
навчання в межах відповідного курсу, до моменту завершення теоретичної 
підготовки. 

Курсант може бути допущений до льотного навчання після завершення 
навчання за першим етапом теоретичної підготовки (Дивись Розділ 4, пункт 
4.1) за відповідною програмою теоретичної підготовки.  

3.5. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ 

Перш ніж перейти від одного етапу підготовки до наступного, курсант має: 

Завершити всі вправи відповідно до етапу підготовки та виконати всі 
тренажерні заняття відповідно до етапу на задовільному рівні; 

Виконати учбові польоти на тренажері за мінімально вказаним об’ємом (як 
за часом так і за кількістю), відповідно до етапу; 

Пройти відповідне льотне прогресивне тестування. 

3.6. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ 

3.6.1.  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

Допуск до виконання наступного тренування за програмою надає пілот-
інструктор (або інструктор тренажеру, якщо прийнятно) відповідно до 
послідовності проходження тренувань програми, на основі аналізу якості 
виконання тренувань курсантом із відповідним записом у план підготовки. 
Конкретні льотні тренування, які можуть бути виконано або на ПС або на 
тренажері, вказано у відповідних програмах льотної підготовки. 

Інструктажі мають проводитися у відповідності до цього Керівництва та КЛЕ 
ПС, тренажер якого використовується у конкретному випадку. Основну увагу 
при інструктажах протягом всього періоду навчання потрібно приділяти 
льотній майстерності курсантів. 
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Порядок проходження вправ льотної підготовки, що можуть бути виконано 
на тренажері, що вказано у льотних програмах розраховано на стандартні 
умови, тобто наявність вільного тренажеру, стану тренажерного комплексу та 
підготовленості курсанта. Інструктор може дещо коректувати порядок 
проходження тренажерної підготовки, з обов’язковим відображенням 
причин відхилення у план підготовки. 

Причина відхилення від порядку проходження вправ за програмою, має бути 
відображено у плані. 

3.6.2. ПЕРЕДПОЛІТНИЙ ІНСТРУКТАЖ 

Перед польотом для відпрацювання тренування, курсант має пройти з 
інструктором передполітний інструктаж, що має містити перевірку 
теоретичних знань курсантом. Питання для розгляду мають стосуватися 
знань студента відповідно до запланованого тренування. 

Передполітний інструктаж має бути пройдено безпосередньо перед 
тренуванням. Цей інструктаж має включати в себе детальну інформацію 
стосовно порядку, в якому вправа має виконуватися, розподіл обов’язків під 
час польоту та стандарти підготовки, яких має бути досягнено. Інструктаж має 
також включати інформації AIS та метеорологічну інформацію, що стосуються 
тренування на тренажері. Питання льотної майстерності та безпеки польотів 
також повинні бути включені до передполітного інструктажу. 

3.6.3. ПІСЛЯПОЛІТНИЙ ІНСТРУКТАЖ 

Після завершення тренування має бути проведено післяполітний інструктаж.  

Дуже важливо, щоб інструктор провів розгляд усіх зауважень, що мали місце. 
Усі зауваження має бути відображено у плані підготовки та Льотній (робочі) 
книжці курсанта – пілота. 

3.6.4.  ДОТРИМАННЯ ПРОГРАМИ ТА ВИМОГ ПІДГОТОВКИ 

Інструктори мають надавати інструктажі відповідно до навчальної програми 
льотної підготовки згідно з цією Частиною Керівництва та теоретичним 
навчальним планом, відповідно до Частини 4. Дуже важливо, щоб інструктаж 
мав стандартизовану форму, щоб уникнути плутанини при навчанні курсанта 
з більш ніж одним інструктором.  
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Будь-які приклади відсутності стандартизації повинні бути доведені до 
відома Головного льотного інструктора. 

3.7. ПОТОЧНІ ПЕРЕВІРКИ 

При проведенні тренажерної підготовки, необхідно користуватися 
нормативами оцінок по підготовці і виконанню польотів ПС, Частина 2, CHAS-
TM-M. 

Прогресивні льотні тестування можна виконувати на FSTD. 

3.8. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ЛЬОТНА ПЕРЕВІРКА  

За допомогою тренажеру, може бути виконано лише кваліфікаційну 
(професійну) перевірку, із екзаменаторами, уповноваженим SAAU. 

Сертифікаційна (льотна) перевірка може бути виконана лише на ПС в умовах 
реального польоту. 

Порядок проведення сертифікаційної та кваліфікаційної перевірок зазначено 
в розділі 1.9 «Перевірки та екзамени», Частини 1, даного Керівництва. 

3.9. ФОРМИ ЗВІТНОСТІ 

3.9.1. Вся звітність у повному обсязі відповідає описаному в п.2.9 «Форми 
звітності», Частини 2, Керівництва. 
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4 ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА 

4.1 СТРУКТУРА КУРСУ 

Всі програми теоретичної підготовки відповідають PART-FCL. 

Навчання за теоретичними програмами підготовки за відповідними курсами 
може бути пройдено як в ATO CHAS, так і за договором в іншій організації. За 
договором підготовка може виконуватися як в сертифікованому SAAU 
навчальному закладі з підготовки льотного складу так і в організації, що 
немає сертифікату SAAU. У випадку якщо організація не має сертифікату 
SAAU, нагляд за такою підготовкою виконує ATO CHAS, а всі процедури, що 
стосуються підготовки в такій організації мають відповідати затвердженим 
процедурам ATO CHAS. 

У випадку теоретичної підготовки курсантів іншим навчальним закладом, 
Керівник підготовки має наглядати за цією частиною підготовки, щоб 
контролювати якість теоретичної частини підготовки. 

Теоретичні заняття в ATO CHAS включають в себе заняття в навчальній 
аудиторії, але може також включати в себе такі заняття як показ 
інтерактивного відео, слайдові презентації, навчання із використанням 
комп'ютерної техніки та інші види навчання. 

Програми теоретичної підготовки діляться на етапи. Кількість етапів 
теоретичної підготовки за програмою вказано у відповідних програмах. 
Мінімальна кількість етапів – один. 

Завершення теоретичної підготовки за першим етапом теоретичної 
підготовки та здача теоретичного прогресивного тестування за етапом, надає 
право слухачу приступити до програми льотної підготовки, якщо така 
можливість передбачена курсом.  

ATO CHAS виконує теоретичну підготовку за двома формами навчання: 

 Стаціонарна (денна) форма навчання; 
 Дистанційна (заочна) форма навчання. 

4.1.1 СТАЦІОНАРНА (ДЕННА) ФОРМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Заняття за теоретичними програмами курсів при стаціонарній формі 
навчання, як правило, проводиться у навчальних аудиторіях, а також можуть 
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проводитися на території аеродромів, авіаційних ангарів, музеїв та інших 
локацій, що можуть мати позитивний вплив на засвоєння теоретичного 
матеріалу.  

Заняття в аудиторії включають лекційну викладку, інтерактивні засоби 
підготовки, відео/слайдові презентації, підготовка із використанням 
комп’ютерів, а також теоретичні прогресивні тестування за пройденими 
етапами теоретичної підготовки та підсумкові екзамени (якщо передбачені).  

Слухач має отримати відповідні навчальні посібники по кожному із 
предметів, передбаченого програмою. Посібники можуть бути як у 
надрукованому так і в електронному вигляді (прийнятному для слухача).  

4.1.2 ДИСТАНЦІЙНА (ЗАОЧНА) ФОРМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Процедури дистанційного навчання розроблено згідно вимог Part-FCL AMC1 
ORA.ATO.300 General, а саме: 

Дистанційна форма підготовки в ATO CHAS використовується при підготовці 
відповідно до Курсів на отримання свідоцтво приватного пілота, 
комерційного пілота та при навчанні на допуск до польотів за приладами.  
При використанні дистанційної форми підготовки  ATO CHAS забезпечує 
виконання наступних умов: 

 Слухач має навчатися щонайменше 15-ть годин на тиждень; 
 Максимум кожні 15 годин занять, за кожним предметом, 

завершуються прогресивним теоретичним тестуванням, результати 
якого розглядаються інструкторським складом ТОВ ЧВАШ; 

 Тестування для самоконтролю надаються в інтервалі від 5 до 10 годин 
занять за кожним предметом; 

 Протягом всієї програми підготовки, слухач має можливість прямого 
контакту з інструктором по телефону або за допомогою Інтернет 
технологій.  

 Підготовка у класі виконується за кожним предметом. Загальний об’єм 
занять у класі складає не менше ніж 10% часу, передбачених 
програмою за кожним предметом. 

 Результати тестувань, що зберігаються у базі даних, можуть бути 
відсортовані та відображені за прізвищем та ініціалами курсанта, 
предметом та датою тесту. 
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 Конспекти з теоретичних дисциплін за відповідною програмою 
теоретичної підготовки, доступні слухачу в електронному вигляді, за 
Інтернет – адресою, що вказано у відповідному Курсі підготовки. 

У випадку дистанційного навчання, слухач має використовувати спеціальне 
програмне забезпечення, що забезпечує проходження прогресивних тестів, 
використовуючи мережу Інтернет. Програмне забезпечення знаходиться за 
Інтернет - адресою, що вказано у відповідному додатку до CHAS-TM-M: 

- Додаток “A”. Курс з підготовки приватного пілота (літак) - PPL(A). Course 
manual PPL(A); 

- Додаток “B”. Модульний курс з підготовки комерційного пілота (літак) - 
CPL(A). Modular course manual CPL(A); 

- Додаток “C”. Модульний курс з підготовки до польотів за приладами (літак) 
- IR(A). Modular course manual IR(A). 

Покрокова процедура дистанційного навчання.  

Процедуру, загалом, можна описати, розклавши її на основні процеси: 

Зарахування кандидата до навчального центру ATO CHAS у групу 
теоретичного навчання за відповідним  курсом підготовки, згідно вимог 
Частини 1, Керівництва. 

У призначений день, слухач прибуває до ATO CHAS для проходження 
вступного інструктажу на якому розглядаються питання проходження 
теоретичного навчання за Курсом, а саме: 

а) Знайомство слухача з інструкторським складом з теоретичної підготовки, 
та інформування щодо дисциплін, які викладають викладачі; 

б) Знайомство із планом-графіком проведення теоретичного дистанційного 
навчання: 

- План – графік складається виходячи із урахуванням вимог, зазначених у 
пункті 4.1.2, Частини 4, CHAS-TM-M. 

- План – графік  складається із зазначенням дати, коли відбуваються заняття в 
аудиторії. Також зазначається дата та час проведення екзаменаційних сесій. 
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Далі слухач отримує ключ доступу до захищеної бази даних, що містить 
навчальні матеріали за передбаченими дисциплінами згідно програми 
теоретичної підготовки. 

Після завершення дистанційного навчання, слухач має прибути до ATO CHAS 
для здачі підсумкових екзаменів в аудиторії. 

4.2.  НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

Для кожної програми теоретичної підготовки інструкторським складом ATO 
CHAS розроблено конспекти лекцій. Для підготовки комерційих пілотів та 
польотів за приладами використовується матеріали сторонніх організацій, 
погоджених з SAAU. 

Слухачам надаються матеріали для теоретичної самостійної підготовки у 
надрукованому або електронному (прийнятному для слухача) вигляді. 

Також можуть використовуватися матеріали сторонніх організацій. 
Детальніше дивись відповідний курс підготовки. 

4.3.  ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Заняття в ATO CHAS проводяться згідно з розкладом занять, затвердженим 
HT. Зміна розкладу, як виняток, у разі нагальної необхідності, може 
проводитись з дозволу HT. Інформація про зміни в розкладі занять 
доводяться до викладачів та слухачів, будь яким прийнятним способом. 

Журнал проведення занять ведеться для кожної групи і є основним 
документом обліку проведених занять викладачами, успішності і 
відвідування занять слухачами. 

У випадку дистанційної форми навчання, Журнал проведення занять 
ведеться відповідно щодо кожного заняття проведеного в аудиторії. 

Заняття в аудиторії в ATO CHAS проводяться за розкладом. Відволікання від 
занять викладачів та слухачів заборонено. Слухач може бути звільненим від 
занять тільки у виключних випадках за погодженням із HT або CTKI. 

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.  
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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-TM-M. 

Форма звіту про теоретичне прогресивне тестування, міститься у Журналі 
обліку навчальних занять (Додаток 3).  

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 обєму 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, що вказано у відповідному Курсі підготовки. 

Форма звіту про теоретичне прогресивне тестування, міститься у Журналі 
обліку навчальних занять (Додаток 3).  

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.  
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. 
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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 план – графіку теоретичної підготовки, слухач отримує доступ до 
прогресивного теоретичного тесту, із використанням програмного 
забезпечення. 

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, CHAS-
TM-M. 

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. 
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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. 
При письмовому варіанті екзаменатор заздалегідь готує варіанти 
екзаменаційних білетів. Слухач отримує варіант екзаменаційного білету із 
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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 ТОВ ЧВАШ. 

Максимальна кількість спроб здачі екзамену за дисципліною – 3. Перездача 
можлива лиша на третій день, після невділої спроби. Якщо всі три спроби 
були невдалими – курсант має пройти підготовку у повному обсязі за курсом 
із самого початки. 

Екзамени з теоретичної підготовки проводять уповноважені SAAU 
екзаменатори відповідно до процедур, описаних у Part-FCL. Викладачі, що 
погоджені із SAAU, також є допущені до виконання функції Екзаменатора 
відповідних теоретичних дисциплін. 

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 
 

 
Генеральному директору ТОВ 
«ЧВАШ» Яніну В.Д. 
Кандидата на навчання 
_________________________________ 
_________________________________ 

(П.І.Б.) 

+380_____________________________ 
(телефон.) 

 
 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу прийняти мене на навчання до ATO ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА ВИЩА АВІАЦІЙНА 
ШКОЛА» на Курс ________________________________________________________, 
теоретичне навчання за якими планується у період з «___» ______________ 201__ р.                   
по  «___» ______________ 201__ р., із подальшим льотним навчанням за Курсом. 

Зі свого боку, зобов’язуюсь чітко та своєчасно виконувати розпорядження 
інструкторів з теоретичної та льотної підготовки. 

 
Вчасну оплату гарантую. 
 
До заяви додаються: 
1. Дві (2) фотокартки формату 3,5 х 4,5 см  
2. Копія паспорту громадянина України 
3. Копія ідентифікаційного коду 
4. Копію першої сторінки закордонного паспорту 
5. Диплом/атестат, що свідчить про наявність вищої/базової освіти. 

 
Цим підписом, я засвідчую що мене ознайомлено з відповідними положеннями, 

що стосуються об’єму підготовки викладеними в Керівництві з підготовки та 
відповідному Курсі підготовки. Мене проінформовано про необхідність проходження 
відповідної підготовки з питань Авіаційної Безпеки, Аварійно-рятувальної підготовки, а 
також про необхідність отримання медичного сертифікату, відповідно до курсу 
підготовки. 

Надаю згоду на зберігання та обробку особистих даних в об’ємі, що необхідний 
для проходження відповідної підготовки. 

 
      Дата: « _____ » _________________ 2018 р                                          ________________ 
                                                                                                                                                                                                                        (підпис) 
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Додаток 2 

 

Характеристика кандидата на навчання 

1. П.І.Б________________________________________________________________________ 

3. Дата народження кандидата ___________________________________________________ 

4. Освіта ______________________________________________________________________ 

5. Медична придатність _________________________________________________________ 

6. Попередній льотний досвід ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Зараховано льотного часу 

______________________________________________________ 

8. Мова навчання 

_______________________________________________________________ 

9. Наявність ліцензій/кваліфікаційних відміток ______________________________________ 

11. Контактний телефон _________________________________________________________ 

12. дата заповнення характеристики   «_____»  __________________ 2019 року 
 
13. Характеристику заповнив   ____________________________________________________ 
                                                                                                                                  (Посада) 

 
                                                           _________________           _______________________________ 
                                                                                                            (Підпис)            (П.І.Б) 
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Додаток 3  
 
          ЗАТВЕРДЖУЮ 
         Генеральний директор  
         ТОВ «ЧВАШ» 
         В.Д. Янін 

«____»_________________ 
2019р. 

ЖУРНАЛ 

обліку навчальних занять 

з курсу ____(назва курсу)___________ 

 

групи № ______ 

початок:       «___» ____________ 201__р 

закінчення:  «___» ____________ 201__р 

 
Додаток 3 (продовження) 

ЗМІСТ 
 

 
№ 

п.п. 

 
 

Найменування предмета 
 

 
Прізвище 
викладача 

 
№ сторінки 

1 Фізіологічні / психологічні фактори П.І.Б. 4 

2 Політ за приладами П.І.Б. 6 

3 Радіонавігаційні засоби П.І.Б. 8 

4 Публікації аеронавігаційної інформації П.І.Б. 10 

5 Загальне планування польоту П.І.Б. 12 

6 Права власника кваліфікаційної відмітки польотів за 
приладами 

П.І.Б. 14 
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Додаток 3 (продовження) 
Предмет:  Повітряне право ВСЬОГО годин:    12:00 
 Аудиторні зан.:      02:00 
 Самостійні зан.:    10:00 

 

ВИКЛАДАЧ_______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Облік відвідування та поточної успішності 

 

№ ДАТА 
,    ,19 ,    ,19 ,    ,19 ,    ,19 ,    ,19 ,    ,19 ,    ,19 ,    ,19 ,  ,19 ,  ,19 

1           
2           
3           
4           
5           
6           

 
Облік здачі обов’язкових тестів через мережу Інтернет 

 ,    ,19 ,    ,19 ,    ,19 ,    ,19 ,    ,19 ,    ,19 ,    ,19 ,    ,19 ,  ,19 ,    ,19 

1           
2           
3           
4           
5           
6           

 

Дата  
проведення  
аудиторних 

занять 

Кількість годин 
Аудиторні 

заняття 

 
Стислий зміст заняття 

роботи 

 
Підпис 

викладача 
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Додаток 4 
Приклад екзаменаційного білету 

Білет № «n» 

1. Питання. 

1. Неправильна відповідь  
2. Неправильна відповідь 
3. Правильна відповідь 
4. Неправильна відповідь 

2. Питання. 

1. Правильна відповідь 
2. Неправильна відповідь 
3. Неправильна відповідь 
4. Неправильна відповідь 

 

Додаток 5 

Аркуш відповідей на екзаменаційні запитання 
 
 

Дисципліна________________________________________________________ 
 
Прізвище та підпис особи, що складає 
іспит______________________________________  

Варіант тесту:_______ 
 

№Ques. A B C D  №Ques. A B C D 
1      8     
2      9     
3      10     
4      11     
5      12     
6      13     
7      14     

 
  
Дата іспиту:___________________________                  Результат ________________________ 
 
 
П.І.Б. екзаменатора ____________________                 Підпис екзаменатора ______________  
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Додаток 6 

ЧЕРНІГІВСЬКА ВИЩА АВІАЦІЙНА ШКОЛА 

ПРОГРАМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ _______________________________________ 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ № ______/_______  
 

Группа________________  

з дисципліни 
«________________________________________________________» 
Дата проведення «____» _________________ 2019 р. 

 

Початок екзамену: _____ год. ____ хв.                

Закінчення екзамену: _____ год. ____хв.  
 
Екзаменатор   
_______________________________________________________________ 

(П.І.Б.) 
 

№ 
п/п П.І.Б. Оцінка 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
Керівник підготовки ЧВАШ  ______________         
                                                               (підпис) 
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Додаток 7 
Основні розділи робочої книги курсанта - пілота 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДАТА 
(дд/мм/рр) 

DATE 
(dd/mm/yy) 

ВИЛІТ 
DEPARTURE 

ПРИЛІТ 
ARRIVAL 

ПОВІТРЯНЕ СУДНО 
AIRCRAFT 

 
ЧАС РОБОТИ 

ОДНОГО ПІЛОТА 
SINGLE PILOT TIME 

Ч
А

С
 Р

О
Б

О
Т

И
 К

ІЛ
Ь

К
О

Х
 

П
ІЛ

О
Т

ІВ
 

M
U

L
T

I 
P

IL
O

T
 T

IM
E

 

П
О

В
Н

И
Й

 Ч
А

С
 

П
О

Л
Ь

О
Т

У
 

T
O

T
A

L
 T

IM
E

 O
F

 F
L

IG
H

T
 

ІМ'Я KПC 
PIC NAME 

ПОСАДКИ 
LANDINGS 

МІСЦЕ 
PLACE 

ЧАС 
TIME 

МІСЦЕ 
PLACE 

ЧАС 
TIME 

МАРКА,  
МОДЕЛЬ 
MAKE,  
MODEL 

РЕЄСТРА-
ЦІЯ 

REGIST-
RATION 

ОДНО-
ДВИ-

ГУННИЙ 
SE 

БАГАТО-
ДВИ-

ГУННИЙ 
ME 

ДЕНЬ 
DAY 

НІЧ 
NIGHT 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

УСЬОГО ПО СТОРІНЦІ 
TOTAL THIS PAGE 

    

УСЬОГО 3 ПОПЕРЕДНІМИ СТОРІНКАМИ 
TOTAL WITH PREVIOUS PAGES 
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Додаток 7 
продовження 

9 10 11 12 13 14 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ 
УМОВНИЙ ЧАС 
OPERATIONAL  

CONDITION TIME 

ЧАС РОБОТИ ПІЛОТА 
PILOT FUNCTION TIME 

ЗАНЯТТЯ НА КОМПЛЕКСНОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРИЛАДІ 

SYNTHETIC TRAINING DEVICES 
SESSION 

НОМЕР 
ТРЕНУВАНЛЬНОГО 

ПОЛЬОТУ  
ТА ВПРАВ 

TRAINING FLIGHT 
AND 

EXERCISES 
NUMBER 

ЗА МАРШРУТОМ 
СROSS COUNTRY 

ПРИМІТКИ ТА 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

 
REMARKS AND 

ENDORSEMENTS НІЧ 
NIGHT 

ППП 
IFR 

 
КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ 

 
 
 

PIC 

 
КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ 
КУРСАНТ 

 
 

SPIC 

 
3 ІНСТРУК-

ТОРОМ 
 
 
 

DUAL 

 
САМОС- 

ТІЙНІ 
ПОЛЬОТИ 

 
 

SOLO 

 
ДАТА 

(дд/мм/рр) 
DATE 

(dd/mm/yy) 

 
ТИП 

TYPE 

 
ПОВНИЙ 

ЧАС 
ЗАНЯТТЯ 

TOTAL 
TIME OF 
SESSION 

З 
НСТРУКТО-

РОМ  
 
 
 

DUAL 

САМОС-
ТІЙНО 

  
 
 
 

SOLO 

             

             
             
             
             
             
             
             
             
             

            

Я підтверджую 
правильність всіх 
записів, що внесені 
до цього журналу 
I certify that the entries 
in this log are true 
 
________________ 

ПІДПИС інструктора 
FI’s SIGNATURE   

          

  



TRAINING MANUAL (MASTER) 

 
ЧАСТИНА 5. ДОДАТКИ 
 
 

Видання 
1 

Ревізія 
0 

Дата ревізії 
01.05.2019 CHAS-TM-M Сторінка 151 

 

Додаток 7 
продовження 

ПІДГОТОВКА ДО ПОЛЬОТІВ НА «_____»___________ 20____ рік, аеродром «_______________________» 
  Preparation   for   flight                  d a t e                                                   airdrome 

Завдання на льотну зміну / Task for flight  
 
 

№ впр. 
Exercise №. 

Назва вправи 
Exercise description 

Кількість польотів 
Number of flights 

Час/Time 
1 політ/1flight Загал/together 

     
     
     
     

 
 
 

WIND                         °/                   mps QNH    HPa TEMP                             °C 
 
 

AC Type ____________________   Reg. UR-___________   ПУСТ = ____________ кg  MTOW = ___________ кg 
 

До польотів 
підготовленний: 

Ready for flight 
Підпис студента-пілота /  

Student pilot signature 
П.І.Б та підпис пілота-інструктора /  

Flight instructor signature 
 

Післяпольотний інструктаж 
 
 
 
 
 

Висновок: Продовжити льотну підготовку  
Підпис пілота-інструктора / Flight instructor signature  

Повторити попередні тренування  
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Додаток 8 

Приклад плану льотної підготовки 

Графік проходження льотноїй підготовки, курс SEP(L) _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                        (П.І.Б. курсанта)  

 
 

Тренува
ння Опис тренування 

Час (год.хв) 
Польо-

тів 
Загаль- 
ний час 

ПС / 
FNPT 

Стандартні 
вправи, 

 

  Д
ат

а 

Medical д д м м г г 
Dual PIC SPIC АРЗ д д м м г г 

АБ д д м м г г 
Етап 1  

S1 Руління, зліт та набір висоти 00.20 - - 1 00.20 ПС 2CR Виконано пол.:      год.:     
підпис курсанта 

Дата 

заув. 
прим 

 

да
лі

 Підпис FI 
 

S2 Прямолінійний горизонтальний політ 00.20 - - 1 00.20 ПС 4CR Виконано пол.:      год.:      
підпис курсанта 

Дата 

заув. 
прим 

 

да
лі

 Підпис FI 
 

S3 Прямолінійний горизонтальний політ 00.20 - - 1 00.20 ПС 4CR Виконано пол.:      год.:      
підпис курсанта 

Дата 

заув. 
прим 

 

да
лі

 Підпис FI 
 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

__________ HT FTO CHAS 
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Додаток 9 

 
 

ЧЕРНІГІВСЬКА ВИЩА АВІАЦІЙНА ШКОЛА 

 
ЗАДАНИЕ НА ПОЛЕТ  № 2018/     /     -    . 

 

Командир ВС (инструктор): _______________________________________ 
 
Дата вылета: “____” _________ 2019г 

 
Начало работы: ____ час. ___ мин. 

 
Тип ВС: Cessna    172M 

 
Бортовой номер UR-______ 

 
Должность Ф.И.О. / Name 

Курсант 
Kadet 1  

Курсант 
Kadet 2  

Курсант 
Kadet 3  

Курсант 
Kadet 4  

Курсант 
Kadet 5  

Проверяющий 
Check Airman 

 

 
Цель полета 
(тренировки):_____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Маршрут полета:_________________________________________________ 
 
Экипаж допущен к полетам:________________________________________ 

 
Экипаж к полету подготовлен. 

 
_____________________________________________________________________________ 

(пордпись и Ф.И.О. интсруктора/КВС) 
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Додаток 9 (продовження) 

ОТЧЕТ О ПОЛЕТАХ  

Экипаж самолета Cessna 172М. Бортовой номер UR-_______. FTO «ЧЕРНИГОВСКАЯ ВЫСШАЯ АВИАЦИОННАЯ ШКОЛА» 
 

Дата Пункты взлета / посадки 

К
ур

са
нт

 

So
lo

 

Ра
сс

то
ян

ие
, к

м
 

Время, налет часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

за
хо

до
в 

на
 п

ос
ад

у 
(к

ас
ан

ий
) Горючее 

№
 з

ад
ач

и 
 П

ре
дп

ол
ет

на
я 

по
дг

от
ов

ка
 

пр
ой

де
на

, п
од

пи
сь

 
К

В
С

 

В
зл

ет
а 

ч,
 м

ин
 

 П
ос

ад
ки

 
ч,

 м
ин

 

В
се

го
 

ч,
 м

ин
 

В том числе 

О
ст

ат
ок

, л
 

 За
пр

ав
ле

но
, л

 

В
се

го
, л

 

Ра
сх

од
, л

 

Н
оч

ью
 

ч,
 м

ин
  

П
о 

пр
иб

ор
ам

 
ч,

 м
ин

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  18 

  /   /                      /        :     :     :     :     :        
  /   /                     /        :     :     :     :     :        
  /   /                     /        :     :     :     :     :        
  /   /                     /        :     :     :     :     :        
  /   /                     /        :     :     :     :     :        
ИТОГО:        :     :     :       

 
Примечания: _____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Пилот - инструктор /Командир ВС___________________________________ 

                                                                                                                                                           (подпись) 
                                                                                                                                                            

Утверждаю, руководитель подготовки 
 _____________________ 

                                                      (подпись) 
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Додаток 10 
Звіт про прогресивне льотне тестування 

ATO CHAS 
 

CHAS.ATO.CC.01 

Ім’я курсанта: _____________________________ Ім’я інструктора: _______________________________ 
Дата: _______________; Тип ПС/тренажера: _____________________; Реєстраційний номер ПС:_UR-______ 
Аеродром вильоту/посадки:___________________/ ___________________ Загальний льотний час____:____ 
Тренув. Зміст тренування та розподіл годин 

22Р* 
 

Допуск до самостійного польоту за маршрутом 

Час за програмою: 01:30 Факт за часом: 

Висновок 
Попередня (наземна) підготовка. 
 
  

Оцінка 
Відмінно Добре Вище середнього Середній Нижче середнього 

 Зараховано  Не зараховано 

Льотна підготовка. 

Оцінка 
Відмінно Добре Вище середнього Середній Нижче середнього 
 Зараховано  Не зараховано 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПО ЗАКІНЧЕННЮ ПРОГРЕСИВНОГО ТЕСТУВАННЯ 
 ЗДАВ  НЕ ЗДАВ  

Підпис курсанта: ________________________;             Підпис інструктора: ___________________________ 
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Додаток 11 

Приклад форма розрахунку маси та центрування Cessna 172 
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Додаток 11 (продовження) 
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Додаток 12 

Інженерно – штурманський розрахунок 

ШТУРМАНСКИЙ ПЛАН ПОЛЕТА ПО МАРШРУТУ _____________________________________________________________________________________ 

Дата вылета _______ Тип ВС/тренажера _____________ Бортовой номер _________________ Экипаж _______________________________ 

Аэродром вылета ___________________________ Аэродром посадки ___________________________ Запасной аэродром ______________________ 

ВПП ____ МУ ____________________________ ВПП ____ МУ ____________________________ ВПП ____ МУ ________________________ 

МУ на маршруте _______________________________________ Восход _____________ Заход _______________ Vкр на маршруте ____________ 

ППМ, 
название 

С.Ш. Подывной ОВД 
ИК. 

Ветер 
Маг.  
склон 

МК 
Дист,  

км 
GS,  

knots 
Время, 

мин 

Необход. 
количест. 
топлива 

Примечаничя 
(воздушное пространство,  

погода и т.д.) 
В.Д. Частота, MHz м/с напр. 

1.   
            

2.   
            

3.   
            

4.   
            

5.   
            

6.   
            

Общее время ______ Общее раст______ Общее топл______ Подготовил ______________ Проверил ____________ 
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Додаток 13 
Форма обліку аварійно - рятувальних тренувань 

Ім’я курсанта: ___________________________________________________________________ 

Аварійно – рятувальні тренування до першого самостійного польоту 

ТЕМА ДАТА 
Інструктор Курсант 

П.І.Б. Підпис Підпис 

Загоряння двигуна на землі     

Загоряння двигуна у польоті     

Пожежа у кабіні або у електрообладнанні     

Аварійні виходи, місцезнаходження та аварійне 
обладнання 

    

Відмова радіозв’язку, процедури при відмові 
радіозв’язку 

    

Відмова системи керування та гальмівної 
системи 

    

Відмова двигуна після зльоту     

Відхід на друге коло/ процедури відходу     

Інші аварійні процедури відповідно до КЛЕ     

Аварійно – рятувальні тренування кожні 28 днів після першого самостійного польоту 

ТЕМА Дата 
Підпис 

Інс. 
Дата 

Підпис 
Інс. 

Дата 
Підпи

с 
Інс. 

Запобігання звалювання та штопора       

Відмова двигуна після зльоту       

Відмові двигуна між 2м та 3м 
розворотом 

      

Відмова двигуна при малій висоті 
польоту 

      

Загоряння двигуна у польоті       

Загоряння двигуна на землі       

Відмова електрообладнання на землі       

Відмова електрообладнання у польоті       

Інші аварійні процедури відповідно до 
КЛЕ 
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Додаток 14 

АКТ 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ) ПЕРЕВІРКИ ПІЛОТА 

 
П.І.Б Дата: Загальний час: 
Свідоцтво серія         № КПС ДП Час по керуванню ПС: 
Тип ПС:  Заходів: Посадок: 
 
Етапи контролю Оцінка Етапи контролю Оцінка 
1. Теоретична підготовка 4.3 Захід на посадку з непрацюючим 

двигуном(ами) за точною системою 
N/A 

1.1 Перевірка теоретичних знань  4.4 Захід на посадку з непрацюючим 
двигуном(ами) за неточною системою 

N/A 
  
 4.5 Вихід на друге коло (ручн.) (авт.) з 

непрацюючими двигуном(ами) 
N/A 

2. Підготовка до польоту  4.6 Посадка з непрацюючим двигуном N/A 

2.1 Передпольотна підготовка  4.7 Аварійне зниження  
2.2 Розрахунок злітних даних  4.8 Аварійне евакуація людей з ПС  
2.3 Передпольотний брифінг  4.9 Відмова у паливній системі  
  4.10 Відмова у гідросистемі  
3. Нормальні процедури  4.11 Відмови в системі СКП та наддуву  
3.1 Запуск двигунів  4.12 Відмова в системі електроживлення  
3.2 Зліт при макс. боковому вітрі  4.13 Відмова усіх генераторів  
3.3 Зліт при видимості за мінімумом  4.14 Відмова приладів та обладнання  
3.4 Витримування схеми (SID)  4.15 Відмова в системах керування  
3.5 Витримування схеми підходу (STAR)  4.16 Відмова навігаційних систем  
3.6 Захід на посадку за точною системою 
ILS (дир.)(авт.); CAT I, CAT II, CAT III 

 4.17 Відмова механізації крила та шасі  
4.18 Відмова дир./авт. Систем управлін.  

3.7 Захід на посадку за не точн. системою 
ОСП; ОПРС; VOR/DME, LOC(GS out) 

 4.19 Запуск двигуна(ів) у польоті  
4.20 Політ з авторотуючими гвинтами  
4.21 Відмова усіх двигунів у польоті  

3.8 Вихід на друге коло (ручн.)  (авт.)    
3.9 Посадка при метеоумовах мінімуму  5. Загальна процедури  
3.10 Посадка при максимальному 
боковому вітрі 

 5.1 Взаємодія та технологія роботи 
 

 

3.11 Політ на мінімальних швидкостях  5.2 Використання карт та листів 
контрольного огляду та перевірок 

 
   

4. Особливості та аварійні процедури  5.3 Обачність 
 

 

4.1 Відмова двигуна на зльоті до V1  6. Післяпольотні процедури  
4.2 Відмова двигуна на зльоті після V1    

 
Зауваження та рекомендації 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Загальний висновок 
перевірки: 

 
Задовольняє 

встановленим вимогам 

ТАК 

НІ 

Екзаменатор П.І.Б: 

Посада:  
Свідоцтво серія        № Підпис: 

Підпис особи, яку перевірено: 

Шкала оцінок: С- стандарт; М С майже стандарт; Н- нижче стандарту; НЗ- не задовільно; НВ- не виконувалося. N/A- не заст. 
Примітки: 1) п.4.1-4.6 є обов’язвим для перевірки. 2) Для оцінок Н та НЗ повинно бути надано письмове пояснення. 
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Додаток 15 

АКТ 
ЛЬОТНОЇ (СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ) ПЕРЕВІРКИ ПІЛОТА 

 

П.І.Б Дата: № завдання: 
Свідоцтво              № КПС ДП Тип ПС: Зах./Пос.: 
Маршрут: Час (д/н): 
СМУ/Штор.: 1. 2. 3. 
Програма: 
 

Етапи контролю Оцінка  Етапи контролю Оцінка  
1. Теоретична підготовка 3.11 Захід на посадку за не точн. системою 

ОСП; ОПРС; VOR/DME, LOC(GS out) 
 

1.1 Перевірка теоретичних знань  
 
2. Підготовка до польоту  3.12 Вихід на друге коло  
2.1 Зовнішній вигляд, форма одягу   3.13 Посадка  
2.2 Передпольотна підготовка     
2.3Розрахунок злітних даних  4. Загальні процедури  
  4.1 Обачливість  
3. Виконання польоту  4.2 Фразеологія та ведення р/зв.  
3.1 Запуск двигунів  4.3 Взаємодія та технологія роботи   
3.2 Руління  4.4 Експлуатац. обладн. та систем  
3.3 Зліт  4.5 Прийняття рішень  
3.4 Процедури виходу та набір висоти  4.6 Використання карт (листів) контрольного 

огляду та перевірок 
 

3.5 Політ за маршрутом (літаководіння)    
3.6 Зниження  5. Післяпольотні процедури  
3.7 Витримування схеми підходу  5.1 Розбір польоту  
3.8 Політ в зоні очікування  5.2 Ведення польотної документації   
3.9 Візуальний захід на посадку  
3.10 Захід на посадку за точною системою 
ILS (дир.)(авт.); CAT I, CAT II, CAT III 

 

 

Зауваження та рекомендації 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

Шкала оцінок: С- стандарт; М С майже стандарт; Н- нижче стандарту; НЗ- не задовільно; НВ- не виконувалося. N/A- не заст. 
Примітки: 1) п.4.1-4.6 є обов’язковим для перевірки. 2) Для оцінок Н та НЗ повинно бути надано письмове пояснення.  

 

  

Екзаменатор П.І.Б: 

Посада:  

Свідоцтво    № Підпис: 

Підпис особи, яку перевірено: 

Загальний висновок 
перевірки: 

 
Задовольняє 

встановленим вимогам  

ТАК 

НІ 
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Додаток 16 
Зразок довідки про завершення льотного навчання 

 

ДОВІДКА №________ 
Надана слухачу FTO «ЧВАШ» 

 
Сидоров Інокентій Петрович 

___________________________________________________________________  
прізвище, ім’я, по батькові 

Про те що згідно «назва льотної програми підготовки», виконано учбових польотів у об’ємі: 

Тип  
літака 

Всьго 
 

з них (год./хв.) 
Самос-
тійно 
(PIC) 

в якості 
КПС 

(SPIC) 

з інстру-
ктором 
(Dual) 

Вночі 
(NVFR) 

за 
прила-
дами 

На тренажері 

год : хв польотів FNPT I FNPT II 

Cessna 
172М 42:02 153 02:01 10.32 36.02 05.03 04.15 - 03.21 

 

 

 Керівник підготовки ТОВ «ЧВАШ»    ____________                     ______________________________  
                                                                                (підпис)                                                             (П.І.Б.) 

«____» ______________2020 року                 М.П.                                          
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