
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

 

НАКАЗ 
 

 

Начальника Управління регулювання діяльності державної авіації України 

(з основної діяльності) 
 

 

09.01.2018                                          м. Київ                                                    № 3 

 

 

Про затвердження прийнятних 

методів встановлення відповідності 

та керівного матеріалу до Правил 

видачі свідоцтв персоналу з 

технічного обслуговування 

авіаційної техніки державної авіації 

(Частина-66В) 

 

 

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України, пункту 66.В.10(с) 

Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної 

техніки державної авіації (Частина-66В), зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 06.02.2017 за № 162/30030, що затверджені наказом 

Міністерства оборони України від 23 грудня 2016 року № 714 “Про 

затвердження правил державної авіації України з питань підтримання льотної 

придатності”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 

2017 року за № 160/30028, та на підставі пункту 1 протокольного рішення 

постійно діючої комісії Управління регулювання діяльності державної авіації 

України з питань сертифікації від 05 січня 2018 року № 18 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити прийнятні методи встановлення відповідності та керівний 

матеріал до Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування 

авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В), що додаються. 

 

2. Рекомендувати суб’єктам авіаційної діяльності державної авіації та 

персоналу, що здійснює технічне обслуговування державних повітряних 

суден, їх компонентів і обладнання, використання прийнятних методів 
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встановлення відповідності та керівного матеріалу до Правил видачі свідоцтв 

персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації 

(Частина-66В) для виконання відповідних вимог зазначених правил. 

 

3. Уповноважити відділ льотної придатності повітряних суден 

Управління регулювання діяльності державної авіації України довести цей 

наказ до відома суб’єктів авіаційної діяльності державної авіації України.  

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 

льотної придатності повітряних суден – заступника начальника Управління 

регулювання діяльності державної авіації України. 

 

 

Начальник Управління регулювання 

діяльності державної авіації України                  М.Б.КУШНІРУК 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника Управління 

регулювання діяльності державної 

авіації України 

09.01.2018  № 3 

 

 

Прийнятні методи встановлення відповідності та керівний матеріал до 

Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування  

авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В) 

 

(Acceptable Means of Compliance and  

Guidance Material (AMC & GM) to Military Part-66) 

 

І. Вступна частина 

 

1. Наказом Міністерства оборони України “Про затвердження правил 

державної авіації України з питань підтримання льотної придатності” від 

23.12.2016 № 714, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.02.2017 

за № 160/30028, затверджено Правила видачі свідоцтв персоналу з технічного 

обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В), 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.02.2017 за № 162/30030,  

(далі – Частина-66В). 

2. Ці прийнятні методи встановлення відповідності (далі – АМС) і 

керівний матеріал (далі – GM) (далі – AMC&GM) встановлюють умови та 

забезпечують виконання технічних вимог і процедур для компетентного 

органу, зазначеного у Правилах видачі свідоцтв авіаційному персоналу з 

технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В) 

(далі – Правила). 

3. Ці АМС і GM:  

розроблено на виконання пункту 66.В.10(с) Правил;  

поширюються та є обов’язковими для персоналу компетентного органу, 

який бере участь у видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування 

авіаційної техніки державної авіації (далі – свідоцтво), а також 

рекомендуються для використання зацікавленим підприємствам, установам, 

організаціям, фізичним і юридичним особам, діяльність яких пов’язана з 

підтриманням льотної придатності авіаційної техніки державної авіації. 

4. У цих АМС і GM терміни вживаються у значеннях, наведених у 

Правилах. 

5. Наказом, зазначеним у пункті 1 цього розділу, також затверджено 

наведені нижче правила, на які є посилання у цих AMC&GM до  

Правил, а саме: 

Правила підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної 

авіації (Частина-МВ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.02.2017 

за № 160/30028 (далі – Частина-МВ); 
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Правила схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту 

авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В), зареєстровані в 

Міністерстві юстиції України 06.02.2017 за № 161/30029 (далі –  

Частина-145В); 

Правила схвалення організацій з підготовки до технічного 

обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В), 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.02.2017 за № 163/30031 

(далі – Частина-147В). 

6. Ці AMC&GM до Правил розроблені з використанням наведених 

нижче документів, а саме: 

“European Military Airworthiness Requirement. EMAR 66. AMC & GM”, 

видання 1.0, схваленого 23.09.2014 Форумом військових органів льотної 

придатності (Military Airworthiness Authorities Forum (MAWA Forum)) під 

егідою Європейського оборонного агентства (European Defence Agency 

(EDA)); 

“EMAR Forms Document”, видання 1.3, схваленого 07.06.2017 MAWA 

Forum під егідою EDA; 

“European Military Airworthiness Document. EMAD 1. Acronyms and 

Definitions Document”, видання 1.3, схваленого 10.10.2017 MAWA Forum під 

егідою EDA; 

“Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to 

Annex IIІ (PART-66) to Regulation (EU) No 1321/2014”, видання 2 від 

17.12.2015 (Annex IIІ to ED Decision 2015/029/R); 

“Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to 

Annex IIІ (PART-66) to Regulation (EU) No 1321/2014”, видання 2, поправка 1 

від 11.07.2016 (Annex IIІ to ED Decision 2016/011/R). 
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ІІ. Прийнятні методи встановлення відповідності  

 

Розділ А. Технічні вимоги 

 

АМС 66.A.10. Заявка 

 

1. Досвід технічного обслуговування має бути описаний таким чином, 

щоб розуміти де, коли і яке технічне обслуговування проводилось. Немає 

потреби описувати кожне завдання з технічного обслуговування, але водночас 

незначуща декларація “мається X років досвіду технічного обслуговування” 

не є прийнятною. Бажано мати персональну книгу обліку практичного досвіду 

технічного обслуговування і компетентний орган може вимагати ведення такої 

книжки. У заявці на видачу або внесення змін до свідоцтва (Форма 19 EMAR 

(EMAR Form 19)) допускаються посилання на інші документи, що також 

містять інформацію про технічне обслуговування. 

2. Заявники, які претендують на максимальне скорочення загального 

досвіду, зазначеного в пункті 66.А.30(а) Правил, після успішного 

проходження схваленої базової підготовки згідно з параграфом 147.А.200 

Частини-147В, мають надати відповідний сертифікат про базову підготовку. 

3. Заявники, які претендують на скорочення загального досвіду, 

зазначеного в пункті 66.А.30(а) Правил, після успішного проходження 

технічної підготовки в організації або юридичній особі (суб’єкті 

господарювання), що визнані компетентним органом як схвалена організація 

з підготовки до технічного обслуговування, мають надати відповідний 

сертифікат про підготовку. У випадку проведення технічної підготовки у 

схваленій іншим органом, наприклад Державною авіаційною службою 

України, організації слід звернутися до компетентного органу за 

консультацією щодо прийнятності для компетентного органу цієї підготовки. 

 

AMC 66.А.20(b)2. Повноваження 

 

Шестимісячний досвід технічного обслуговування протягом двох 

попередніх років треба розуміти таким, що складається з двох елементів: 

тривалості і характеру досвіду. Мінімум, що потрібен для виконання вимог до 

цих елементів може змінюватися в залежності від розміру і складності 

повітряного судна, видів експлуатації та технічного обслуговування. Також, 

треба дивитись пункт 145.A.35(c) Частини-145В щодо вимог до досвіду і пункт 

AMC 2 145.A.35(c) Прийнятних методів встановлення відповідності та 

керівного матеріалу до Правил схвалення організацій з технічного 

обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації  

(Частина-145В), затверджених наказом начальника Управління регулювання 

діяльності державної авіації України від 31.05.2017 № 27 (далі – АМС&GM до 

Частини-145В), щодо потрібності виконання оперативних військових завдань. 

1. Тривалість – у схваленій організації з технічного обслуговування та 

ремонту: 
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шість місяців безперервної роботи в одній організації; або 

шість місяців, що складаються з різних відрізків часу роботи в одній або 

в різних організаціях. 

Період у 6 місяців може бути замінено досвідом технічного 

обслуговування у 100 днів згідно з повноваженнями (привілеями), які 

використовувалися або у схваленій організації з технічного обслуговування та 

ремонту, або у якості незалежного персоналу, який засвідчує відповідно до 

підпункту M.A.801(b)2 Частини-МВ, або як комбінація цих випадків. 

Коли утримувач свідоцтва обслуговує та передає повітряне судно 

відповідно до підпункту M.A.801(b)2 Частини-МВ, у визначених умовах ця 

кількість днів навіть може бути зменшена на 50%, якщо це заздалегідь 

погоджено компетентним органом. Такі умови враховують випадки, коли 

утримувач свідоцтва є власником повітряного судна та виконує технічне 

обслуговування на власному повітряному судні, або коли утримувач свідоцтва 

виконує технічне обслуговування повітряного судна, яке експлуатується з 

низькою інтенсивністю, і це не дозволяє утримувачу свідоцтва накопичити 

необхідний досвід. Таке зменшення досвіду не має поєднуватися зі 

зменшенням на 20%, яке дозволяється під час надання технічної підтримки, 

або планування технічного обслуговування, управління підтриманням льотної 

придатності, або інжинірингової діяльності. Для уникнення занадто тривалих 

періодів без досвіду, робочі дні мають бути розподілені упродовж 

шестимісячного визначеного періоду. 

2. Характер досвіду – у залежності від категорії свідоцтва 

нижченаведена діяльність вважається відповідною для досвіду технічного 

обслуговування: 

обслуговування; 

огляд (перевірка (інспекція)); 

функціональні та експлуатаційні перевірки (випробування 

(опробування)); 

пошук несправності; 

виконання ремонту; 

виконання модифікації; 

заміна компонентів; 

нагляд за цією діяльністю; 

передача повітряного судна до експлуатації. 

Для утримувачів свідоцтва категорії А досвід має містити використання 

привілеїв шляхом виконання завдань згідно з повноваженнями. Ці завдання, 

наведені в пункті AMC 145.A.30(g) АМС&GM до Частини-145В, містять 

обслуговування, заміну компонентів і усунення простих дефектів. 

Для категорії В1 і В2 кожного типу державного повітряного судна, 

внесеного до повноваження, досвід має бути на конкретному повітряному 

судні або на подібному в межах однієї серії. Два повітряних судна в межах 

однієї серії можуть вважатися подібними, коли вони мають подібну 

технологію, конструкцію і системи, що означає однакову оснащеність 

(залежно від категорії свідоцтва), наприклад: 
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силові установки (поршневі, турбогвинтові, турбовентиляторні, 

газотурбінні, реактивні двигуни або штовхаючі гвинти); та 

системи управління польотом (управління з гідромеханічним або 

електромеханічним приводом, механічне управління); та 

системи авіоніки (аналогові системи або цифрові системи); та 

системи озброєння (системи застосування зброї і спасіння льотних 

екіпажів); та 

конструкція (виготовлення з металу або композитних матеріалів). 

Для категорії С досвід має охоплювати принаймні один з типів 

повітряних суден, які внесені до свідоцтва. 

Для комбінації категорій досвід має містити певну діяльність, характер 

якої відображений у пункті 2 цього АМС для кожної категорії. 

Щонайбільше 20% тривалості досвіду, що вимагається, може бути 

замінено нижченаведеною відповідною діяльністю на типі повітряного судна 

подібної технології, конструкції та подібними системами, а саме: 

технічне обслуговування повітряного судна, пов’язане з підготовкою у 

якості інструктора/експерта з практичної роботи або слухача; 

технічна підтримка технічного обслуговування/інжиніринг; 

управління технічним обслуговуванням/планування технічного 

обслуговування. 

Досвід має бути задокументований у персональній книзі або у будь-якій 

іншій схваленій компетентним органом системі документації, що може бути 

автоматизованою або комп’ютеризованою, та містити нижченаведену 

інформацію: 

дата; 

тип повітряного судна; 

ідентифікація повітряного судна, тобто реєстрація; 

глава стандарту на випуск технічних публікацій з використанням бази 

даних загального доступу (“S1000D”) (необов’язково); 

виконані роботи, тобто перевірка (регламентні роботи) через 100 годин 

нальоту, заміна основного шасі, перевірка масла двигуна та його 

дозаправлення, виконання сервісного бюлетеня (або його національного 

еквіваленту), пошук несправності, ремонт деталей конструкції, заміна крісла-

катапульти тощо; 

вид технічного обслуговування, тобто базове, лінійне; 

вид діяльності, тобто виконання, нагляд (контроль), передача; 

використана категорія: A, B1, B2 або C; 

тривалість у днях або годинах робочого дня. 

 

AMC 66.А.20(b)3. Повноваження 

 

Формулювання “має достатні вміння та досвід із засвідчення робіт з 

технічного обслуговування відповідних ДПС” означає, що власник (утримувач) 

свідоцтва і, якщо застосовно, схвалена організація з технічного обслуговування 

та ремонту, де він/вона найнятий(а) на роботу або працює за контрактом, мають 
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гарантувати, що він/вона отримав(ла) потрібні знання, навички, настанови та 

досвід для передачі повітряного судна після технічного обслуговування та 

ремонту. Це важливо тому, що деякі системи і технології, застосовні до 

конкретного повітряного судна, можливо, не були охоплені 

підготовкою/екзаменуванням/досвідом, потрібним для отримання свідоцтва і 

рейтингів. Це, як правило, відбувається в нижченаведених випадках: 

рейтингів типу, що були схвалені для свідоцтва згідно з додатком 1 до 

цих АМС&GM до Правил “Рейтинги типу державного повітряного судна для 

свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної 

авіації”, після проходження підготовки з типу/підготовки на виробництві, яка 

не охоплювала усі моделі/варіанти, включені до такого рейтингу. Наприклад, 

свідоцтво схвалено з рейтингом Су-27П/Су-27С/Су-27УБ/Су-27УП/ 

Су-27П1М/Су-27УБ1М (Су-27/1М (АЛ-31)) після проходження підготовки з 

типу/підготовки на виробництві, що охоплює тільки Су-27С та Су-27УБ  

(Су-27/1М (АЛ-31)); 

рейтингів типу, що були схвалені для свідоцтва згідно з додатком 1 до 

цих АМС&GM до Правил “Рейтинги типу державного повітряного судна для 

свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки 

державної авіації” без проведення підготовки щодо відмінностей після 

доповнення нового варіанту до рейтингу в додатку 1. Наприклад, свідоцтво 

схвалено з рейтингом МиГ-29/МиГ-29УБ/МиГ-29МУ1 (МиГ-29 (РД-33)) для 

особи, яка вже мала рейтинг МиГ-29/МиГ-29УБ (МиГ-29 (РД-33)) без 

проведення підготовки щодо відмінностей для МиГ-29МУ1; 

робіт, що ведуться на моделі державного повітряного судна (далі – 

ДПС), для якої методи технічного проектування і технічні прийоми технічного 

обслуговування значно відрізняються від базової моделі, що використовується 

для підготовки на тип ДПС/підготовки на виробництві; 

конкретних технологій, варіантів і конфігурацій, що не можуть бути 

охоплені підготовкою на тип ДПС/підготовкою на виробництві; 

змін до вимог до базових знань (додаток 1 до Правил), що не вимагають 

перегляду існуючих повноважень (привілеїв) власників (утримувачів) 

свідоцтв (повноваження (привілеї), що отримані раніше); 

осіб, які відповідають вимогам шестимісячного досвіду протягом двох 

попередніх років тільки на конкретних аналогічних типах ДПС, як це 

передбачено підпунктом AMC 66.A.20(b)2 цих АМС&GM до Правил; 

осіб, які мають (утримують) свідоцтва з обмеженнями, отримані шляхом 

конвертації національних кваліфікацій (параграф 66.A.70 Правил), з 

можливістю зняття таких обмежень після складання відповідних екзаменів з 

перевірки базових знань. У цьому випадку рейтинги типу ДПС, зазначені у 

свідоцтві, можливо були отримані у національній системі без охоплення всіх 

потрібних систем ДПС (через попередні обмеження), і може бути необхідно 

оцінити і, якщо це можливо, підготувати цю особу за системами ДПС, які не 

вивчалися. 

Додаткову інформацію наведено у пункті AMC 145.A.35(а) АМС&GM 

до Частини-145В. 
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AMC 66.A.25. Вимоги до базових знань 
 
1. Для заявника, який є кваліфікованою особою завдяки здобутому 

ступеню вищої освіти з авіаційної, механічної або електронної спеціальності у 
визнаному університеті або іншому вищому навчальному закладі, потреба у 
будь-яких екзаменах буде залежати від закінченого курсу підготовки згідно з 
додатком 1 до Правил. 

2. Отримані знання і складені екзамени під час попереднього досвіду, 
наприклад у цивільній авіації та навчаннях, можуть бути зараховані, якщо 
компетентний орган упевнений, що такі знання і екзамени є еквівалентними 
таким, що вимагаються відповідно до додатку 1 до Правил. 

 

AMC 66.А.30(a). Вимоги до досвіду 
 
1. Для заявника на категорію C, який здобув ступінь вищої освіти, 

характерна низка завдань має містити нагляд за технічним обслуговуванням 
та ремонтом в ангарі, планування технічного обслуговування та ремонту, 
забезпечення якості, документування, керування схваленими запасними 
частинами та інжиніринг. Додатковий досвід або конкретна програма 
підготовки мають бути чітко описані на вимогу компетентного органу. 

2. Перенесено до підпункту GM 66.A.30(a)1 цих АМС&GM до Правил.  
3. Перенесено до підпункту GM 66.A.30(a)2 цих АМС&GM до Правил.  
4. Перенесено до підпункту GM 66.A.30(a)3 цих АМС&GM до Правил. 
 

AMC 66.А.30(d). Вимоги до досвіду 
 
Досвід технічного обслуговування вважається “недавнім досвідом 

технічного обслуговування”, якщо щонайменше 50% від необхідного 
однорічного “недавнього досвіду технічного обслуговування” було набуто 
упродовж дванадцятимісячного періоду до дати подання заявки на видачу 
свідоцтва. Решта “недавнього досвіду технічного обслуговування” має бути 
набута впродовж семирічного періоду до дати подання заявки на видачу 
свідоцтва. Необхідно зазначити, що інший базовий досвід, що вимагається 
згідно з параграфом 66.A.30 Правил, повинен бути набутий упродовж десяти 
років до дати подання заявки на видачу свідоцтва, як вимагається у пункті 
66.A.30 (f) Правил. 

 

AMC 66.А.30(e). Вимоги до досвіду 
 
1. Для категорії А додатковий досвід технічного обслуговування ДПС має 

бути щонайменше шість місяців. Для категорії B1 або B2 додатковий досвід 
технічного обслуговування ДПС має бути щонайменше дванадцять місяців. 

2. Досвід технічного обслуговування повітряного судна, отриманий поза 
межами державної авіації, може містити досвід технічного обслуговування 
повітряних суден, набутий у інших військових формуваннях, галузі цивільної 
авіації, береговій охороні, поліції тощо або на виробництві повітряних суден. 
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AMC 66.A.45(e). Рейтинги типу ДПС 

 

Не застосовується. 

 

AMC 66.A.45(d), (e)3, (f)1 та (g)1. Рейтинги типу ДПС 

 

Не застосовується. 

 

AMC 66.A.45. Рейтинги типу ДПС 

 

У нижченаведеній таблиці наведені вимоги до рейтингу типу ДПС, що 

зазначений у параграфах 66.A.45, 66.A.50 Правил та додатку 3 до Правил. 

 

Вимоги до рейтингу типу ДПС 
Military Aircraft Type Rating requirements 

Група  

повітряних суден 
Aircraft Group 

Свідоцтво  

категорії В1/В2 
B1/B2 MAML 

Свідоцтво  

категорії С 
C MAML 

Всі ДПС (повітряні 

судна військового 

призначення) 

вважаються 

повітряними 

суднами складної 

конструкції з 

двигуном. 
All military aircraft are 

considered to be complex 

motorpowered aircraft. 

Рейтингу типу ДПС 
Military aircraft type rating 

Підготовка з типу ДПС: 
Military Aircraft Type Training: 

теоретична частина і 

екзаменування; 
theory + examination; 

практична підготовка і 

оцінювання, 
practical + assessment  

а також 
PLUS 

ПНВ (для першого ДПС 

однієї підкатегорії. Для 

отримання подальших 

рейтингів типів ДПС в одній 

і тій же категорії/підкатегорії 

ПНВ проводиться тільки за 

рішенням компетентного 

органу). 
OJT (for first aircraft in licence 

subcategory. For subsequent 

Military Aircraft Type Rating 

within the same category/sub-

category, further OJT only if 

required by the NMAA). 

Рейтингу типу ДПС 
Military aircraft type 

rating 

Підготовка з типу 

ДПС: 
Military Aircraft Type 

Training: 

теоретична частина 

і екзаменування. 
theory + examination. 

 

Примітка. ПНВ означає “підготовка на виробництві” (дивитись розділ 6 

додатку 3 до Правил). 
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AMC 66.A.50(a). Обмеження 

 

У разі часткової кваліфікації через відсутність деяких потрібних модулів 

підготовки до свідоцтва мають вноситися відповідні обмеження згідно з 

параграфом 66.A.50 Правил. 

 

AMC 66.A.50(b). Обмеження 

 

Не застосовується. 

 

AMC 66.А.52. Розширення 

 

У разі розширеної кваліфікації через наявність додаткових модулів або 

підмодулів підготовки до свідоцтва мають вноситися відповідні розширення 

згідно з параграфами 66.A.52 та 66.B.116 Правил. 

 

Розділ В. Процедури для компетентного органу 

 

AMC 66.B.20. Документування 

 

1. Система документування має гарантувати, що всі необхідні записи 

доступні протягом певного періоду часу. Ці записи мають постійно 

зберігатися у компетентному органі (у хронологічному, алфавітному порядку 

тощо). 

2. Всі записи, що містять конфіденційні дані про заявників або 

організації, мають зберігатися у захищеному режимі з контрольованим 

обмеженим доступом для забезпечення конфіденційності цих даних. 

3. Вся комп’ютерна апаратура, яка використовується для резервного 

копіювання даних, має зберігатися у належному стані окремо від місць з 

робочими даними. У разі здійснення апаратних або програмних змін особливу 

увагу слід звернути на подальшу доступність усіх потрібних записів за період 

часу, зазначений у параграфі 66.B.20 Правил. 

 

AMC 66.B.100. Процедура видачі свідоцтва компетентним органом 

 

1. Заявники, які претендують на максимальне зниження загального 

досвіду (пункт 66.A.30(а) Правил) на підставі успішного проходження 

схваленого базового курсу підготовки (параграф 147.A.200 Частини-147В), 

мають додавати сертифікат про базову підготовку, форму якого наведено у 

додатку 3 до Частини-147В. 

2. Заявники, які претендують на зниження загального досвіду (пункт 

66.A.30(а) Правил) після проходження підготовки, яку компетентний орган 

вважає належною для кваліфікованого робітника (у технічній галузі), мають 

надавати відповідний сертифікат про підготовку. 
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3. Заявники, які претендують на зарахування (кредит) вимоги щодо 

загального досвіду (пункт 66.A.30(а) Правил) на підставі досвіду, набутого в 

іншій галузі технічного обслуговування (крім ДПС) (пункт 66.A.30(е) Правил), 

можуть отримати таке зарахування (такий кредит) лише тоді, коли 

компетентний орган визнав такий досвід (в іншій галузі) технічного 

обслуговування (крім ДПС). Компетентний орган під час визнання досвіду 

технічного обслуговування цивільних повітряних суден (в іншій галузі) має 

визначити осіб з цієї галузі, які можуть зробити заяву про те, що заявник 

виконав відповідні вимоги щодо досвіду технічного обслуговування. Заявник 

має надати докладну заяву (додаткові відомості) про такий досвід технічного 

обслуговування, засвідчену(і) зазначеною(ими) компетентним органом 

особою(ами), відповідно до умов, визначених компетентним органом. 

4. Компетентний орган має перевірити, що запис про досвід задовольняє 

вищезазначеним пунктам цього АМС щодо змісту і належного засвідчення. 
 

AMC 66.В.105. Процедура видачі свідоцтва за участі схваленої згідно з 

Частиною-145В організації з технічного обслуговування та ремонту 
 
1. Схвалена організація з технічного обслуговування та ремонту 

відповідно до Частини-145В має внести процедуру видачі свідоцтва до 
керівництва організації з технічного обслуговування та ремонту (“maintenance 
organisation exposition”) і ця процедура має бути перевірена (шляхом 
проведення аудиту) компетентним органом щонайменше один раз на 24 
місяці. Ця процедура має містити обмеження щодо її застосування лише у разі 
наявності єдиного компетентного органу щодо схвалення за Частиною-145В і 
видачі свідоцтв за Правилами. 

2. Схвалена організація з технічного обслуговування та ремонту має 
перевірити, що записи про досвід належним чином засвідчені. 

3. Схвалена організація з технічного обслуговування та ремонту може 
зберігати запис про досвід заявників у формі, яка відрізняється від заявки 
Форма 19 EMAR (EMAR Form 19) (додаток 5 до Правил), але така форма або 
спосіб мають бути прийнятні для компетентного органу. 

 

AMC 66.В.110. Процедура внесення додаткової категорії або 

підкатегорії до свідоцтва 
 
У разі комп’ютерного генерування свідоцтв, свідоцтво має бути 

перевидано. 
 

AMC 66.B.115. Процедура внесення рейтингу типу повітряного судна до 

свідоцтва або анулювання обмежень 
 
(а) У разі проведення підготовки на тип ДПС схваленою компетентним 

органом у галузі цивільної авіації організацією з підготовки до технічного 
обслуговування (EASA Part-147/Part-147 організацією), прийнятною 
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компетентним органом (посилаючись на параграф 66.B.130 Правил), до 
компетентного органу мають бути надані документи для підтвердження, що: 

підготовка на тип ДПС схвалена відповідним компетентним органом у 
галузі цивільної авіації; та 

заявник завершив усі елементи схваленої підготовки на тип ДПС; та 
стажування (практична підготовка) успішно проведено(а)/оцінено(а). 
(b) Підготовка на тип ДПС, як правило, поділяється на типи курсів 

підготовки з планеру та/або силової установки, та/або авіаційного обладнання 
і радіоелектронного обладнання/електричних систем, та/або систем 
військового і спеціального призначення/авіаційного озброєння. Компетентний 
орган відповідає за схвалення обсягу типів курсів підготовки, оскільки вони 
можуть бути застосовані до кожного типу ДПС. 

(с) Компетентний орган має розробити достатні (адекватні) процедури 
для схвалення програми підготовки на виробництві, зазначеної у розділі 6 
додатка 3 до Правил. 

 

AMC 66.B.100 до 115. 
 
Не застосовується. 
 

AMC 66.B.120. Процедура відновлення дії свідоцтва 
 
Не застосовується. 
 

AMC 66.B.130. Процедура прямого схвалення підготовки на тип ДПС 
 
Не застосовується. 
 

AMC 66.В.200. Вимоги до екзаменів 
 
1. Питання мають бути підготовлені українською мовою, але 

використання авіаційної термінології англійською мовою вітається. 
2. Основною метою описових питань є визначення здатності кандидатів 

самостійно висловлюватися у чіткій і стислій формі та готувати стислий 
технічний звіт, тому кількість описових питань повинна бути обмеженою. 

3. Наведено у параграфі GM 66.B.200 цих АМС&GM до Правил. 
4. Під час оцінювання описові питання мають розглядатися окремо від 

тестових питань (“multiple choice question”). 
5. Складання тестових питань. 
При складанні тестових питань мають бути дотримані нижченаведені 

принципи: 
(а) екзаменування має визначати чітко сформульовані цілі. Тому сфера і 

глибина знань, які будуть оцінюватися кожним питанням, мають бути 
повністю ідентифіковані; 

(b) усі питання матимуть щонайменше три альтернативні відповіді; 
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(с) питання, що вимагають спеціалізованих знань конкретних типів 
ДПС, не мають використовуватися для екзаменування під час базової 
підготовки; 

(d) використання скорочень і акронімів потрібно взагалі уникати. Однак, 
якщо необхідно, мають бути використані лише скорочення і акроніми, які 
визнані на міжнародному рівні. У разі сумніву слід використовувати повну 
форму, наприклад кут атаки = 12°, замість а = 12°; 

(е) питання і відповіді мають бути сформульовані у простій формі: 
екзаменування – не є тестом із знання мови. Слід уникати складних речень, 
незвичної граматики і подвійних заперечень; 

(f) питання має містити одне повне правильне речення-пропозицію. 
Щонайбільше троє різних тверджень має міститись серед запропонованих 
відповідей, інакше кандидат може вивести правильну відповідь, усуваючи 
малоймовірні комбінації тверджень; 

(g) питання мають тільки одну правильну відповідь; 
(h) правильна відповідь має  бути абсолютно правильною і повною або, 

без сумнівів, найкращою. Слід уникати відповідей, які є настільки подібними 
між собою, що вибір є питанням думки, а не питанням знань. Основною 
вимогою до тестових питань залишається їх швидке виконання, що неможливо 
у разі сумнівів щодо правильної відповіді; 

(і) неправильні альтернативи мають здаватися однаково ймовірними для 

тих, хто необізнаний щодо предмета. Всі альтернативи мають бути чітко 

пов’язані з питанням і написані подібними словами, мати подібну граматичну 

конструкцію і довжину. У числових питаннях неправильні відповіді мають 

співвідноситися з процедурними помилками, наприклад поправки, використані 

у неправильному значенні, або неправильне переведення/ перетворення 

одиниць. Вони не мають бути просто випадковими числами; 

(j) використання калькуляторів під час екзаменування заборонено. Тому 

всі обчислення мають бути такими, щоб їх можливо було виконати без 

калькулятора. Коли питання потребує обчислення, що неможливе без 

калькулятора, наприклад √10, тоді питання повинне містити приблизне 

значення √10; 

(k) питання мають посилатися на предмет екзаменування з додатка 1 (для 

базової підготовки) або додатка 3 (для підготовки з типу ДПС) до Правил. 

6. Складання описових питань: 

(а) основна мета описових питань – дозволити екзаменатору визначити 

спроможність кандидатів висловлюватися чітким і стислим способом у формі 

письмової відповіді, у форматі технічного звіту з використанням технічної 

мови галузі державної авіації. Екзамен з описовими питаннями також дозволяє 

частково оцінити технічні знання, якими володіє особа, та їх практичне 

застосування відповідно до завдань технічного обслуговування; 

(b) питання мають бути написані достатньо розгорнуто для того, щоб на 

них могли відповідати кандидати на всі категорії або підкатегорії свідоцтва 

(категорія A, B1 і B2), та з дотриманням нижченаведених загальних 

принципів: 
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відібрана тема питання має бути загальною, застосовною для всіх 
категорій свідоцтва та мати спільний рівень технічної складності, як визначено 
у додатку 1 до Правил; 

питання охоплюють технології, які застосовуються під час виконання 
більшості завдань технічного обслуговування ДПС; 

питання відображають загальну робочу практику; 
питання не є специфічного типу і уникають моментів, які рідко 

зустрічаються у практиці; 
під час написання відповідей необхідно враховувати обмежений 

практичний досвід, який будуть мати більшість кандидатів; 
(с) для того, щоб питання і процедури оцінювання були найбільш 

послідовними, кожне питання та модель відповіді з потрібними ключовими 
пунктами (дивитись нижче) мають бути розглянуті незалежно принаймні 
двома особами з відповідними технічними знаннями; 

(d) під час складання питань має бути враховано нижченаведене: 
на відповідь по кожному описовому питанню відводиться 20 хвилин; 
для кожного питання і відповіді надається повна сторінка аркушу паперу 

формату A4, якщо необхідно, відповідь може бути продовжена на зворотній 
сторінці цього аркушу паперу; 

питання має бути таким, щоб відповідь, яка очікується, надавалась на 
рівні предмету в модулі навчальної програми; 

питання має бути однозначним та спонукати до більш розгорнутої 
відповіді, та не бути обмеженим “в рамках” для відповіді; 

питання має бути придатним для того, щоб скласти його у стилі 
технічного звіту, у логічній послідовності (початок, основна частина і кінець) 
та містити необхідні для відповіді застосовні і доречні технічні терміни; 

питання має відповідати категорії і рівню підготовки, що наведені у 
навчальній програмі, наприклад, опис типової системи освітлення повітряного 
судна не може бути прийнятним для типового винищувача; 

насамперед, питання має бути з нахилом до практичного технічного 
обслуговування системи/компонента, і відповідь має продемонструвати 
розуміння справних та несправних станів повітряного судна і його систем; 

класифікація безпеки будь-якої системи військового призначення 
повинна бути врахована під час визначення обсягу питання.  

Можливі альтернативні відповіді, що досі не розглядались, слід 
приймати до уваги як допомогу екзаменатору при оцінюванні. Якщо доречно, 
модель відповіді повинна бути змінена для врахування інформації 
альтернативної відповіді; 

(е) через складності в оцінюванні описових відповідей з використанням 
виключно ключових пунктів, існує необхідність в оцінюванні і розгляді 
методу, яким була написана відповідь; 

(f) загальна кількість балів за кожне питання складатиме щонайбільше 
100 балів і має відображати комбінацію технічного елементу (ключових 
пунктів) і елементу стилю опису; 

(g) кожен ключовий пункт має бути оцінено за його важливістю і мати 
бали, призначені для цього пункту. Загалом це складатиме 60% від оцінки; 
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(h) ключові пункти є “важливими елементами”. Підґрунтям цих пунктів 
можуть бути знання або досвід, а також, якщо доречно, інші фактори, пов’язані 
з технічним обслуговуванням, наприклад, заходи безпеки або військові 
регуляторні документи. Надмірні згадування про потребу посилання на 
керівництво з технічного обслуговування повітряного судна (“Aircraft 
Maintenance Manual”) або перевірки з безпеки є марними; 

(і) відповідь має бути проаналізована стосовно зрозумілості і способу 

написання, що додасть 40% призначених балів від оцінки; 

(j) відповідь має показати здатність кандидата висловитися технічною 

мовою. Перевіряється легкість читання тексту, загальна граматика та 

використання термінології; 

(k) опис має мати початок і логічні кроки процесу для досягнення 

висновку; 

(l) використання підтверджуючих діаграм не заохочується, але, у разі 

використання, вони мають доповнювати, а не замінювати розгорнутий текст 

відповіді; 

(m) опис не має бути пронумерований, розділений на пункти або мати 

вигляд списку; 

(n) у межах розумного, кандидат не має бути покараний за орфографічні 

помилки; 

(о) негативна оцінка має надаватися тільки за виняткових обставинах. 

Навіть, якщо студент/слухач неправильно зрозумів питання і дає відповідь на 

інше питання, потрібно виставити співчуваючу оцінку (навіть тільки за стиль 

опису), аж до найбільш дозволеного відсотка, зазначеного у підпункті (і) цього 

пункту; 

(p) дві виставлені оцінки мають бути складені разом і написані на листку 

відповіді; 

(q) якщо відповідь є на грані незадовільної переважно через “письмові 

помилки опису”, слід цю відповідь обговорити і дійти згоди щодо оцінки, 

якщо це можливо, з іншим обізнаним екзаменатором; 

(r) калькулятор може бути використаний під час проведення конкретної 

частини екзамену для виконання складних розрахунків, необхідних для 

оцінювання більш глибокого розуміння відповідних технічних процесів. У 

разі надання дозволу на використання калькуляторів, вони мають бути або 

видані спостерігачем, або прийнятними для використання на екзамені. 

 

AMC 66.B.305(а). Звіт про конвертацію для свідоцтв або інших 

кваліфікацій 

 

1. Звіти про конвертацію, підготовлені згідно з параграфом 66.A.70 

Правил, мають містити порівняння між обсягом національної кваліфікації 

(тобто національними вимогами до кваліфікації) і обсягом кваліфікації 

власника (утримувача) свідоцтва (тобто вимогами до кваліфікації згідно з 

Правилами) та бути виконані шляхом детального аналізу цих основних 

кваліфікаційних стандартів. Звіт має визначити наявність різниці між цими 
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двома стандартами, і де така різниця може призвести до обмеження або 

розширення повноважень власника (утримувача) свідоцтва (дивись параграфи 

66.A.50 і 66.A.52 Правил). 

2. Не застосовується. 

 

AMC 66.B.310(а). Звіт про конвертацію для повноважень, що надані 

схваленими організаціями з технічного обслуговування та ремонту 

 

1. Звіти про конвертацію, підготовлені згідно з параграфом 66.A.70 

Правил, мають містити порівняння між обсягом кваліфікації, необхідним для 

кожного типу повноважень організації, та обсягом кваліфікації власника 

(утримувача) свідоцтва, які мають бути виконані на основі детального аналізу 

базових стандартів кваліфікації організації і Правил. Звіт має визначати 

наявність різниці між цими двома стандартами, і де така різниця може 

призвести до обмеження або розширення повноважень власника (утримувача) 

свідоцтва (згідно з параграфами 66.A.50 і 66.A.52 Правил). 

2. Не застосовується. 

 

AMC 66.B.405(d). Звіт про екзаменаційні кредити 

 

У цьому контексті “регулярні” мається на увазі щорічні. 

 

AMC до додатку 3 до Правил 

 

AMC до розділу 1 додатку 3 “Стандарт підготовки і складання екзаменів 

з типу державного повітряного судна та підготовки на виробництві” 

 

Підготовка з типу ДПС 

 

1. Підготовка з типу ДПС може бути розподілена на курси підготовки з 

планеру та/або силової установки та/або авіаційного озброєння, авіаційного 

обладнання, радіоелектронного обладнання/електричних систем типу ДПС. 

Курс підготовки з планеру означає тип курсу підготовки, який містить 

всі відповідні конструкції ДПС, електричні й механічні системи, за винятком 

силової установки. 

Курс підготовки з силової установки означає тип курсу підготовки з 

окремого двигуна із зосередженням на швидкій заміні двигуна та його 

елементів. 

Інтерфейс системи двигуна/планера повинен викладатись на одному з 

двох курсів підготовки або з планера, або з силової установки. 

Курс підготовки з авіаційного обладнання/радіоелектронного 

обладнання/електричних систем означає тип курсу підготовки з авіаційного, 

радіоелектронного обладнання й електричних систем. 
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Типи підготовки з систем військового і спеціального призначення (та їх 

взаємодія з іншими бортовими системами) може міститись у наведених вище 

курсах підготовки, в залежності від обставин, або проводитись окремими 

курсами підготовки. 

2. Практична підготовка може проводитись або окремо, або спільно, але 

не перед теоретичною підготовкою. 

3. Зміст теоретичної і практичної підготовки повинен: 

бути зорієнтованим на різні частини повітряного судна, які є типовими 

елементами встановлених систем/компонентів і кабіни; та 

містити використання технічних посібників, процедур з технічного 

обслуговування та інтерфейсу з експлуатації повітряного судна. 

Отже підґрунтям змісту підготовки повинні бути наступні елементи: 

різні варіанти конструкції типу, нові технології та технічні прийоми; 

зворотній зв’язок при труднощах в обслуговуванні, звітуванні тощо; 

важливі застосовні директиви з льотної придатності та сервісні бюлетені 

або їх національний еквівалент; 

відомі проблеми людського фактору, пов’язані з конкретним типом 

повітряного судна; 

використання загальної і спеціальної документації (якщо застосовні, 

наприклад, оригінальний перелік мінімального обладнання (“Master Minimum 

Equipment List (MMEL)”), керівництво з технічної експлуатації повітряного 

судна (“Aircraft Maintenance Manual (AMM)”), документ планування 

технічного обслуговування (“Maintenance Planning Document (MPD)”), 

керівництво з усунення несправностей (“Trouble Shooting Manual (TSM)”), 

управління ресурсами одним пілотом (“Single-pilot Resource Management 

(SRM)”), дисплей попереджень (“Warning Display (WD)”), керівництво з 

льотної експлуатації повітряного судна (“Aircraft Flight Manual (AFM)”), 

інструментальний довідник), методів пошуку несправностей тощо; 

знання систем звітності обслуговування на борту та умов експлуатації 

по розширеним правилам польотів для літаків з декількома двигунами 

(“Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards (ETOPS)”), 

якщо застосовні; 

використання спеціального обладнання, контрольно-вимірювальної 

апаратури та специфічних методів технічного обслуговування, включаючи 

важливі питання попередження несправності і техніки безпеки; 

значні та важливі завдання/аспекти від MMEL, переліку допустимих 

відхилень конфігурації (“Configuration Deviation List (CDL)”), безпеки 

паливних баків (“Fuel Tank Safety (FTS)”), питань обмеження льотної 

придатності (“Airworthiness Limitation Items (ALI)”), що містять контроль 

обмежень критичних місць конструкції (“Critical Design Configuration Control 

Limitations (CDCCL)”), мінімальну кількість палива для здійснення посадки 

(“Company Minimum Reserves (CMR)”) та всю документацію міжнародної 

цивільної авіації (“International Civil Aviation (ICA)”), наприклад контроль за 

технічним обслуговуванням (“Maintenance Review Board (MRB)”), MPD, SRM, 

AMM тощо, якщо застосовні; 
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дотримання дій та процедур технічного обслуговування відповідно до 

наданих свідоцтвом конкретних повноважень, наприклад ПНБ (прилади 

нічного бачення); 

знання відповідних перевірок і обмежень, якщо застосовні, залежно від 

впливу факторів зовнішнього середовища або експлуатаційних процедур, 

наприклад холодний і жаркий клімат, вітер, волога, пісок, промерзання тощо. 

4. Обмежена підготовка з систем авіаційного і радіоелектронного 

обладнання для категорії B1 проводиться під час підготовки з типу ДПС як 

повноваження B1 та містить просте тестування систем бортового обладнання 

для визначення їх працездатності. 

5. Підготовка з електричних систем має проводитись під час  підготовки 

з типу ДПС на категорії B1 та B2. 

6. Теоретична і практична підготовки повинні доповнювати одна одну 

та можуть бути: 

спільними або окремими; 

з використанням навчальних посібників, наприклад інструкції, 

комп’ютерних повітряних суден, компонентів повітряних суден, комплексних 

тренажерів, комп’ютерних базових тренажерів тощо. 

 

AMC до пункту 3.1(d) додатку 3 “Стандарт підготовки і складання 

екзаменів з типу державного повітряного судна та підготовки на виробництві” 

 

Аналіз потреб у підготовці для теоретичного елементу підготовки з типу 

державного повітряного судна 

 

1. Не застосовується. 

2. Мета аналізу потреб у підготовці (далі – AПП) полягає у відповідності 

та обґрунтованості тривалості курсу для конкретного типу повітряного судна. 

АПП є основним аргументом для визначення тривалості курсу. 

3. Зміст і тривалість курсу, визначені цим АПП, можуть коригуватись 

шляхом аналізу виконання повноважень власниками свідоцтв з рейтингом 

типу ДПС. 

4. Не застосовується. 

5. При розробці АПП треба враховувати, що: 

а) АПП має містити аналіз визначень усіх напрямків і елементів, де є 

потреба у підготовці, а також пов’язані з ними цілі навчання, враховуючи 

конструктивні особливості даного типу повітряного судна, обладнання 

робочих місць, типи підготовок і досвід роботи. Цей аналіз повинен бути 

написаний для забезпечення розуміння того, які напрямки та елементи повинні 

міститись у курсі з метою досягнення цілей підготовки; 

b) щонайменше АПП повинен пояснювати всі відповідні елементи, що 

містяться в пункті 3.1 додатку 3 до Правил, та пов’язані з ними АМС&GM; 

с) АПП має систематизувати зміст курсу підготовки з урахуванням 

вимог додатку 3 для кожного рівня підготовки та запропонованих теоретичних 

елементів таблиці, що міститься у пункті 3.1 додатку 3 до Правил;  
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d) у кожній описаній главі таблиці теоретичного елементу, що міститься 

у пункті 3.1 додатку 3 до Правил, має бути вказана відповідна тривалість 

підготовки; 

е) типовими документами, які використовуються для визначення 

напрямків і елементів підготовки, як правило, також є керівництво з 

технічного обслуговування повітряного судна, звіт MRB, CMR, обмеження 

льотної придатності, керівництво з усунення несправностей, керівництво з 

блочного ремонту, ілюстрований каталог запасних частин, директиви з 

льотної придатності та бюлетені з технічного обслуговування або їх 

національний еквівалент; 

f) під час аналізу цих документів: 

1) слід розглянути нижченаведені типові види діяльності: 

підключення/відключення; 

демонтаж/монтаж; 

тестування; 

обслуговування; 

огляд, перевірка та ремонт; 

пошук і усунення несправностей/діагностика; 

2) для визначення певних елементів курсу підготовки допускається 

використання методу фільтрації із врахуванням критеріїв: 

періодичність завдання; 

питання людського фактору, пов’язані з цим завданням; 

складність завдання; 

критичність завдання і його вплив на безпеку; 

досвід обслуговування; 

нові або нехарактерні конструктивні особливості (не охоплені додатком 

1 до Правил); 

схожість з іншими типами повітряних суден; 

спеціальні тести та інструменти/обладнання; 

3) прийнятно дотримання принципу, підґрунтям якого є: 

завдання або група завдань; або 

система/підсистема або компоненти. 

g) АПП має: 

1) визначити цілі навчання для кожного завдання, групи завдань, 

системи, підсистеми або компонента; 

2) об’єднати визначені завдання, які будуть підготовлені відповідно до 

нормативних вимог (таблиця підпункту 3.1(е) додатку 3 до Правил); 

3) організувати підготовку по модулям у логічній послідовності 

(відповідне поєднання глав, як це визначено у додатку 3 до Правил); 

4) визначити послідовність навчання (в рамках заняття і програми 

підготовки в цілому); 

5) визначити обсяг інформації і рівень деталізації з урахуванням 

найменшого стандарту предметів підготовки відповідно до поставлених цілей; 
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6) спрямувати: 

опис кожної системи/компоненту із зазначенням структури (за 

можливості); 

експлуатацію системи/компоненту з урахуванням: 

складності системи (наприклад, потреби подальшого розкладання 

на підсистеми тощо); 

особливостей конструкції, що можуть вимагати більш детального 

вивчення або привести до виникнення помилок у технічному 

обслуговуванні; 

нормального і аварійного функціонування; 

пошуку і усунення несправностей; 

значень показань та відхилень; 

використання випусків з технічного обслуговування; 

визначення спеціальних інструментів і обладнання, потрібних для 

технічного обслуговування повітряного судна; 

практики технічного обслуговування; 

профілактичних оглядів, функціональних або експлуатаційних 

перевірок, оснащення/регулювання тощо; 

7) описувати: 

освітні методики та обладнання, методи навчання і їх суміщення з метою 

забезпечення ефективності навчання; 

підготовку експлуатаційної документації/доручення підготовки 

матеріалу слухачу; 

упорядковані обговорення, семінари, додаткову практичну підготовку 

тощо; 

домашнє завдання, у разі розроблення; 

доступне для слухачів ресурсне забезпечення підготовки; 

h) доцільно розрізняти питання, які можуть розглядатися інструктором, 

і питання, які пояснюються через інтерактивні відтворювальні тренувальні 

пристрої та/або web-ресурси. Загальна тривалість курсу є відповідною; 

і) кількість навчальних годин щодня для теоретичного елементу 

підготовки з типу державного повітряного судна не має перевищувати 6 годин. 

Навчальна година означає 60 хвилин навчання та не містить перерви, екзамени, 

ревізії, підготовку і перебування на повітряному судні. Уповноважений орган 

може дозволити відхилення від цього принципу, якщо це відхилення 

обґрунтовано виправдане, а кількість годин запропонована із дотриманням 

педагогічного і людського факторів. Це є особливо важливим у випадках, коли: 

теоретична і практична підготовка проводяться одночасно; 

підготовка і посадові обов’язки з обслуговування/навчання виконуються 

одночасно; 

j) тривалість теоретичної підготовки слухача має бути не менше 90% від 

схваленої тривалості теоретичного курсу підготовки, якщо компетентний 

орган не стверджує інше. Організація може проводити додаткову підготовку 

для досягнення цієї тривалості. У разі невиконання визначеної найменшої 

тривалості курсу підготовки сертифікат про підготовку не видається; 
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k) АПП є діючим процесом і переглядається/оновлюється із 

врахуванням оперативного зворотного зв’язку, виконання обслуговування, 

директив з льотної придатності або їх національного еквіваленту, основних 

сервісних бюлетенів, що впливають на роботи з технічного обслуговування 

або потребують інших вмінь, попереджуючих бюлетенів, зворотного зв’язку 

від слухачів або замовників робіт, розвитку документації з технічного 

обслуговування, наприклад висновки ради з перегляду технічного 

обслуговування, документів планування обслуговування, керівництв з 

технічного обслуговування тощо. Періодичність перегляду/оновлення АПП 

визначається організацією з підготовки. 

Примітка. Екзамен не відноситься до АПП. Проте, екзамен має бути 

підготовлений відповідно до цілей навчання, зазначених в АПП. 

 

AMC до пунктів 1(b), 3.2 та 4.2 додатку 3 “Стандарт підготовки і 

складання екзаменів з типу державного повітряного судна та підготовки на 

виробництві” 

 

Практичний елемент підготовки з типу державного повітряного судна 

 

1. Практична підготовка може проводитись в аудиторії або на 

тренажерах, але частина практичної підготовки повинна проводитися в режимі 

реального технічного обслуговування або на виробництві. 

2. Завдання повинні обиратися із врахуванням ступеню повторюваності, 

складності, різноманітності, безпеки, критичності, новизни тощо. Вибрані 

завдання повинні охоплювати всі розділи, описані в таблиці пункту 3.2 

додатку 3 до Правил. 

3. Тривалість практичної підготовки повинна забезпечити охоплення 

змісту підготовки відповідно до вимог пункту 3.2 додатку 3 до Правил. 

4. Організація забезпечення практичного елементу підготовки з типу 

ДПС повинна забезпечити слухачів графіком або планом із зазначенням 

переліку завдань, які повинні виконуватися відповідно до інструкції або 

керівництва. Виконані завдання повинні бути записані у відповідному 

журналі, розробленому таким чином, щоб кожне завдання або група завдань 

могли бути засвідчені призначеним експертом. Формат цього журналу та 

порядок його ведення мають бути чітко визначені. 

5. У пункті 4.2 додатку 3 до Правил термін “призначені експерти, що 

мають належну кваліфікацію” означає, що експерти повинні продемонструвати 

підготовку та досвід у процесі оцінювання. Подальше керівництво щодо 

оцінювання і призначення експертів наведено у аналізі компетентності 

оцінювання та експертів (додаток 3 до цих АМС&GM до Правил). 
6. Практичний елемент (для силової установки та систем авіаційного і 

радіоелектронного обладнання) підготовки на рейтинг типу ДПС може 
проводитись за договорами підряду схваленою відповідно до Частини-147В 
організацією під контролем системи якості цієї організації згідно з підпунктом 
147.A.145(d)3 Частини-147В та керівним матеріалом до цього підпункту. 
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7. Практичний елемент підготовки з типу ДПС може бути виконаний 
одночасно з підготовкою на виробництві за умови їх виконання на одному типі 
ДПС та в реальних умовах технічного обслуговування. 

 

AMC до пункту 1(с) додатку 3 “Стандарт підготовки і складання 

екзаменів з типу державного повітряного судна та підготовки на виробництві” 
 
Відмінності у підготовці 
 
Схвалення відмінності у підготовці не потрібно для різних варіантів 

ДПС в межах одного рейтингу типу ДПС, визначеним компетентним органом, 
з метою підтвердження рейтингу типу ДПС у свідоцтві. 

Проте, це не означає відсутність підготовки перед наданням відповідних 
сертифікаційних повноважень персоналу схваленою організацією з технічного 
обслуговування та ремонту (підпункт  
AMC 66.A.20(б)3 цих АМС&GM до Правил). 

 

AMC до розділу 5 додатку 3 “Стандарт підготовки і складання екзаменів 

з типу державного повітряного судна та підготовки на виробництві” 
 
Стандарт типів екзаменів 
 
Не застосовується. 
 

AMC до розділу 6 додатку 3 “Стандарт підготовки і складання екзаменів 

з типу державного повітряного судна та підготовки на виробництві” 
 
Підготовка на виробництві 
 
1. “У схваленій для здійснення технічного обслуговування та ремонту 

типу ДПС організації” означає наявність у схваленій відповідно до Частини-
145В організації власників свідоцтв рейтингу А для конкретних повітряних 
суден. 

2. Підготовка на виробництві (далі – ПНВ) повинна містити перелік 
завдань, які виконуються в рамках нагляду “один на один” (тобто один 
керівник здійснює нагляд за одним практикантом), і фактичні показники 
виконання завдань на повітряному судні/компоненті під час лінійного та/або 
базового технічного обслуговування. 

3. Використання тренажерів для ПНВ не дозволяється. 
4. Додаток 2 до цих АМС&GM до Правил містить перелік завдань, з яких 

складається типова вибірка завдань відповідно до типу й категорії 
(підкатегорії) свідоцтва, що надаються для схвалення компетентному органу. 
ПНВ повинна охоплювати щонайменше 50% цього схваленого переліку. Деякі 
завдання повинні бути обрані з кожного пункту схваленого переліку. Інші 
завдання, що відрізняються від завдань додатку 2, можуть розглядатися як їх 
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заміна, якщо це доречно. Як правило, у доповнення до різноманітності та 
складності завдання ПНВ мають бути обрані з урахуванням повторюваності, 
безпеки, новизни тощо. 

5. Щонайбільше 50% потрібної ПНВ може проводитися до початку 
теоретичної підготовки з типу ДПС. 

6. Організація забезпечення ПНВ повинна забезпечити практикантів 
графіком або планом із зазначенням переліку завдань, що повинні 
виконуватися під наглядом. Запис виконаних завдань повинен здійснюватись 
у журналі, розробленим таким чином, що кожне завдання або група завдань 
засвідчувалась відповідним керівником. Формат цього журналу та порядок 
його ведення повинні бути чітко визначені. 

7. Щодо щоденного контролю програми ПНВ у схваленій відповідно до 
Частини-145В організації та ролі керівника (керівників) слід керуватися таким: 

1) достатньо підтвердження безпосереднім керівником (керівниками) 
виконання окремих завдань ПНВ, що не є обов’язковою прямою оцінкою 
експерта; 

2) під час проведення щоденної ПНВ контроль спрямований на нагляд 
за повним процесом, у тому числі за виконанням завдань, використанням 
посібників і процедур, дотриманням заходів безпеки, попередженнями, 
рекомендаціями та відповідною поведінкою у середовищі обслуговування; 

3) керівник (керівники) має (мають) безпосередньо спостерігати за 
роботою під час виконання ПНВ для безпечного завершення цієї роботи та 
бути готовим для консультації, у разі потреби; 

4) керівник (керівники) має (мають) засвідчити завдання і завершити 
завдання з обслуговування у разі відсутності відповідної кваліфікації у 
практиканта; 

5) керівник (керівники) має (мають): 
утримувати сертифікованих співробітників або підтримувати 

повноваження співробітників, що мають відношення до завдань ПНВ; 
бути компетентним у визначених завданнях; 
орієнтуватися у заходах безпеки; 
бути здібним інструктором (визначення завдання, підготовка, 

виконавський контроль, оцінювання, володіння реакцією і культурою 
вирішення питань, неупереджене та категоричне заслуховування звіту, 
визначення потреби у додатковій підготовці або перепідготовці, звітність 
тощо); 

бути призначеним у схваленій відповідно до Частини-145В організації 
для здійснення керівництва. 

8. Щодо експерта слід враховувати наступне: 
1) функцією експерта згідно з розділом 6 додатку 3 до Правил є 

проведення підсумкового оцінювання виконаної ПНВ. Це оцінювання 
повинно містити підтвердження виконання потрібного змісту та кількості 
завдань ПНВ на підставі звітів керівника (керівників) і зворотного зв’язку; 

2) у розділі 6 додатку 3 до Правил термін “призначений експерт 

відповідної кваліфікації” означає, що експерт повинен продемонструвати 



 

 

25 

підготовку і досвід процесу оцінювання, що проводиться, та бути 

уповноваженим проводити це у схваленій відповідно до Частини-145В 

організації. 

Подальше керівництво щодо оцінювання і призначення експертів 

наведено у додатку 3 до цих АМС&GM до Правил. 

9. Процедури ПНВ повинні міститись у схваленому відповідно до 

Частини-145В керівництві організації з ТОР (з цією метою у керівництві 

організації з ТОР має міститись додаткова глава 3.15). 

 

AMC до додатку 3 “Стандарт підготовки і складання екзаменів з типу 

державного повітряного судна та підготовки на виробництві” 

 

Підготовка з типу державного повітряного судна та підготовка на 

виробництві 

 

Організації, що проводять теоретичну і практичну підготовки, а також 

організації, що проводять ПНВ, можуть укласти договір на послуги мовного 

перекладача у випадку нерозуміння студентами мови навчального матеріалу. 

Однак, розуміння студентами всієї потрібної документації з технічного 

обслуговування є важливим. 

Під час проведення екзаменування та оцінювання допомога перекладача 

повинна бути обмежена перекладом питань, перекладачі не повинні надавати 

роз’яснення або допомогу у їх вирішенні. 

 

ІІІ. Керівний матеріал 

 

Розділ А. Технічні вимоги 

 

GM 66.A.3. Категорії свідоцтв 

 

Власники (утримувачі) свідоцтв не повинні бути обмежені однією 

категорією. У разі виконання відповідних кваліфікаційних вимог може бути 

надана будь-яка комбінація категорій. 

 

GМ 66.A.20(a). Повноваження 

 

1. Використовуються нижченаведені визначення: 

Електрична система означає електричні джерела живлення 

повітряного судна, систему розподілу цього живлення до різних компонентів 

повітряного судна та відповідні з’єднувачі. Системи освітлення також 

належать до цього визначення. Під час роботи на кабелях та з’єднувачах, які 

входять до складу цих електричних систем, до повноважень (привілеїв) 

додаються нижченаведені типові види практичних робіт: 

відновлення контакту, усунення замикань, технології сполучення 

(пайка) та тестування (випробування); 
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обтискання та тестування (випробування) місць з’єднань; 

встановлення та видалення штепсельного з’єднувача; 

методи захисту електропроводки (ізоляція). 

Система авіоніки (система авіаційного або радіоелектронного 

обладнання) означає систему повітряних суден, що передає, обробляє, 

відображає або зберігає аналогові чи цифрові дані за допомогою ліній передачі 

даних, шин даних, коаксіальних кабелів, бездротового або іншого способу 

передачі даних, та містить компоненти та з’єднувачі цієї системи. Нижче 

наведено приклади належності до систем авіоніки: 

автопілот; 

зв’язок, радіолокація та навігація; 

обладнання (дивитись нижченаведену примітку); 

інтегрована модульна авіоніка; 

системи бортового технічного обслуговування; 

інформаційні системи; 

системи “Fly-by-Wire” – системи авіоніки, пов’язані з системою 27, 

визначеною стандартом S1000D “Система керування повітряним судном” 

(S1000D “Flight Controls”); 

оптико-волоконні системи керування. 

Примітка. Обладнання формально належить до повноважень власників 

(утримувачів) свідоцтв категорії B2. Проте, технічне обслуговування 

електромеханічних компонентів та приймачів повітряного тиску також може 

бути проведено власником (утримувачем) свідоцтва категорії B1. 

Авіаційне озброєння, аварійно-рятувальні системи та інші системи 

військового і спеціального призначення означають системи підвіски, 

наведення та застосування авіаційного озброєння; засоби розвідки та 

спостереження; системи самозахисту, засоби радіоелектронної боротьби та 

рятування льотного екіпажу. Приклади авіаційного озброєння, аварійно-

рятувальних систем та інших систем військового і спеціального призначення 

містять нижченаведене: 

авіаційні засоби ураження; 

механізми розмикання/пуску авіаційних засобів ураження; 

крісло-катапульта. 

Проста перевірка означає перевірку, що наведена у схвалених/ 

затверджених даних для технічного обслуговування та ремонту, і відповідає 

нижченаведеним критеріям: 

працездатність системи може бути перевірена за допомогою засобів 

керування повітряним судном, комутаторів, вбудованих засобів контролю 

(“Built-in Test Equipment (BITE)”), бортової централізованої системи 

вбудованого контролю (“Central Maintenance Computer (CMC)”) або зовнішнього 

перевірочного обладнання, що не потребує спеціальної підготовки; 

результатом перевірки є унікальний ідентифікатор логіки (“так-ні”) або 

параметром, що може бути певним значенням або значенням в межах 

інтервалу допустимих величин. Тлумачення результату перевірки або 

взаємозалежність різних значень не допускається; 
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перевірка не містить більше десяти дій, описаних у 

схвалених/затверджених даних для технічного обслуговування та ремонту (за 

виключенням необхідних дій для розміщення повітряного судна перед 

проведенням перевірки, тобто піднімання, опускання тощо, або повернення 

повітряного судна до його первинного стану розміщення). Натискання 

елемента керування, перемикача, кнопки та зчитування отриманого 

результату розглядається як одна дія, навіть якщо дані для технічного 

обслуговування та ремонту відображають ці дії окремо. 

Пошук несправностей означає процедури та необхідні дії, з 

використанням схвалених/затверджених даних для технічного 

обслуговування та ремонту, для визначення основної причини дефекту або 

несправності. Можливе використання вбудованого або зовнішнього тестового 

обладнання. 

Лінійне технічне обслуговування означає будь-яке технічне 

обслуговування повітряного судна, яке виконується перед польотом, для 

гарантування того, що повітряне судно придатне до запланованого польоту. 

Це може включати: 

пошук та усунення несправностей; 

усунення дефектів; 

заміну компонентів із використанням зовнішньої контрольно-

перевірочної апаратури (за необхідності). Заміна компонентів може включати  

такі компоненти, як двигуни, допоміжні силові установки, головні вертолітні 

редуктори та повітряні гвинти; 

планове технічне обслуговування та/або перевірки, зокрема візуальні 

огляди, що виявляють видимі незадовільні відхилення/стан, але не вимагають 

проведення детальної перевірки. Таке планове технічне обслуговування  

та/або перевірки можуть охоплювати внутрішні елементи конструкції, вироби 

систем та силової установки, до яких є візуальний доступ, зокрема через легко 

знімні панелі доступу/двері;  

незначний/поточний (дрібний) ремонт та модифікації (виконання робіт 

за бюлетенями), що не вимагають значного розбирання і можуть бути виконані 

за допомогою простих засобів. 

Базове технічне обслуговування та ремонт означає будь-яке завдання, 

обсяг якого виходить за межі, що визначені критеріями для лінійного 

технічного обслуговування. 

2. Не застосовується. 

3. Свідоцтво категорії С дозволяє засвідчувати планове базове технічне 

обслуговування та ремонт шляхом видачі єдиного “сертифіката передачі до 

експлуатації для повітряного судна” після повного завершення всього такого 

технічного обслуговування та ремонту. Підставою для цього засвідчення є те, 

що технічне обслуговування та ремонт здійснювалося компетентними 

механіками та допоміжним персоналом категорій B1 і B2 (у разі необхідності), 

які підписались за виконання завдань з технічного обслуговування та ремонту 

відповідно до їхньої спеціалізації. Основною функцією персоналу, який 

засвідчує технічне обслуговування та ремонт, категорії С, є гарантування того, 
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що все необхідне технічне обслуговування та ремонт було виконано та здано 

під підпис допоміжним персоналом категорії В1 і В2 (у разі необхідності) перед 

видачею “сертифіката передачі до експлуатації для повітряного судна”. Лише 

персонал категорії С, що також має схвалення відповідної категорії В1 або В2, 

може виконувати функції персоналу обох категорій під час базового технічного 

обслуговування та ремонту. 

 

GМ 66.A.20(b)2. Повноваження 

 

Частина речення “відповідав/відповідала умовам надання цих 

повноважень”, викладена у підпункті 66.A.20(b)2 Правил, означає, що 

протягом двох попередніх років особа відповідала всім вимогам до 

відповідного рейтингу типу ДПС. Це замінює потребу у шестимісячному 

досвіді технічного обслуговування протягом перших двох років користування 

повноваженнями. Проте вимогу щодо шестимісячного досвіду технічного 

обслуговування протягом двох попередніх років необхідно буде виконати 

після другого року користування повноваженнями. 
 

GМ 66.A.20(b)4. Повноваження 
 
1. Власники (утримувачі) свідоцтва можуть тільки використовувати 

сертифікаційні повноваження (привілеї), якщо вони мають базові знання мови, 
що використовується в середовищі технічного обслуговування, включаючи 
знання загальних авіаційних термінів цією мовою. Рівень знань має бути 
таким, щоб власник (утримувач) свідоцтва був здатний: 

читати і розуміти інструкції та технічні керівництва, що 
використовуються для виконання технічного обслуговування; 

робити зрозумілі технічні та інші записи в документації з технічного 
обслуговування; 

читати і розуміти процедури схваленої організації з технічного 
обслуговування та ремонту; 

спілкуватися на такому рівні, щоб запобігти будь-яким непорозумінням 
під час здійснення сертифікаційних повноважень (привілеїв). 

2. В усіх випадках рівень розуміння має бути сумісним із рівнем 
сертифікаційних повноважень (привілеїв), що використовуються. 

 

GМ 66.A.25(а). Вимоги до базових знань 
 
Рівні знань для кожної категорії (підкатегорії) свідоцтва безпосередньо 

пов’язані зі складністю засвідчень, пов’язаних з відповідною категорією 
(підкатегорією) свідоцтва. Це означає, що власники (утримувачі) свідоцтва 
категорії А мають продемонструвати обмежений, але адекватний рівень знань, 
тоді як власники (утримувачі) свідоцтва категорії B1 і B2 мають 
продемонструвати повний рівень знань відповідних предметів модулів. 
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GМ 66.A.25(d). Вимоги до базових знань 
 
У разі залишення без змін вимог до базових знань проводити додаткову 

підготовку для продовження кредитування не потрібно. 
 

GМ 66.A.30(а). Вимоги до досвіду 
 
1. Незважаючи на те, що заявник для отримання свідоцтва категорії C 

може бути кваліфікований за наявності трирічного досвіду роботи в якості 
персоналу категорії B1 або B2, який засвідчує лінійне технічне 
обслуговування, рекомендується, щоб будь-який заявник на отримання 
категорії C, який вже має (утримує) свідоцтво категорії B1 або B2, 
продемонстрував щонайменше дванадцятимісячний досвід роботи в якості 
допоміжного персоналу категорії B1 або B2 (під час базового технічного 
обслуговування та ремонту). 

2. “Кваліфікований робітник (у технічній галузі)” – це особа, яка 
успішно пройшла прийнятну для компетентного органу підготовку, що 
передбачає виготовлення, ремонт, капітальний ремонт або перевірку 
(інспекцію) механічного, електричного, електронного або (де застосовно), 
конкретного військового обладнання. Підготовка передбачає також 
використання інструментів та вимірювальних приладів. 

3. Досвід технічного обслуговування ДПС в експлуатації: 
означає досвід участі у виконанні завдань з технічного обслуговування 

повітряних суден, що експлуатуються в державній авіації; 
має охоплювати завдання різної тривалості, складності та змісту; 
сприяє отриманню достатнього досвіду в реальних умовах технічного 

обслуговування ДПС на відміну від лише середовища навчального закладу; 
може поєднуватись зі схваленою відповідно до Частини-147В 

підготовкою шляхом чергування періодів підготовки та періодів набуття 
досвіду, подібних до періодів підготовки. 

4. У пункті  AMC 66.A.30(a)1 цих АМС&GM до Правил термін 
“інжиніринг” означає діяльність, яка виконується у схваленій відповідно до 
Частини-145В організації з технічного обслуговування та ремонту або у 
схваленій відповідно до Частини-МВ організації з управління підтриманням 
льотної придатності і пов’язана з ремонтом та модифікаціями (можуть бути 
необхідними для подальшого процесу схвалення або ні) відповідно до 
керівництва цієї організації. 

5. Виконання практичного елементу підготовки з типу ДПС одночасно з 

елементом підготовки на виробництві на тому ж типі ДПС в реальних умовах 

технічного обслуговування може бути враховано як досвід відповідно до 

вимог, детально описаних у параграфі 66.A.30 Правил. 
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GМ 66.A.40. Строк дії свідоцтва 
 

На дію свідоцтва не впливає наявність досвіду технічного 

обслуговування, тоді як чинність повноважень відповідно до параграфу 

66.A.20 Правил залежить від досвіду технічного обслуговування, як зазначено 

у пункті 66.A.20(b) Правил. 
 

GM 66.A.45. Рейтинги типу ДПС 
 

Перенесено до параграфу AMC 66.A.45 цих АМС&GM до Правил. 
 

GM 66.A.70. Конвертаційні положення 
 

1. Відповідно до параграфу 66.A.70 Правил конвертаційні положення 

застосовуються до власника (утримувача) чинної кваліфікації персоналу, який 

засвідчував технічне обслуговування та/або ремонт (далі – ТОР) до дати 

набрання чинності Правил та/або обов’язковості до їх застосування. Це 

означає, що підпис цієї особи був достатнім, щоб заявити, що ТОР належним 

чином виконано, а повітряне судно було готове до експлуатації та придатне 

для польоту після такого ТОР. 

2. Конвертація застосовується до такої “кваліфікації персоналу, який 

засвідчує ТОР”, наприклад: 

за наявності попередньо отриманої національної ліцензії чи її еквіваленту 

(або після завершення процедури отримання такої національної ліцензії); 

після завершення кваліфікаційного процесу, визначеного компетентним 

органом, щодо відповідності персоналу, який засвідчує ТОР; 

у разі відповідності кваліфікаційним вимогам для персоналу, який 

засвідчує ТОР, в межах схваленої організації з ТОР та згідно з її процедурами. 

Це не означає, що для отримання права на конвертацію заявник повинен 

здійснювати сертифікаційні повноваження (привілеї). Особа може мати 

“кваліфікацію персоналу, який засвідчує ТОР”, але не мати сертифікаційних 

повноважень (або виконувати обмежені сертифікаційні повноваження нижче 

своєї кваліфікації) з різних причин, наприклад нижченаведених: 

особа виконує роботи в якості “допоміжного персоналу” в умовах 

базового ТОР; 

особа отримала дозвіл (авторизована) лише на виконання суттєво 

обмеженого обсягу завдань (нижче, ніж він/вона матиме право, якщо б його/її 

кваліфікація була розглянута), оскільки ця особа виконує роботи на базі 

лінійного технічного обслуговування із суттєво обмеженим обсягом завдань; 

особа має ліцензію або національний еквівалент з більш широким 

обсягом, ніж обсяг (сфера діяльності) організації, де він/вона виконує роботи; 

особа виконує роботи поза галузі державної авіації або тимчасово 

перебуває у відпустці з різних причин (медична, особиста тощо). 

Ці особи мають право на проведення конвертації відповідно до повного 

обсягу їх кваліфікації та повних повноважень (привілеїв), які вони могли б 

мати на підставі такої кваліфікації. 
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3. Не застосовується. 

4. Право на конвертацію мають лише ті “кваліфікації персоналу, який 

засвідчує ТОР”, які отримані до дати набрання чинності Правил та/або 

обов’язковості до їх застосування. Але це не означає, що заявка на конвертацію 

повинна бути подана до цих дат. Заявник має право на проведення конвертації 

незалежно від того, коли він/вона подає заявку на конвертацію. 

5. Не застосовується. 

6. Обмеження може бути застосовано, якщо особа має попередню чинну 

ліцензію або іншу кваліфікації для ТОР повітряних суден, яка охоплює, 

відповідно до стандарту додатків 1 та 2 до Правил, усі модулі/предмети, що 

відповідають свідоцтву категорії B1, за винятком електричних систем. Ця 

особа отримає свідоцтво категорії B1 з обмеженням (виключенням) 

електричних систем. 

Умови для анулювання обмежень викладено у пункті 66.A.50(c) Правил. 

 

GM 66.A.70(с). Конвертаційні положення 

 

Не застосовується. 

 

GM 66.A.70(d). Конвертаційні положення 

 

Не застосовується. 

 

Розділ B. Процедури для компетентного органу 

 

GM 66.B.200. Вимоги до екзаменів 

 

Пункти 1, 2, 4 – 6 цього GM перенесено до параграфу AMC 66.B.200 цих 

АМС&GM до Правил. 

3. Питання усного типу не можуть використовуватися як основні засоби 

екзаменування у зв’язку з труднощами встановлення відповідності стандартам 

отриманих відповідей. Проте ніщо не заважає екзаменаторам зустрітися з 

потенційним персоналом, який засвідчує ТОР, з метою гарантування 

розуміння ними своїх повноважень та обов’язків під час застосування правил 

державної авіації України з питань підтримання льотної придатності. 

 

GM 66.B.300. Загальні положення 

 

Не застосовується. 

 

GM 66.B.305(b)3. Звіт про конвертацію інших кваліфікацій для 

отримання свідоцтва 

 

Для зняття будь-якого обмеження необхідно продемонструвати повну 

відповідність щодо відсутніх модулів Правил. 
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GM 66.B.310(b)3. Звіт про конвертацію для повноважень, що надані 

схваленими організаціями з ТОР 

 

Проведена на підставі параграфа 66.A.70 Правил конвертація 

спрямована на збереження повноважень (привілеїв) попередніх дозволів 

(авторизацій), обмежень або розширень, внесених до свідоцтва, та не 

пов’язана з можливими відмінностями між кваліфікацією, потрібною для 

отримання повноваження (авторизації), та кваліфікацією для отримання 

свідоцтва. Ця конвертація не містить такого порівняння. 

Для зняття будь-якого обмеження необхідно продемонструвати повну 

відповідність щодо відсутніх модулів Правил. 

 

GM 66.B.410. Чинність екзаменаційних кредитів 

 

Після закінчення строку чинності кредитів відповідно до пунктів 

66.A.25(d) та 66.B.410(b) Правил заявка на отримання нових кредитів призведе 

до повторного оцінювання відповідно до параграфів 66.B.405 та 66.B.410 

Правил тільки у випадку наявності змін у вимогах до базових знань, 

визначених у додатку 1 до цих Правил. Це може призвести до вимоги щодо 

додаткової підготовки з окремих модулів/підмодулів/предметів. 

 

GM 66.B.500. Анулювання, призупинення дії свідоцтва або обмеження 

наданих ним прав 

 

Компетентний орган може визначити термін “недбале технічне 

обслуговування”. 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу 

льотної придатності повітряних суден Управління 

регулювання діяльності державної авіації України 

полковник  В.В.ЮРЧУК 

 



Додаток 1  
до AMC до Частини-66В  
(параграф AMC 66.А.20(b)3) 
(у редакції наказу начальника 
Управління регулювання діяльності 
державної авіації України  
22 вересня 2020 року № 45) 

 
 

Рейтинги типу державного повітряного судна 

для свідоцтва персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки 

державної авіації 
 
Компетентний орган відповідає за опублікування рейтингів типу 

державного повітряного судна для свідоцтва персоналу з технічного 
обслуговування авіаційної техніки державної авіації, зазначених у 
нижченаведеній таблиці. Схвалена згідно з Частиною-145В/Частиною-МВ 
організація з ТОР повинна гарантувати, що надані власникам свідоцтва 
сертифікаційні повноваження відповідають отриманому рейтингу типу ДПС 
(пункт 145.A.35(b) Частини-145В/пункт М.А.606(g) Частини-МВ). 

 

Утримувач сертифікату 

типу або еквівалентного 

документу /  

Реквізити наказу про 

прийняття на озброєння 

Модель державного 

повітряного судна 

Внесення рейтингу типу 

державного повітряного 

судна 

DIAMOND AIRCRAFT 

INDUSTRIES  

DA40 NG Diamond DA40 

(Austro Engine)  

DA42 NG Diamond DA42  

(Austro Engine) DA42 М-NG 

Державне підприємство 

“Антонов” 

Ан-2Т Ан-2 (АШ-62)/ 

Antonov An-2 (ASH-62) 

Ан-12БК Ан-12 (АИ-20)/ 

Antonov An-12 (AI-20) 

Ан-24Б Ан-24 (АИ-24)/ 

Antonov An-24 (AI-24) Ан-24БС 

Ан-24Т 

Ан-24РТ 

Ан-24РВ 

Ан-26 Ан-26 (АИ-24)/ 

Antonov An-26 (AI-24) Ан-26БУС 

Ан-26КПА 

Ан-26РТ 

Ан-26С 

Ан-26Ш 
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Продовження додатка 1 

Утримувач сертифікату 

типу або еквівалентного 

документу /  

Реквізити наказу про 

прийняття на озброєння 

Модель державного 

повітряного судна 

Внесення рейтингу типу 

державного повітряного 

судна 

Державне підприємство 

“Антонов” 

Ан-30 Ан-30 (АИ-24)/ 

Antonov An-30 (AI-24) Ан-30Б 

Ан-32П Ан-32 (АИ-20)/ 

Antonov An-32 (AI-20) 

Ан-72 Ан-72 (Д-36)/ 

Antonov An-72 (D-36) Ан-72П 

Ан-72ПС 

Ан-74 Ан-74 (Д-36)/ 

Antonov An-74 (D-36) 

Таганрозький АНТК  

імені Г.М. Берієва 

Бе-12ПЛ Бе-12 (АИ-20)/ 

Beriev Be-12 (AI-20) Бе-12ПС 

Авіаційний комплекс 

імені С.В. Ільюшина 

Ил-76МД Ил-76/Ил-78 (Д-30КП)/ 

Ilyushin Il-76/Il-78 (D-30KP) Ил-76ТД 

Ил-78 

Компанія “Камов” Ка-27Е Ка-27 (ТВ3-117)/ 

Kamov Ka-27 (TV3-117) Ка-27ПЛ 

Ка-27ПС 

Ка-29ТБ Ка-29 (ТВ3-117)/ 

Kamov Ka-29 (TV3-117) 

Ка-226 Ка-226 (Аллисон 250)/ 

Kamov Ka-226 (Alisson 250) 

AERO VODOCHODY 

AIRCRAFT COMPANY 

Л-39 Л-39/М1/М  

(АИ-25ТЛ/ТЛШ)/ 

Aero L-39/М1/М  

(AI-25TL/TLSH) 
Наказ Міністерства 

оборони України від 

08.07.2009 № 347 

Л-39М1 

Наказ Міністерства 

оборони України від 

04.03.2015 № 100 

Л-39М 

AIRBUS HELICOPTERS 

AIRCRAFT COMPANY 

AS 350 B3 Eurocopter AS 350 

(Turbomeca Arriel) 

МВВ-ВК 117 С2 Eurocopter МВВ-ВК 117 

(Turbomeca Arriel) МВВ-ВК 117 D2 

EC 225LP Eurocopter EC 225 

(Turbomeca Makila) 

ROBINSON 

HELICOPTER COMPANY 

Robinson R66 Robinson R66  

(Rolls-Royce RR300) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%98-25
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbomeca&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbomeca&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbomeca&action=edit&redlink=1
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Продовження додатка 1 

Утримувач сертифікату 

типу або еквівалентного 

документу /  

Реквізити наказу про 

прийняття на озброєння 

Модель державного 

повітряного судна 

Внесення рейтингу типу 

державного повітряного 

судна 

Московський 

вертолітний завод  

імені М. Л. Міля 

Ми-2 Ми-2 (ГТД-350)/ 

Mil Mі-2 (GTD-350) Ми-2У 

Ми-6 Ми-6 (Д-25)/ 

Mil Mі-6 (D-25) Ми-6А 

Ми-8МТ Ми-8 (ТВ3-117)/ 

Mil Mi-8 (TV3-117) Ми-8МТВ-1 

Ми-8МТВ-2 

Ми-8МТПБ 

Ми-8МТПИ 

Ми-8П Ми-8/9 (ТВ2-117)/ 

Mil Mi-8/9 (TV2-117) Ми-8ППА 

Ми-8ПС 

Ми-8СМВ 

Ми-8Т 

Ми-8ТВ 

Ми-8ТП 

Ми-8ИВ 

Ми-8КП 

Ми-9 

Ми-14ПС Ми-14 (ТВ3-117)/ 

Mil Mi-14 (TV3-117) Ми-14ПЛ 

Ми-24ВП Ми-24/ПУ1 (ТВ3-117)/ 

Mil Mi-24/PU1 (TV3-117) Ми-24К 

Ми-24П 

Ми-24Р 

Наказ Міністерства 

оборони України від 

19.05.2012 № 338 

Ми-24ПУ1 

Московський 

вертолітний завод  

імені М. Л. Міля 

Ми-26 Ми-26 (Д-136)/ 

Mil Mi-26 (D-136) 

Наказ Міністерства 

оборони України від 

26.12.2016 № 717 

Ми-2МСБ Ми-2МСБ (АИ-450В)/ 

Mi-2MSB (AI-450V) 

Наказ Міністерства 

оборони України від 

19.04.2014 № 267 

Мі-8МСБ-В Мі-8МСБ-B (ТВ3-117СБМ)/ 

Mi-8MSB-V (TV3-117SBM) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94-25_%28%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%29
http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-sssr/turbovintovye/turbovalnyj-aviatsionnyj-dvigatel-tv3-117-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-sssr/turbovintovye/turbovalnyj-aviatsionnyj-dvigatel-tv3-117-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-sssr/turbovintovye/turbovalnyj-aviatsionnyj-dvigatel-tv3-117-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-sssr/turbovintovye/turbovalnyj-aviatsionnyj-dvigatel-tv3-117-2/
http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-sssr/turbovintovye/turbovalnyj-aviatsionnyj-dvigatel-tv3-117-2/
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Продовження додатка 1 

Утримувач сертифікату 

типу або еквівалентного 

документу /  

Реквізити наказу про 

прийняття на озброєння 

Модель державного 

повітряного судна 

Внесення рейтингу типу 

державного повітряного 

судна 

Наказ Міністерства 

оборони України від 

21.08.2018 № 419 

Ми-8МТВ-МСБ1 Ми-8МТВ-МСБ1  

(ТВ3-117ВМА-СБМ1В)/ 

Mi-8MTV-MSB1  

(TV3-117VMA-SBM1V) 

Компанія “МиГ” МиГ-21УМ МиГ-21 (Р-11/13/25-300)/ 

Mikoyan MiG-21  

(R-11/13/25-300) 
МиГ-21СМ 

МиГ-23УБ МиГ-23 (Р-27/35-300)/ 

Mikoyan MiG-23  

(R-27/35-300) 
МиГ-23МЛД 

МиГ-27Д МиГ-27 (Р-29-300)/ 

Mikoyan MiG-27 (R-29-300) МиГ-27М 

МиГ-29 МиГ-29/МУ1 (РД-33)/ 

Mikoyan MiG-29/MU1  

(RD-33) 
МиГ-29УБ 

Наказ Міністерства 

оборони України від 

23.12.2009 № 651 

МиГ-29МУ1 

Компанія “Сухой” Су-17М4Р Су-17 (АЛ-21)/ 

Sukhoi Su-17 (AL-21) Су-17УМ3 

Су-24М Су-24 (АЛ-21)/ 

Sukhoi Su-24 (AL-21) Су-24МР 

Су-25 Су-25/М1/М1К (Р-95Ш)/ 

Sukhoi Su-25/М1/М1К  

(R-95SH) 
Су-25УБ 

Наказ Міністерства 

оборони України від 

04.03.2010 № 104 

Су-25М1 

Су-25УБМ1 

Наказ Міністерства 

оборони України від 

27.04.2015 № 187 

Су-25М1К 

Су-25УБМ1К 

Компанія “Сухой” Су-27С Су-27/1М (АЛ-31)/ 

Sukhoi Su-27/1М (AL-31) Су-27П 

Су-27УБ 

Су-27УП 

Наказ Міністерства 

оборони України від 

05.08.2014 № 499 

Су-27С1М 

Су-27П1М 

Су-27УБ1М 

        Су-27УП1М 

http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroenie/aviamotory-sssr/turbovintovye/turbovalnyj-aviatsionnyj-dvigatel-tv3-117-2/
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Продовження додатка 1 

Утримувач сертифікату 

типу або еквівалентного 

документу /  

Реквізити наказу про 

прийняття на озброєння 

Модель державного 

повітряного судна 

Внесення рейтингу типу 

державного повітряного 

судна 

Компанія “Туполев” Ту-134А Ту-134 (Д-30)/ 

Tupolev Tu-134 (D-30) Ту-134А-3 

Ту-134Ш 

Ту-141 “Стриж” Ту-141 “Стриж” (КР-17А)/ 

Tupolev Tu-141 “Strizh” 

(KR-17А) 

Ту-143 “Рейс” Ту-143 “Рейс” (ТР3-117)/ 

Tupolev Tu-143 “Reys” 

(TR3-117) 

BAYKAR MAKINA BAYRAKTAR TB2 BAYRAKTAR TB2 

(ROTAX 912) 

 

 

Примітка. У разі внесення змін до рейтингу типу ДПС (або до позначення 

двигуна у рейтингу), що впливає на видані свідоцтва, рейтинги типу 

ДПС у свідоцтві можуть бути змінені після його подання до 

компетентного органу для внесення змін, якщо не існує нагальної 

потреби для заміни свідоцтва. 

До рейтингів типу ДПС, що опубліковані компетентним органом 

для свідоцтв, можуть вноситись зміни. Власники свідоцтв та 

схвалені відповідно до Частини-145В/Частини-МВ організації з 

ТОР повинні відслідковувати останню версію рейтингів типу ДПС, 

що публікується компетентним органом. 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу льотної 

придатності повітряних суден – заступника начальника 

Управління регулювання діяльності державної авіації України  

полковник                                                                                           Юрій ЛЕЩЕНКО 

 



Додаток 2  
до AMC до Частини-66В 
(параграф АМС 66.А.30(а)) 

 

 

Практичний досвід на типі повітряного судна  

та підготовка на виробництві. 

Перелік завдань 

 

Часові обмеження/перевірки технічного обслуговування 

 

100 годинна “В” або “С” перевірка, або інша відповідна перевірка. 

Допомога у проведенні перевірки планового технічного обслуговування 

відповідно до керівництва з технічного обслуговування повітряного судна. 

Перевірка журналу повітряного судна з метою належного завершення 

технічного обслуговування. 

Перевірка документації на відповідність директивам з льотної 

придатності (або їх національним еквівалентам). 

Перевірка документації на відповідність строкам служби компонентів. 

Процедура інспектування після грубої/жорсткої посадки. 

Процедура інспектування після надмірного навантаження. 

Процедура інспектування після перевищення обмежень двигуна. 

Процедура інспектування після удару блискавки. 

 

Розміри/області 

 

Визначення компоненту (компонентів) за номером позиції. 

Виконання перевірки симетрії. 

 

Підйом та кріплення  

 

Допомога щодо: 

підйому носової частини повітряного судна або хвостового колеса; 

підйому повітряного судна у цілому; 

підйому головних компонентів (стропи або козли). 

 

Вирівнювання/зважування 

 

Вирівнювання повітряного судна. 

Зважування повітряного судна. 

Підготовка поправки щодо ваги та центрування. 

Перевірка повітряного судна за списком обладнання. 
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Буксирування та руління 

 

Підготовка до буксирування повітряного судна. 

Буксирування повітряного судна. 

Робота в команді з буксирування повітряного судна. 

 

Стоянка та швартування 

 

Швартування повітряного судна. 

Паркування, охорона та укриття чохлами повітряного судна. 

Розміщення повітряного судна в захищеному ангарі. 

Захист лопаток ротора. 

 

Таблички та маркування 

 

Перевірка повітряного судна щодо наявності та стану потрібних 

табличок. 

Перевірка повітряного судна щодо правильності нанесеного маркування. 

 

Обслуговування 

 

Дозаправлення повітряного судна. 

Злив палива з повітряного судна. 

Перелив палива із баку в бак повітряного судна. 

Перевірка/регулювання тиску в шинах. 

Перевірка/поповнення масла. 

Перевірка/поповнення гідравлічної рідини. 

Перевірка/поповнення напруги акумулятора. 

Зарядка пневматичної системи. 

Змащення повітряного судна. 

Підключення наземного живлення. 

Обслуговування туалетів/системи водопостачання. 

Виконання передпольотної підготовки/щоденної перевірки. 

 

Аналіз вібрації та шуму 

 

Аналіз проблеми вібрації вертольота. 

Аналіз шумового спектру. 

Аналіз вібрації двигуна. 

 

Кондиціювання повітря 

 

Заміна підігрівача. 

Заміна клапана регулювання витрат. 
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Заміна випускного клапана. 

Заміна запобіжного клапана. 

Заміна виробу підсистеми регулювання вологості повітря. 

Заміна виробу підсистеми регулювання температури повітря. 

Заміна насадки індивідуальної вентиляції кабіни. 

Заміна теплообмінника. 

Заміна датчика тиску. 

Очищення клапанів регулювання розходом. 

Деактивація/активація запобіжного клапану вантажної кабіни. 

Деактивація/активація компонентів вентиляції приладів авіоніки. 

Перевірка роботи системи кондиціювання/підігріву повітря. 

Перевірка роботи системи тиску. 

Діагностування дефектної системи. 

 

Автопілот 

 

Встановлення сервомоторів. 

Встановлення з’єднувального кабелю. 

Заміна датчиків. 

Заміна підсилювача. 

Заміна системи автоматичного польоту. 

Перевірка роботи автопілоту. 

Перевірка роботи автоматичного дроселя/автомата тяги. 

Перевірка роботи демпфера рискання. 

Перевірка та регулювання сервоприводу. 

Виконання регулювання приводу автопілота. 

Виконання функціональної перевірки балансування по числу Маха. 

Діагностування дефектної системи. 

Перевірка системи автоматичної посадки. 

Перевірка системи управління польотом. 

Перевірка системи підтримки стабільності повітряного судна. 

 

Зв’язок 

 

Заміна пристрою V/UHF зв’язку. 

Заміна пристрою HF зв’язку. 

Заміна встановленої антени. 

Перевірка роботи радіостанцій. 

Настройка антени. 

Перевірка роботи системи вибіркового виклику. 

Перевірка роботи системи оповіщення пасажирів. 

Функціональна перевірка звукової системи. 

Ремонт коаксіального кабелю. 

Діагностування дефектної системи. 
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Електричне живлення 
 

Зарядка свинцево-кислотного акумулятора. 

Зарядка нікель-кадмієвого акумулятора. 

Перевірка ємкості акумулятора. 

Нікель-кадмієва батарея довгого циклу. 

Заміна інтегрованого привода/генератора/генератора змінного струму. 

Заміна вимикачів. 

Заміна перемикачів. 

Регулювання регулятора напруги. 

Заміна регулятора напруги. 

Зміна звіту аналізу електричного навантаження. 

Ремонт/заміна силового кабелю. 

Діагностування дефектної системи. 

Функціональна перевірка інтегрованого привода/генератора/ генератора 

змінного струму. 

Функціональна перевірка регулятора напруги. 

Функціональна перевірка системи аварійного живлення. 
 

Обладнання/інтер’єр 
 

Заміна килимів. 

Заміна сидінь екіпажу. 

Заміна пасажирських сидінь. 

Перевірка інерційних котушок (пасків). 

Перевірка сидінь/пасків безпеки. 

Перевірка аварійного обладнання. 

Перевірка аварійного радіомаяка на відповідність правилам. 

Ремонт контейнера для відходів у туалеті. 

Зняття та установка стельових і бічних стінок панелей. 

Ремонт оббивки салону. 

Зміна конфігурації салону/вантажного відсіку. 

Заміна приводу системи завантаження вантажного відсіку. 

Тестування системи завантаження вантажного відсіку. 

Заміна рятувальних ковзанок/тросів. 
 

Пожежний захист 
 

Перевірка вмісту вогнегасника. 

Перевірка/тестування системи виявлення пожежі/диму та оповіщення. 

Перевірка вмісту вогнегасника кабіни. 

Перевірка системи датчика диму. 

Перевірка ущільнення панелі вантажного відсіку. 

Встановлення нового балона вогнегасника. 

Заміна петарди балона вогнегасника. 
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Діагностування дефектної системи. 

Огляд системи виявлення пожежі у двигуні. 

 

Системи управління польотом 

 

Перевірка основних систем управління польотом і пов’язаних з ними 

компонентів відповідно до керівництва з технічного обслуговування 

повітряного судна. 

Випуск/прибирання закрилків та передкрилків. 

Заміна горизонтального стабілізатора. 

Заміна спойлера/демпфера підйому. 

Заміна керма висоти. 

Деактивація/активація управління елеронами сервоприводу. 

Заміна елерона. 

Заміна керма напрямку. 

Заміна тримерів. 

Установка троса управління та його з’єднань. 

Заміна передкрилків. 

Заміна закрилків. 

Заміна блоку керування потужністю. 

Заміна обтічника. 

Оснащення первинних систем керування польотом. 

Регулювання тримера. 

Регулювання натягу троса управління. 

Перевірка діапазону управління та напрямку руху. 

Перевірка правильності монтажу та фіксації. 

Діагностування дефектної системи. 

Функціональна перевірка первинних систем керування польотом. 

Функціональна перевірка працездатності системи закрилків. 

Перевірка роботи вузла бічної ручки управління. 

Перевірка роботи регульованого горизонтального стабілізатора. 

Перевірка зносу системи регульованого горизонтального стабілізатора. 

 

Паливо 

 

Система зливу води (експлуатація). 

Заміна насоса підкачування. 

Заміна паливного перемикача. 

Заміна відсіків паливного бака. 

Заміна/тестування клапанів контролю палива. 

Заміна магнітних індикаторів рівня палива. 

Заміна клапана зливу води. 

Перевірка/розрахунок вмісту палива вручну. 

Перевірка фільтрів. 
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Перевірка системи управління. 

Перевірка калібрування датчиків кількості палива. 

Перевірка роботи подачі/селекторів. 

Перевірка роботи системи зливу/скидання палива. 

Передача палива між баками. 

Напір зливу палива. 

Напір дозаправки (ручне управління). 

Деактивація/активація паливних клапанів (передачі зливу палива, Х-

постачання, дозаправки). 

Діагностування дефектної системи. 

 

Гідравліка 

 

Заміна керованого двигуном насоса. 

Перевірка/заміна корпусного зливного фільтра. 

Заміна резервного насоса. 

Заміна насоса/генератора гідравлічного двигуна. 

Заміна акумулятора. 

Перевірка роботи запірного клапана. 

Перевірка фільтрів/індикаторів засмічення. 

Перевірка системи індикації. 

Виконання функціональних перевірок. 

Герметизація/розгерметизація гідравлічної системи. 

Експлуатація блока передачі потужності. 

Заміна блока передачі потужності. 

Діагностування дефектної системи. 

 

Захист від льоду і дощу 

 

Заміна насоса. 

Заміна таймера. 

Огляд ремонту чохла проти обледеніння пропелера. 

Тестування системи проти обледеніння пропелера. 

Огляд/тестування чохла проти обледеніння передньої кромки крила. 

Заміна клапана проти льодового/проти обледеніння. 

Установка електродвигуна склоочисника. 

Перевірка роботи систем. 

Експлуатаційна перевірка захисту приймача повітряного тиску від льоду. 

Експлуатаційна перевірка захисту датчиків повної температури повітря 

від льоду. 

Експлуатаційна перевірка роботи системи захисту крила від льоду. 

Допомога в експлуатаційній перевірці захисту повітрозбірника двигуна 

від льоду (з експлуатацією двигунів). 

Діагностування дефектної системи. 
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Системи індикації/запису 

 

Заміна реєстратора польотних даних. 

Заміна реєстратора переговорів у кабіні екіпажа. 

Заміна годинника. 

Заміна пристрою основної системи попередження. 

Отримання інформації з регістратора польотних даних. 

Діагностування дефектної системи. 

Забезпечення інструментами процедури електростатичного розряду та 

паяння. 

Перевірка вимог щодо поля високого радіаційного випромінювання. 

Процедура системи індикації запуску/зупинки двигуна. 

Тестування втручання в централізований модуль інтерфейсу 

відображення несправностей. 

Наземне сканування центральної системи оповіщення. 

 

Шасі 

 

Монтаж колеса. 

Заміна колеса основної стійки шасі. 

Заміна колеса передньої стійки шасі. 

Заміна рульового привода. 

Заміна пристрою нахилу вантажу. 

Заміна пристрою прибирання шасі. 

Заміна агрегату випуску/прибирання шасі. 

Заміна демпферу шіммі. 

Монтаж рульового управління колеса передньої стійки шасі. 

Функціональна перевірка системи рульового управління колеса 

передньої стійки шасі. 

Заміна ущільнювачів амортизаційної опори. 

Обслуговування ударної стійки. 

Заміна гальмівного блока. 

Заміна запобіжного клапана. 

Стравлювання тиску повітря у гальмівній системі. 

Заміна пристрою вентиляції гальма. 

Перевірка протибуксувального пристрою. 

Перевірка прибирання шасі. 

Заміна амортизаторів. 

Регулювання мікроперемикачів/датчиків. 

Заряджання стійок шасі мастилом і повітрям. 

Діагностування дефектної системи. 

Перевірка системи автоматичного гальмування. 

Заміна злітно-посадкових пристроїв вертольотів. 

Заміна посадкових лиж злітно-посадкових пристроїв вертольотів. 
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Складання та перевірка поплавців злітно-посадкових пристроїв. 

Перевірка плавучих пристроїв. 

Перевірка/тестування аварійного випуску шасі. 

Експлуатаційна перевірка стулок шасі. 

 

Освітлення 

 

Ремонт/заміна обертового маяка. 

Ремонт/заміна посадкових вогнів. 

Ремонт/заміна навігаційних вогнів. 

Ремонт/заміна вогнів протидії зіткненню. 

Ремонт/заміна внутрішнього освітлення. 

Заміна вогнів для огляду та розпізнавання льоду. 

Ремонт/заміна системи аварійного освітлення. 

Виконання перевірки системи аварійного освітлення. 

Діагностування дефектної системи. 

 

Навігація 

 

Калібрування індикатора магнітного курсу. 

Заміна індикатора повітряної швидкості. 

Заміна висотоміра. 

Заміна обчислювача повітряних даних. 

Заміна пристрою тактичної навігаційної системи. 

Заміна командного авіагоризонту. 

Заміна авіагоризонту. 

Перевірка системи статичного тиску на витоки. 

Перевірка роботи курсового гіроскопа. 

Функціональна перевірка допплерівського вимірювача. 

Функціональна перевірка системи видачі інформації про повітряний рух 

та попередження зіткнень. 

Функціональна перевірка далекомірного обладнання. 

Функціональна перевірка радіолокаційного відповідача. 

Функціональна перевірка системи командно-пілотажних приладів. 

Функціональна перевірка інерціальної навігаційної системи. 

Повна корекція чвертної помилки автоматичного радіопеленгатора. 

Оновлення бази даних системи управління польотом. 

Перевірка калібрування приладів статичного повітряного тиску. 

Перевірка калібрування системи оповіщення про барометричну висоту. 

Діагностування дефектної системи. 

Перевірка маркерних систем. 

Пряма/непряма заміна компаса. 

Перевірка супутникового зв’язку. 

Перевірка навігаційної системи GPS. 
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Кисень 
 

Огляд бортового кисневого обладнання. 
Чищення й перезарядка кисневої системи. 
Заміна регулятора. 
Заміна генератора кисню. 
Тестування кисневої системи екіпажу. 
Перевірка автоматичного розгортання кисневої системи. 
Діагностування дефектної системи. 
 

Пневматичні системи 
 

Заміна фільтра. 
Заміна повітряного запірного клапана. 
Заміна регулюючого клапана. 
Заміна компресора. 
Перезаряджання ексикатора. 
Налаштування регулятора. 
Перевірка герметичності. 
Діагностування дефектної системи. 
 

Вакуумні системи 
 

Перевірка вакуумної системи відповідно до Керівництва з технічного 
обслуговування повітряного судна (далі – КТОПС). 

Заміна вакуумного насоса. 
Перевірка/заміна фільтрів. 
Налаштування регулятора. 
Діагностування дефектної системи. 
 
Вода/Відходи 

 
Заміна водяного насоса. 
Заміна крана. 
Заміна туалетного насоса. 
Функціональна перевірка водонагрівача. 
Діагностування дефектної системи. 
Перевірка закриття кришки сміттєвого бака. 
 

Центральна система технічного обслуговування 
 
Отримання даних від центральної системи технічного обслуговування 

(далі – ЦСТО). 
Заміна ЦСТО. 
Виконання перевірки ЦСТО. 
Діагностування дефектної системи. 
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Конструкція 

 

Оцінювання шкоди. 

Ремонт металевих конструкцій. 

Ремонт композитних матеріалів. 

Обробка корозії. 

Застосування захисної обробки. 

Заміна статичних елементів. 

 

Двері 

 

Перевірка пасажирських дверей відповідно до КТОПС. 

Установка/регулювання стопорного механізму. 

Регулювання системи авіаційного трапа. 

Перевірка роботи аварійних виходів. 

Перевірка системи сигналізації дверей. 

Діагностування дефектної системи. 

Демонтаж та монтаж пасажирських/вантажних/парашутних дверей 

відповідно до КТОПС. 

Демонтаж та монтаж аварійного виходу відповідно до КТОПС. 

Перевірка вантажних дверей відповідно до КТОПС. 

 

Вікна 

 

Заміна лобового скла. 

Заміна вікна прямого бачення. 

Заміна вікна кабіни. 

Відновлення прозорості скла. 

 

Крила 

 

Ремонт обшивки. 

Заміна закінцівки крила. 

Заміна нервюри. 

Заміна панелі інтегрованого паливного бака. 

Перевірка куту атаки/установки. 

 

Повітряний гвинт 

Збирання гвинта після транспортування. 

Заміна гвинта. 

Заміна регулятора. 

Регулювання регулятора. 

Виконання статичних функціональних перевірок. 

Перевірка роботи на землі. 
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Перевірка вибігу. 

Перевірка налаштування мікроперемикачів. 

Оцінювання пошкодження лопаті відповідно до КТОПС. 

Динамічне балансування гвинта. 

Діагностування дефектної системи. 

 

Несучі гвинти 

 

Встановлення комплекту несучого гвинта. 

Заміна лопатей. 

Заміна комплекту демпфера. 

Перевірка вибігу/вкладок. 

Перевірка статичного балансу. 

Перевірка динамічного балансу. 

Діагностування. 

 

Привод несучого гвинта 

 

Заміна колонки. 

Заміна муфти з’єднання. 

Заміна зчеплення/муфти вільного ходу. 

Заміна ременя передачі. 

Встановлення головної коробки приводів. 

Ретельний огляд головної коробки приводів. 

Перевірка датчиків стружки у мастилі коробки приводів. 

 

Хвостові гвинти 

 

Встановлення комплекту гвинта. 

Заміна лопатей. 

Діагностування. 

 

Привід хвостового гвинта 

 

Заміна конічної коробки передач. 

Заміна гнучкого з’єднання. 

Ретельний огляд конічної коробки передач. 

Встановлення вузла привода. 

Перевірка датчиків стружки в мастилі. 

Перевірка/встановлення підшипників та кронштейнів. 

Перевірка/обслуговування/монтаж гнучких муфт. 

Перевірка балансування приводних валів. 

Встановлення та оснащення приводних валів. 
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Органи керування польотом вертольота 

 

Встановлення автомата перекосу. 

Встановлення змішувальної коробки. 

Регулювання зв’язки кроку. 

Оснащення колективної системи. 

Оснащення циклічної системи. 

Оснащення системи хвостового гвинта. 

Перевірка засобів управління щодо монтажу та блокування. 

Перевірка засобів управління щодо експлуатації та чутливості. 

Діагностування дефектної системи. 

 

Силова установка 

 

Заміна двигуна. 

Ремонт напрямних охолодження. 

Ремонт капота. 

Регулювання стулок капота. 

Ремонт несправної проводки. 

Діагностування. 

Допомога у виконанні холодної прокрутки двигуна. 

Допомога у перевірці консервації (переконсервації) двигуна. 

Допомога в запуску двигуна (ручний режим). 

 

Поршневі двигуни 

 

Демонтаж/монтаж редуктора. 

Перевірка зношення колінчатого вала. 

Перевірка зазору клапана. 

Перевірка компресії. 

Витягнення зламаного штифта. 

Встановлення вкладиша. 

Виконання запуску на землі. 

Встановлення/перевірка розрахункового оберту за хвилину. 

Діагностування. 

 

Газотурбінні двигуни 

 

Заміна модуля. 

Заміна лопатки турбіни. 

Перевірка гарячої секції/бороскопічний метод.  

Виконання мийки двигуна/компресора. 

Проведення холодної прокрутки двигуна. 

Запуск двигуна на землі. 
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Встановлення розрахункової потужності. 

Контроль стану/аналіз газового тракту. 

Діагностування. 

 

Паливо і контроль, поршневий 

 

Заміна керованого двигуном насоса. 

Настроювання автоматичного регулювання суміші. 

Регулювання алюмінієвого поршня, латунного циліндра, хромованого 

покриття. 

Встановлення карбюратора/інжектора. 

Налаштування карбюратора/інжектора. 

Чищення форсунок інжектора. 

Заміна трубопроводу. 

Перевірка налаштування поплавка карбюратора. 

Діагностування дефектної системи. 

 

Паливо і контроль, газотурбінний 

 

Заміна регулятора подання палива. 

Заміна електронного блока керування двигуном. 

Заміна блока вимірювання витрати палива. 

Заміна керованого двигуном насоса. 

Очищення/перевірка паливних форсунок. 

Очищення/заміна фільтрів. 

Налаштування регулятора подання палива. 

Діагностування дефектної системи. 

Функціональне тестування блока керування двигуном. 

 

Системи запалювання, поршневий 

 

Заміна магнето. 

Заміна переривника-розподільника запалювання. 

Заміна свічок. 

Перевірка свічок. 

Перевірка електропроводки високої напруги. 

Монтаж нової електропроводки. 

Перевірка регулювання моменту запалювання. 

Перевірка заземлення системи. 

Діагностування дефектної системи. 

 

Системи запалювання, газотурбінний 

 

Виконання функціонального контролю системи запалювання. 
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Перевірка свічок підігріву/запалювання. 

Перевірка електропроводки високої напруги. 

Перевірка блока запалювання. 

Заміна блока запалювання. 

Діагностування дефектної системи. 

 

Органи керування двигуном 

 

Регулювання важеля керування тягою. 

Регулювання управління числа обертів за хвилину. 

Регулювання важеля суміші високого тиску. 

Регулювання важеля керування двигуном. 

Перевірка керування синхронізацію (для багатодвигунних). 

Перевірка органів управління щодо правильного монтажу та фіксації. 

Перевірка органів управління щодо діапазону руху та чутливості. 

Регулювання мікроперемикачів пульту управління. 

Діагностування дефектної системи. 

 

Індикатори двигуна 

 

Заміна приладів двигуна. 

Заміна лампочки температури мастила. 

Заміна термоелементів. 

Перевірка калібрування. 

Діагностування дефектної системи. 

 

Вихлопна система, поршневий 

 

Заміна вихлопної прокладки. 

Огляд зварювального ремонту. 

Перевірка тиском муфти нагрівача кабіни. 

Діагностування дефектної системи. 

 

Вихлопна система, газотурбінний 

 

Заміна реактивного сопла. 

Заміна кожуха. 

Встановлення тримерів. 

Огляд/заміна реверсу тяги. 

Огляд/заміна змінних стулок сопла. 

Заміна компонента реверсу тяги. 

Відключення/включення реверсу тяги. 

Експлуатаційне тестування системи реверсу тяги. 
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Мастило 

 

Заміна мастила. 

Перевірка фільтра (фільтрів). 

Налаштування запобіжного клапана. 

Заміна масляного бака. 

Заміна масляного насоса. 

Заміна масляного радіатора. 

Заміна запобіжного клапана протипожежної системи. 

Приведення мастила до визначеного рідинного стану. 

Діагностування дефектної системи. 

 

Запуск 

 

Заміна стартера. 

Заміна пускового реле. 

Заміна клапана контролю запуску. 

Перевірка швидкості колінчастого вала. 

Діагностування дефектної системи. 

 

Турбіни, поршневі двигуни 

 

Заміна турбокомпресора. 

Заміна теплових екранів. 

Заміна перепускного клапана турбокомпресора. 

Регулювання показника щільності. 

 

Уприскування води у двигун 

 

Заміна водяного/метанолового насоса. 

Перевірка системи потоку води/метанолу. 

Налаштування регулятора води/метанолу. 

Перевірка рідини на якість. 

Діагностування дефектної системи. 

 

Обладнання коробки передач 

 

Заміна коробки передач. 

Заміна ведучого вала. 

Перевірка датчика стружки. 

 

Допоміжна силова установка (ДСУ) 

 

Демонтаж/монтаж ДСУ. 
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Демонтаж/монтаж приводу керування вхідним патрубком. 

Експлуатаційне тестування аварійного відключення ДСУ. 

Експлуатаційне тестування ДСУ. 

 

Системи атаки 

 

Заміна головного дисплея. 

Заміна карти/тактичної ситуації дисплея. 

Заміна багатофункціонального дисплея. 

Заміна дисплея керування зброєю. 

Демонтаж/встановлення/функціональна перевірка систем лазерного 

позначення. 

 

Локатор/спостереження 

 

Функціональна перевірка бортового локатора огляду повітряної 

обстановки. 

Функціональна перевірка бортових локаторів огляду земної 

поверхні/місцевості/навігаційного. 

Функціональна перевірка метеорологічного локатора. 

Демонтаж/встановлення/функціональна перевірка тепловізійних систем. 

Демонтаж/встановлення/функціональна перевірка електронно-оптичних 

камер. 

 

Системи авіаційного озброєння 

 

Демонтаж/встановлення озброєння/гармат. 

Демонтаж/встановлення спеціального спорядження для виконання 

завдання. 

Гармонізація/калібрування пристроїв прицілювання озброєння. 

Демонтаж/встановлення/функціональна перевірка інтерфейсу між 

бортовим комп’ютером та реактивними снарядами/бомбами/ракетами/ 

підвісками. 

 

Спасіння екіпажу 

 

Демонтаж/встановлення крісел-катапульт. 

Демонтаж/встановлення комплектів спасіння екіпажу. 

Перевірка приладів відкидання скла/вікон кабіни. 

 

Розвідка 

 

Демонтаж/встановлення/функціональна перевірка камер/розвідувальних 

контейнерів. 



 

 

54 

Продовження додатка 2 

Радіоелектронна боротьба 

 

Демонтаж/встановлення дипольних відбивачів/інфрачервоних пасток. 

Демонтаж/встановлення/функціональна перевірка систем 

радіоелектронного придушення. 

Демонтаж/встановлення/функціональна перевірка систем попередження 

про опромінювання. 

 



Додаток 3  
до AMC до Частини-66В (параграф 
AMC до пунктів 1(b), 3.2 та 4.2 
додатку 3 “Стандарт підготовки і 
складання екзаменів з типу 
державного повітряного судна та 
підготовки на виробництві”) 

 

 

Аналіз компетентності  

оцінювання та експертів 

 

Цей додаток застосовується до компетентності оцінювання та 

кваліфікації призначених експертів. 

 

1) Що означає “компетентність” та напрями зосередження 

оцінювання? 

Оцінювання повинно бути спрямовано на визначення компетентності 

шляхом аналізу трьох основних чинників, пов’язаних із цілями навчання: 

знання; 

навички; 

відношення. 

Як правило, знання оцінюються шляхом екзаменування. Цей аналіз не 

містить опис процесу екзаменування, а стосується оцінювання “навичок” та 

“відношення” після підготовки з практичними елементами. Проте стажер 

повинен продемонструвати наявність достатніх знань для виконання 

потрібних завдань. 

“Відношення” є нероздільним від “майстерності”, оскільки це значно 

сприяє безпечному виконанню завдань. 

Аналіз компетентності повинен базуватися на навчальних цілях 

підготовки, зокрема: 

(спостережувана) бажана ефективність, що охоплює очікування 

стосовно рівня підготовки слухача та його поводження по завершенню цієї 

підготовки; 

(вимірюваний) стандарт ефективності, що повинен бути досягнутий для 

підтвердження рівня компетентності слухачів у формі допусків, обмежень, 

показників ефективності або якісних тверджень; та 

умови демонстрації слухачем своєї компетентності. Умови складаються 

з методів підготовки та безпечних, ситуаційних і регуляторних факторів. 

Оцінювання повинно бути зосереджено на компетентності, що 

стосується типу повітряного судна та його технічного обслуговування, 

наприклад, але не обмежуючись цим: 

знання правил безпеки (дійте безпечно, застосовуйте запобіжні заходи 

та запобігайте небезпечним ситуаціям); 
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системна інтеграція (демонстрація розуміння взаємодії авіаційних 

систем – розміщення, опис, пояснення, планування, виконання); 

знання і розуміння напрямів, що потребують особливої уваги або 

новизни (особливості, що властиві типу повітряного судна; питання, що не 

охоплені додатком 1 до Частини-66В; практичні елементи підготовки, що не 

можуть бути передані через імітаційні прилади, тощо); 

використання звітів і показань (вміння читати та аналізувати); 

пошук і використання документації повітряного судна (визначення 

потрібної документації повітряного судна, здійснення заходів, виконання та 

додержання встановлених процедур технічного обслуговування); 

виконання робіт з технічного обслуговування (демонстрація безпечного 

поводження з повітряним судном, двигунами, компонентами та 

інструментами); 

заключний/ретельний огляд повітряного судна та звіт (проведення 

ретельного огляду, початок відповідних робіт/подальші роботи/записи 

тестувань, заповнення і засвідчення технічних записів/журналів реєстрації). 

 

2) Як оцінювати? 

Насамперед, цілі оцінювання повинні бути пов’язані з цілями навчання 

та прохідним рівнем. Це означає встановлення об’єктивних видимих критеріїв 

для вимірювання ефективності оцінювання. 

Загальні характеристики ефективного оцінювання: об’єктивність, 

гнучкість, прийнятність, всебічність, конструктивність, організованість та 

продуманість. Отже слухач не повинен мати сумнівів у тому, що він виконував 

добре, що – погано, і як це покращити. 

Нижче наведено неповний перелік питань, що можуть надати допомогу 

під час оцінювання: 

Які фактори успіху у роботі? 

Які типові характеристики правильної поведінки під час виконання 

завдання? 

Яких критеріїв потрібно дотримуватись? 

Який рівень експертизи очікується? 

Чи існує стандарт? 

Що таке дозвільне маркування? Наприклад, “дозволено – заборонено”; 

Як розподілити бали? Найменша кількість балів для досягнення успіху; 

Як порівняти вислови “повинен знати або виконати”, “добре знати чи 

виконати” та “не треба чекати, що слухач буде експертом”? 

Що таке найменший та найбільший термін успішного виконання 

завдання? Оперативне та ефективне використання часу; 

Які дії у разі неспроможності слухача виконати завдання? Скільки разів 

слухачу дозволяється не виконати завдання? 

Коли і як повинен бути підготовлений слухач для оцінювання? 

Яка пропорція спільного висновку інструктора та слухача потрібна під 

час етапу оцінювання? 
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Оцінювання може бути: 

діагностичне (до початку проходження навчання), формативне 

(переорієнтування курсу на напрями, що потрібно більш детально розглянути) 

або сумативне (часткова або підсумкова оцінка); 

виконано як завдання, як група завдань або як підсумкове оцінювання; 

Одним із методів оцінювання може бути початкове оцінювання, яке 

повинен виконати особисто слухач встановленим чином, з подальшим 

обговоренням питань порівняння ефективності експертних оцінок слухачів, з 

метою: 

розвитку навичок самостійного оцінювання; 

здійснення оцінювання більш прийнятним та зрозумілим для обох 

сторін процесу. 

Крім того, під час процесу оцінювання треба належним чином 

розглянути багато інших аспектів, наприклад, стрес, умови навколишнього 

середовища, складність тесту, історія оцінки (відчутні успіхи, або несподівані 

та несподівано низькі показники слухачів), потрібний час для отримання 

компетентності тощо. 

Отже все зазначене вище є підставою для приділення більшої уваги 

компетентності експерта. 

 

3) Хто повинен здійснювати оцінювання? 

Для отримання потрібної кваліфікації експерт повинен: 

бути фахівцем та мати достатній досвід і знання у культурі людської 

діяльності та безпеки, типі повітряного судна, проведенні підготовки/ 

тренування/тестування, використанні навчальних знарядь; 

зрозуміти цілі та зміст практичних елементів підготовки, що 

оцінюються; 

мати навички управління процесом оцінювання (професіоналізм, 

щирість, об’єктивність та нейтралітет, навички аналізу, ведення переговорів, 

гнучкість, оцінювання звітів керівників або інструкторів, поводження з 

реакціями слухачів на невдале оцінювання з врахуванням їх культурного 

середовища, конструктивність тощо); 

бути призначеним організацією для проведення оцінювання. 

Обов’язки можуть бути поєднані для: 

експерта та інструктора за практичними елементами підготовки з типу 

державного повітряного судна; або 

експерта та керівника підготовки на виробництві. 

Поєднання зазначених вище обов’язків здійснюється за умови, що їх цілі 

чітко зрозумілі, критерії компетентності та кваліфікації відповідно до 

процедур організації виконуються для обох посад. Водночас, з огляду на 

розмір організації, рекомендується розділити ці обов’язки (для двох різних 

осіб) з метою уникнення конфлікту інтересів. 

Обов’язки кожної посади повинні бути чіткими та зрозумілими. 


