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Зміст



Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 12

Початкова підготовка диспетчерів 
управління повітряним рухом 



Курс розроблений з метою забезпечення слухачів фундаментальними знаннями та практичними навичками, що стосуються 
базових операційних процедур, необхідних для подальшої рейтингової підготовки. Курс проводиться за принципом поєднання 
теоретичної та практичної підготовки..

Вимоги до кандидатів: 
-  вік - не менше 18 років;
-  наявність чинного медичного сертифікату;
-  володіння державною мовою (українською), а для іноземних слухачів - англійською або російською мовою на рівні, що
   забезпечує успішне засвоєння програми підготовки; 
-  наявність сертифікату з урахуванням строку його дії, який підтверджує володіння власником цього сертифікату 
англійською мовою  не нижче 4-го (робочого) рівня за шкалою ІСАО.

Курс містить такі дисципліни:

 ■ Вступ до курсу
 ■ Авіаційне законодавство
 ■ Організація повітряного руху
 ■ Метеорологія
 ■ Навігація
 ■ Повітряне судно
 ■ Людський фактор
 ■ Системи та обладнання
 ■ Професійне середовище

Тривалість базової підготовки: 
70 робочих днів (орієнтовно)

Курс базової підготовки диспетчерів 
управління повітряним рухом

BTC-TCC-ATC-ATCP-IB
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Курс рейтингової підготовки диспетчерів управління повітряним рухом за рейтингом контролю аеродрому інструментального 
– ADI проводиться з метою підготовки слухача до наступного етапу – підготовки в органі ОПР/об’єкті АНО для роботи на 
конкретному секторі/робочому місці органу ОПР/об’єкті АНО, на якому вимагається наявність рейтингу ADI.

Вимоги до кандидатів: 
-  вік - не менше 18 років;
-  успішно пройти курс базової підготовки диспетчерів управління повітряним рухом;
-  наявність чинного медичного сертифікату;
-  мати сертифікат з урахуванням строку його дії, який підтверджує володіння власником цього сертифікату англійською
   мовою  ненижче 4-го (робочого) рівня за шкалою ІСАО.  

Курс містить такі дисципліни: 

 ■ Вступ до курсу
 ■ Авіаційне законодавство
 ■ Організація повітряного руху
 ■ Метеорологія  
 ■ Навігація
 ■ Повітряне судно
 ■ Людський фактор
 ■ Системи та обладнання
 ■ Професійне середовище
 ■ Позаштатні та аварійні ситуації – 
 ■ Аеродроми 

ADI з доповненням TWR (AIR+GMC) 
49 робочих днів (орієнтовно)
ADI з доповненнями TWR,GMS,RAD 
63 робочі дні (орієнтовно) 

Курс рейтингової підготовки диспетчерів 
управління повітряним рухом за 
рейтингом контролю аеродрому 
інструментального ADI   
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SIL-TCC-ATC.ADI-ATCP-IR



Курс рейтингової підготовки диспетчерів управління повітряним рухом за рейтингом контролю підходу за засобами спостереження - 
APS проводиться з метою підготовки слухача до наступного етапу – підготовки в органі ОПР/об’єкті АНО для роботи на конкретному 
секторі/робочому місці органу ОПР/об’єкті АНО, на якому вимагається наявність рейтингу APS.
До кандидатів для проходження рейтингової підготовки з метою отримання свідоцтва студента-диспетчера УПР висуваються 
наступні вимоги:

 - бути не менше 18 років;
 -  успішно пройти курс базової підготовки диспетчерів управління повітряним рухом;
 -  мати чинний медичний сертифікат;
 -  мати сертифікат з урахуванням строку його дії, який підтверджує володіння власником цього сертифікату англійською 

мовою  не нижче 4-го  (робочого) рівня за шкалою ІСАО.  

Курс містить такі дисципліни:

 ■ Вступ до курсу 
 ■ Авіаційне законодавство 
 ■ Організація повітряного руху 
 ■ Метеорологія 
 ■ Навігація 
 ■ Повітряне судно 
 ■ Людський фактор 
 ■ Системи та обладнання 
 ■ Професійне середовище 
 ■ Позаштатні та аварійні ситуації
 ■ Аеродроми

Тривалість підготовки: 43 робочих днів 
(орієнтовно)

Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 7

Курс рейтингової підготовки диспетчерів 
УПР за рейтингом контролю підходу за 
засобами спостереження – APS

SIL-TCC-ATC.APS-ATCP-IR



Курс рейтингової підготовки диспетчерів управління повітряним рухом за рейтингом процедурного контролю підходу - АРР 
проводиться з метою підготовки слухача до наступного етапу – підготовки в органі ОПР/об’єкті АНО для роботи на конкретному 
секторі/робочому місці органу ОПР/об’єкті АНО, на якому вимагається наявність рейтингу APP. 

До кандидатів для проходження рейтингової підготовки з метою отримання свідоцтва студента-диспетчера УПР висуваються 
наступні вимоги:

 - бути не менше 18 років;
 -  успішно пройти курс базової підготовки диспетчерів управління повітряним рухом;
 -  мати чинний медичний сертифікат;
 -  мати сертифікат з урахуванням строку його дії, який підтверджує володіння власником цього сертифікату англійською 

мовою  не нижче 4-го  (робочого) рівня за шкалою ІСАО.

Курс містить такі дисципліни:

 ■ Вступ до курсу 
 ■ Авіаційне законодавство 
 ■ Організація повітряного руху 
 ■ Метеорологія 
 ■ Навігація 
 ■ Повітряне судно 
 ■ Людський фактор 
 ■ Системи та обладнання 
 ■ Професійне середовище 
 ■ Позаштатні та аварійні ситуації
 ■ Аеродроми

Тривалість підготовки: 37 робочих днів
(орієнтовно)

Курс рейтингової підготовки диспетчерів 
управління повітряним рухом за 
рейтингом процедурного контролю 
підходу – APP

SIL-TCC-ATC.APP-ATCP-IR
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Курс рейтингової підготовки диспетчерів управління повітряним рухом за рейтингом контролю району за засобами спостереження 
– ACS проводиться з метою підготовки слухача до наступного етапу – підготовки в органі ОПР/об’єкті АНО для роботи на конкретному 
секторі/робочому місці органу ОПР/об’єкті АНО, на якому вимагається наявність рейтингу ACS. 

До кандидатів для проходження рейтингової підготовки з метою отримання свідоцтва студента-диспетчера УПР висуваються наступні 
вимоги:

 -  бути не менше 18 років;
 -  успішно пройти курс базової підготовки диспетчерів управління повітряним рухом;
 -  мати чинний медичний сертифікат;
 - мати сертифікат з урахуванням строку його дії, який підтверджує володіння власником цього сертифікату англійською 

мовою  не нижче 4-го  (робочого) рівня за шкалою ІСАО.

Курс містить такі дисципліни:

 ■ Вступ до курсу 
 ■ Авіаційне законодавство 
 ■ Організація повітряного руху 
 ■ Метеорологія 
 ■ Навігація 
 ■ Повітряне судно 
 ■ Людський фактор 
 ■ Системи та обладнання 
 ■ Професійне середовище 
 ■ Позаштатні та аварійні ситуації

Тривалість підготовки: 36 робочих днів 
(орієнтовно)

Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 9

Курс рейтингової підготовки диспетчерів 
управління повітряним рухом за 
рейтингом контролю району за засобами 
спостереження – ACS

SIL-TCC-ATC.ACS-ATCP-IR



Курс рейтингової підготовки диспетчерів управління повітряним рухом за рейтингом процедурного контролю району - АСР 
проводиться з метою підготовки слухача до наступного етапу – підготовки в органі ОПР/об’єкті АНО для роботи на конкретному 
секторі/робочому місці органу ОПР/об’єкті АНО, на якому вимагається наявність рейтингу АСР. 

До кандидатів для проходження рейтингової підготовки з метою отримання свідоцтва студента-диспетчера УПР висуваються 
наступні вимоги:

 - бути не менше 18 років;
 -  успішно пройти курс базової підготовки диспетчерів управління повітряним рухом;
 -  мати чинний медичний сертифікат;
 -  мати сертифікат з урахуванням строку його дії, який підтверджує володіння власником цього сертифікату англійською 

мовою  не нижче 4-го  (робочого) рівня за шкалою ІСАО.

Курс містить такі дисципліни:

 ■ Вступ до курсу 
 ■ Авіаційне законодавство 
 ■ Організація повітряного руху 
 ■ Метеорологія 
 ■ Навігація 
 ■ Повітряне судно 
 ■ Людський фактор 
 ■ Системи та обладнання 
 ■ Професійне середовище 
 ■ Позаштатні та аварійні ситуації

Тривалість підготовки: 36 робочих дні 
(орієнтовно)

Курс рейтингової підготовки диспетчерів 
управління повітряним рухом за 
рейтингом процедурного контролю 
району – АСР

SIL-TCC-ATC.АСР-ATCP-IR
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Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 12

Професійна підготовка керівників 
польотів, старших диспетчерів 
УПР та старших диспетчерів УПР 
напрямів



Програма призначена для підвищення кваліфікації диспетчера УПР в НСЦ Украероруху до рівня керівника польотів, старшого 
диспетчера УПР (отримання відповідних теоретичних знань) який би  дозволів слухачу розпочати стажування в якості керівника 
польотів безпосередньо у підрозділі ОПР.
Вимоги до кандидатів:

- повна вища освіта відповідного напряму підготовки; 
- чинне свідоцтво диспетчера служби руху;
- володіння державною та російською мовами в межах, необхідних для виконання службових обов’язків; 
- рівень володіння англійською (якщо в зоні відповідальності органу ОПР ведення радіотелефонного зв’язку здійснюється 

англійською мовою постійно) не нижче 4 рівня за шкалою ICAO.

Програма містить такі дисципліни:

 ■ Особистісні  аспекти
 ■ Командні аспекти
 ■ Організаційні  аспекти
 ■ Внутрішня /зовнішня взаємодія та цивільно-військова координація
 ■ Економічні аспекти функціонування  системи ОрПР

Тривалість підготовки: 10 робочих днів

Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 13

Програма підготовки керівників польотів 
та старших диспетчерів управління 
повітряним рухом

SIL- ASP-ATC-SUP-IN



Програма призначена для підготовки диспетчера в подальшому виконувати обов’язки керівника польотів, старшого диспетчера 
УПР і постійно підтримувати/відновлювати цей рівень компетенції. 
Вимоги до кандидатів:

- повна вища освіта відповідного напряму підготовки; 
- чинне свідоцтво диспетчера служби руху;
- володіння державною та російською мовами в межах, необхідних для виконання службових обов’язків; 
- рівень володіння англійською (якщо в зоні відповідальності органа ОПР ведення радіотелефонного зв’язку здійснюється 

англійською мовою постійно) не нижче 4 рівня за шкалою ІCАО; 
- стаж роботи диспетчером УПР не менше 3-х років;
- проходження навчання  за Програмою підготовки керівників польотів та старших диспетчерів управління повітряним рухом

Програма містить такі дисципліни:

 ■ Особистісні  аспекти
 ■ Командні аспекти
 ■ Організаційні  аспекти
 ■ Внутрішня /зовнішня взаємодія та цивільно-військова координація
 ■ Економічні аспекти функціонування  системи ОрПР

Тривалість підготовки: 5 робочих днів

Програма підтримання/відновлення 
кваліфікації керівників польотів та 
старших диспетчерів управління 
повітряним рухом

SIL- ASP-ATC-SUP-RF
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Підготовка інструкторів з 
практичної підготовки (OJTI/STDI) 
та експертів





Курс підготовки щодо методів інструкторської роботи для OJTI та/або STDI  розроблений з метою формування теоретичних знань та 
практичних навичок, які необхідні для проведення відповідних видів професійної підготовки диспетчерів УПР.

Слухачами курсу є кандидати на отримання допуску OJTI, які відповідають вимогам пункту АТСО.C.015 Додатку 1 до АПУ та кандидати 
на отримання допуску STDI, які відповідають вимогам пункту АТСО.C.035 Додатку 1 до АПУ. 

Курс складається з теоретичної підготовки та практичної підготовки. 

Підготовка включає наступні дисципліни:

 ■ Вступ до курсу 
 ■ Організація підготовки 
 ■ Людський фактор 
 ■ Техніки практичного навчання 
 ■ Методи оцінювання та написання звітів
 ■ Практична підготовка 

Тривалість підготовки: 10 робочих днів

Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 18

Курс підготовки щодо методів 
інструкторської роботи для OJTI та/або 
STDI

SIL–TCC–ATS–INST–IN



Курс відновлювальної підготовки з практичних навичок інструкторської роботи розроблений з метою запобігання погіршенню 
знань та навичок власників допуску OJTI та STDI, а також для підтримки їх усвідомленості щодо поточних операційних практик.

Слухачами курсу є власники свідоцтва диспетчера УПР з допуском OJTI або STDI (у тому числі, якщо строк дії допуску OJTI або STDI 
закінчився). 

Курс складається з теоретичної підготовки та практичної підготовки. 

Підготовка включає наступні дисципліни:

 ■ Вступ до курсу 
 ■ Організація підготовки 
 ■ Людський фактор 
 ■ Техніки практичного навчання 
 ■ Методи оцінювання та написання звітів
 ■ Практична підготовка 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів

Курс відновлювальної підготовки з 
практичних навичок інструкторської 
роботи

SIL-TCC-ATC-INST-RF
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Курс підготовки експертів розроблений з метою надання теоретичних знань та практичних навичок кандидатам на отримання 
допуску експерта для проведення оцінювання практичних навичок фахівців ОПР на робочих місцях/секторах об’єктів АНО/органів 
ОПР та диспетчерських тренажерах.

Слухачами курсу є кандидати на отримання допуску експерта які відповідають вимогам пункту АТСО.C.055 Додатку 1 до АПУ.

Курс складається з теоретичної підготовки та практичної підготовки. 

Підготовка включає наступні дисципліни:

 ■ Вступ
 ■ Регуляторне середовище та обов’язки експерта 
 ■ Критерії ефективності діяльності / цілі діяльності, які 

використовуються для визначення компетентності 
 ■ Умови оцінювання для отримання достовірного результату
 ■ Процес оцінювання та адміністративні процедури
 ■ Практична підготовка з оцінювання

Тривалість підготовки: 5 робочих днів

Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 20

Курс підготовки експертів

SIL-TCC-ATC-INSP-IN



Курс відновлювальної підготовки щодо навичок оцінювання організовується та здійснюється з метою запобігання погіршенню 
знань та навичок власників допуску експерта і розроблений для підтримки навичок щодо методів оцінювання та усвідомлення 
регуляторного середовища.

Слухачами курсу є власники свідоцтва диспетчера УПР з допуском експерта  (у тому числі, якщо строк дії допуску експерта закінчився).

Курс складається з теоретичної та практичної підготовки.

Підготовка містить наступні дисципліни:

 ■ Вступ
 ■ Регуляторне середовище та обов’язки експерта 
 ■ Критерії ефективності діяльності / цілі діяльності, які використовуються для 

визначення компетентності 
 ■ Умови оцінювання для отримання достовірного результату
 ■ Процес оцінювання та адміністративні процедури
 ■ Практична підготовка з оцінювання

Тривалість курсу:  3 робочі дні

Курс відновлюваної підготовки щодо 
навичок оцінювання

SIL-TCC-ATC-INSP-RF
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Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 12

Управління людськими ресурсами 



Курс розроблений з метою надання слухачам знань необхідних для викладання дисципліни «Людський фактор», формування у 
слухачів розуміння діяльності викладача/інструктора з теоретичної підготовки під час проведення занять з дисципліни «Людський 
фактор» на відповідних етапах підготовки в органі ОПР власників свідоцтв диспетчера/студента-диспетчера управління повітряним 
рухом та безперервної підготовки власників свідоцтв диспетчера управління повітряним рухом.

Вимоги до кандидатів на підготовку: 
-  досвід з ОПР; 
-  базові знання, що стосуються стресу, втоми, управління помилками в оперативній роботі, організації командної роботи 
   (ролі в команді, усвідомлення ситуації в команді, комунікація в команді, прийняття рішень в команді); 
-  позитивну мотивацію до проведення занять з дисципліни «Людський фактор» в органах ОПР.

Відбір кандидатів на підготовку проводить керівництво відповідних підрозділів. 

Курс містить такі дисципліни:

 ■ Вступ до курсу
 ■ Управління втомою
 ■ Управління функціональним станом та стресом 
 ■ Управління ресурсами команди (TRM)
 ■ Діяльність викладача/інструктора з теоретичної підготовки при підго-

товці та проведені занять з дисципліни «Людський фактор»
 ■ Методи теоретичної підготовки

Тривалість підготовки: 5 робочих днів

Курс підготовки викладачів/інструкторів 
з теоретичної підготовки для проведення 
занять з дисципліни «Людський фактор» в 
органах обслуговування повітряного руху

SIL-ТСС-HRM.HF-ATCP-DV
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Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 12

Аеродромне польотно-
інформаційне обслуговування AFIS



Програма призначена для вивчення диспетчерами польотної інформації органу AFIS нормативно-правових актів, що регламентують 
забезпечення обслуговування повітряного руху, отримання теоретичних знань за напрямками діяльності під час виконання 
функціональних обов’язків, а також отримання необхідних практичних навиків (при проведенні практичної підготовки на 
диспетчерському тренажері) для виконання своїх функціональних обов’язків на робочих місцях.

Вимоги до кандидатів: 
- оcвітньо-професійний рівень бакалавр за напрямом підготовки «Аеронавігація»
- свідоцтво (сертифікат) про рівень володіння англійської мови не нижче 4-ого ICAO
- відповідність вимогам щодо кандидата на посаду диспетчера польотної інформації органів AFIS.

Програма містить такі дисципліни:

 ■ Вступ до курсу
 ■ Повітряне право
 ■ Експлуатаційні процедури  Повітряна навігація
 ■ Повітряні судна 
 ■ Метеорологія 
 ■ Обладнання та технічні засоби для органів AFIS

Тривалість підготовки - 5 робочих днів

Програма початкової підготовки 
диспетчерів польотної інформації органів 
AFIS 

SIL-АSР-АNS-ATSP.AFISP-IN
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Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 12

Передпольотне інформаційне 
обслуговування 



Курс початкової підготовки призначений для отримання спеціалістами з організації повітряного руху теоретичних знань та 
практичних навичок у галузі передпольотного інформаційного обслуговування та підготовки до наступного етапу - стажуванню на 
робочому місці.  

Програма містить такі дисципліни:

 ■ Вступ до курсу
 ■ Метеорологія
 ■ Аеродроми, обладнання, засоби та служби
 ■ Авіаційне законодавство
 ■ Організація повітряного руху
 ■ Обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією. Пункти збору 

донесень щодо ОПР та передпольотного інформаційного обслуговування 
 ■ Системи управління якістю та управління безпекою польотів
 ■ Загальна організація та управління даними 
 ■ Функції ARO/AIS

Тривалість підготовки: 10 робочих днів

Курс початкової підготовки персоналу 
передпольотного інформаційного обслуговування

SIL-ASP-ANS-ANSP-IN
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Програма відновлювальної підготовки персоналу передпольотного інформаційного обслуговування, призначена для регулярного 
відновлення, підтримання раніше здобутих та надання додаткових знань, потрібних для виконання спеціалістами з організації 
повітряного руху функціональних обов’язків.

Програма містить такі дисципліни:

 ■ Вступ до курсу
 ■ Метеорологія
 ■ Аеродроми, обладнання, засоби та служби
 ■ Авіаційне законодавство
 ■ Організація повітряного руху
 ■ Обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією. Пункти збору 

донесень щодо ОПР та передпольотного інформаційного обслуговування
 ■ Системи управління якістю та управління безпекою польотів 
 ■ Загальна організація та управління даними 
 ■ Функції ARO/AIS 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів

Програма відновлювальної підготовки  персоналу 
передпольотного інформаційного обслуговування 
 

SIL-ASP-ANS-ANSP -RF

28Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 





Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 12

Професійна підготовка керівного 
складу підрозділів організації 
повітряного руху 



Підготовка слухачів за Програмою підвищення кваліфікації керівного складу Державного підприємства обслуговування повітряного 
руху України  передбачає підтримання, відновлення та підвищення потрібного рівня компетентності персоналу, якій вже має досвід 
роботи в якості керівника підрозділу, а також працівників, які затверджені до резерву на заміщення керівних посад в підрозділах 
Украероруху. 

Програма містить такі дисципліни:

 ■ Вступ до курсу (код - INTR)
 ■ Актуальні аспекти управління людськими ресурсами 
 ■ Організаційні аспекти функціонування аеронавігаційної системи 

Тривалість підготовки - 5робочих днів

Програма підвищення кваліфікації керівного 
складу Державного підприємства обслуговування 
повітряного руху України 

SIL-APS-ANS-SUP-DV
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Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 12

Професійна підготовка персоналу 
з нагляду за безпекою польотів 
у системі ОрПР і розслідування 
авіаційних подій (інцидентів) та 
інспектування авіаційної діяльності



Програма орієнтована на підготовку персоналу, посадові обов’язки якого пов’язані із виконанням функцій із нагляду або управлінням безпекою польотів у системі 
ОрПР, а саме:

 - персонал уповноваженого органу з питань цивільної авіації, що здійснює функції із нагляду за безпекою польотів у системі ОрПР, а також регулювання 
питань, пов’язаних із впровадженням систем управління безпекою польотів; 

 -  персонал провайдерів аеронавігаційного обслуговування, який здійснює впровадження систем управління безпекою польотів, включаючи в рамках 
інтегрованих систем менеджменту, забезпечення їх функціонування та розвитку, реалізацію окремих процесів в межах компонентів систем управління 
безпекою польотів;

 -  персонал уповноваженого органу з питань цивільної авіації, що здійснює функції із нагляду за безпекою польотів у системі ОрПР та персонал 
провайдерів аеронавігаційного обслуговування, які претендують на отримання прав проведення аудитів / інспекторських перевірок в системі 
організації повітряного руху;

 -  персонал уповноваженого органу з питань цивільної авіації, що здійснює функції із нагляду за безпекою польотів у системі ОрПР та персонал 
провайдерів аеронавігаційного обслуговування, який задіяний у процесах сертифікації провайдерів аеронавігаційного обслуговування;

 - викладацький склад авіаційних вищих навчальних закладів, навчально-сертифікаційних та учбових центрів, де здійснюється підготовка/перепідготовка 
персоналу в сфері аеронавігаційного обслуговування.

Програма містить такі дисципліни:

 - Нормативно-правова база з питань нагляду і управління                         
безпекою польотів у системі ОрПР

 -  Основи нагляду і управління безпекою польотів
 -  Компоненти систем управління безпекою польотів та принципи їх 
функціонування

 -  Техніка проведення аудитів з безпеки польотів / інспекційної            
діяльності

Тривалість підготовки: 5 робочих днів

Програма базової підготовки персоналу з питань 
нагляду і управління безпекою польотів у системі 
організації повітряного руху

SIL-TCC-SMS-ALL-IB
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Програма орієнтована на підвищення кваліфікації персоналу, посадові обов’язки якого пов’язані з виконанням функцій із нагляду і управлінням безпекою польотів у 
системі ОрПР, а саме:

- персонал уповноваженого органу з питань цивільної авіації, що здійснює функції із нагляду за безпекою польотів у системі ОрПР, а також регулювання питань, 
пов’язаних із впровадженням систем управління безпекою польотів; 

- персонал провайдерів аеронавігаційного обслуговування, який здійснює впровадження систем управління безпекою польотів, включаючи в рамках 
інтегрованих систем менеджменту, забезпечення їх функціонування та розвитку, реалізацію окремих процесів в межах компонентів систем управління 
безпекою польотів;

- персонал уповноваженого органу з питань цивільної авіації, що здійснює функції із нагляду за безпекою польотів у системі ОрПР та персонал провайдерів 
аеронавігаційного обслуговування, які претендують на отримання прав проведення аудитів / інспекторських перевірок в системі організації повітряного руху;

 - персонал уповноваженого органу з питань цивільної авіації, що здійснює функції із нагляду за безпекою польотів у системі ОрПР та персонал провайдерів 
аеронавігаційного обслуговування, який задіяний у процесах сертифікації провайдерів аеронавігаційного обслуговування;

 - викладацький склад авіаційних вищих навчальних закладів, навчально-сертифікаційних та учбових центрів, де здійснюється підготовка/перепідготовка 
персоналу в сфері аеронавігаційного обслуговування.

Програма містить такі дисципліни:

 ■ Нормативно-правова база з питань нагляду і управління безпекою 
польотів у системі ОрПР

 ■ Компоненти систем управління безпекою польотів та механізми їх 
функціонування

 ■ Пріоритетні напрями діяльності міжнародних спеціалізованих груп з 
питань нагляду і управління безпекою польотів

Програма включає відпрацювання практичних аспектів щодо: 
 ■ Управління ризиками у сфері безпеки польотів
 ■ Управління змінами у системі ОрПР;
 ■ Проведення аудитів/інспекторської діяльності
 ■ Проведення розслідування подій, що пов’язані з безпекою польотів 

при ОрПР.

Тривалість підготовки:  3 робочі дні

Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 
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Програма підвищення кваліфікації персоналу з 
питань нагляду і управління безпекою польотів у 
системі організації повітряного руху

SIL-TCC-SMS-ALL- DV



Програма призначена для проведення початкової (основної) підготовки персоналу, що здійснює розслідування подій, пов’язаних з безпекою польотів 
у системі ОрПР, орієнтована на підготовку персоналу, посадові обов’язки якого пов’язані із виконанням функцій із розслідування подій, пов’язаних з 
безпекою польотів у системі ОрПР, а саме:

-- наглядових органів в сфері безпеки польотів;
-- персонал повноважного органу, що здійснює функції розслідування подій пов’язаних з безпекою польотів у системі ОрПР;
-- персонал підприємств-суб’єктів авіаційної діяльності, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування;
-- персонал підприємств-провайдерів аеронавігаційного обслуговування, який здійснює розслідування подій пов’язаних з безпекою польотів у 
системі ОрПР;
-- викладацький склад авіаційних навчальних закладів, навчально-сертифікаційних центрів, де здійснюється підготовка/перепідготовка персоналу в 
сфері аеронавігаційного обслуговування.  

До викладання окремих дисциплін або тем можуть залучатися професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, навчально-сертифікаційних 
центрів, які викладають навчальні дисципліни за тематикою Програми.Передбачено видачу Свідоцтва про підготовку персоналу-нерезидентів України.

Програма містить такі дисципліни:

 ■ Міжнародна та національна нормативно-правова база з питаньроз  
слідування подій, пов’язаних з безпекою польотів у системі ОрПР

 ■  Порядок повідомлень про події, які пов’язані з безпекою польотів у
 ■ системі ОрПР
 ■ Організація та проведення розслідувань подій, пов’язаних                    

збезпекою польотів у системі ОрПР
 ■ Авіоніка та наземні радіотехнічні засоби забезпечення ОПР             

узагальній системі CNS/ATM. Бортові реєстратори та наземні технічні\
засоби об’єктивного контролю

 ■ Профілактична діяльність щодо попередження подій, пов’язаних з 
безпекою польотів у системі ОрПР

Тривалість підготовки:
для слухачів провайдера АНО – 10
робочих днів,
для інших слухачів – 5 робочих днів

Програма підготовки персоналу з питань 
розслідування подій, пов’язаних з безпекою 
польотів у системі організації повітряного руху

TCC.TRN-PRG-INV-0.1  
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Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 12

Початкова підготовка персоналу зі 
звязку, навігації та спостереження

(ATSEP)



Розроблена з метою підготовки кандидатів на працевлаштування на посади персоналу ЗНС. Підготовка за цією Програмою 
передбачає усвідомлення основ повітряного руху, аеронавігаційного обслуговування, призначення, принципів дії та основ технічної 
експлуатації обладнання ЗНС ОрПР. Ця підготовка включає ознайомлення з процедурами, правилами безпеки та обладнанням, 
що використовується в системах аеронавігаційного обслуговування, з метою набуття необхідних для роботи знань в галузі 
аеронавігаційного обслуговування. 
Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Кандидати на підготовку повинні мати технічну освіту відповідного напряму.

Програма містить такі дисципліни:

 ■ Вступ до професійної діяльності
 ■ Ознайомлення з організацією повітряного руху та виконанням  

 польотів
 ■ Обслуговування аеронавігаційною інформацією
 ■ Метеорологія
 ■ Авіаційний електрозв’язок 
 ■ Навігація
 ■ Спостереження
 ■ Оброблення даних
 ■ Системи моніторингу та контролю
 ■ Процедури технічного обслуговування
 ■ Життєзабезпечення об’єктів

Тривалість підготовки: 5 робочих днів
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Програма базової підготовки персоналу ЗНС ОрПР

SIL-TCC-CNS-ATSEP-IB-18.01.2019_2.0

Професійна підготовка персоналу зі звязку, навігації та спостереження



До кваліфікаційної підготовки рекомендовано проходження базової підготовки персоналу ЗНС ОрПР, успішне завершення якої 
сприяє отриманню максимального результату   за будь-якою програмою кваліфікаційної підготовки.

Розроблена з метою вивчення теорії ліній зв’язку, призначення, задач, принципів побудови та функціонування засобів 
авіаційного повітряного електрозв’язку, авіаційного телефонного електрозв’язку, систем комутації мовного зв’язку, а також 
радіорелейних та супутникових систем зв’язку, наземних засобів об’єктивного контролю мовної інформації.
Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни:

 ■ Авіаційний мовний електрозв’язок
 ■ Лінії зв’язку
 ■ Наземні засоби об’єктивного контролю мовної інформації
 ■ Функціональна безпека

Тривалість підготовки: 5 робочих днів

Програма кваліфікаційної підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР за спеціалізацією «Зв’язок – обмін 
мовною інформацією (COM–VOICE)»

SIL-TCC-COM.VOICE-ATSEP-Q-18.01.2019_2.0
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До кваліфікаційної підготовки рекомендовано проходження базової підготовки персоналу ЗНС ОрПР, успішне завершення якої 
сприяє отриманню максимального результату   за будь-якою програмою кваліфікаційної підготовки.

Розроблена з метою вивчення призначення та характеристик ліній обміну даними та мережевих протоколів, принципів побудови 
національних та глобальних мереж обміну даними, принципів комутації та маршрутизації, а також радіорелейних та супутникових 
систем зв’язку.
Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Авіаційний електрозв’язок автоматизованого обміну даними
 ■ Лінії зв’язку
 ■ Наземні засоби об’єктивного контролю мовної інформації
 ■ Функціональна безпека

Тривалість підготовки: 5 робочих днів

Професійна підготовка персоналу зі звязку, навігації та спостереження39

Програма кваліфікаційної підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР за спеціалізацією «Зв’язок – обмін 
даними (COM–DATA)»

SIL-TCC-COM.DATA-ATSEP-Q-18.01.2019_2.0



До кваліфікаційної підготовки рекомендовано проходження базової підготовки персоналу ЗНС ОрПР, успішне завершення якої 
сприяє отриманню максимального результату   за будь-якою програмою кваліфікаційної підготовки.

Розроблена з метою вивчення призначення, задач, принципів побудови та функціонування приводних радіостанцій, а також 
бортового навігаційного обладнання.
Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Приводна радіостанція
 ■ Навігація, заснована на характеристиках
 ■ Глобальна навігаційна супутникова система
 ■ Бортове навігаційне обладнання
 ■ Функціональна безпека

Тривалість підготовки: 2 робочих дні

Програма кваліфікаційної підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР за спеціалізацією «Приводні 
радіостанції (NAV–NDB)»

SIL-TCC-NAV.NDB-ATSEP-Q-18.01.2019_2.0
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До кваліфікаційної підготовки рекомендовано проходження базової підготовки персоналу ЗНС ОрПР, успішне завершення якої 
сприяє отриманню максимального результату   за будь-якою програмою кваліфікаційної підготовки. 

Розроблена з метою вивчення призначення, задач, принципів побудови та функціонування автоматичних радіопеленгаторів, а 
також бортового навігаційного обладнання.
Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Автоматичний радіопеленгатор
 ■ Навігація, заснована на характеристиках
 ■ Глобальна навігаційна супутникова система
 ■ Бортове навігаційне обладнання
 ■ Функціональна безпека

Тривалість підготовки: 2 робочих дні
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Програма кваліфікаційної підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР за спеціалізацією «Автоматичні 
радіопеленгатори (NAV–DF)»

SIL-TCC-NAV.DF-ATSEP-Q-18.01.2019_2.0



До кваліфікаційної підготовки рекомендовано проходження базової підготовки персоналу ЗНС ОрПР, успішне завершення якої 
сприяє отриманню максимального результату   за будь-якою програмою кваліфікаційної підготовки.

Розроблена з метою вивчення призначення, задач, принципів побудови та функціонування всебічно направлених азимутальних 
радіомаяків, а також бортового навігаційного обладнання.

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Всебічно направлений азимутальний радіомаяк
 ■ Навігація, заснована на характеристиках
 ■ Глобальна навігаційна супутникова система
 ■ Бортове навігаційне обладнання
 ■ Функціональна безпека

Тривалість підготовки: 2 робочих дні
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Програма кваліфікаційної підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР за спеціалізацією «Всебічно направлені 
азимутальні радіомаяки 
(NAV–VOR)»

SIL-TCC-NAV.VOR-ATSEP-Q-18.01.2019_2.0



До кваліфікаційної підготовки рекомендовано проходження базової підготовки персоналу ЗНС ОрПР, успішне завершення якої 
сприяє отриманню максимального результату   за будь-якою програмою кваліфікаційної підготовки.

Розроблена з метою вивчення призначення, задач, принципів побудови та функціонування далекомірних радіомаяків, а також 
бортового навігаційного обладнання.
Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Далекомірний радіомаяк (NAV DME)
 ■ Навігація, заснована на характеристиках
 ■ Глобальна навігаційна супутникова система
 ■ Бортове навігаційне обладнання
 ■ Функціональна безпека

Тривалість підготовки: 2 робочих дні

Програма кваліфікаційної підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР за спеціалізацією «Далекомірні 
радіомаяки (NAV–DME)» 

SIL-TCC-NAV.DME-ATSEP-Q-18.01.2019_2.0
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44Професійна підготовка персоналу зі звязку, навігації та спостереження

До кваліфікаційної підготовки рекомендовано проходження базової підготовки персоналу ЗНС ОрПР, успішне завершення якої 
сприяє отриманню максимального результату   за будь-якою програмою кваліфікаційної підготовки.

Розроблена з метою вивчення призначення, задач, принципів побудови та функціонування радіомаячних систем посадки, а також 
бортового навігаційного обладнання.
Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Радіомаячна система посадки
 ■ Навігація, заснована на характеристиках
 ■ Глобальна навігаційна супутникова система
 ■ Бортове навігаційне обладнання
 ■ Функціональна безпека

Тривалість підготовки: 2 робочих дні

Програма кваліфікаційної підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР за спеціалізацією «Радіомаячні 
системи посадки (NAV–ILS)»

SIL-TCC-NAV.ILS-ATSEP-Q-18.01.2019_2.0



До кваліфікаційної підготовки рекомендовано проходження базової підготовки персоналу ЗНС ОрПР, успішне завершення якої 
сприяє отриманню максимального результату   за будь-якою програмою кваліфікаційної підготовки.

Розроблена з метою вивчення призначення, задач, принципів побудови та функціонування первинних оглядових радіолокаторів, 
радіолокаторів обслуговування аеродромного руху та метеорологічних радіолокаторів, методів та засобів обробки 
радіолокаційних сигналів, обробки, передавання і відображення даних спостереження.
Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Первинна радіолокація
 ■ Людино-машинний інтерфейс
 ■ Передавання даних спостереження
 ■ Системи обробки даних
 ■ Функціональна безпека

Тривалість підготовки: 4 робочих днів

Програма кваліфікаційної підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР за спеціалізацією «Первинна 
радіолокація (SUR–PSR)»

SIL-TCC-SUR.PSR-ATSEP-Q-18.01.2019_2.0
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46Професійна підготовка персоналу зі звязку, навігації та спостереження

До кваліфікаційної підготовки рекомендовано проходження базової підготовки персоналу ЗНС ОрПР, успішне завершення якої 
сприяє отриманню максимального результату   за будь-якою програмою кваліфікаційної підготовки.

Розроблена з метою вивчення призначення, задач, принципів побудови та функціонування вторинних оглядових радіолокаторів, 
моноімпульсних вторинних оглядових радіолокаторів, багатопозиційних систем спостереження, а також вивчення режимів 
вторинної радіолокації, в тому числі режиму S, методів та засобів обробки радіолокаційних сигналів, обробки, передавання і 
відображення даних спостереження.
Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Вторинна радіолокація
 ■ Людино-машинний інтерфейс
 ■ Передавання даних спостереження
 ■ Системи обробки даних
 ■ Функціональна безпека

Тривалість підготовки: 5 робочих днів

Програма кваліфікаційної підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР за спеціалізацією «Вторинна 
радіолокація (SUR–SSR)»

SIL-TCC-SUR.SSR-ATSEP-Q-18.01.2019_2.0



До кваліфікаційної підготовки рекомендовано проходження базової підготовки персоналу ЗНС ОрПР, успішне завершення якої 
сприяє отриманню максимального результату   за будь-якою програмою кваліфікаційної підготовки. 

Розроблена з метою вивчення призначення, задач, принципів побудови та функціонування систем автоматичного залежного 
спостереження, обробки, передавання і відображення даних спостереження.
Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Автоматичне залежне спостереження
 ■ Вторинна радіолокація
 ■ Людино-машинний інтерфейс
 ■ Передавання даних спостереження
 ■ Системи обробки даних
 ■ Функціональна безпека

Тривалість підготовки: 4 робочі дні

Програма кваліфікаційної підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР за спеціалізацією «Автоматичне 
залежне спостереження (SUR–ADS)»

SIL-TCC-SUR.ADS-ATSEP-Q-18.01.2019_1.0
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48Професійна підготовка персоналу зі звязку, навігації та спостереження 

До кваліфікаційної підготовки рекомендовано проходження базової підготовки персоналу ЗНС ОрПР, успішне завершення якої 
сприяє отриманню максимального результату   за будь-якою програмою кваліфікаційної підготовки. 

Розроблена з метою вивчення призначення, задач, принципів побудови та функціонування автоматизованих систем керування 
повітряним рухом,  методів та засобів обробки, передавання і відображення даних спостереження, польотних даних, вивчення 
наземних мереж безпеки, засобів моніторингу повітряного руху та підтримки прийняття рішень, стандартів даних, апаратного та 
програмного забезпечення.
Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Авіаційний електрозв’язок автоматизованого обміну даними
 ■ Первинна радіолокація
 ■ Вторинна радіолокація
 ■ Автоматичне залежне спостереження
 ■ Людино-машинний інтерфейс
 ■ Передавання даних спостереження
 ■ Функціональна безпека
 ■ Системи обробки даних
 ■ Інженерія систем обробки даних
 ■ Інформаційне забезпечення систем обробки даних
 ■ Системи забезпечення метеорологічної інформації аеронавігації

Тривалість підготовки: 9 робочих днів

Програма кваліфікаційної підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР за спеціалізацією «Автоматизація 
оброблення даних (DAT–DP)»

SIL-TCC-DAT.DP-ATSEP-Q-18.01.2019_2.0





Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 12

Підвищення кваліфікації  
персоналу звязку, навігації та 
спостереження (ATSEP) 



Розроблена відповідно до вимог Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації 
України (ПТЕ РТЗ ЦА 2007), з метою вивчення призначення, задач, принципів побудови та функціонування засобів авіаційного 
повітряного електрозв’язку, сучасних програмно-визначених радіосистем (SDR), а також систем автоматизованого обміну даними 
з повітряними суднами, що використовують цифрові канали авіаційного електрозв’язку діапазону дуже високих частот (VDL).
У Програмі терміни «персонал ЗНС», «обладнання ЗНС» відповідають визначеним у ПТЕ РТЗ ЦА 2007 термінам «персонал РТЗ», 
«наземні засоби РТЗ». 

Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Засоби авіаційного повітряного електрозв’язку

Тривалість підготовки: 2 робочих дні
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Програма курсів підвищення кваліфікації «Засоби 
авіаційного повітряного електрозв’язку»

SIL-TCC-COM.AG-CNS-DV-29.09.2016_1.0



Розроблена відповідно до вимог Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації 
України (ПТЕ РТЗ ЦА 2007), з метою вивчення призначення, задач, принципів побудови та функціонування системи посадки 
метрового діапазону з далекомірним каналом, мікрохвильової системи посадки, глобальної супутникової системи навігації, а 
також вимірювальних параметрів радіохвиль.
У цій Програмі терміни «персонал ЗНС», «обладнання ЗНС» відповідають визначеним у ПТЕ РТЗ ЦА 2007 термінам «персонал РТЗ», 
«наземні засоби РТЗ».

Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Радіотехнічні системи посадки

Тривалість підготовки: 2 робочих дні

Програма курсів підвищення кваліфікації 
«Сучасні авіаційні радіотехнічні системи посадки»

SIL-TCC-NAV.LS.-CNS-DV-07.11.2016_1.0

52Професійна підготовка персоналу зі звязку, навігації та спостереження 



Розроблена відповідно до вимог Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації 
України (ПТЕ РТЗ ЦА 2007).
Програма розроблена з метою проведення підготовки з підвищення кваліфікації персоналу звязку, навігації та спостереження 
(РТЗ).Підготовка за цією програмою передбачає вивчення призначення, задач, принципів побудови та фунціонування 
моноімпульсних вторинних оглядових радіолокаторів, режиму S вторинної радіолокації, обробки і передавання даних 
спостереження.
У цій Програмі терміни «персонал ЗНС», «обладнання ЗНС» відповідають визначеним у ПТЕ РТЗ ЦА 2007 термінам «персонал РТЗ», 
«наземні засоби РТЗ».

Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Сучасні моноімпульсні вторинні оглядові радіолокатори  
з режимом S

Тривалість підготовки: 3 робочий день

Програма курсів підвищення кваліфікації 
«Сучасні моноімпульсні вторинні оглядові 
радіолокатори з режимом S»

SIL-TCC-SUR.SSR.MSSR-CNS-DV-31.03.2017_1.0

53 Професійна підготовка персоналу зі звязку, навігації та спостереження 



Розроблена відповідно до вимог Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації 
України (ПТЕ РТЗ ЦА 2007), з метою вивчення призначення, класифікації, структури, вимог, принципів вимірювання на ПС його 
положення за сигналами ПРС, параметрів ПРС та їх моніторингу, принципів технічного обслуговування системи посадки (ОСП); 
включає практичну складову.
У цій Програмі терміни «персонал ЗНС», «обладнання ЗНС» відповідають визначеним у ПТЕ РТЗ ЦА 2007 термінам «персонал РТЗ», 
«наземні засоби РТЗ».

Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Обладнання системи посадки (ОСП)

Тривалість підготовки: 3 робочих дні

Професійна підготовка персоналу зі звязку, навігації та спостереження 54

Програма спеціальної підготовки «Обладнання 
системи посадки (ОСП)»

SIL-TCC-NAV.LS.NDB-CNS-Q-07.11.2016_1.0



Розроблена відповідно до вимог Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній 
авіації України (ПТЕ РТЗ ЦА 2007), з метою  вивчення призначення, задач, що вирішуються, принципів побудови та технічного 
обслуговування РМС посадки СП-80; включає практичну складову.

Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Радіомаячна системи посадки СП-80

Тривалість підготовки: 4 робочих дні

Програма спеціальної підготовки «Радіомаячна 
система посадки СП-80»

SIL-TCC-NAV.ILS.СП-80-CNS-Q-07.11.2016_1.0

Професійна підготовка персоналу зі звязку, навігації та спостереження55



56Професійна підготовка персоналу зі звязку, навігації та спостереження 

Розроблена відповідно до вимог Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній 
авіації України (ПТЕ РТЗ ЦА 2007), з метою вивчення призначення, задач, що вирішуються, принципів побудови та технічного 
обслуговування РМС посадки СП-2000; включає практичну складову.

Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Радіомаячна системи посадки СП-200

Тривалість підготовки: 10 робочих днів

Програма спеціальної підготовки «Радіомаячна 
система посадки СП-200»

SIL-TCC-NAV.ILS.СП-200-CNS-Q-07.11.2016_1.0



Розроблена відповідно до вимог Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації 
України (ПТЕ РТЗ ЦА 2007), з метою вивчення призначення, класифікації, структури, вимог, принципів вимірювання на ПС його 
положення за сигналами ПРС, параметрів ПРС та їх моніторингу, принципів технічного обслуговування аеродромної приводної 
радіостанції ПАР-10С.

Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Аеродромна приводна радіостанція ПАР-10С

Тривалість підготовки: 3 робочих дні

Програма підвищення кваліфікації «Технічна 
експлуатація обладнання системи посадки у 
складі приводних радіостанцій ПАР-10С»

SIL-TCC-NAV.ПАР-10C-CNS-DV-00.03.2018_1.0
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58Професійна підготовка персоналу зі звязку, навігації та спостереження 

Розроблена відповідно до вимог Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній 
авіації України (ПТЕ РТЗ ЦА 2007), з метою підвищення кваліфікації персоналу радіотехнічного забезпечення (РТЗ) з технічної 
експлуатації радіомаячної системи СП – 75 та включає практичну підготовку.

Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Радіомаячна система посадки СП-75 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів

Програма підвищення кваліфікації «Технічна 
експлуатація радіо маячної системи посадки 
СП-75»

SIL-TCC-NAV.ILS.CП-75-CNS-DV-00.03.2018_1.0



Розроблена відповідно до вимог Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації 
України (ПТЕ РТЗ ЦА 2007), з метою проведення підготовки з підвищення кваліфікації персоналу, що забезпечуєобмін та обробку 
повідомлень із застосуванням систем обміну повідомленнями обслуговування повітряного руху AMHS.

Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Автоматизоване робоче місце оператора системи AMHS (AMHS UA)

Тривалість підготовки: 3 робочих дні

Програма підготовки з підвищення кваліфікації 
«Оператор системи обміну повідомленнями 
обслуговування повітряного руху AMHS»

SIL-TCC-COM.DATA.AMHS.UA-CNS-DV-02.12.2019_2.0

Професійна підготовка персоналу зі звязку, навігації та спостереження59



60Професійна підготовка персоналу зі звязку, навігації та спостереження 

Розроблена відповідно до вимог Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній 
авіації України (ПТЕ РТЗ ЦА 2007), з метою проведення підготовки з підвищення кваліфікації персоналу, що виконує технічну 
експлуатацію системи обміну повідомленнями обслуговування повітряного руху AMHS.

Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Системи обміну повідомленнями  
обслуговування повітряного руху AMHS.

Тривалість підготовки: 4 робочі дні

Програма підготовки з підвищення кваліфікації 
«Технічна експлуатація системи обміну 
повідомленнями обслуговування повітряного 
руху AMHS»

SIL-TCC-COM.DATA.AMHS-CNS-DV-25.08.2020_1.1



Розроблена відповідно до вимог Положення про професійну підготовку персоналу служби зв’язку, навігації та спостереження.
Програма розроблеа з метою підготовки персоналу служби зв’язку, навігації та спостереження
Підготовка за цією програмою пердбачає вивчення призначення, задач, принципів побудови та функціонування засобів зв’язку, 
навігації, спостереження та обробки даних для ОПР

Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Засоби зв’язку, навігації та спостереження для обслуговування 
повітряного руху в Україні

Тривалість підготовки: 5 робочих дні

Програма підвищення кваліфікації персоналу 
зв’язку, навігації та спостереження «Засоби 
зв’язку, навігації та спостереження для 
обслуговування повітряного руху в Україні» 

SIL-TCC-CNS-OCNS-DV-23.12.2019_2.0
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62Професійна підготовка персоналу зі звязку, навігації та спостереження 

Розроблена відповідно до вимог Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України (ПТЕ 
РТЗ ЦА 2007), з метою вивчення нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів з питань професійної підготовки персоналу із 
ЗНС, принципів підготовки персоналу, розробки програм підготовки, методики проведення теоретичних та практичних занять, техніки складання 
тестів, видів усного та письмового оцінювання.
У цій Програмі терміни «наземні засоби ЗНС», «об’єкти ЗНС», «персонал із ЗНС», «підрозділ ЗНС» відповідають наведеним у ПТЕ РТЗ ЦА-2007 
визначенням «наземні засоби РТЗ», «об’єкти РТЗ», «персонал РТЗ», «служба РТЗ» відповідно.

Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Професійна підготовка персоналу із ЗНС

Тривалість підготовки: 4 робочих дні

Програма підвищення кваліфікації персоналу 
«Інструктор із підготовки персоналу об’єкту 
радіотехнічного забезпечення польотів і 
авіаційного електрозв’язку» 

SIL-TCC-CNS-OJTI-DV-29.03.2019_1.0



Підготовка за Програмою з підвищення кваліфікації «Принципи побудови моноімпульсного вторинного оглядового радіолокатора 
INDRA IRS-20MP/S» передбачає вивчення призначення, задач, принципів побудови та функціонування моноімпульсного 
вторинного оглядового радіолокатора INDRA IRS-20MP/S.

Можливе коригування програми підготовки під вимоги замовника

Програма містить такі дисципліни та теми:

 ■ Моноімпульсний вторинний оглядовий радіолокатор INDRA IRS-
20MP/S

Тривалість підготовки: 4 робочих дні

Професійна підготовка персоналу зі звязку, навігації та спостереження63

Програма підготовки з підвищення кваліфікації
«Принципи побудови моно імпульсного вторинного 
оглядового радіолокатора INDRA IRS-20MP/S»

SIL-TCC-SUR.SSR.IRS-CNS-DV-16.09.2020_1.0



Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 12

Мовна підготовка персоналу



Програма призначена для: 
-   ознайомлення з методикою та критеріями оцінювання за рейтинговою шкалою ICAO; 
-   ознайомлення з особливостями процедури тестування за відповідним форматом тесту, способами подолання труднощів, пов’язаних з 

його організаційними моментами; 
-   ознайомлення зі структурними елементами тестових завдань та їх функціональним призначенням; 
-   оволодіння технікою виконання певних тестових завдань;
-   ознайомлення зі структурою бланків для відповідей та розвиток вміння оформляти правильну відповідь різними способами;
-   оволодіння основними стратегіями успішного проходження тестування. 

Після завершення підготовки слухачі проходять офіційне оцінювання у обраних ними органах з оцінювання рівня володіння англійською мовою 
за шкалою ІСАО, яким надані відповідні права уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
    Вимоги до кандидатів:

-   мати 4-й або 5-й рівень володіння англійською мовою за рейтинговою шкалою ІСАО; 
-   займати посаду, яка включена до Переліку посад працівників Украероруху, до яких висуваються вимоги щодо рівня володіння 

англійською мовою за шкалою ІСАО, та/або які мають вимогу у посадовій інструкції щодо наявності чинного свідоцтва диспетчера 
управління повітряним рухом. 

Програма містить такі модулі:

 ■ Air Traffic Services
 ■ Ground Incidents/Accidents
 ■ Emergency Handling
 ■ Emergency Handling
 ■ Aircraft Systems Breakdowns
 ■ Radio Communication Problems
 ■ Weather Hazards
 ■ Medical Emergency. Terrorism 

Тривалість підготовки: 8 робочих днів

Програма підготовки до проходження офіційного  
оцінювання рівня володіння англійською мовою 
за шкалою ІСАО

SIL-TCC-ATS-ATSP-LN.OA-23.06.2021_2.0
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 Мовна підготовка персоналу



Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 12

Авіаційна безпека



Програма визначає порядок проведення підготовки з авіаційної безпеки та періодичної підготовки персоналу та керівного складу 
підрозділів системи організації повітряного руху з метою ознайомлення із заходами авіаційної безпеки, що дасть змогу персоналу 
у своїй діяльності сприяти недопущенню диверсій або інших проявів актів незаконного втручання та протиправних дій.
Програма призначена для наступних категорій персоналу: 

-  Керівний склад підрозділів системи ОрПР
-  Диспетчери УПР та персонал ОрПР

Мета програми:

 ■ підготовка та підвищення кваліфікації персоналу та керівного складу 
підрозділів системи ОрПР, який має виконувати свої службові обов’яз-
ки в контрольованій зоні та зоні обмеженого доступу, що охороняється, 
аеропорту та Украероруху і якому оформлюється перепустка, що надає 
право знаходитися в цих зонах без супроводження. 

 ■ Навчання персоналу має конкретний характер і спрямовано на отри-
мання слухачами знань, необхідних для належного виконання своїх 
функціональних обов’язків, розуміння принципів авіаційної безпеки і 
знання процедур дій у надзвичайних ситуаціях. 

Тривалість підготовки: 2 робочих дні

Авіаційна безпека67

Програма «Підготовка з авіаційної безпеки 
персоналу організації повітряного руху»



Програма передбачає проведення первинної підготовки з основ авіаційної безпеки та перепідготовки персоналу суб’єктів 
авіаційної діяльності з метою ознайомлення із заходами авіаційної безпеки, що дасть змогу персоналу у своїй діяльності сприяти 
недопущенню диверсій або інших проявів актів незаконного втручання та протиправних дій.

Програма призначена для підготовки працівників, які не мають безпосереднього відношення до здійснення заходів з авіаційної 
безпеки та яким потрібно мати можливість доступу без супроводження до контрольованих зон та зон обмеженого доступу, що 
охороняються, та оформлення постійної перепустки.

Мета програми – ознайомити слухачів з:

 ■ ознайомлення всього персоналу, що працює в суб’єкті авіаційної 
діяльності, з основними вимогами забезпечення авіаційної безпеки з 
особливим акцентом на ризики, що стосуються безпеки;

 ■ ознайомлення з порядком дій у разі виникнення інцидентів, 
пов’язаних з авіаційною безпекою;

 ■ основами забезпечення організації та порядку дій у випадку 
виникнення кризової ситуації, пов’язаної з актами незаконного 
втручання в діяльність цивільної авіації.

Тривалість підготовки: 1 робочий день

Програма НКАБ/Первинна підготовка 
«Первинна підготовка з основ авіаційної 
безпеки»

68Авіаційна безпека



Розробка програми здійснена відповідно до наказу Державіаслужби № 912 від 18.07.2019 робочою групою сертифікованих 
інструкторів з авіаційної безпеки під керівництвом фахівців управління системою авіаційної безпеки згідно вимог Програми 
підготовки персоналу з авіаційної безпеки, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 18 червня 
2007 року № 508 та вимог Правил сертифікації навчально-тренувальних центрів з підготовки персоналу з авіаційної безпеки, 
затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 09 грудня 2005 року № 
936, і враховує вимоги інших нормативно-правових актів у сфері авіаційної безпеки.Зміст програми базується на навчально-
методичних розробках, рекомендованих для проведення курсів ІСАО та національних курсів. 
Програма призначена для навчання працівників служб авіаційної безпеки суб’єктів авіаційної діяльності, вперше призначених 
для виконання посадових обов’язків з авіаційної безпеки. 

Мета програми:

 ■ підготовка фахівців з авіаційної безпеки в суб’єктах авіаційної діяльно-
сті щодо їхнього вміння виконувати певні завдання згідно з вимогами 
нормативно-правових актів у сфері авіаційної безпеки, опанування 
працівниками, які вперше призначені на роботу в підрозділи авіацій-
ної безпеки, принципів захисту цивільної авіації від актів незаконного 
втручання, набуття ними базових знань у сфері авіаційної безпеки, 
формування початкових вмінь та навичок щодо здійснення заходів 
авіаційної безпеки. 

 ■ Після закінчення даного курсу передбачається проходження спеціалізо-
ваної підготовки з авіаційної безпеки за профілем роботи. 

Тривалість підготовки: 12 робочих днів

Авіаційна безпека69

Програма НКАБ/Базовий «Базова підготовка 
персоналу служби авіаційної безпеки»



 

Мета програми: 

 ■ забезпечення належного виконання заступниками керівників суб’єктів 
авіаційної діяльності з авіаційної безпеки та керівниками служб авіацій-
ної безпеки/відповідальними за організацію забезпечення авіаційної 
безпеки суб’єктів авіаційної діяльності посадових обов’язків з управ-
ління авіаційною безпекою щодо планування, координування та здійс-
нення заходів забезпечення авіаційної безпеки відповідно до вимог 
нормативно-правової бази у сфері авіаційної безпеки. 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів

Програма НКАБ/Керівники АБ «Підготовка 
керівників з управління авіаційною безпекою»

70Авіаційна безпека 

Розробка програми здійснена відповідно до наказу Державіаслужби № 912 від 18.07.2019 робочою групою сертифікованих 
інструкторів з авіаційної безпеки під керівництвом фахівців управління системою авіаційної безпеки згідно вимог «Програми 
підготовки персоналу з авіаційної безпеки», затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 18 червня 
2007 року № 508 та вимог «Правил сертифікації навчально-тренувальних центрів з підготовки персоналу з авіаційної безпеки», 
затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 09 грудня 2005 року № 936, і 
враховує вимоги інших нормативно-правових актів у сфері авіаційної безпеки.
Програма передбачає навчання керівного складу Украероруху та інших суб’єктів авіаційної діяльності, вмінню планувати і 
контролювати виконання превентивних заходів захисту від актів незаконного втручання. 
Програма призначена для наступних категорій персоналу: 

-  заступники керівників суб’єктів авіаційної діяльності з авіаційної безпеки,
-  керівники служб авіаційної безпеки суб’єктів авіаційної діяльності,
-  відповідальні за організацію забезпечення авіаційної безпеки суб’єктів авіаційної діяльності. 



Програма призначається для підготовки з авіаційної безпеки членів кабінного екіпажу для належного виконання ними вимог із 
забезпечення безпеки під час підготовки та виконання польотів.
Програма призначена для наступних категорій персоналу:

-  провідний інженер бортовий апаратури льотного контролю з льотних перевірок РТЗ; 
-  інженер бортовий апаратури льотного контролю з льотних перевірок РТЗ; 
-  старший диспетчер з планування польотів; 
-  диспетчер з планування польотів тощо. 

Мета програми: 

 ■ навчання членів кабінного екіпажу вмінню виконувати необхідні 
заходи і правила безпеки відповідно до програми авіаційної безпеки 
суб’єкту авіаційної діяльності. 

Тривалість підготовки: 3 робочих дні

Авіаційна безпека71

Програма «Підготовка з авіаційної безпеки 
членів кабінного екіпажу»



Програма призначається для підготовки з авіаційної безпеки персоналу інженерно-технічної служби суб’єктів авіаційної 
діяльності з метою отримання знань щодо заходів авіаційної безпеки, а саме: превентивних заходів і правил безпеки, з метою 
недопущення диверсій або інших проявів актів незаконного втручання та протиправних дій. 
Програма призначена для наступних категорій персоналу:

-  заступник директора з управління підтриманням льотної придатності та технічного обслуговування повітряних суден; 
-  персонал інженерно-авіаційної служби; 
-  персонал відділу з організації технічного обслуговування; 
-  персонал відділу з підтримання льотної придатності.

Мета програми: 

 ■ підготовка спеціалістів інженерно-технічної служби Украероруху, які 
відповідають за інженерне і технічне обслуговування щодо виконання 
ними необхідних превентивних заходів і правил безпеки відповідно 
до діючих нормативно-розпорядчих документів (включаючи місцеві 
стандартно-експлуатаційні процедури), а також ознайомлення з стан-
дартами та рекомендованою практикою ІСАО, ЄКЦА, вимогами міжна-
родного законодавства, процедурами щодо забезпечення АБ цивільної 
авіації, основами забезпечення організації та порядку дій у випадку 
виникнення кризової ситуації, пов’язаної з актами незаконного втру-
чання в діяльність цивільної авіації. 

Тривалість підготовки: 3 робочих дні

Авіаційна безпека 72

Програма «Підготовка з авіаційної безпеки 
персоналу інженерно-технічної служби» 



Програма призначається для підготовки з авіаційної безпеки пілотів та інших членів льотного екіпажу з метою здобуття уміння 
виконувати необхідні заходи і правила авіаційної безпеки відповідно до Програми авіаційної безпеки суб’єкту авіаційної 
діяльності та інших організаційно-розпорядчих документів з авіаційної безпеки.
Програма призначена для наступних категорій персоналу:

-  командир повітряного судна, 
-  другий пілот, 
-  штурман, 
-  бортінженер, 
-  бортовий радист, 
-  бортовий механік, 
-  заступник директора з льотної експлуатації, 
-  командир повітряного судна – інструктор. 

Мета Програми:

 ■ ознайомити пілотів та інших членів льотного екіпажу з особливостями 
сучасного тероризму, стандартами та рекомендованою практикою 
ІКАО, ЄКЦА, вимогами міжнародного законодавства щодо забезпечен-
ня авіаційної безпеки цивільної авіації, основами забезпечення органі-
зації та порядку дій у випадку виникнення кризової ситуації, пов`язаної 
з актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, навчити 
вищезазначену категорію персоналу умінню виконувати необхідні 
заходи і правила авіаційної безпеки відповідно до програми авіаційної 
безпеки суб’єкта авіаційної діяльності.  

Тривалість підготовки: 3 робочих дні

Програма «Підготовка з авіаційної безпеки 
пілотів та інших членів льотного екіпажу»

Авіаційна безпека73



74Авіаційна безпека 

Програма призначається для проведення спеціалізованої підготовки персоналу служби авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної 
діяльності, який здійснює контроль доступу до контрольованих зон, зон обмеженого доступу, що охороняються, патрулювання, 
захист і охорону важливих об’єктів відповідно до організаційно-розпорядчих документів з авіаційної безпеки суб’єкту авіаційної 
діяльності. Персонал має безпосереднє відношення до авіаційної безпеки та пройшов базову підготовку для працівників служби 
авіаційної безпеки.

Мета програми:

 ■ підготовка персоналу служби авіаційної безпеки, який здійснює кон-
троль доступу до контрольованих зон, зон обмеженого доступу, що 
охороняються, патрулювання, захист і охорону важливих об’єктів від-
повідно до організаційно-розпорядчих документів з авіаційної безпеки 
Украероруху/суб’єкту авіаційної діяльності.   

Тривалість підготовки: 3 робочих дні

Програма «Забезпечення контролю доступу 
до контрольованих зон та охорони повітряних 
суден»





Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом 12

Навчальні приміщення та 
обладнання



  Навчальні приміщення та обладнання

Фонд навчальних приміщень та обладнання НСЦ Украероруху складається з:

 ■ чотирьох комп’ютерних класів
 ■ десяти лекційних мультимедійних аудиторій
 ■ лабораторії ЗНС
 ■ лабораторії телекомунікаційних систем
 ■ диспетчерських тренажерів
 ■ мобільної аеродромної диспетчерської вишки
 ■ брифінг-кімнати
 ■ актової зали
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Комп’ютерні класи складаються з 9-10 однакових робочих місць слухачів та робочого 
місця викладача. Класи оснащено професійними Full-HD проекторами, триметровими 
широкоформатними моторизованими екранами, лазерними указками/перемикачами 
слайдів, персональними комп’ютерами слухачів та викладачів з 24 дюймовими Full-HD 
моніторами і гарнітурами. 

Встановлене програмне забезпечення призначено для:

 ■ проведення передтренажерної підготовки, іспитів на визначення рівня володіння 
англійської мови, оцінювання кандидатів на продовження підготовки диспетчерів УПР (тест 
Євроконтролю FEAST);

 ■ організації занять на дистанційному тренажерному комплексі ARO/AIS, у системі 
оперативного забезпечення екіпажів повітряних суден необхідною метеорологічною 
і аеронавігаційною інформацією (C-ATIS), на базі інформаційних ресурсів системи 
централізованого метеорологічного забезпечення аеронавігації Украероруху.

Лекційні аудиторії містять однотипне мультимедійне обладнання: персональний комп’ютер 
викладача з 24 дюймовим Full-HD монітором, професійний Full-HD проектор, триметровий 
широкоформатний моторизований екран, лазерна указка/перемикач слайдів, колонки та 
магнітну дошку.

Навчальні приміщення та обладнання



Лабораторія телекомунікаційних систем.

Телекомунікаційне обладнання лабораторії включає в себе мережеве обладнання компанії 
Cisco у складі комутаторів Cisco Catalyst 2960, Cisco Catalyst 3560, маршрутизаторів Cisco 
2801, Cisco 2811 та каналоутворюючого обладнання компанії RAD (мультиплексори,оптичні 
мультиплексори, кросс-конектори).

Також для проведення професійної підготовки використовуються програмні засоби WireShark 
та Cisco Packet Tracer.
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Мобільна аеродромна диспетчерська 
вишка
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Обладнання Мобільної аеродромної вишки включає автоматизовану систему керування 
повітряним рухом, систему комутації мовного зв’язку, засоби авіаційного та наземного 
електрозв’язку. 
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Лабораторія ЗНС включає в себе наступні системи та обладнання:

 ■ Система обміну повідомленнями обслуговування повітряного руху AMHS, яка 
забезпечує обмін плановою польотною інформацією, метеорологічною інформацією, 
повідомленнями NOTAM та адміністративними повідомленнями, при цьому немає 
обмежень на розмір та формат повідомлень, забезпечується швидке та безпечне їх 
передавання з урахуванням постійного збільшення обсягу обміну даними відповідно до 
сучасних міжнародних стандартів і вимог ICAO та Євроконтролю.

 ■ Система збору, збереження, аналізу та розповсюдження даних спостереження 
повітряного руху України – ССПРУ, до складу системи ходять сервери, робочі станції, 
пристрої зв’язку та спеціальні пристрої, що підключені до локальної мережі.

 ■ Засоби авіаційного повітряного електрозв’язку. 

Для проведення професійної підготовки в лабораторії ЗНС також використовуються програмні 
засоби ASTERIX View та DEMETER 



Диспетчерський радіолокаційний 
тренажер Radar MaxSim Adacel
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Диспетчерський радіолокаційний тренажер Radar MaxSim Adacel призначений для проведення 
початкової підготовки, підтримання та відновлення практичних навичок диспетчерів 
радіолокаційного та процедурного контролю, спеціального тренування дій в незвичайних та 
аварійних ситуаціях у польоті, вивчення технологічних процедур диспетчерів УПР у випадку 
зміни структури повітряного простору та застосування нових процедур.

Система дозволяє: 

 ■ налаштувати та конфігурувати повітряну зону будь-якої складності, враховуючи 
особливості процедур УПР, що використовуються відповідно до норм Євроконтролю та IКAO;

 ■ відображати змодельовану повітряну обстановку з урахування типів та характеристик 
радіолокаційних засобів, що використовуються;

 ■ створювати у процесі тренування ситуації відмови радіолокаційного обладнання, 
навігаційних засобів, бортового обладнання, а також моделювати аварійні та 
непередбачувані обставини; записувати та відтворювати вправи.



Диспетчерський тренажер аеродромної 
диспетчерської вишки  з  відображенням 
аеродромного руху Adacel (3D-TOWER)

Диспетчерський тренажер аеродромної диспетчерської вишки розроблений канадською 
фірмою ADACEL. (http://www.adacel.com/MaxSimATC.html),

Система, з якої складається тренажер, може моделювати 999 комбінацій метеорологічних 
явищ відповідно до будь-якої пори року та часу доби. У заданих інструктором погодних умовах 
та інтенсивності повітряного руху моделюються різноманітні ситуації, які можуть виникати 
в роботі: несправність техніки, помилка фахівців будь-яких служб, пожежа на борту чи 
викочування літака за межі злітної смуги, коли диспетчер має викликати необхідні аварійні 
служби і працювати з урахуванням форс-мажору в режимі реального часу.

Система має генератор і розпізнавач голосу, тож у штатному режимі, за умов правильних 
команд диспетчера чіткою англійською мовою, система сама сприймає інформацію, 
відповідає на команди і виконує їх. За необхідності в процес виконання вправ втручається 
інструктор і працює від імені уявного пілота або змінює завдання в активному режимі.
Крім тренажера 3D-Tower з оглядом на 360° у навчально-сертифікаційному центрі Украероруху 
встановлено два тренажери з оглядом на 180°
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Брифінг-кімната

Брифінг-кімната призначена для проведення засідань, онлайн-конференцій, семінарів, нарад, 
занять для великих груп слухачів (26 робочих місць). Встановлено персональний комп’ютер 
викладача з 24 дюймовим Full-HD монітором, професійний Full-HD проектор, триметровий 
широкоформатний моторизований екран,  колонки та магнітну дошку, організовано покриття 
Wi-Fi.

84 Навчальні приміщення та обладнання



85  Навчальні приміщення та обладнання

Актова зала

Актова зала розрахована на 210 місць, оснащена звуковою та світловою сценічною 
апаратурою, проектором, розсувною механічною завісою. Дозволяє проводити конференції, 
семінари, засідання, урочисті події. 


