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Система призначена для автоматизації процесів збору та обробки даних про відмови 

та контролю надійності парку ПС авіакомпанії, а також установлює систему формування 
електронних звітів у різних форматах програм Microsoft Office (Word, Exel) для проведення 
аналізу ефективності прийнятої програми технічного обслуговування. До складу системи 
включені задачі: 

- уведення та ведення даних про відмови та несправності парку ПС авіакомпанії і його 
компонентів, даних про місячні наробітки парку ПС авіакомпанії, даних для контролю якості 
ремонту та важких форм обслуговування, даних про планові й непланові заміни двигунів 
парку ПС авіакомпанії;   

- контролю інформації й перевірки правильності введення даних; 
-  уведення й ведення системи класифікації й нормативно-довідкової інформації; 
- пошуку й фільтрації даних за запитами з різними критеріями; 
- моніторингу (відстеження) відмов, виявлених пілотами на землі й у повітрі;  
- моніторингу відмов, виявлених наземною службою; 
- моніторингу відмов і несправностей, які призвели до затримок, відстороненню від 

рейса або до інциденту;  
- контролю, прогнозу й моніторингу відмов компонентів ПС; 
- моніторингу ТС ПС, що виконують польоти по програмі ETOPS;  
- моніторингу контрольних перевірок систем автопосадки й запуску ДСУ в повітрі; 
- моніторингу повторних відмов; 
- моніторингу відкладеного технічного обслуговування по усуненню відмов;  
- контролю якості ремонту й важких форм обслуговування; 
- формування електронних звітів у різних форматах програм Microsoft Office (Word, 

Exel) для проведення аналізу ефективності прийнятої програми технічного обслуговування; 
- формування електронних місячних, квартальних і річних звітів і побудова графіків у 

різних форматах програм Microsoft Office (Word, Exel) для аналізу стану надійності по 
відмовах у польоті, усунутим на землі, що призвели до затримок або відсторонення від 
рейса; 

- формування електронних звітів по відмовах компонентів ПС за рік і заданий період 
експлуатації. Прогноз відмов компонентів на заданий період на підставі інформації за 
минулий період; 

- формування щоквартальних звітів про відмови АТ Авіакомпанії згідно вимог 
Державіаадміністрації в електронному форматі для передачі в Центр експлуатаційної 
надійності авіаційної техніки; 

- пошуку й формування довільних звітів в універсальному конструкторі форм; 
- автоматичного формування підсумкового звіту за Програмою Надійності, що 

включає всі звітні документи замовника за зазначений період; 
- загального адміністрування даних системи: захист від несанкціонованого доступу, 

збереження й оптимізація баз даних тощо.   
 
 



 

  
Система може бути адаптована під вимоги пропоновані до контролю надійності 

російськими(українськими), американськими(Boing) і європейськими виробниками (Airbas) 
авіаційної техніки. За основну мову спілкування може бути прийнята українська, російська 
або англійська мови.  

Система реалізована в багатокористувачевому мережевому режимі уведення й 
обробки інформації, що включає операційне середовище серверної частини - Windows XP; 
операційне середовище клієнтської частини - Windows XP; функції керування базами даних - 
інструментарій PostgreSQL 8.3; функції системи - система розробки додатків Borland 
Developer Studio 2006 і система роботи з електронними документами MS Office 
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