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1. Структура навчальної дисципліни

Практичні
заняття

Лабораторні
заняття

Самостійна
робота

18

4

-

4

-

10

Тема № 2.Виконання польотів
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-

-

-

4

4
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-
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-

-

30

12

0

4

0
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Лекції

Тема № 1. Загальні експлуатаційні та
льотні
обмеження
вертольоту.
Підготовка до польоту

Номер та назва навчальної теми

Всього

Семінарські
заняття

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Вид контролю

1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

Семестр № 1

Тема № 3. Експлуатація систем і
обладнання. Застосування вертольоту
на різних видах робіт
Всього:

Усне
опитуванн
я
Усне
опитуванн
я
Усне
опитуванн
я
залік

4

2. Методичні вказівки до практичних занять
Тема № 1. «Загальні експлуатаційні та льотні обмеження вертольоту.
Підготовка до польоту»
Практичне заняття № 1: Загальні експлуатаційні та льотні обмеження
вертольоту. Підготовка до польоту
Навчальна мета заняття: Відпрацювати навички по підготовці до польоту
Кількість годин - 4.
Місце проведення: навчальний кабінет коледжу
Навчальні питання
1. Відпрацювання навичок розрахунку центрування згідно центрувальним
графікам.
2. Розрахувати центрівку вертольоту при різному завантаженні та кількості
палива.
Література: Керівництво з льотної експлуатації

