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                                                                                  I    ORO TEISĖ


1.1 	- ICAO dokumentai
	- AR AIP
- Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas Skrydžių taisyklės
- Administracinės teisės pažeidimų kodeksas
- Civilinių orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo,tyrimo ir pranešimų nuostatai
- CAA įsakymas Nr.4R-85,2006.04.10,Dėl skrydžių nevaldomoje oro erdvėje
- CAA įsakymas Nr.7R-15,2003.02.14,Dėl minimalaus aukščio nustatymo
- CAA įsakymas Nr.82,2001.10.15,Dėl bendrosios aviacijos naudojimo
- ULO licenzijavimo taisyklės
- ULO techninės priežiūros ir patikros taisyklės

II         METEOROLOGIJA

1	Atmosfera, jos sudėtis ir struktūra, vertikalūs sluoksniai

2	Slėgis, tankis ir temperatūra
-         barometrinis slėgis, izobaros
-         slėgio kitimas, tankio ir temperatūros kitimas, keičiantis aukščiui
-         aukščio terminologija
-         saulės ir žemės energijos radiacija, temperatūra
-         dieninis temperatūros kitimas
-         adiabatinis procesas
-         temperatūros kritimo greitis
-         stabilumas ir nestabilumas
-         radiacijos poveikis, temperatūros srautų leidimasis ir jungimasis
3	Drėgmė ir krituliai
-         vandens garai atmosferoje
-         garų slėgis
-         rasos taškas ir santykinė drėgmė
-         kondensacija ir garavimas
-         krituliai
4	Slėgis ir vėjas
-         aukšto ir žemo slėgio zonos
-         atmosferos judėjimas, slėgio gradientas
-         vertikalus ir horizontalus judėjimas, jungimasis, išsiskyrimas
-         paviršius ir žemės sukimosi keliami vėjai
-         vėjo gradiento ir gūsių poveikis kilimui ir tūpimui
-         ryšys tarp izobarų ir vėjo, Buys Balloto dėsnis
-         turbulencijos ir gūsiai
-         vietiniai vėjai, fenas, žemės ir jūros brizai
5	Debesų susidarymas
-         horizontaliai judančių oro masių, radiacijos ir adiabatinio plėtimosi sukeltas atvėsimas
-         debesų tipai (konvekciniai, kalnų, sluoksniniai ir kamuoliniai)
-         skrydžio sąlygos kiekviename debesų tipe
6	Rūkas, ūkana ir migla
-         radiaciniai, horizontalių oro masių, frontaliniai ir šąlantys rūkai
-         susidarymas ir išsiskirstymas
	matomumo blogėjimas dėl rūko, sniego, dūmų, dulkių ir smėlio
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-         pablogėjusiu matomumo tikimybės įvertinimas
-         sunkumai skrendant dėl blogo horizontalaus ir vertikalaus matomumo

7	Oro masės
-         oro masių aprašymas ir faktoriai, įtakojantys oro mases
-         oro masių klasifikacija, susidarymo regionas
-        oro masių kitimas jų slinkimo metu
-          žemo ir aukšto slėgio sistemų kitimas
-        oras, susijęs su slėgio sistemomis
8	Oro frontai
-         šilto ir šalto oro fronto susidarymas ribos tarp oro masių
-         šilto oro fronto raida, su juo susiję debesys ir oras
-         oras šiltame sektoriuje
-         šalto oro fronto raida, su juo susiję debesys ir oras
-         okliuzijos frontas ir su juo susiję debesys ir oras
-         stacionariniai frontai su jais susiję debesys ir oras
9	Ledo kaupimasis
-         ledo formavimuisi palankios sąlygos
-         šerkšno, šarmos, skaidraus ledo poveikis
-         apledėjimo poveikis lėktuvo skrydžiui
-         atsargumo priemonės ir apledėjimo sąlygų vengimas
-        jėgainės apledėjimas
-         degalų sistemos ir karbiuratoriaus apledėjimas, atsargumo priemonės
10 	Audros
-         frontalinių ir kalnų oro masių susidarymas
-         būtinos sąlygos joms susidaryti
-         raidos procesas, debesų vystymosi stadijos
-         susidarymui palankių sąlygų nustatymas
-         grėsmė lėktuvui
-         žaibų ir stiprių turbulencijų poveikis
-         skrydžių vengimas audrų zonoje
11	Skrydžiai virš kalnuotų vietovių
-         vietovės poveikis atmosferos procesams
-         kalnų grandinės, vėjo gūsiai, turbulencija, vertikalus judėjimas, sukimo poveikis, slėnių vėjai
-         pavojai
12	Klimatologija
-         bendrieji sezoniniai judėjimai troposferoje virš Europos
-         vietinis sezoninis oras ir vėjai
13	Aukščio matavimas
-         slėgio nustatymo eigos aspektai
-         slėgio aukštis, tankio aukštis
-         aukštis virš vietovės, aukštis virš MSL, skrydžio lygis (FL)
-         ICAO standartinė atmosfera
-         QNH, QFE, standartinis nustatymas
-         pereinamasis aukštis, pereinamasis sluoksnis ir pereinamasis lygis (FL)
14	Meteorologinės tarnybos
-         aerodromo meteorologinė būstinė
-         aeronautinės meteorologijos stotys
-         oro prognozės tarnyba
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               -        meteorologinės tarnybos aerodromuose
-         periodinės oro prognozės
15	Orų analizė ir prognozė
-         orų schemos, simboliai, ženklai
-         stambios orų schemos, žemėlapiai
-         prognozės schemos bendrajai aviacijai
16	Informacija apie orus reikalinga skrydžių planavimui
-         pranešimai ir prognozės išvykimui, maršrutui, paskirties ir atsarginiam aerodromams
-         METAR, TAF, GAFOR koduotos informacijos išaiškinimas
-         žemės pranešimai apie antžeminį vėją, vėjo gūsius, matomumą
-   Meteorologiniai pranešimai aviacijai
-   VOLMET, ATIS, SIGMET

III      BENDROSIOS ŽINIOS APIE ORLAIVĮ

l	Sklandmuo

l. l	Sklandmens struktūra ir jo komponentai
-         liemuo, sparnai, stabilizatorius, kilis
-         pagrindiniai skrydžio vairai
-         trimerio, užsparnių ir priešsparnių sistemos
-         važiuoklė
-         priekinis ratas, įskaitant vairavimą
-         padangos, jų būklė
-         stabdymo sistemos ir atsargumo priemonės
-         įtraukimo sistemos

1.2	Sklandmens apkrovimas
-         statinė jėga
-         saugos koeficientas
-         vairo posūkio spindulys
-         atsargumo priemonės žemėje ir skrydžio metu

2	Jėgainė

2. l	Varikliai - bendrosios žinios
-         keturių ir dviejų taktų vidaus degimo variklių konstrukcija ir veikimo principai
-         ankstyvo degimo ir detonacijos priežastys
-         galingumo išeiga kaip RPM funkcija

2.2	Variklio aušinimo sistemos
-         aušinimas oru,vandeniu,tepalu
-         radiatoriai ir siurbliai
-	užsklandos ir j ų naudoj imas
-         temperatūros davikliai

2.3	Variklio tepimas
- tepimo sistemos, jų funkcija ir metodai
- alyvos cirkuliavimo metodai
- reikalavimai alyvos siurbliui ir filtrui
- alyvos rūšys ir savybės
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- alyvos temperatūra ir slėgio kontrolė
- alyvos aušinimo metodai
- tepimo sistemos gedimų nustatymas



2.4	Degimo sistemos
-         magnetinio degimo principai
-         konstrukcija ir funkcija
-         impulso movos paskirtis ir principas
-         tikrinimai ir gedimų nustatymas
-         darbo procedūros, siekiant išvengti kibirkšties žvakės apsinešimo
2.5	Karbiuratorius (plūdinio tipo karbiuratoriaus principai)
               konstrukcija ir funkcija
-         metodai palaikyti gerą degalų mišinį
	reaktyvinio ir greitėjimo dozavimo veikimas 
	aukščio poveikis
	mišinio reguliavimas rankiniu būdu gero (optimalaus) mišinio santykio palaikymas

-         didelio galingumo naudojimo apribojimas
-         detonacijos išvengimas
-         tuščios eigos atjungimo vožtuvas
-         pagrindinių valdymo svertų veikimas ir naudojimas
-         karbiuratoriaus apledėjimas, karšo oro panaudojimas

2.6	Degaus mišinio įpūtimo sistema
Įpurškimo sistemos, principai ir veikimas

2.7	Aviacinio variklio degalai
-         degalų klasifikacija
-         degalų klasės ir identifikacija pagal spalvą
-         degalų kokybės reikalavimai
-         teršalų degaluose tikrinimas
-         degalų filtrai ir drenai

2.8	Degalų sistemos
- 	degalų bakai ir jungiantys vamzdžiai
-         vėdinimo sistema
-         mechaniniai ir elektros siurbliai
-         degalų padavimas
-         bako parinkimas
-         sistemos reguliavimas

2.9	Oro sraigtai
-	oro sraigto nomenklatūra
-	variklio perskaičiavimas į trauką
-	fiksuoto žingsnio oro sraigto konstrukcija
-	sraigto mentes veikiančios jėgos
-	RPM kitimas, kintant oro greičiui
-	traukų efektyvumas, kintant greičiui
-	kintamo žingsnio oro sraigto konstrukcija
	pastovaus greičio įrenginio veikimas
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-	menčių žingsnių kitimo poveikis
-	vėjo srauto poveikis

2.10	Variklio valdymas
-	užvedimo procedūros ir atsargumo priemonės
-	gedimų nustatymas
-	Šildymas, galios ir sistemos patikrinimai
-	alyvos temperatūros ir slėgio ribojimai
-	cilindro galvutės temperatūros ribojimai
-	uždegimo ir kitų sistemų tikrinimai
-	galingumo ribojimai
-	staigaus galingumo kitimo vengimas
-	mišinio naudojimo stebėjimas

3	Sistemos

3.1	Elektros sistema
-         pastovios ir kintamos srovės generatorių montavimas ir veikimas
-         tiesioginis elektros srovės tiekimas
-         akumuliatoriai, j ų talpa ir krovimas
-         voltmetrai ir ampermetrai srovės kirtikliai ir saugikliai
-        darbai ir prietaisai, naudojantys elektros srovę
-         gedimų nustatymas
-         darbų seka gedimo atveju

4	Prietaisai
4. l	Pito/statinė sistema
-	pito vamzdis jo funkcija, veikimo principai ir konstrukcija
-         statinis šaltinis
-         atsarginis statinis šaltinis
-         padėties klaida
-         sistemos drenai
-         kaitinimo sistema
-         klaidos dėl blokavimo ar nuotėkio

4.2	Oro greičio indikatorius
-         veikimo principai ir konstrukcija ryšys tarp pito ir statinio slėgio
-         nustatyto, kalibruoto ir tikro oro greičio apibrėžimai
-         prietaisų klaidos
-         oro greičio rodmenys, spalvinis kodavimas

4.3	Aukštimatis
-	veikimo principai ir konstrukcija
-         papildomos skalės funkcija
-         atmosferos tankio poveikis
-         slėgio aukštis
-         tikrasis aukštis
-         tarptautinė standartinė atmosfera
-         skrydžio lygis (FL)
-         prietaisų klaidos
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4.4        Vertikalaus greičio indikatorius(variometras)
            -         jo funkcija veikimo principai ir konstrukcija
            -         pastovus inertiškumas
            -         momentinis VSI

4.5	Giroskopai
            -         veikimo principai
           -         standumas precesija

4.6	Posūkio indikatorius
             -	jo paskirtis ir funkcija
              -	posūkio indikatoriaus giroskopas
             -	greičio poveikis
              -	posūkio koordinatorius
              -	ribotas posūkio rodmenų dydis
             -	maitinimo šaltinis

4.7	Aviahorizontas
-        jo paskirtis ir funkcija
-         veikimo pricipas ir giroskopai
-         veikimo apribojimai
-         maitinimo šaltinis

4.8	Krypties indikatorius
-         jo paskirtis ir funkcija
-         krypties giroskopas
-         magnetinio kompaso naudojimas
-         mechanizmo nustatymas
-	matoma deviacija
-	veikimo ribojimai
-        maitinimo šaltinis

4.9	Magnetinis kompasas
                 -	paskirtis, sandara ir funkcija
            -         žemės magnetinis laukas
              -         variacijos ir nukrypimai
                -	posūkiai, pagreičio paklaidos
               -         atsargumo priemonės, gabenant įmagnetintus krovinius

4. l O	Variklio prietaisai, jų veikimo principai, pateikimas ir darbinis panaudojimas
              -	alyvos temperatūros matuokliai
              -	alyvos slėgio matuokliai
               -	variklio galvučių temperatūros matuokliai
               -	išmetamų dujų temperatūros matuokliai
               -	kolektoriaus slėgio matuokliai
               -	degalų slėgio matuokliai
               -	degalų srauto matuokliai (ekonomai)
           -	turimo degalų kiekio bakuose matuokliai
              -	variklio apsisukimų matuokliai (tachometrai)

4.11	Kiti prietaisai, jų veikimo principai, pateikimas ir darbinis panaudojimas
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-         vakuumo matuokliai
-         voltmetrai ir ampermetrai
-         įspėjimo indikatoriai
-         įeiti su lėktuvo tipu susiję prietaisai

5	Tinkamumas skristi

5.1	Tinkamumo skristi pažymėjimas ir tinkamumo skristi reikalavimų laikymasis
-        periodinė techninė priežiūra ir tikrinimai
-         OL skrydžių vykdymo vadovo, instrukcijų, ribojimų ir įrašų galiojimas
-         lėktuvų, variklių ir oro sraigtų priežiūros žurnalai, įrašai apie defektus
-         pilotams leidžiama atlikti techninė priežiūra

IV       NAVIGACIJA

l	Navigacijos pagrindai

l. l	Žemės forma
-         ašis, poliai
-         ilgumos meridianai
-         platumos paralelės
-         didieji ratai, mažieji ratai, rumbo linijos
-         pusrutuliai - šiaurės/pietų ir rytų/vakarų

1.2	Kartografija
-         aeronautiniai žemėlapiai ir schemos projekcijos ir jų savybės
-        mastelis
-         didieji ratai ir rumbo linijos
-         konvergencija ir konvencija
-	ekvivalentas

l .3	Konforminė ortomorfmė projekcija (ICAO l .500,000 schema)
-         pagrindinės savybės
-         sandara
-	meridianų susijungimas
-         meridianų, paralelių, didžiųjų ratų ir rumbo linijų pateikimas
-         mastelis, standartinės paralelės
-         aukščio atvaizdavimas

1.4	Kryptis
-         tikroji šiaurė
-         žemės magnetinis laukas, j o kitimas magnetinė šiaurė
-         vertikalūs ir horizontalūs komponentai
-         izogoninės ir agonistinės linijos

l .5	Lėktuvo magnetizmas
-         magnetinis lėktuvo poveikis
-         kompaso nukrypimas
-	posūkio ir pagreičio paklaidos
-         kompaso magnetinės paklaidos nustatymas
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1.6	Atstumai
-         matavimo vienetai
-         atstumo matavimas sąryšyje su žemėlapio projekcija

1.7	Schemos praktinės navigacijos metu
-         padėties žymėjimas
-         ilguma ir platuma
-         pelengas ir atstumas
-         navigacijos kampamačio naudojimas
-         maršrutų ir atstumų matavimas

1.8	Orientacinė schemų informacija/žemėlapio skaitymas
-         žemėlapio nagrinėjimas
-         topografija
-         reljefas
-         kultūriniai požymiai
-         pastovūs požymiai (pvz. linijų, vietovės, unikalūs ar ypatingi požymiai)
-         besikeičiantys požymiai (pvz. vanduo)
-         pasirengimas ir žemėlapio sulankstymas naudojimui
-         žemėlapio skaitymo būdai
-         žemėlapio orientavimas
-         orientyrų požymiai
-         orientyrų pamatymas:
- 	nenutrūkstamo vizualinio kontakto pagalba
-	 neesant nenutrūkstamam vizualiniam kontaktui
- 	abejojant dėl orlaivio buvimo vietos
-         aeronautiniai simboliai
-         aeronautinė informacija
-         matavimo vienetų konversija

1.9	Navigacijos principai
-         prietaiso IAS, koreguotasis CAS ir tikrasis TAS greičiai
-         tikrasis ir magnetinis maršrutai
-         vėjo greitis, kryptis ir OL kelio greitis
-         greičių trikampis
-         krypties ir kelio greičio apskaičiavimas
-         nuonaša, vėjo korekcijos kampas
- 	planuojamas atvykimo į paskirties aerodromą ar posūkio punktą laikas ETA
- 	padėties, vietos nustatymas pagal turimus duomenis, radijo orientyras

1.10	Navigaciniai skaičiuokliai ir kompiuteriai naudojami nustatyti:
-         matavimo vienetų konversiją reikiamą degalų kiekį
-         slėgį, tankį ir tikrąjį aukštį
-	laiką maršrute ir planuojamą atvykimo (praskridimo) laiką ETA
-         TAS, laiką ir atstumą vėjo greitį maršrute
-         kryptį ir kelio greitį
-         nuonašą ir vėjo korekcijos kampą

1.11	Laikas
-         ryšys tarp universalaus koordinuoto (standartinio) laiko UTC (GMT) ir vietos vidutinio laiko LMT
                                                                           9
-         saulėtekio ir saulėlydžio laikų apibrėžimas

1.12	Skrydžio planavimas
-         schemų parinkimas
-         maršruto ir aerodromo oro prognozės ir pranešimai
-         oro situacijos įvertinimas
-         maršruto sudarymas
-         valdomos oro erdvės ypatybės, oro erdvės ribojimai, pavojingos zonos ir pan.
-         AIP ir NOTAM naudojimas
-	ryšio tvarka valdomoje oro erdvėje
-         degalų sąnaudos
-         saugus maršruto aukštis atsarginiai aerodromai
-         radijo ryšys ir radijo/navigacijos priemonių dažniai
-         skrydžio žurnalo pildymas
-         skrydžio plano pildymas
-         kontrolinių taškų laiko ir distancijos žymėjimo vietų parinkimas
-         masės ir balanso apskaičiavimai
-         masės ir skrydžio apskaičiavimai

	Praktinė navigacij a

	kompaso kryptys,nukrypimo kortelės naudojimas

darbo krūvio skrendant organizavimas
	išskridimo tvarka,įrašai žurnale,aukštimačio nustatymas
	krypties ir aukščio išlaikymas
	vizualus stebėjimas
	padėties nustatymai ,kontroliniai taškai
	krypties ir atvykimo laiko tikrinimas
	atskridimo tvarka,ryšys
	skrydžio žurnalo pildymasir įrašai lėktuvo žurnale
 

2	Radijo navigacija

2.1	Žemės D/F
-        taikymas
-         principai
-         pateikimas ir vertinimas
-         apimtis
-         paklaidos ir tikslumas
-         diapazoną ir tikslumą įtakojantys faktoriai

2.2	ADF (radijo pelengatorius),naudojimo principai

2.3	VOR/DME
-         taikymas
-         principai
-         pateikimas ir vertinimas
-         apimtis
-         paklaidos ir tikslumas
	-	diapazoną ir tikslumą įtakoj antys faktoriai
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2.4	GPS
               -	taikymas
            -         principai
             -         pateikimas ir vertinimas
            -         apimtis
             -         paklaidos ir tikslumas
             -         patikimumą ir tikslumą įtakojantys faktoriai

2.5	Pasyvus(pirminis) stebėjimo radaras
-         taikymas
-         principai
-         pateikimas ir vertinimas
-         apimtis
-         paklaidos ir tikslumas
-         patikimumą ir tikslumą įtakoj antys faktoriai

2.6	Aktyvus(antrinis) stebėjimo radaras
-         principai (atsakikliai)
-         taikymas
-         pateikimas ir vertinimas
-	režimai ir kodai

V        AERODINAMIKA (SKRYDŽIO TEORIJA)

1.1	Atmosfera
             -	sudėtis ir struktūra
             -	ICAO standartinė atmosfera
              -         atmosferos slėgis
1.2	Oro srovė aplink kūną, ikigarsinis greitis (V< 0,4M)
-         oro pasipriešinimas ir oro tankis paribio sluoksnis
-         trinties jėgos
-         laminarinė ir turbulencinė srovė
-         Bernulio dėsnis, vientisumo dėsnis, Venturio efektas
l .3	Oro srovė aplink dvimatį aerodinaminį profilį
-         oro srovė aplink plokščią lakštą
-         oro srovė aplink išgaubtą lakštą (aerodinaminį profilį)
-         aerodinaminio profilio pjūvio apibūdinimas
-         keliamoji jėga ir priekinis pasipriešinimas
-         Cy ir Cx bei jų santykis su atakos kampu a
1.4	Trimatė oro srovė aplink aerodinaminį profilį
-         aerodinaminio profilio forma ir sparno horizontalioji projekcija
-         indukuotas priekinis pasipriešinimas
-         nulenktojo srauto kampas, sukulinis pasipriešinimas, žemės poveikis
-	sparno ilgmuo
-         parazitinis (profilio) ir priekinis pasipriešinimas
-         forma, priepaviršinė trintis ir interferencinis priekinis pasipriešinimas
-         keliamosios jėgos ir priekinio pasipriešinimo santykis
l .5	Keturių jėgų pasiskirstymas
                 -	balansas ir jėgų dvejetai 
                 -	keliamoji jėga ir svoris
                -       	  trauka ir pasipriešinimas 
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              -  	 jėgų balanso pasiekimo metodai

1.6	Skrydžio vairai
-        trys erdvės plokštumos ir ašys
-        pasisukimas aplink skersinę ašį - polinkis
-         pasisukimas aplink normalią(vertikaliajaj ašį - pokrypis
-         pasisukimas aplink išilginę ašį - posvyris
-         aukščio vairų, eleronų ir krypties vairų poveikis
-         polinkio, poskyrio ir pokrypio valdymas
-         valdymo plokštumų svorio ir aerodinaminis balansas
1.7	Balansavimo vairai
-         pagrindinis balansavimo povairis - aukščio trimeris
-         kiti trimeriai ir jų veikimas.
-         tikslas ir funkcija
-         naudojimo būdas
l .8	Užsparniai ir priešsparniai
               -	lygūs, vieno ir kelių plyšių užsparniai, skydeliai ir kiti
             -         tikslas ir funkcija
             -         naudojimo būdas
              -         priešsparniai, atakos briauna
             -         tikslas ir funkcija
               -         normalus/automatinis veikimas
1.9	Smuka
-         kritinis atakos kampas
-         glotnios oro srovės suirimas
-         keliamosios jėgos sumažėjimas, priekinio pasipriešinimo padidėjimas
-         slėgio centro judėjimas priklausomai nuo atakos kampo ir užsparnių naudojimo
-         lėktuvo charakteristikos smukoje
-         veiksniai, įtakojantys smukos greitį ir lėktuvo savybes smukoje
-         smukos simptomai, nuosavas ir dirbtinis įspėjimas apie smuką
-	išėjimas iš smukos
1.10	Suktukų vengimas
-         sparno galo smuka ir tolimesnė raida
-         atpažinimas pradinėje stadijoje
-         nedelsiamas ir tikslus išėjimas iš smukos
1.11	Stabilumas
-         statinio ir dinaminio stabilumo apibrėžimas
-         išilginis stabilumas
-         svorio centro poveikis polinkio valdymui
-         posvyrio ir krypties stabilumas
-         tarpusavio sąveika, šoninis stabilumas
1.12	Perkrovos (±g) faktorius ir manevrai
-         manevravimas ir gūsių gaubtinė
-         perkrovos apribojimai, su užsparniais ir be jų
-         perkrovos kaita posūkiuose ir kabruojant
-         manevravimo greičio ribojimai
-         skrydžio atsargumo priemonės
-         ribinės perkrovos riedant ir tupiant
-         riedėjimas,atsargumo priemonės posūkiuose
1.13	Minkšto sparno aerodinamika
-    motoskraidyklės sparnas,aerodinamika,įpatybės
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-    motoskraidyklės valdymo principai,įpatybės
-    motoparasparnio sparno aerodinamika,įpatybės motoparasparnio valdymo principai,įpatybės



VI      RADIJO RYŠYS
l. l	Radijo telefonija ir ryšiai
-         AIP naudojimas ir dažnių parinkimas
-         mikrofoninis metodas fonetinis alfabetas
-         stoties/lėktuvo šaukimai/trumpiniai
-        perdavimo būdai
-        standartinių žodžių ir frazių naudoj imas
-         klausymas
	būtinosios "atkartojimo" instrukcijos

1.2          Išskridimo procedūros:
-         radijo patikrinimai
-        riedėjimo instrukcijos
-         laukimas žemėje
-         leidimas išskristi
1.3	Maršruto procedūros
                -	dažnio keitimas
              -         pranešimas apie padėtį, aukštį/skrydžio lygį
              -         skrydžių informacijos tarnyba
              -         meteorologinė informacija
             -         pranešimas apie orus
              -          procedūros pelengams, kursui, padėčiai gauti
              -         procedūrinė frazeologija
                -	skrydžio aukščio/nuotolio diapazonas
l .4	Atskridimas ir judėjimo schemos procedūros
                -	leidimas atskristi
              -         šaukimai ir ATC instrukcijos:
              -         atliekant skrydžio ratą
              -         artėjant tūpti ir tūpiant
                 - 	išriedant iš KTT
1.5	Ryšio gedimas
-         veiksmai, kurių reikia imtis
-         tinkamumo naudoti patikrinimas, įskaitant mikrofoną ir ausines, dažnio keitimas
-         skrydžio procedūros pagal oro erdvės tipą
l..6	Nelaimės ir pavoj aus procedūros
-         nelaimė (Mayday), apibrėžimas ir kada naudoti
-         naudojami dažniai
-         Mayday žinutės turinys
-         pavojus (Pan), apibrėžimas ir kada naudoti
-         naudojami dažniai
-         žinučių perdavimas
-         tylos laikymasis girdint nelaimės/pavojaus šaukinius
-         nelaimės/pavojaus atšaukimas
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VII     ŽMOGAUS GALIMYBĖS IR JŲ RIBOS

l	Fiziologijos pagrindai

1.1	Sąvokos
-         atmosferos struktūra
-         dujų dėsniai
-         kvėpavimas ir kraujo apytaka
1.2	Dalinio slėgio poveikis
-         didėjančio aukščio poveikis
-         hipoksija:
         požymiai
-        prevencija
-         salono hermetizacija
-         staigios dehermetizacijos poveikis:
         darbingos sąmonės laikas
        deguonies kaukių naudojimas ir staigus žemėjima
-         hiperventiliacija 
-	požymiai 
-         apsisaugojimas
-         pagreičio poveikis
1.3	Regėjimas
-	regėjimo fiziologija
-         regėjimo sistemos ribojimai
-         regėjimo sutrikimai
-         optinė apgaulė
-         orientacijos praradimas erdvėje
-         apsisaugojimas nuo orientacijos praradimo
1.4	Klausa
-	klausos fiziologija
-         vidinės ausies pojūčiai
-         aukščio kitimo poveikis
-         triukšmas ir apkurtimas
-         klausos apsauga
-         orientacijos praradimas erdvėje
-         neatitikimas tarp klausos ir regėjimo
-         apsisaugojimas nuo orientacijos praradimo
1.5	Judėjimo sutrikimas
-         priežastys
-         požymiai
-         prevencija
l .6	Skrydžiai ir sveikata
-         sveikatos reikalavimai
-         sveikatos būsena
-         peršalimas
-         skrandžio sutrikimai
-         įprastinių vaistų ir preparatų poveikis
-         kiti vaistai ir medikamentai jų šalutinis poveikis
-         alkoholis
-         nuovargis
-         keleivių globa
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1.7	Apsinuodijimo pavojus
-         pavojingi kroviniai
-         anglies viendeginis (monoksidas) iš kaitiklių
l .8	Informacijos procesas
-         pojūčių sąvokos
-         pažintinis suvokimas
-         laukimas
-         nuojauta
-         įpročiai
1.9	Svarbiausias sprendimų kanalas
-         protinio darbo krūvis, ribos
-         informacijos šaltiniai
-         stimulas ir dėmesys žodinė komunikacija
-         atmintis ir j oš ribos
-         nesusipratimo priežastys
1.10	Stresas
-         priežastys ir pasekmės
-        jaudulio koncepcija
-         poveikis darbui
-	streso nustatymas ir poveikio susilpninimas
1.11	Nuovoka ir sprendimo priėmimas
-         piloto nuovokos koncepcija
-        psichologinis vertinimas 
-	elgesio aspektai
-	rizikos įvertinimas 
-	situacijos supratimo vystymas


VIII    SKRYDŽIO CHARAKTERISTIKOS IR PLANAVIMAS


1	Masė ir balansas

-	maksimalios masės ribojimai
-	svorio centro priekiniai ir galiniai ribojimai,
-	masės ir svorio centro skaičiavimai - lėktuvo vadovas ir balanso lapas

2	Skrydžio etapai
2.1	Kilimas
-         kilimo įsibėgėjimas ir turimas atstumas
-         kilimas ir pirminis aukštėjimas
-         masės, vėjo ir oro tankio (aerodromo aukščio) poveikis
-         žemės paviršiaus ir nuolydžio gradiento poveikis
-         užsparnių naudojimas
2.2	Tūpimas
masės, vėjo, oro tankio (aerodromo aukščio) ir artėjimo tūpti greičio poveikis
-         žemės paviršiaus ir nuolydžio gradiento poveikis
-         užsparnių naudojimas
2.3	Skrydis
-         ryšys tarp reikiamo galingumo ir esamo galingumo
-         skrydžio eigos diagrama
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-         aukštėjimas, maksimalus aukštėjimo tempas ir kampas
-         skrydžio eigos sunkumai, atliekant posūkius aukštėjant
-         sklendimas,minimalus sklendimo tempas ir kampas
-         skrydžio atstumas ir trukmė
-         OL konfigūracijos, masės, temperatūros ir aukščio poveikis
-         neigiamas poveikis priklausomai nuo sklandmens būklės, apledėjimo, lietaus
-         užsparnių poveikis

IX       SKRYDŽIO PROCEDŪROS

1.1	ICAO 6 Priedas, II Skyrius - Orlaivio valdymas
-	įžanga
-	apibrėžimai
-	bendras išdėstymas
-	pasirengimas skrydžiui ir skrydžio procedūros
-	eiga ir skrydžio ribojimai
-	prietaisai ir įranga
-	ryšio ir navigacinė įranga
-	techninė priežiūra
-	skrydžio įgula
-	uždegamos šviesos

l .2	ICAO 12 Priedas - Paieška ir gelbėj imas
-         apibrėžimai
-        perspėjimo apie pavojų etapai
-         įgulos vado procedūros (5.8 ir 5.9 punktai)
-         paieškos ir perspėjimo signalai (5.9 ir A Priedas)

l .3	ICAO 13 Priedas - Orlaivio avarijos tyrimas
-	apibrėžimai
-        nacionalinės procedūros

l .4	Triukšmo mažinimas
-         bendros procedūros
-         taikymas kilimui ir tūpimui

Aviacijos taisyklių pažeidimas
-         teisės pažeidimai
-        bausmės

X        BENDROJI SKRYDŽIŲ SAUGA

1.1	S auga  lėktuve
-	krėslų išdėstymas ir sauga
-	krėslų saugos diržai
-	avarinė įranga ir jos naudojimas
-	gesintuvai
-	variklio/salono gaisrai
-	priešapledėjimo ir ledo šalinimo sistemos
-	išgyvenimo priemonės, gelbėjimo liemenės, gelbėjimo plaustai
-	apsinuodijimas anglies viendeginiu (monoksidu)
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-	degalų pasipildymo atsargumo priemonės
-	degieji kroviniai/aukšto slėgio konteineriai
l .2                 Skrydžio sauga
-	valkčio turbulencija
-	vandenslyda
-	vėjo gūsis, kilimas, artėjimas tūpti ir tūpimas
-	keleivių informavimas
-	evakavimas iš lėktuvo
-	priverstiniai tūpimai
-	tūpimas su įtraukta važiuokle
	priverstinis tūpimas ant vandens.


                              XI   INSTRUKTORIŲ RENGIMO TEORINĖ PROGRAMA


Temos ir numatytas laikas                                                      val

mokymosi ir mokymo procesas                                                 3
mokymo metodikos                                                                    2
taikomo mokymo būdai                                                              2
mokinio vertinimas ir egzaminavimas                                       1
mokymo programos raida                                                           1
žmogaus galimybės ir jų ribos,susiję su mokymu skraidyti      1
mokymo administravimas                                                           2 
                                                                         Bendras laikas- 12 val.
                                                                       


Mokymosi procesas
	motyvacija

suvokimas ir supratimas
atmintis ir jos panaudojimas
įpročiai ir perteikimas
mokymosi kliūtys
mokymosi paskatos
mokymosi metodai
mokymosi apimtys
	Mokymo procesas

-efektyvaus mokymo elementai
-instruktoriaus darbo planavimas
-mokymo metodai
-mokymas nuo ” žinomo” prie ” nežinomo”
             -“pamokų plano” naudojimas
	Mokymo metodikos

-struktūruoto(patvirtinto) mokymo kurso vertingumas
-suplanuotos mokymo programos svarba
-teorijos žinių ir skraidymo mokymo integracija
	Taikomo mokymo būdai

            -teorijos žinios-mokymo būdai klasėje:
        mokymo priemonių naudojimas
        grupinės paskaitos
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        individualūs aptarimai
                    mokinio dalyvavimas/diskusija
-skrydis- mokymo ore technika:
        skrydžio įgulos kabinos aplinka
        taikomo mokymo būdai
        svarstymas ir sprendimų priėmimas skrydžio metu ir po skrydžio
	Mokinio verinimas ir egzaminavimas

	mokinio pasirodymo vertinimas

tarpinių testų funkcija
-      žinių įsiminimas
	žinių pavertimas supratimu

supratimo perkėlimas į veiksmus
poreikis įvertinti pažangos spartą
mokinio klaidų analizė:
                nustatyti klaidų priežastis
                pirma nurodyti stambias klaidas,smulkias vėliau
                pernelyg stiprios kritikos vengimas
                aiškaus tikslaus ryšio butinybė
	Mokymo programos raida

-pamokos planavimas
-pasirengimas
-aiškinimas ir rodymas
-mokinio dalyvavimas ir praktika
-vertinimas
	Žmogaus galimybės ir jų ribos,susiję su skraidymo mokymu

-fiziologiniai veiksniai
-psichologiniai veiksniai
-žmogaus informacijos apdorojimas
-elgesio išraiška
-nuovokos ir sprendimų priėmimo raida
	Mokymo administravimas

-skrydžio/teorijos mokymo bylos
-piloto asmeninė skrydžių knygelė
-skrydžių /žemės mokymo planai
-mokymosi medžiaga
-oficialios formos
-orlaivio skrydžių vykdymo vadovas
-skrydžio leidimo dokumentai
-orlaivio dokumentai
-ULO piloto licencijos gavimo taisyklės.
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