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1. BRIEFING THE «CANDIDATE» / БРИФІНГ З «КАНДИДАТОМ»
AMC 1 FCL.1020 (d) The briefing should cover the following: / Брифінг повинен охоплювати наступне:
(1)

the objective of the flight; / мета польоту;

(2)

licensing checks, as necessary; / зміст перевірки, якщо це необхідно;

(3)

freedom for the ‘candidate’ to ask questions; / вільна можливість для «кандидата» задавати
питання;
operating procedures to be followed (for example operators manual); / операційні процедури, яких
слід дотримуватися (наприклад, з КВП);
weather assessment; / оцінка погоди;

(4)
(5)
(6)
(7)

operating capacity of ‘candidate’ and examiner; / оцінка операційної спроможності «кандидата»
та екзаменатора;
aims to be identified by ‘candidate’; / визначення цілей для «кандидата»;

(9)

simulated weather assumptions (for example icing and cloud base); / моделювання факторів
погодних умов (наприклад, обмерзання та нижня межа хмар);
use of screens (if applicable); / використання «екранів» (якщо застосовуються);

(10)

contents of exercise to be performed; / зміст вправи, який буде виконуватися;

(11)

agreed speed and handling parameters (for example V-speeds, bank angle, approach minima); /
узгоджені швидкості та параметри польоту (наприклад: швидкість, кут крену, мінімуми для
заходження на посадку);
use of R/T; / користування РТФ зв’язком;

(8)

(12)
(13)
(14)

respective roles of ‘candidate’ and examiner (for example during emergency); / відповідні ролі
«кандидата» та екзаменатора (наприклад, під час аварійних ситуацій);
administrative procedures (for example submission of flight plan). / адміністративні процедури
(наприклад, подання плану польоту).

AMC 1 FCL.1020(е) The following check details should be followed by the examiner applicant: / Заявникуекзаменатору слід виконувати наступні деталі:
(1)
(2)

involvement of examiner in a MP operating environment; / участь екзаменатора у операційному
процесі багато пілотного екіпажу (МР);
the need to give the ‘candidate’ precise instructions; / необхідність надавати точні інструкції
«кандидату»;
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(3)

responsibility for safe conduct of the flight; / відповідальність за безпечне проведення польоту;

(4)

intervention by examiner, when necessary; / втручання екзаменатора, коли це необхідно;

(5)

use of screens; / використання «екранів»;

(6)

liaison with ATC and the need for concise, easily understood intentions; / зв'язок з АТС та потреба
формулювання стислих, легко зрозумілих намірів;
prompting the ‘candidate’ about required sequence of events (for example following a go-around); /
підказки «кандидату» про необхідну послідовність подій (наприклад, після виходу на друге
коло);
keeping brief, factual and unobtrusive notes. / надання коротких, фактичних та ненав'язливих
приміток.

(7)
(8)

4

3

2. ASSESSMENT / ОЦІНЮВАННЯ
AMC 1 FCL.1020(f) Reference to the flight test tolerances given. Attention should be paid to the following points: /
Посилання на встановлені допуски параметрів льотного тестування. Слід звернути увагу на наступні моменти:
(1)

questions from the ‘candidate’; / запитання від «кандидата»;

(2)

give results of the test and any sections failed; / надати результати тесту, і будь-які незадовільно
виконані розділи;
give reasons for failure. / зазначити причини незадовільного виконання вправ.

(3)

3. DEBRIEFING / РОЗБІР
AMC 1 FCL.1020(g) The following points should be discussed with the ‘candidate’, at the applicant’s discretion: /
Наступні моменти слід обговорювати з «кандидатом» за бажанням заявника:
(1)
(2)

advise the candidate on how to avoid or correct mistakes; / поради кандидату про те, як уникнути
помилок або виправити їх;
mention any other points of criticism noted; / пригадати будь-які інші критичні зауваження;

(3)

give any advice considered helpful. / надати будь-які інші поради, що вважаються корисними.

4. RECORDING OR DOCUMENTATION / ЗВІТУВАННЯ АБО ДОКУМЕНТУВАННЯ
AMC 1 FCL.1020(h)
The examiner applicant should demonstrate to the inspector the ability to complete the relevant
records correctly: / Екзаменатор повинен продемонструвати інспектору спроможність правильно заповнити
відповідні звіти:
(1)

the relevant test or check form; / відповідної форми тесту або перевірки;

(2)

license entry; / внесення у свідоцтво;

(3)

notification of failure form; / форми повідомлення про незадовільний результат;

(4)

relevant company forms where the examiner has privileges of conducting operator proficiency checks. /
відповідні форми компанії, в яких екзаменатор має повноваження проводити перевірки
оператора.

5. DEMONSTRATION OF THEORETICAL KNOWLEDGE / ДЕМОНСТРАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ
AMC 1 FCL.1020(i)
Demonstration of the knowledge: / Демонстрація знань:
(1)

the regulatory requirements associated with the function of an examiner. / нормативні вимоги,
пов'язані з функцією екзаменатора.

Note:
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Name & Signature
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Ім’я та підпис:
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