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Навчально–сертифікаційний центр Державного підприємства обслуговування 
повітряного руху України (НСЦ Украероруху) з 2001 року успішно вирішує завдання  
з організації, здійснення професійної підготовки та сертифікації персоналу об’єднаної 
цивільно-військової системи організації повітряного руху України.  
 
За роки наполегливої праці  центр  сформувався як потужний навчальний підрозділ із  
сучасним обладнанням та висококваліфікованим персоналом. Наші програми та 
методики підготовки повністю відповідають вимогам міжнародних організацій IСАО 
та Євроконтролю у сфері професійної підготовки та сертифікації авіаційного 
персоналу. Право НСЦ Украероруху  здійснювати   підготовку авіадиспетчерського 
та інженерно-технічного персоналу підтверджено Сертифікатами Державної 
авіаційної служби України. 
 
Спеціальну увагу спрямовано на контроль та якість практичної підготовки 
авіадиспетчерського персоналу, що потребує новітнього тренажерного обладнання. 
Тренажерний комплекс виробництва канадської компанії Adacel Inc., що складається з  
Радіолокаційного диспетчерського тренажера «RADAR» і тренажера аеродромної 
диспетчерської вежі 3D-TOWER з відображенням аеродромного руху на 360 градусів,  
надають унікальну можливість змоделювати етапи польоту повітряного судна від 
злету до посадки  та проводити комплексні тренування у складі чергової зміни, під 
час яких  відпрацьовуються  найважливіші елементи взаємодії між органами 
організації повітряного руху. За допомогою іншої складової тренажерного комплексу 
«RADAR» - мовного тренажера ICE (Intelligent Communications Environment) -  швидко 
удосконалюються навички із ведення радіозв’язку англійською мовою. 

Навчальні заняття відбуваються з використанням комп'ютерних класів, оснащених сучасними технічними засобами, активно 
використовується клас мережевої академії CISCO. Серед наших нових досягнень інтегрований курс англійської мови і курсу 
CISCO та запатентована  методика підтримання рівня знань авіаційної англійської мови за шкалою ІСАО.  
Сьогодні ми пропонуємо більше 100 програм професійної підготовки авіаційного персоналу за різними напрямками із супроводом 
досвідчених викладачів, інструкторів, організаторів. 
 

 З  надією на співпрацю, щиро Ваш  
 директор Навчально-сертифікаційного центру Украероруху   

  Ігор Опришко 2 
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Про НСЦ Украероруху  

Навчально-сертифікаційний центр Украероруху - це структурний 
підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. 
До структури НСЦ Украероруху входить центр підвищення кваліфікації, що 
є  складовою об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного 
руху України (скорочено – ОЦВС) відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 19.07.1999 № 1281 «Про створення об’єднаної цивільно-військової 
системи організації повітряного руху України» .  

НСЦ Украероруху створено з метою реалізації основних завдань, 
стосовно здійснення підготовки, перепідготовки, підтримання/відновлення та 
підвищення кваліфікації фахівців ОЦВС з питань організації повітряного руху, 
покладених на підрозділи ОЦВС, а також завдань Украероруху, зазначених у 
Статуті Державного підприємства обслуговування повітряного руху 
України. 
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  Основні завдання НСЦ Украероруху: 

 організація, забезпечення та здійснення підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації фахівців підприємства, їх атестація та 
сертифікація згідно з вимогами чинного законодавства 

 організація, забезпечення та здійснення підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації авіаційного персоналу інших підприємств і 
організацій та фізичних осіб згідно з вимогами чинного законодавства 

 організація та проведення науково-методичної роботи за напрямками: 
організація повітряного руху, радіотехнічне та електротехнічне 
забезпечення організації повітряного руху засобами автоматизації, 
зв’язку, навігації, спостереження, електротехнічного устаткування, 
авіаційна безпека, а також англомовна підготовка 

 впровадження результатів науково-методичної роботи в процес 
професійної підготовки 

Про НСЦ Украероруху 
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НСЦ Украероруху забезпечує професійну підготовку, перепідготовку, 
відновлення/підтримання та підвищення кваліфікації, сертифікацію авіаційного 
персоналу, який організовує та здійснює: 

 обслуговування (управління) повітряного руху 

 менеджмент повітряного простору (планування та регулювання використання  
повітряного простору) 

 організацію потоків повітряного руху та менеджмент пропускної спроможності 

 польотно-інформаційне обслуговування та передпольотно-інформаційне обслуговування 

 метеорологічне обслуговування аеронавігації на маршрутах 

 розвиток та експлуатацію засобів аеронавігаційної системи 

 планування професійної підготовки 

 інструкторську роботу 

 керівництво підрозділами, що забезпечують  аеронавігаційне обслуговування; 

 сертифікацію авіаційного персоналу 

 обслуговування обладнання та технічних засобів для обслуговування повітряного руху 
– спеціалісти служби зв’язку, навігації та спостереження 

 заходи з авіаційної безпеки та/або персоналу, що має відношення до авіаційної безпеки  

Про НСЦ Украероруху 
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У НСЦ об'єднались співробітники керівного, науково-педагогічного, інструкторського 
та інженерно-технічного складу для створення необхідних умов не лише для успіху 
підприємства, але й для особистого розвитку кожного. Більшість мають багаторічний 
досвід роботи в системі професійної підготовки авіаційного персоналу. Десять 
працівників НСЦ Украероруху мають науковий ступінь. Серед них: два кандидата 
педагогічних наук, один кандидат економічних наук, два кандидати філологічних наук, 
один кандидат військових наук, чотири кандидати технічних наук. Деякі з них мають 
вчені звання. 

Практичну підготовку на диспетчерських тренажерах здійснюють диспетчери-
інструктори, які мають чинне свідоцтво диспетчера служби руху з відповідними 
рейтингами та допусками.  

Колектив 

Про НСЦ Украероруху 
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Професійна підготовка в НСЦ Украероруху здійснюється за затвердженими 
програмами та на підставі плану-графіка на поточний рік, розробленого згідно з 
каталогом програм підготовки. 

Планування процесу підготовки на наступний рік здійснюється НСЦ Украероруху 
на підставі замовлень, поданих керівництвом  структурних підрозділів Украероруху до 
відділу організації навчання та сертифікації НСЦ не пізніше 10 липня поточного року. 

 
Підготовка персоналу сторонніх організацій, підприємств та фізичних осіб у НСЦ 

Украероруху здійснюється на підставі  договорів, у тому числі й міжнародних, що 
укладаються відповідно до норм Законодавства України та міжнародних угод. 

По закінченні підготовки слухачі отримують відповідне свідоцтво встановленого 
зразка. 

 
Більш детальну інформацію про організацію підготовки в НСЦ Украероруху можна 

дізнатися за телефоном (044) 351 63 08 або на сайті http://tcc.uksatse.aero/  
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Порядок організації курсів  
професійної підготовки в НСЦ  
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 Професійна підготовка диспетчерів 
управління повітряним рухом  





Підготовка за програмою  складається з базового та 
рейтингових етапів.  

Програма містить такі дисципліни: 

 Повітряне право 
 Організація повітряного руху 
 Метеорологія 
 Навігація 
 Повітряні судна 
 Людський фактор 
 Обладнання та технічні засоби для ОПР 
 Професійне середовище 
 ОПР в аварійних та непередбачуваних 

ситуаціях 
 Аеродроми 
 ОПР в умовах деградації систем та обладнання 

 

Програма призначена для надання теоретичних 
та практичних знань і вмінь кандидатам на 
отримання свідоцтва студента-диспетчера УПР за 
етапами базової та рейтингової підготовки.  
      Вимоги до кандидатів: 
- диплом бакалавра з аеронавігації  за спеціальністю 
«Авіаційний транспорт», за спеціалізацією 
«Обслуговування повітряного руху», напрям 
підготовки  «Управління повітряним рухом» або його 
еквівалент; 
- чинний медичний сертифікат 3-го класу; 
- чинний документ, що підтверджує рівень володіння 
англійською мовою не нижче 4 рівня за шкалою IКAO; 
- пройти відбір Украероруху відповідно до 
встановлених вимог. 

Тривалість базової підготовки: 55 робочих днів. 
Тривалість рейтингової підготовки диспетчерів УПР за рейтингами TWR/APP/APS: 70,7 робочих днів.  
Тривалість рейтингової підготовки диспетчерів УПР за рейтингами APP/APS/ACP/ACS: 69 робочих днів. 

SIL-REG.SAA-ATC-ATCP-IN-09.06.2015_1.0 

Програма початкової підготовки диспетчерів 
управління повітряним рухом 
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Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом  



Програма включає у собі базову та рейтингові 
підготовки.  

Програма містить такі дисципліни: 

 Повітряне право 
 Організація повітряного руху 
 Метеорологія 
 Навігація 
 Повітряні судна 
 Людський фактор 
 Обладнання та технічні засоби для ОПР 
 Професійне середовище 
 ОПР в аварійних та непередбачуваних 

ситуаціях 
 Аеродроми 
 ОПР в умовах деградації систем та обладнання 

 

Програма призначена для: 
- підготовки кандидатів на отримання свідоцтва студента-
диспетчера служби руху які пройшли підготовку у навчальному 
закладі та отримали документ встановленого зразка про базову 
вищу освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр 
напряму підготовки „Аеронавігація”, спеціальність 
«Обслуговування повітряного руху», але не проходили початкової 
підготовки диспетчерів УПР, або не проходили етап рейтингової 
підготовки диспетчерів УПР;  
- підготовки кандидатів на отримання свідоцтва студента-
диспетчера служби руху, у яких після закінчення початкової 
підготовки диспетчерів УПР за затвердженою програмою у 
сертифікованому навчальному закладі минуло два роки і більше; 
- підготовки фахівців, які раніше не здійснювали ОПР у 
повітряному просторі України (авіаційного персоналу, який має 
досвід роботи з ОПР у повітряному просторі інших держав). 
   
Вимоги до кандидатів: 
- чинний медичний сертифікат 3-го класу; 
- чинний документ, що підтверджує рівень володіння англійською 
мовою не нижче 4-го робочого за шкалою ІСАО; 
- пройти відбір Украероруху відповідно встановлених вимог.  
 

Тривалість базової підготовки: 24 робочих днів. 
Тривалість рейтингової підготовки диспетчерів УПР за рейтингами TWR/APP/APS: 19 робочих днів.  
Тривалість рейтингової підготовки диспетчерів УПР за рейтингами APP/APS/ACP/ACS: 22 робочих дня. 

SIL-REG.SAA-ATC-ATCP-INbr-09.06.2015_1.0 

Програма початкової підготовки диспетчерів 
управління повітряним рухом (скорочена) 
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Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом  
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Програма містить такі дисципліни: 

 Повітряне право 
 Організація повітряного руху 
 Метеорологія 
 Навігація 
 Повітряні судна 
 Людський фактор 
 Обладнання та технічні засоби для ОПР 

      

Програма призначена для відновлення/отримання  
рейтингів диспетчерів УПР, які мають перерву в 
роботі від шести місяців до одного року або більше 
одного року. 
Метою відновлення рейтингів є підготовка 
диспетчерів УПР до виконанні своїх посадових 
обов’язків відповідно до рейтингу.  
      Вимоги до кандидатів: 
- свідоцтво диспетчера служби руху встановленого 
зразка; 
- чинний медичний сертифікат, що відповідає 
медичному стандарту третього класу; 
- документ, що підтверджує рівень володіння 
англійською мовою не нижче 4 рівня за шкалою ІКАО. 

Тривалість підготовки  за програмою:  
Базова та рейтингова підготовка для диспетчерів УПР з перервою більше одного року:  
TWR та APP: -10 робочих днів; ACP/ACS та/або APP/APS: - 10 робочих днів   
Базова та рейтингова підготовка для диспетчерів УПР з перервою від шести місяців до одного року:  
TWR та APP - 7 робочих днів; ACP/ACS та/або APP/APS – 10  робочих днів 

SIL-REG.SAA-ATC.ACP/ATC.ACS/ATC.APP/ATC.APS 
-ATCP-RF-09.10.2009_1.4 

Програма відновлення/отримання рейтингів для 

диспетчерів управління повітряним рухом  

Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом  



Програма містить такі дисципліни: 

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

 

Програма призначена для надання слухачам 
фундаментальних знань та практичних навиків, пов’язаних 
з процедурами ОПР, які необхідні для переходу слухачів на 
етап рейтингової підготовки. 
        Програма розроблена відповідно до вимог   
Євроконтролю щодо початкової підготовки диспетчерів 
УПР, які викладені у EUROCONTROL Specifications for the 
ATCO Common Core Content Initial Training. Edition 2.0, 
Edition date: 02/04/2015. 
        Вимоги до кандидатів: 
- диплом бакалавра з аеронавігації за спеціальністю 
“Авіаційний транспорт”, за спеціалізацією “Обслуговування 
повітряного руху”, за напрямом підготовки “Управління 
повітряним рухом” або його еквівалент; 
- чинний медичний сертифікат 3-го класу; 
- чинний документ  про рівень  володіння англійською 
мовою не нижче 4-го за шкалою ІКАО  

Тривалість підготовки: 70 робочих днів 

SIL-REG.SAA-ATC-AC-IB-22.11.2017_1.0 

Програма базової підготовки диспетчерів   
управління повітряним рухом   
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New* 

* Планується з 2019 р. 

Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом  



Програма містить такі дисципліни: 

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

 

Програма призначена для  формування 
готовності слухача до етапу підготовки на робочому 
місці. Програма розроблена відповідно до вимог   
Євроконтролю щодо початкової підготовки 
диспетчерів УПР, які викладені у EUROCONTROL 
Specifications for the ATCO Common Core Content Initial 
Training. Edition 2.0, Edition date: 02/04/2015.      
Програма розроблена для студентів-диспетчерів УПР 
держав-членів Європейського Союзу. Кандидати на 
проходження підготовки з числа громадян іноземних 
держав мають володіти англійською або російською 
мовою на рівні, що забезпечує успішне засвоєння 
програми підготовки.  
 
 
 
 

Тривалість підготовки: узгоджується 

SIL-REG.SAA-ATC.ACS-ATCP-IR-01.02.2018_1.0 

Програма рейтингової підготовки диспетчерів 
управління повітряним рухом (Area Control 
Surveillance Rating - ACS) 

20 

New* 

* Планується з 2019 р. 

Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом  



Програма містить такі дисципліни: 

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

 

Програма призначена для  формування 
готовності слухача до етапу підготовки на 
робочому місці. Програма розроблена відповідно 
до вимог Євроконтролю щодо початкової 
підготовки диспетчерів УПР, які викладені у 
EUROCONTROL Specifications for the ATCO 
Common Core Content Initial Training. Edition 2.0, 
Edition date: 02/04/2015. Програма розроблена 
для студентів-диспетчерів УПР держав-членів 
Європейського Союзу. Кандидати на проходження 
підготовки з числа громадян іноземних держав 
мають володіти англійською або російською 
мовою на рівні, що забезпечує успішне засвоєння 
програми підготовки.  

Тривалість підготовки: узгоджується 

SIL-REG.SAA-ATC.TWR-ATCP-IR-14.02.2018_1.0 

Програма рейтингової підготовки диспетчерів 
управління повітряним рухом (Aerodrome Control 
Rating – Рейтинг аеродромного контролю) 

21 
* Планується з 2019 р. 

New* 
Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом  



Програма містить такі дисципліни: 

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

 

 Програма призначена для 
відновлення/отримання  рейтингів власників 
свідоцтва диспетчера служби руху, які мають 
перерву в роботі диспетчером УПР 
      Вимоги до кандидатів: 
- свідоцтво диспетчера служби руху встановленого 
зразка; 
- чинний медичний сертифікат 3-го класу; 
- документ, що підтверджує рівень володіння 
англійською мовою не нижче 4 рівня за шкалою ІКАО.  

Тривалість підготовки - 10 робочих днів 

SIL-REG.SAA-ATC-ATCP-RF-18.01.2018_1.0 

Програма відновлення/отримання рейтингів для 
диспетчерів управління повітряним рухом (етап 
базової підготовки)  

22 
* Планується з 2019 р. 

New* 
Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом  





 Професійна підготовка керівників 
польотів, старших диспетчерів 

УПР та старших диспетчерів УПР 
напрямів 





Програма містить такі дисципліни: 

 Особистісні  аспекти 
 Командні аспекти 
 Організаційні  аспекти 
 Внутрішня /зовнішня взаємодія та цивільно-

військова координація 
 Економічні аспекти функціонування  системи 

ОрПР 

 
 
 

Програма призначена для підвищення кваліфікації 
диспетчера УПР до рівня, який дозволяє 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 органа ОПР ведення радіотелефонного 
зв’язку здійснюється англійською мовою постійно) не 
нижче 4 рівня за шкалою ІКАО; 
- допуск до ведення радіотелефонного зв’язку 
англійською мовою;  
- стаж роботи диспетчером УПР не менше 3-х років.  
 
 
 
 
 

Тривалість підготовки: 10 робочих днів 

SIL- ASP-ATC-SUP-IN-15.04.2015_1.1 

Програма підготовки керівників польотів та 
старших диспетчерів управління повітряним 
рухом 
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Професійна підготовка керівників польотів, старших диспетчерів УПР та старших диспетчерів УПР напрямів 



Програма містить такі дисципліни: 

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

ОрПР 

 

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 
ІКАО; 
- допуск до ведення радіотелефонного зв’язку англійською 
мовою;  
- стаж роботи диспетчером УПР не менше 3-х років; 
- проходження початкової підготовки та наявності допуску 
до роботи в якості КП. 
 
 
 
 
 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

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

SIL- ASP-ATC-SUP-RF-15.04.2015_1.1 
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Професійна підготовка керівників польотів, старших диспетчерів УПР та старших диспетчерів УПР напрямів 



 Професійна підготовка 
диспетчерів-інструкторів служби 

руху та диспетчерів-інструкторів 
з підготовки на робочому місці 





Програма містить такі дисципліни: 

 Організація навчального процесу 
 Людський фактор 
 Техніки практичного навчання 
 Методи оцінювання та написання звітів 
 Практична підготовка на тренажері 

 

 

 Програма призначена для підготовки слухачів з 
метою отримання спеціальної відмітки «диспетчер-
інструктор служби руху» та до виконання обов’язків 
диспетчера-інструктора об’єкта/ органу ОПР (РДЦ, 
АДЦ, АДВ), диспетчера-інструктора з підготовки на 
робочому місці та диспетчера-інструктора 
диспетчерського тренажера тренажерного центру.  

На курси за Програмою зараховуються фахівці 
ОПР з числа диспетчерського та керівного складу, які 
відповідають вимогам, встановленим до диспетчерів 
УПР на отримання спеціальної відмітки диспетчер-
інструктор служби руху, а також особи, які мають 
диспетчерське свідоцтво та плануються до 
призначення на посаду диспетчера-інструктора 
диспетчерського тренажера. 
 

Тривалість підготовки: 10 робочих днів 

Програма підготовки диспетчерів-інструкторів 

SIL-REG.SAA-ATS-INST-IN-24.06.2014_1.0 
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Професійна підготовка диспетчерів-інструкторів служби руху та диспетчерів-інструкторів з підготовки на робочому місці 



Програма містить такі дисципліни: 

 Організація навчального процесу 
 Людський фактор 
 Техніки практичного навчання  
 Вдосконалення підготовки 
 Практична підготовка на тренажері 

 

Програма призначена для підтримання та 
відновлення відповідного рівня компетентності 
фахівців, які мають досвід роботи в якості 
диспетчера-інструктора. На курси за Програмою 
зараховуються фахівці ОПР, що мають спеціальну 
відмітку диспетчера-інструктора служби руху або 
займають посаду диспетчера-інструктора 
диспетчерського тренажеру та відповідають вимогам 
щодо підтримання/відновлення кваліфікації 
диспетчерів-інструкторів. 
 
 
 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації 
диспетчерів-інструкторів 

SIL-REG.SAA-ATS-INST-RF-24.06.2014_1.0 

31 

Професійна підготовка диспетчерів-інструкторів служби руху та диспетчерів-інструкторів з підготовки на робочому місці 



Програма містить такі дисципліни: 

 Вплив метеорологічних явищ на виконання польотів 

 Елементи структури повітряного простору, 
навігаційні методи, що застосовуються в польоті та 
при ОПР 

 Основи аеродинаміки літаків та вертольотів, їх 
конструкції та льотно-технічні характеристики, 
класифікація та принципи роботи авіаційних двигунів 

 Обладнання РМ пілота диспетчерського тренажеру 
та відповідне пілотажно-навігаційне обладнання 
повітряного судна 

 Аварійні ситуації та непередбачені обставини 

 Правила ведення радіотелефонного зв’язку та 
фразеології радіообміну 

 Методологія створення вправ для практичної 
підготовки та сертифікаційних перевірок спеціалістів 
з ОПР  

 

Програма призначена для  підготовки 
інструкторів (псевдопілотів) диспетчерських 
тренажерів. 

Вимоги до кандидатів на підготовку:   
- базова або повна вища освіта (бакалавр, спеціаліст, 
магістр) напряму підготовки “Аеронавігація” або 
свідоцтво диспетчера служби руху чи 
пілота/штурмана; 
- володіння державною та російською мовами в 
межах, необхідних для виконання службових 
обов’язків; 
- володіння англійською мовою на рівні не нижче 4 
рівня за шкалою ІКАО. 
 
        

Тривалість підготовки: 10 робочих днів 

Програма підготовки інструкторів 
диспетчерських тренажерів  
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SIL-АSР-АТS-ATMP-IN-17.11.2014_1.1 

Професійна підготовка диспетчерів-інструкторів служби руху та диспетчерів-інструкторів з підготовки на робочому місці 



Семінар-практикум 

 

 Програма призначена для відновлення, 
поглиблення та підтримання раніше набутих знань, 
навичок та умінь потрібних для виконання посадових 
обов’язків.  

Вимоги до кандидатів:  
- базова або повна вища освіта (бакалавр, спеціаліст, 
магістр) напряму підготовки “Аеронавігація” або 
свідоцтво диспетчера служби руху чи 
пілота/штурмана; 
- володіння державною та російською мовами в 
межах, необхідних для виконання службових 
обов’язків; 
- володіння англійською мовою на рівні не нижче 4 
рівня за шкалою ІКАО. 

Тривалість підготовки: 1 робочий день 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації 
інструкторів диспетчерських тренажерів  
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SIL-АSР-АТS-ATMP-RF-17.11.2014_1.1 

Професійна підготовка диспетчерів-інструкторів служби руху та диспетчерів-інструкторів з підготовки на робочому місці 



 Професійна підготовка персоналу 
польотно-інформаційного 

обслуговування, аеродромного 
польотно-інформаційного 

обслуговування та диспетчерів зі 
взаємодії 





Програма містить такі дисципліни: 

 Повітряне право 
 Організація повітряного руху 
 Метеорологія 
 Повітряна навігація 
 Повітряні судна 
 Засоби та системи органів ПІО 

 

Програма призначена для вивчення чинних 
нормативно-правових актів, що регламентують 
забезпечення польотно-інформаційного та аварійного 
обслуговування, отримання теоретичних знань за 
напрямками діяльності, а також відповідних практичних 
навичок. 

Програма має 2 варіанти: повний курс  - для 
кандидатів на посаду та скорочений курс - для диспетчерів 
з досвідом та навичками забезпечення ОПР.  
Вимоги до кандидатів на підготовку за повним курсом: 
- освітній рівень бакалавр за напрямом підготовки 
“Аеронавігація”; 
-рівень володіння англійською мовою не нижче 4 за шкалою 
ІКАО. 

 Вимоги до кандидатів на підготовку за скороченим 
курсом: 
- освітній рівень бакалавр за напрямом підготовки 
“Аеронавігація”; 
- свідоцтво диспетчера служби руху; 
- рівень володіння англійською мовою не нижче 4 за шкалою 
ІКАО. 

Тривалість підготовки: 
повний курс підготовки - 8 робочих днів 
скорочений курс підготовки - 5 робочих днів 

 Програма початкової підготовки диспетчерів 
польотної інформації 
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SIL-АSР-АNS-AS.FISP-IN-20.06.2013_2.0 

Професійна підготовка персоналу польотно-інформаційного обслуговування, аеродромного ПІО та диспетчерів зі взаємодії 



Програма містить такі дисципліни: 

 Експлуатаційні процедури 
 Правила та положення 
 Обладнання електрозв’язку  

  

Програма призначена для отримання 
спеціалістами з ОПР теоретичних знань в галузі 
польотно – інформаційного та аварійного 
обслуговування і підготовки до практичного етапу 
навчання .  

Вимоги до кандидатів:  
- вік, не менше 21 року; 
- диплом бакалавра з аеронавігації за спеціальністю 
«Авіаційний транспорт», за спеціальністю 
«Обслуговування повітряного руху», напрям 
«Управління повітряним рухом» або його еквівалент. 
- документ, що підтверджує рівень володіння 
англійською мовою не нижче 4 рівня за шкалою ІКАО.  
 
 

Тривалість етапу теоретичної підготовки: 8 робочих днів  

Програма спеціалізованої підготовки спеціалістів з 
організації повітряного руху “Польотно-
інформаційне та аварійне обслуговування” (Етап 
теоретичної підготовки) 
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SIL-TCC-ATM-FISP-IN-27.12.2017_1.0 

New 
Професійна підготовка персоналу польотно-інформаційного обслуговування, аеродромного ПІО та диспетчерів зі взаємодії 



Програма містить такі дисципліни: 

 ВАРМ ПІО  
 Тренажер ПІО  

 

Програма призначена для отримання базових 
практичних навиків з ОПР та підготовки до 
стажування на робочому місці сектору ПІО.  
 

Вимоги до кандидатів: 
- успішне проходження етапу теоретичної 
підготовки; 
- вік, не менше 21 року; 
- диплом бакалавра з аеронавігації за спеціальністю 
«Авіаційний транспорт», за спеціальністю 
«Обслуговування повітряного руху», напрям 
«Управління повітряним рухом» або його еквівалент. 
- документ, що підтверджує рівень володіння 
англійською мовою не нижче 4 рівня за шкалою ІКАО.  
 
 
 
  
 
 
 

Тривалість підготовки: 10 робочих днів  

Програма спеціалізованої підготовки спеціалістів з 
організації повітряного руху “Польотно-
інформаційне та аварійне обслуговування”  
(Етап практичної підготовки) 
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New 

SIL-TCC-ATM-FISP-IN-05.01.2018_1.0 

Професійна підготовка персоналу польотно-інформаційного обслуговування, аеродромного ПІО та диспетчерів зі взаємодії 



Програма містить такі дисципліни: 
 

 Повітряне право 
 Організація повітряного руху 
 Метеорологія 
 Повітряна навігація 
 Повітряні судна 
 Засоби та системи органів  польотного 

інформаційного обслуговування 
 

 

Програма призначена для відновлення 
теоретичних знань, надання додаткових знань та 
вмінь за напрямками діяльності, а також 
підтримання необхідних практичних навиків для 
виконання своїх функціональних обов’язків на 
робочих місцях диспетчерів польотної 
інформації. До підготовки за програмою 
допускаються особи, які працюють на посадах 
диспетчера або старшого диспетчера польотної 
інформації центру польотної інформації 
(сектору польотно-інформаційного 
обслуговування РДЦ/ДОП) 

 

Тривалість підготовки слухачів: 3 робочих дні 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації 

диспетчерів польотної інформації  
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SIL-ASP-ANS-FISP-RF-25.06.2013_2.0 

Професійна підготовка персоналу польотно-інформаційного обслуговування, аеродромного ПІО та диспетчерів зі взаємодії 



Програма містить такі дисципліни: 

 Повітряне право 
 Організація повітряного руху 
 Метеорологія 
 Повітряна навігація 
 Повітряні судна 
 Обладнання та технічні засоби для органів AFIS 

 

Програма призначена для для вивчення чинних 
нормативно-правових актів, що регламентують 
забезпечення польотно-інформаційного та аварійного 
обслуговування на аеродромі, отримання інших 
теоретичних знань за напрямами діяльності та 
набуття практичних навичок, необхідних для 
виконання функціональних обов’язків на робочому 
місці.  

Вимоги до кандидатів: 
- освітньо-професійний рівень бакалавр за напрямом 
підготовки «Аеронавігація»; 
- документ, що підтверджує рівень володіння 
англійською мовою не нижче 4 рівня за шкалою ІКАО; 
- відповідати вимогам, що висуваються до кандидатів 
на посаду «Диспетчер польотної інформації АFIS».  

Тривалість підготовки: 10 робочих днів 

SIL-ASP-ANS-AFISP-IN-17.05.2013_1.0 

Програма початкової підготовки диспетчерів 
польотної інформації органів AFIS 
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Професійна підготовка персоналу польотно-інформаційного обслуговування, аеродромного ПІО та диспетчерів зі взаємодії 



Програма містить таку дисципліну: 

 Основи діяльності диспетчера із взаємодії 

 

 

Програма призначена для отримання 
професійних знань, засвоєння експлуатаційних 
процедур та навичок роботи з відповідним 
обладнанням за напрямком діяльності, необхідних 
для проходження стажування в підрозділі 
обслуговування повітряного руху.  

Вимоги до кандидатів: 
- освіта – базова або неповна вища відповідного 
напряму підготовки; 
- володіння державною мовою. 
 
 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

SIL-ASP-ANS-AS.FDO-IN-30.09.2013_1.2 

Програма початкової підготовки диспетчерів із 
взаємодії 
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Професійна підготовка персоналу польотно-інформаційного обслуговування, аеродромного ПІО та диспетчерів зі взаємодії 



42 

Програма містить таку дисципліну та її етапи: 

 Діяльність диспетчера із взаємодії 

 

 

Програма призначена для регулярного 
відновлення, підтримання раніше здобутих та 
надання додаткових знань, навичок і вмінь, 
потрібних для виконання функціональних 
обов’язків в конкретних умовах діяльності.  

Вимоги до кандидатів:  
- досвід роботи в якості диспетчера із взаємодії. 
 

Тривалість підготовки: 3 робочих дні 

SIL-ASP-ANS-AS.FDO-RF-30.09.2013_1.2 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації 
диспетчерів із взаємодії 

Професійна підготовка персоналу польотно-інформаційного обслуговування, аеродромного ПІО та диспетчерів зі взаємодії 





Професійна підготовка персоналу 
передпольотного інформаційного 

обслуговування 





Програма містить такі дисципліни: 

 Авіаційне законодавство 
 Обслуговування аеронавігаційною інформацією 
 Пункти збору донесень та передпольотного 

інформаційного  обслуговування 
 Організація повітряного руху 
 Аеродроми 
 Повітряне судно 
 Навігація 
 Метеорологія 
 Системи управління безпекою 
 Людський фактор 
 Обладнання та системи 
 Система управління якістю 
 Концепції, стратегії та технології ОПР та управління 

аеронавігаційною інформацією 
 Використання англійської мови у роботі пунктів збору 

донесень та передпольотного інформаційного 
обслуговування 

 Функції ARO/AIS 
 

 

Програма призначена для формування 
теоретичних знань та практичних навиків із 
забезпечення екіпажів повітряних суден та органів 
обслуговування повітряного руху необхідною 
аеронавігаційною інформацією та повідомленнями 
щодо ОПР.  
Вимоги до кандидатів: 
- базова або повна освіта відповідного напряму 
підготовки ОПР  та/або  АНОП; 
- володіння англійською мовою згідно з встановленими 
вимогами.  

Тривалість підготовки: 10 робочих днів 

SIL-ASP-ANS-ANSP-IN-02.10.2013_1.4 
 

Програма підготовки персоналу 
передпольотного інформаційного обслуговування 
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Професійна підготовка персоналу передпольотного інформаційного обслуговування 



47 

Програма містить такі дисципліни: 

 Авіаційне законодавство 
 Системи управління якістю 
 Пункти збору донесень щодо ОПР та передпольотного 

інформаційного обслуговування 
 Організація повітряного руху 
 Аеродроми 
 Повітряне судно 
 Навігація 
 Метеорологія 
 Системи управління безпекою 
 Людський фактор 
 Обладнання та системи 
 Обслуговування аеронавігаційною інформацією 
 Концепції, стратегії та технології ОПР та управління 

аеронавігаційною інформацією 
 Використання англійської мови у роботі пункту збору 

донесень та передпольотного інформаційного 
обслуговування 

 Функції ARO 

 

Програма розроблена для 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу 
передпольотного  інформаційного обслуговування.  

Вимоги до кандидатів: 
- спеціальна підготовка за програмою підготовки 
персоналу ARO/AIS; 
- досвід самостійної роботи на відповідних робочих 
місцях; 
- володіння англійською мовою згідно з встановленими 
вимогами.  

 
 
 
 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

SIL-ASP-ANS-ANSP-RF-02.10.2013_1.4 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації 
персоналу передпольотного інформаційного 
обслуговування 

Професійна підготовка персоналу передпольотного інформаційного обслуговування 



Підтримання/відновлення 
кваліфікації керівного складу 

підрозділів ОрПР 





Програма містить такі дисципліни та види підготовки: 

 Основні аспекти нормативно – правового 
регулювання організації повітряного руху в 
Україні 

 Командні аспекти управління людськими 
ресурсами 

 Організаційні та економічні аспекти 
функціонування аеронавігаційної системи 

 

 

Програма призначена для підтримання та 
відновлення потрібного рівня компетенції фахівцями, 
які вже мають досвід роботи в якості керівника 
підрозділу ОрПР та/або працівників, які затверджені 
до резерву на заміщення керівних посад у підрозділах 
ОрПР Украероруху.  

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

SIL-ASP-ANS-SUP-RF-14.02.2013_1.0 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації 
керівного складу підрозділів організації 
повітряного руху 
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Підтримання/відновлення кваліфікації керівного складу підрозділів ОрПР 





 Професійна підготовка персоналу 
управління використання 

повітряного простору 
(менеджменту повітряного 

простору)  





Програма містить такі дисципліни: 
 

 Повітряне право 
 Експлуатаційні процедури 
 Метеорологія 
 Навігація 
 Повітряне судно 
 Людський фактор 
 Обладнання та технічні засоби для ОПР 

 

Програма призначена для періодичного 
регулярного підтримання/відновлення раніше набутих 
та надання додаткових знань, навичок та вмінь, 
потрібних для виконання функціональних обов’язків у 
конкретних умовах, та підтвердження необхідного 
рівня компетентності персоналу управління 
використання повітряного простору, персоналу 
контролю та координації повітряного руху.  

На підготовку за програмою направляються 
посадові особи, які обіймають посади персоналу 
УВПП/ККПР РСП Украероруху. 

 

Тривалість підготовки : 5 робочих днів 

SIL-REG.SAA-CMC-MIL.JS-RF-10.01.2012_1.0 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації 
персоналу УВПП/ККПР 
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Професійна підготовка персоналу управління використання повітряного простору (менеджменту повітряного простору)  



Програма містить такі дисципліни: 

 Особистісні аспекти управління 
 Командні аспекти управління 
 Організаційні аспекти управління 
 Внутрішня, зовнішня взаємодія та цивільно-

військова координація 

 

Програма призначена для періодичного 
регулярного підтримання/відновлення раніше набутих 
та надання додаткових знань, навичок та вмінь, 
потрібних для виконання функціональних обов’язків у 
конкретних умовах, та підтвердження необхідного 
рівня компетентності керівників польотів РДЦ та 
позаштатних інструкторів зі складу персоналу 
УВПП/ККПР. 

На підготовку за програмою направляються 
посадові особи зі складу персоналу УВПП/ККПР, які 
мають допуск до виконання обов’язків заступника 
керівника польотів РДЦ та позаштатного 
інструктора на робочих місцях персоналу 
УВПП/ККПР РСП.  
 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

SIL-REG.SAA-CMC-MIL.JS-RF-10.01.2012_1.0 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації 
заступників керівників польотів РДЦ та 
позаштатних інструкторів персоналу УВПП/ККПР 
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Професійна підготовка персоналу управління використання повітряного простору (менеджменту повітряного простору)  



План навчального процесу: 

 Перехідне навчання 
 Практична підготовка до самостійного 

виконання обов’язків позаштатного 
інструктора 

 Перевірка рівня теоретичних знань та 
практичної підготовки персоналу УВПП/ККПР 
для отримання допуску до роботи 
позаштатним інструктором 

 

Програма застосовується при організації повного 
циклу підготовки позаштатних інструкторів 
персоналу УВПП/ККПР на базі регіональних 
структурних підрозділів Украероруху. 
Вимоги до кандидатів: 
- досвід роботи на робочому місці, на якому фахівець 
буде здійснювати інструкторську роботу не менше 
трьох років та відсутність порушень протягом 
цього періоду; 
- наявність діючих відміток на право виконання 
обов’язків заступника керівника польотів РДЦ та/або 
старшого штурмана (старшого диспетчера з руху 
літаків); 
-  відсутність перерви у роботі більше шести 
місяців. 
 
 

Тривалість підготовки: 7 робочих днів 

SIL-АSР-CMC-MIL.JS-IN.RF-14.04.2010_1.0 

Програма підготовки військовослужбовців РСП до 
виконання функцій позаштатних інструкторів на 
робочих місцях персоналу УВПП/ККПР 
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Професійна підготовка персоналу управління використання повітряного простору (менеджменту повітряного простору)  



Програма містить такі дисципліни: 

 Авіаційна англійська мова 
 Правила ведення радіотелефонного зв’язку та 

фразеологія радіообміну 

 

Програма призначена для отримання слухачами 
теоретичних знань та практичних навиків для ведення 
радіотелефонного зв’язку англійською мовою. Підготовка 
здійснюється за правилами та процедурами, які 
використовуються під час обслуговування повітряного 
руху цивільних повітряних суден.  

Вимоги до кандидатів: 
- військовослужбовці ОЦВС, які обіймають одну з посад: 
заступник начальника центру (центру організації 
повітряного руху); провідний інженер з УВПП (старший 
штурман центру); заступник керівника польотів 
(оперативний черговий); диспетчер з руху літаків 
(старший штурман); старший диспетчер з руху літаків 
(старший штурман); інженер з управління використання 
повітряного простору (офіцер бойового управління);  
- мають допуск до роботи на робочому місці диспетчера з 
руху літаків (старшого штурмана) районного 
диспетчерського центру;  
- володіють англійською мовою не нижче 4 рівня за шкалою 
ІКАО.    
 

Тривалість підготовки: 15 робочих днів 

SIL-TCC-ATM-MIL.JS-LN.5-23.03.2018_1.0 

Програма спеціалізованої підготовки до ведення 
радіотелефонного зв’язку англійською мовою (для 
персоналу контролю та координації повітряного руху 
та персоналу управління використанням повітряного 
простору) 
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New 
Професійна підготовка персоналу управління використання повітряного простору (менеджменту повітряного простору)  



Програма містить такі дисципліни: 

 Повітряне право 
 Основи педагогіки 
 Людський фактор 
 Організація та проведення теоретичної та 

практичної підготовки фахівців чергової зміни 
та штурманського відділу 

 

Програма призначена для вивчення нормативно-
правових та організаційно-методичних документів 
щодо управління використання повітряного простору 
з метою одержання знань, навичок та вмінь 
необхідних для виконання функціональних обов’язків. 

Вимоги до кандидатів: 
- досвід роботи на робочому місці, на якому фахівець 
буде здійснювати інструкторську роботу не менше 
трьох років та відсутність порушень протягом 
цього періоду; 
- відсутність перерви у роботі більше шести місяців. 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

SIL-АSР-АSM-OJTI.ASMP-IN-15.07.2016_2.0 

Програма підготовки позаштатних 
інструкторів Украероцентру 
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Професійна підготовка персоналу управління використання повітряного простору (менеджменту повітряного простору)  



Програма містить такі дисципліни: 

 Повітряне право 
 Основи педагогіки 
 Людський фактор 
 Організація та проведення теоретичної та 

практичної підготовки фахівців чергової зміни 
та штурманського відділу 

 

Програма призначена для періодичного 
регулярного підтримання раніше здобутих та 
надання додаткових знань, навичок, умінь, необхідних 
для виконання функціональних обов’язків. 

Вимоги до кандидатів:  
- військові та цивільні фахівці Украероцентру, які 
мають допуск до роботи в якості позаштатного 
інструктора. 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

SIL-АSР-АSM-OJTI.ASMP-RF-15.07.2016_2.0 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації 
позаштатних інструкторів Украероцентру 
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Професійна підготовка персоналу управління використання повітряного простору (менеджменту повітряного простору)  



 Професійна підготовка персоналу 
організації потоків повітряного 

руху 





Програма містить такі дисципліни: 

 Організація та функціонування NMOC 
 Елементи структури повітряного простору, 

що застосовуються для ОППР 
 Процедури ОППР для FMP 
 Повідомлення NMOC/IFPS 
 Інтерфейс користувача NMOC–CHMI–CIFLO 

 

Програма призначена для формування у слухачів 
початкових знань з ОППР, потрібних для подальшої 
підготовки до стажування та отримання допуску до 
самостійної роботи в якості інженера організації потоків 
повітряного руху. 

Вимоги до кандидатів:  
- вища освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр) за 
спеціальністю «Обслуговування повітряного руху» без вимог 
до стажу роботи; 
 - успішне проходження дистанційних  курсів  
ЄВРОКОНТРОЛЮ "Introduction to ATFCM [NMO-ATFCM-
INTRO-E]" та "ATFCM Messages [NMO-ATFCM-MSG-E]" 
(trainingzone.eurocontrol.int); 
- наявність чинного свідоцтва диспетчера служби руху 
(бажано): 
- володіння державною мовою; 
- володіння загальною англійською мовою не нижче 5-го 
рівня за шкалою Украероруху.  

 
  

Тривалість підготовки: 10 робочих днів 

SIL.TP.TEP.AP-ASP-АTS-ATFMP -IN-22.08.2017_1.0 

Програма початкової підготовки  
персоналу організації потоків повітряного руху  
в навчально-сертифікаційному центрі Украероруху 
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New 
 Професійна підготовка персоналу організації потоків повітряного руху 





 Професійна підготовка персоналу з 
метеорологічного обслуговування 

аеронавігації на маршрутах 
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Програма містить таку дисципліну: 
 

 Діяльність синоптиків органу метеорологічного 
стеження центру ОрПР 

 

Програма призначена для вивчення нормативно-
правових та організаційно-методичних документів 
щодо метеорологічного обслуговування на 
маршрутах/у районах польотів та принципу 
функціонування Системи централізованого 
метеорологічного забезпечення аеронавігації (СЦМЗА)  
з використанням АРМ  синоптика РДЦ. На 
підготовку направляються синоптики, які мають  
повну вищу спеціальну освіту відповідного напрямку. 

   

Тривалість підготовки: 10 робочих днів 

SIL-ASP-MET-METP-IN-22.02.2013_1.0 

Програма початкової підготовки синоптиків 
органу метеорологічного стеження центру 
ОрПР 

Професійна підготовка персоналу з метеорологічного обслуговування аеронавігації на маршрутах 



Програма містить таку дисципліну: 
 

 Діяльність синоптиків органу метеорологічного 
стеження  центру організації повітряного руху  

 

Програма призначена для періодичного 
регулярного відновлення/підтримання раніше 
здобутих та надання додаткових знань, навичок, 
умінь, потрібних для виконання функціональних 
обов’язків.  На підготовку направляються синоптики, 
які працюють в органах метеорологічного стеження 
центру ОрПР  Украероруху і мають практичні 
навички роботи. 

 

Тривалість підготовки: 3 робочих дні 

SIL-ASP-MET-METP-RF-22.02.2013_1.0 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації 
синоптиків органу метеорологічного стеження 
центру ОрПР 
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Професійна підготовка персоналу з метеорологічного обслуговування аеронавігації на маршрутах 
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Програма містить таку дисципліну: 

 Діяльність оператора радіомовних передач 
АTIS/VOLMET 

 

Програма призначена для вивчення нормативних 
документів, переліку метеорологічної та 
аеронавігаційної інформації, призначеної для 
формування радіомовних передач, джерел її 
отримання та принципу функціонування 
автоматизованих систем. На підготовку 
направляються кандидати, які мають освіту не 
нижче середньої.  

 
 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

SIL-ASP-ANS-IN.OPER-22.05.2014_1.0 

Програма початкової підготовки операторів радіомовних 
передач автоматизованих систем передачі інформації у 
районі аеродрому/автоматизованих систем мовлення 
метеоінформації (ATIS/VOLMET) 

Професійна підготовка персоналу з метеорологічного обслуговування аеронавігації на маршрутах 



Програма містить таку дисципліну: 

 Діяльність оператора радіомовних передач 
АTIS/VOLMET 

 

 

Програма призначена для періодичного 
регулярного відновлення/підтримання раніше 
здобутих та надання додаткових знань, навичок, 
умінь, потрібних для виконання функціональних 
обов’язків. На підготовку направляються 
кандидати, які працюють операторами 
радіомовних передач ATIS/VOLMET Украероруху і 
мають практичні навички роботи. 

Тривалість підготовки: 3 робочих дні 

SIL-ASP-ANS-RF.OPER-22.05.2014_1.0 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації операторів 
радіомовних передач автоматизованих систем передачі 
інформації у районі аеродрому/автоматизованих систем 
мовлення метеоінформації (ATIS/VOLMET) 

69 

Професійна підготовка персоналу з метеорологічного обслуговування аеронавігації на маршрутах 



 Професійна підготовка персоналу з 
нагляду за безпекою польотів у 
системі ОрПР і розслідування 

авіаційних подій (інцидентів) та 
інспектування авіаційної діяльності 





Програма містить такі дисципліни: 

 Нормативно-правова база з питань нагляду і   
управління безпекою польотів 

 Основи нагляду і управління безпекою польотів 
 Компоненти систем управління безпекою 

польотів та принципи їх функціонування 
 Техніка проведення аудитів з безпеки 

польотів/інспекційної діяльності 

 

Програма призначена для формування 
теоретичних знань та практичних навиків з питань 
нагляду і управління безпекою польотів у системі 
організації повітряного руху. На підготовку 
направляються кандидати, посадові обов’язки яких 
пов’язані із виконанням функцій із нагляду та/або 
управлінням безпекою польотів у системі ОрПР. 
Програма може застосовуватись для підготовки 
відповідного персоналу, який є нерезидентом України.  

 
 

Тривалість підготовки: 10 робочих днів 

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

SIL-REG.SAA-SMS-INSP-IN-09.03.2016_2.0 
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Професійна підготовка персоналу з нагляду за безпекою польотів у системі ОрПР і розслідування авіаційних подій (інцидентів) та інспектування 
авіаційної діяльності 



Програма містить такі дисципліни: 

 Міжнародна та національна нормативно-
правова база з питань розслідування 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 з безпекою польотів у системі 
ОрПР 

 Авіоніка та наземні радіотехнічні засоби 
забезпечення ОПР у загальній 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 

 

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. 

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



74 

Програма містить такі дисципліни: 

 Адміністративні аспекти 
 Правила первинного реагування при АП та 

інцидентах 
 Організація та проведення розслідування АП 

та інцидентів 
 Авіоніка та наземні радіотехнічні засоби 

забезпечення ОПР у загальній системі 
CNS/ATM 

 Основні методи запобігання виникнення АП та 
інцидентів 

 Інспектування авіаційної діяльності 

 

Програма призначена для набуття знань, умінь 
і навичок для проведення розслідувань АП, інцидентів 
та інспектування авіаційної діяльності.  

Вимоги до кандидатів:  
- базова або повна вища освіта; 
- практичний досвід роботи в авіації не менше 3 років.  

Тривалість підготовки: 10 робочих днів 

Програма підготовки персоналу з питань 
розслідування авіаційних подій, інцидентів та 
інспектування авіаційної діяльності 

SIL-REG.SAA-INV-INSP-IN-25.06.2010_1.0 

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



Програма містить такі дисципліни: 

 Основи управління безпекою польотів 
 Організація управління безпекою польотів 
 Система управління безпекою польотів 
 Адміністративні аспекти 
 Правила первинного реагування на авіаційні 

події та інциденти 
 Організація розслідування авіаційних подій та 

інцидентів 
 Бортове обладнання та наземні радіотехнічні 

засоби забезпечення ОПР у загальній системі 
CNS/ATM 

 Профілактична діяльність щодо попередження 
авіаційних подій та інцидентів 

 Інспектування авіаційної діяльності 

 

Програма розроблена для підтримання та 
відновлення потрібного рівня компетенції фахівців, які 
мають досвід роботи в якості інспектора, що 
здійснює нагляд за безпекою польотів у системі ОрПР 
та/або розслідувача авіаційних подій, інцидентів.  

Вимоги до кандидатів:  
- базова або повна вища освіта; 
- практичний досвід роботи в авіації не менше 3 
років; 
- Свідоцтво про закінчення курсу підготовки 
персоналу з питань нагляду і управління безпекою 
польотів у системі ОрПР та/або Свідоцтво про 
закінчення курсу підготовки персоналу з питань 
розслідування авіаційних подій, інцидентів та 
інспектування авіаційної діяльності. 

  

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації 
персоналу з питань нагляду і управління безпекою 
польотів у системі організації повітряного руху та 
розслідування авіаційних подій, інцидентів та 
інспектування авіаційної діяльності 

SIL-REG.SAA-SMS.INV-INSP-RF-01.11.2010_1.0 
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Професійна підготовка персоналу з нагляду за безпекою польотів у системі ОрПР і розслідування авіаційних подій (інцидентів) та інспектування 
авіаційної діяльності 



Програма містить такі дисципліни: 

 Нормативно-правова база з питань нагляду і 
управління безпекою польотів 

 Компоненти систем управління безпекою 
польотів та механізми їх функціонування 

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

 Відпрацювання практичних аспектів щодо: 
- управління ризиками у сфері безпеки польотів; 
- управління змінами у системі ОрПР; 
- управління аудитів/інспекторської діяльності; 
- проведення розслідування подій, що пов'язані з 

безпекою польотів при ОрПР.   
 

 

Програма призначена для оновлення знань та навичок 
персоналу у сфері нагляду і управління безпекою 
польотів у системі організації повітряного руху. 
Вимоги до кандидатів:  
- персонал, посадові обов’язки якого пов’язані з 
виконанням функцій із нагляду і управління безпекою 
польотів у системі ОрПР; 
- початкова підготовка та/або інші види підготовки з 
питань функціонування системи нагляду за безпекою 
польотів при ОрПР, а також системи управління 
безпекою польотів. 
 
 
  

Тривалість підготовки за: 5 робочих днів 

SIL-REG.SAA-SMS-INSP-DV-21.04.2017_2.0 

Програма підвищення кваліфікації персоналу з 
питань нагляду і управління безпекою польотів 
у системі організації повітряного руху 
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New 

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





 Початкова підготовка: 
базова та кваліфікаційна підготовка 

персоналу ЗНС ОрПР  
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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 

 

 

Програма призначена для підготовки кандидатів 
на працевлаштування в Службу ЗНС Украероруху 
при прийомі на роботу на посади, що відносяться до 
переліку посад персоналу ЗНС ОрПР. Кандидати на 
підготовку повинні мати технічну освіту відповідного 
напряму.  

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

Програма базової підготовки персоналу ЗНС 
ОрПР 

SIL-TCC-CNS-ATSEP-IB-02.06.2017_1.0 
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 Початкова підготовка: базова та кваліфікаційна підготовка персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни: 

 Авіаційний мовний електрозв’язок 
 Лінії зв’язку 
 Наземні засоби об‘єктивного контролю мовної 

інформації 
 Функціональна безпека 

 

Програма призначена для підготовки кандидатів на 
працевлаштування в Службу ЗНС Украероруху при 
прийомі на роботу на посади, що відносяться до 
переліку посад персоналу ЗНС ОрПР, або персоналу ЗНС 
ОрПР при зміні профілю роботи за іншою визначеною 
спеціалізацією. Кандидати на підготовку повинні мати 
Свідоцтво про проходження базової підготовки 
персоналу ЗНС ОрПР або мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР.  

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-05.04.2017_1.0 
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 Початкова підготовка: базова та кваліфікаційна підготовка персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни: 

 Авіаційний електрозв’язок автоматизованого 
обміну 

 Лінії зв’язку 
 Наземні засоби об’єктивного контролю мовної 

інформації 
 Функціональна безпека 

 

 Програма призначена для підготовки 
кандидатів на працевлаштування в Службу ЗНС 
Украероруху при прийомі на роботу на посади, що 
відносяться до переліку посад персоналу ЗНС ОрПР, 
або персоналу ЗНС ОрПР при зміні профілю роботи 
за іншою визначеною спеціалізацією. Кандидати на 
підготовку повинні мати Свідоцтво про проходження 
базової підготовки персоналу ЗНС ОрПР або діючий 
допуск до самостійної роботи на обладнанні ОрПР.  

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

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

SIL-TCC-COM.DATA-ATSEP-Q-05.04.2017_1.0 
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 Початкова підготовка: базова та кваліфікаційна підготовка персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни: 

 Приводна радіостанція  
 Навігація, заснована на характеристиках  
 Глобальні навігаційні супутникові системи 
 Бортове навігаційне обладнання 
 Функціональна безпека 

 

Програма призначена для підготовки 
кандидатів на працевлаштування в Службу ЗНС 
Украероруху при прийомі на роботу на посади, що 
відносяться до переліку посад персоналу ЗНС 
ОрПР, або персоналу ЗНС ОрПР при зміні профілю 
роботи за іншою визначеною спеціалізацією. 
Кандидати на підготовку повинні мати Свідоцтво 
про проходження базової підготовки персоналу ЗНС 
ОрПР або діючий допуск до самостійної роботи на 
обладнанні ОрПР.  

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

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

SIL-TCC-NAV.NDB-ATSEP-Q-05.04.2017_1.0 
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 Початкова підготовка: базова та кваліфікаційна підготовка персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни: 

 Автоматичний радіопеленгатор  
 Навігація, заснована на характеристиках 
 Глобальні навігаційні супутникові системи  
 Бортове навігаційне обладнання 
 Функціональна безпека 
 

 

Програма призначена для підготовки кандидатів 
на працевлаштування в Службу ЗНС Украероруху 
при прийомі на роботу на посади, що відносяться до 
переліку посад персоналу ЗНС ОрПР, або персоналу 
ЗНС ОрПР при зміні профілю роботи за іншою 
визначеною спеціалізацією. Кандидати на підготовку 
повинні мати Свідоцтво про проходження базової 
підготовки персоналу ЗНС ОрПР або мати діючий 
допуск до самостійної роботи на обладнанні ОрПР.  

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

Програма кваліфікаційної підготовки 
персоналу ЗНС ОрПР за спеціалізацією 
”Автоматичні радіопеленгатори (NAV–DF)” 

SIL-TCC-NAV.DF-ATSEP-Q-05.04.2017_1.0 
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 Початкова підготовка: базова та кваліфікаційна підготовка персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни: 

 Всебічно направлений азимутальний радіомаяк  
 Навігація, заснована на характеристиках 
 Глобальні навігаційні супутникові системи  
 Бортове навігаційне обладнання 
 Функціональна безпека 

 

Програма призначена для підготовки кандидатів 
на працевлаштування в Службу ЗНС Украероруху 
при прийомі на роботу на посади, що відносяться до 
переліку посад персоналу ЗНС ОрПР, або персоналу 
ЗНС ОрПР при зміні профілю роботи за іншою 
визначеною спеціалізацією. Кандидати на підготовку 
повинні мати Свідоцтво про проходження базової 
підготовки персоналу ЗНС ОрПР або мати діючий 
допуск до самостійної роботи на обладнанні ОрПР.  
 

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

Програма кваліфікаційної підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР за спеціалізацією ”Всебічно 
направлені азимутальні радіомаяки (NAV–
VOR)” 

SIL-TCC-NAV.VOR-ATSEP-Q-05.04.2017_1.0 
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 Початкова підготовка: базова та кваліфікаційна підготовка персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни: 

 Далекомірний радіомаяк 
 Навігація, заснована на характеристиках 
 Глобальні навігаційні супутникові системи  
 Бортове навігаційне обладнання 
 Функціональна безпека 

 

Програма призначена для підготовки 
кандидатів на працевлаштування в Службу ЗНС 
Украероруху при прийомі на роботу на посади, що 
відносяться до переліку посад персоналу ЗНС 
ОрПР, або персоналу ЗНС ОрПР при зміні профілю 
роботи за іншою визначеною спеціалізацією. 
Кандидати на підготовку повинні мати Свідоцтво 
про проходження базової підготовки персоналу ЗНС 
ОрПР або мати діючий допуск до самостійної 
роботи на обладнанні ОрПР.  

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

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

SIL-TCC-NAV.DME-ATSEP-Q-05.04.2017_1.0 
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 Початкова підготовка: базова та кваліфікаційна підготовка персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни: 

 Радіомаячні системи посадки  
 Навігація, заснована на характеристиках 
 Глобальні навігаційні супутникові системи  
 Бортове навігаційне обладнання 
 Функціональна безпека 

 

Програма призначена для підготовки 
кандидатів на працевлаштування в Службу ЗНС 
Украероруху при прийомі на роботу на посади, що 
відносяться до переліку посад персоналу ЗНС 
ОрПР, або персоналу ЗНС ОрПР при зміні профілю 
роботи за іншою визначеною спеціалізацією. 
Кандидати на підготовку повинні мати Свідоцтво 
про проходження базової підготовки персоналу ЗНС 
ОрПР або мати діючий допуск до самостійної 
роботи на обладнанні ОрПР.  

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

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

SIL-TCC-NAV.ILS-ATSEP-Q-05.04.2017_1.0 
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 Початкова підготовка: базова та кваліфікаційна підготовка персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни: 

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

 

Програма призначена для підготовки кандидатів 
на працевлаштування в Службу ЗНС Украероруху 
при прийомі на роботу на посади, що відносяться до 
переліку посад персоналу ЗНС ОрПР, або персоналу 
ЗНС ОрПР при зміні профілю роботи за іншою 
визначеною спеціалізацією. Кандидати на підготовку 
повинні мати Свідоцтво про проходження базової 
підготовки персоналу ЗНС ОрПР або мати діючий 
допуск до самостійної роботи на обладнанні ОрПР.  

Тривалість підготовки: 4 робочих дні 

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

SIL-TCC-SUR.PSR-ATSEP-Q-05.04.2017_1.0 
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 Початкова підготовка: базова та кваліфікаційна підготовка персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни: 

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

 

Програма призначена для підготовки кандидатів на 
працевлаштування в Службу ЗНС Украероруху при 
прийомі на роботу на посади, що відносяться до 
переліку посад персоналу ЗНС ОрПР, або персоналу 
ЗНС ОрПР при зміні профілю роботи за іншою 
визначеною спеціалізацією. Кандидати на підготовку 
повинні мати Свідоцтво про проходження базової 
підготовки персоналу ЗНС ОрПР або мати діючий 
допуск до самостійної роботи на обладнанні ОрПР.  

Тривалість підготовки: 5 робочих дні 

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

SIL-TCC-SUR.SSR-ATSEP-Q-05.04.2017_1.0 
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 Початкова підготовка: базова та кваліфікаційна підготовка персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни: 

 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 

 

Програма призначена для підготовки кандидатів на 
працевлаштування в Службу ЗНС Украероруху при 
прийомі на роботу на посади, що відносяться до 
переліку посад персоналу ЗНС ОрПР, або персоналу ЗНС 
ОрПР при зміні профілю роботи за іншою визначеною 
спеціалізацією. Кандидати на підготовку повинні мати 
Свідоцтво про проходження базової підготовки 
персоналу ЗНС ОрПР або мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР.  

Тривалість підготовки: 9 робочих днів 

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

SIL-TCC-DAT.DP-ATSEP-Q-19.06.2017_1.0 
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 Початкова підготовка: базова та кваліфікаційна підготовка персоналу ЗНС ОрПР 





Безперервна підготовка: 
підтримання/відновлення 

кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 





Програма містить таку дисципліну та теми: 

 Лінії зв'язку 
    - радіорелейні лінії зв’язку 
    - супутниковий зв’язок 

 
 
 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. Кандидати 
на підготовку повинні мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР або 
призупинений допуск.  

Тривалість підготовки: 1 робочий день 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС 
ОрПР  ”Системи радіорелейного та супутникового 
зв’язку (COM–DATA–MRR/SAT)” 

SIL-TCC-COM.DATA.MRR/SAT-ATSEP-RF-30.01.2017_1.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить таку дисципліну та теми: 

 Авіаційний мовний електрозв’язок: 
    - радіопередавач та радіоприймач 
    - антенні системи 
    - комутація каналів радіозв’язку 
    - обладнання робочого місця диспетчера 
    - інтерфейси засобів радіозв’язку  

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. Кандидати 
на підготовку повинні мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР або 
призупинений допуск.  

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу 
ЗНС ОрПР  ”Засоби авіаційного радіозв’язку  
(COM–VOICE–RADIO)” 

SIL-TCC-COM.VOICE.RADIO-ATSEP-RF-21.04.2017_1.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить таку дисципліну та теми: 

 Авіаційний мовний електрозв’язок 
 
    - комутація каналів радіозв’язку 
    - інтерфейси засобів радіозв’язку  
    - інтерфейси засобів телефонного зв’язку 
    - протоколи телефонної сигналізації 
    - комутація телефонного зв’язку 
    - обладнання  оперативного та телефонного 

електрозв’язку 
    - обладнання робочого місця диспетчера 
 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. Кандидати 
на підготовку повинні мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР або 
призупинений допуск.  

Тривалість підготовки: 3 робочих дні 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС 
ОрПР „ ”Системи комутації мовного зв’язку (COM–
VOICE–VCSS)” 

SIL-TCC-COM.VOICE.VCSS-ATSEP-RF-21.04.2017_1.0 

96 

Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить таку дисципліну та теми: 

  Наземні засоби об’єктивного контролю мовної 
інформації:  

   - нормативні документи 
   - принципи роботи 

 

 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. Кандидати 
на підготовку повинні мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР або 
призупинений допуск.  

Тривалість підготовки: 1 робочий день 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС 
ОрПР  ”Наземні засоби об’єктивного контролю мовної 
інформації (COM–VOICE–REC)” 

SIL-TCC-COM.VOICE.REC-ATSEP-RF-21.04.2017_1.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни та теми: 

 Авіаційний електрозв’язок автоматизованого 
обміну даними 

 Лінії зв’язку 
    - ознайомлення з мережами 
    - мережеві протоколи 
    - національні мережі 
    - європейські мережі 
    - глобальні мережі 
    - лінії зв’язку 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. Кандидати 
на підготовку повинні мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР або 

призупинений допуск.  

Тривалість підготовки: 3 робочі дні 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу 
ЗНС ОрПР  ”Телекомунікаційне обладнання (COM–
DATA–NET)” 

SIL-TCC-COM.DATA.NET-ATSEP-RF-21.04.2017_2.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить таку дисципліну та теми: 

 Приводні радіостанції (NDB) 
 

- використання кутомірного каналу за маяком 
NDB 

- структура маяка NDB 
- передавач маяка NDB 
- антена маяка NDB 
- підсистема моніторингу та контролю маяка 

NDB 
- бортове обладнання 

 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. Кандидати 
на підготовку повинні мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР або 
призупинений допуск.  
 

Тривалість підготовки: 1 робочий день 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу 
ЗНС ОрПР  ”Приводні радіостанції (NAV–NDB)” 

SIL-TCC-NAV.NDB-ATSEP-RF-25.04.2017_2.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить таку дисципліну та теми: 

 Автоматичний радіопеленгатор (DF) 
- використання DF 
- структура DF 
- приймач 
- антена 
- підсистема моніторингу та контролю 
 
 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. Кандидати 
на підготовку повинні мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР або 

призупинений допуск.  
 

Тривалість підготовки: 1 робочий день  

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації 
персоналу ЗНС ОрПР ”Автоматичні 
радіопеленгатори (NAV–DF)” 

SIL-TCC-NAV.DF-ATSEP-RF-25.04.2017_2.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни та теми: 

 Всебічно направлений азимутальний радіомаяк (VOR) 
- використання кутомірного каналу за маяком VOR 
- основи функціонування кутомірного каналу за 

маяками CVOR та DVOR 
- структура маяка VOR 
- передавач маяка VOR 
- антена маяка VOR 
- підсистема моніторингу та контролю маяка VOR 
- бортове обладнання 

 Далекомірний радіомаяк (DME): 
- використання далекомірного каналу 
- основи функціонування далекомірного каналу 
- структура маяка DME 
- приймач маяка DME 
- обробка сигналів 
- передавач маяка DME 
- антена маяка DME 
- бортове обладнання 
- підсистема моніторингу та контролю маяка DME 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. Кандидати 
на підготовку повинні мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР або 
призупинений допуск.  

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу 
ЗНС ОрПР „”Кутомірно-далекомірні навігаційні 
системи (NAV–VOR/DME)” 

SIL-TCC-NAV.VOR/DME-ATSEP-RF-25.04.2017_2.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить таку дисципліну та теми: 

 Радіомаячні системи посадки (ILS) 
 

- використання ILS 
- основи функціонування ILS 
- двочастотні ILS   
- структура наземного обладнання ILS 
- передавачі маяків ILS 
- антени маяків ILS 
- підсистема моніторингу та контролю ILS 
- бортове обладнання 

 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. Кандидати 
на підготовку повинні мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР або 
призупинений допуск.  

 

Тривалість підготовки: 1 робочий день 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС 
ОрПР  ”Радіомаячні системи посадки (NAV–ILS)” 

SIL-TCC-NAV.ILS-ATSEP-RF-25.04.2017_2.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни: 

 Первинна радіолокація 
 Людино-машинний інтерфейс 
 Передавання даних спостереження 
 Системи обробки даних 

 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. Кандидати 
на підготовку повинні мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР або 
призупинений допуск.  

Тривалість підготовки: 4 робочих дні 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу 
ЗНС ОрПР „”Радіолокатори первинні (SUR–PSR)” 

SIL-TCC-SUR.PSR-ATSEP-RF-21.04.2017_2.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни : 

 Вторинна радіолокація 
 Людино-машинний інтерфейс 
 Передавання даних спостереження 
 Системи обробки даних 

 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. Кандидати 
на підготовку повинні мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР або 
призупинений допуск.  
. 
 

Тривалість підготовки: 4 робочих дні 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу 
ЗНС ОрПР  ”Радіолокатори вторинні (SUR–SSR)” 

SIL-TCC-SUR.SSR-ATSEP-RF-21.04.2017_2.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни: 

 Вторинна радіолокація 
 Автоматичне залежне спостереження 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. Кандидати 
на підготовку повинні мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР або 

призупинений допуск.  
 
 

Тривалість підготовки: 1 робочий день 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу 
ЗНС ОрПР  ”Системи кооперативного та 
залежного спостереження (SUR–MLAT/ADS)” 

SIL-TCC-SUR.MLAT/ADS-ATSEP-RF-13.03.2017_1.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни: 

 Системи обробки даних 
 Основи авіаційної метеорології 
 Системи забезпечення метеорологічної 

інформації аеронавігації 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. Кандидати 
на підготовку повинні мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР або 
призупинений допуск.  

 
 

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС 
ОрПР  ”Системи забезпечення метеорологічної 
інформації аеронавігації  (DAT–DP–MET)” 

SIL-TCC-DAT.DP.MET-ATSEP-RF-10.02.2017_1.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни: 

 Системи обробки даних 
 Інформаційне забезпечення систем обробки даних 
 Первинна радіолокація 
 Вторинна радіолокація 
 Людино-машинний інтерфейс 
 Передавання даних спостереження 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. Кандидати 
на підготовку повинні мати діючий допуск до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР або 
призупинений допуск.  
 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу 
ЗНС ОрПР  ”Автоматизовані системи керування 
повітряним рухом (DAT–DP–AATCS)” 

SIL-TCC-DAT.DP.AATCS-ATSEP-RF-10.02.2017_1.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить таку дисципліну та теми: 

 Інформаційне забезпечення систем обробки даних 
     
    - особливості даних 
    - детальна структура даних щодо ОрПР: 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. 

Кандидати на підготовку повинні мати діючий 
допуск до самостійної роботи на обладнанні ОрПР 
або призупинений допуск.  

Тривалість підготовки: 1 робочий день 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу 
ЗНС ОрПР Засоби обробки та відображення 
польотних даних (DAT–DP–FDPS)” 

SIL-TCC-DAT.DP.FDPS-ATSEP-RF-10.02.2017_1.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить такі дисципліни: 

 Системи обробки даних спостереження 
 Людино-машинний інтерфейс 
 Передавання даних спостереження 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. 

Кандидати на підготовку повинні мати діючий 
допуск до самостійної роботи на обладнанні ОрПР 
або призупинений допуск.  

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС 
ОрПР  ”Засоби обробки та відображення інформації 
спостереження (DAT–DP–SDPS)” 

SIL-TCC-DAT.DP.SDPS-ATSEP-RF-10.02.2017_1.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 



Програма містить таку дисципліну та теми: 

 Системи моніторингу та контролю за роботою 
засобів ЗНС: 

 
- інтерфейс робочого місця диспетчера 
- особливості даних 
- структура аеронавігаційного обслуговування 
- системи/обладнання аеронавігаційного 

обслуговування  
- процедури, процеси і засоби моніторингу та 

контролю 
- технології моніторингу та контролю 

 

Програма призначена для підготовки персоналу 
ЗНС ОрПР для підтвердження/відновлення допуску до 
самостійної роботи на обладнанні ОрПР. 

Кандидати на підготовку повинні мати діючий 
допуск до самостійної роботи на обладнанні ОрПР 
або призупинений допуск.  

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

Програма теоретичної складової підготовки з 
підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС 
ОрПР  ”Системи моніторингу та контролю за 
роботою засобів ЗНС (SMC–CNS)” 

SIL-TCC-SMC.CNS-ATSEP-RF-21.04.2017_1.0 
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Безперервна підготовка: підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 





Безперервна підготовка: підвищення 
кваліфікації персоналу ЗНС  





Програма містить таку дисципліну та теми: 

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

- Аеронавігаційне обслуговування 
- Принципи побудови АС КПР 
- Принципи побудови систем та засобів 

спостереження для ОПР 
- Принципи побудови систем та засобів зв’язку 

для ОПР 
- Принципи побудови систем та засобів 

радіонавігації 
 

 

Програма розроблена з метою підвищення 
кваліфікації персоналу зв’язку, навігації та 
спостереження. Підготовка за цією Програмою 
передбачає ознайомлення з організацією повітряного 
руху в Україні та вивчення призначення, задач, 
принципів побудови та функціонування засобів зв’язку, 
навігації, спостереження та обробки даних для ОПР. 

На підготовку направляється персонал зв’язку, 
навігації та спостереження та персонал 
Украероцентру. 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

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-21.05.2018_1.0 
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New 
Безперервна підготовка: підвищення кваліфікації персоналу ЗНС  



Програма містить таку дисципліну та теми: 

 Система обміну повідомленнями обслуговування 
повітряного руху AMHS 

- Обмін повідомленнями щодо ОПР 
- Принципи побудови системи обміну 

повідомленнями ОПР (AMHS) 
- Апаратне забезпечення системи AMHS 
- Програмне забезпечення серверного обладнання 

системи AMHS 
- Система моніторингу обладнання системи 

AMHS 
- Програмне забезпечення автоматизованого 

робочого місця оператора системи AMHS 
- Збереження та відновлення даних системи 

AMHS 
- Програмне забезпечення MHS Centre Unit, User 

Agent та MConsole 
 

 

Програма розроблена з метою проведення 
підготовки з підвищення кваліфікації персоналу, що 
виконує технічну експлуатацію системи обміну 
повідомленнями обслуговування повітряного руху 
AMHS. 

Підготовка за цією Програмою передбачає 
вивчення призначення, задач, принципів побудови та 
функціонування системи обміну повідомленнями 
обслуговування повітряного руху AMHS, апаратного 
та програмного забезпечення системи, відпрацювання 
практичних навичок з технічної експлуатації 
системи. 

 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

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

SIL-TCC-COM.DATA.AMHS-CNS-DV-18.05.2018_1.0 
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New 
Безперервна підготовка: підвищення кваліфікації персоналу ЗНС  



Програма містить таку дисципліну та теми: 

 Автоматизоване робоче місце оператора системи 
AMHS 

- Обмін повідомленнями щодо ОПР 
- Система обміну повідомленнями ОПР (AMHS) 
- Автоматизоване робоче місце оператора 

системи AMHS 
 

 

Програма розроблена з метою проведення 
підготовки з підвищення кваліфікації персоналу, що 
забезпечує обмін та обробку повідомлень із 
застосуванням системи обміну повідомленнями 
обслуговування повітряного руху AMHS. 

Підготовка за цією Програмою передбачає 
вивчення призначення, задач, принципів побудови та 
функціонування системи обміну повідомленнями 
обслуговування повітряного руху AMHS, апаратного 
та програмного забезпечення автоматизованих 
робочих місць операторів, набуття практичних 
навичок з оброблення повідомлень. 

 

Тривалість підготовки: 4 робочих дні 

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

SIL-TCC-COM. DATA.AMHS.UA-CNS-DV-18.05.2018_1.0 
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New 
Безперервна підготовка: підвищення кваліфікації персоналу ЗНС  



Програма містить таку дисципліну та теми: 

 Засоби авіаційного повітряного електрозв’язку 
 

- радіопередавачі та радіоприймачі: 
- антенні системи 
- комутація каналів радіозв’язку 
- авіаційний повітряний електрозв'язок із 

використанням автоматизованого обміну 
даними 

 

Програма призначена для проведення підготовки 
з підвищення кваліфікації персоналу зв’язку, навігації 
та спостереження (ЗНС). 

На підготовку направляється персонал ЗНС, 
який має діючий допуск до самостійної роботи з 
технічної експлуатації обладнання ЗНС.  
 

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

Програма курсів підвищення кваліфікації “Засоби 
авіаційного повітряного електрозв’язку” 

SIL-TCC-COM.AG-CNS-DV-29.09.2016_1.0 
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Безперервна підготовка: підвищення кваліфікації персоналу ЗНС  



Програма містить таку дисципліну та теми: 

 Радіотехнічні системи посадки 
 
- радіохвилі 
- призначення та принципи побудови ILS/DME 
- призначення та принцип побудови MLS 
- призначення та принцип побудови GNSS 

 

Програма призначена для проведення підготовки 
з підвищення кваліфікації персоналу зв’язку, навігації 
та спостереження (ЗНС).  

На підготовку направляється персонал ЗНС, 
який має діючий допуск до самостійної роботи з 
технічної експлуатації обладнання ЗНС.  
 

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 
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Безперервна підготовка: підвищення кваліфікації персоналу ЗНС  



Програма містить таку дисципліни та теми: 

 Сучасні наземні засоби об’єктивного контролю 
мовної інформації 

- Нормативні документи 
- Принципи роботи  

 

Програма розроблена з метою проведення 
підготовки з підвищення кваліфікації персоналу 
зв’язку, навігації та спостереження (ЗНС). 
Підготовка за цією Програмою передбачає 
вивчення вимог нормативних документів щодо 
організації об’єктивного контролю мовної 
інформації при обслуговуванні повітряного руху 
та виробничій діяльності цивільної авіації, 
призначення, задач, вимог, принципів побудови та 
функціонування сучасних наземних засобів 
об’єктивного контролю мовної інформації. 
На підготовку направляється персонал ЗНС, 
який має діючий допуск до самостійної роботи з 
технічної експлуатації обладнання ЗНС. 

Тривалість підготовки: 1 робочий день. 

SIL-TCC-COM.VOICE.REC-CNS-DV-13.12.2016_1.0 

Програма курсів підвищення кваліфікації 
«Наземні засоби об’єктивного контролю мовної 
інформації» 

119 

Безперервна підготовка: підвищення кваліфікації персоналу ЗНС  



Програма містить таку дисципліну та теми: 

 Сучасні моноімпульсні вторинні оглядові 
радіолокатори з режимом S 

- Моноімпульсний метод вимірювання азимуту 
- Режим S 
- Моноімпульсні вторинні оглядові 

радіолокатори з режимом S 
- Передавання даних спостереження 

 

Програма розроблена з метою проведення 
підготовки з підвищення кваліфікації персоналу 
зв’язку, навігації та спостереження (ЗНС). 

Підготовка за цією Програмою передбачає 
вивчення призначення, задач, принципів побудови та 
функціонування моноімпульсних вторинних оглядових 
радіолокаторів, режиму S вторинної радіолокації, 
обробки і передавання даних спостереження. 

На підготовку направляється персонал ЗНС, 
який має діючий допуск до самостійної роботи з 
технічної експлуатації обладнання ЗНС. 

 

Тривалість підготовки: 3 робочих дні 

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

Програма курсів підвищення кваліфікації 
«Сучасні моноімпульсні вторинні оглядові 
радіолокатори з режимом S” 
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New 
Безперервна підготовка: підвищення кваліфікації персоналу ЗНС  



Програма містить таку дисципліну і теми : 

 Обладнання системи посадки 
 

- класифікація та використання ПРС 
- типова структура ПРС 
- обмеження використання ПРС 
- принципи моніторингу та управління ПРС 
- практична підготовка на системі посадки 

(ОСП) 

 

Програма призначена для проведення спеціальної 
підготовки персоналу зв’язку, навігації та 
спостереження (ЗНС) перед стажуванням для 
отримання допуску до самостійної роботи з 
технічної експлуатації системи посадки (ОСП) та 
включає практичну складову. 

На підготовку направляється персонал ЗНС, 
який має відповідну базову технічну освіту. 

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

Програма спеціальної підготовки  “Обладнання 
системи посадки (ОСП)” 

SIL-TCC-NAV.LS.NDB-CNS-Q-07.11.2016_1.0 
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Безперервна підготовка: підвищення кваліфікації персоналу ЗНС  



Програма містить таку дисципліну та теми: 

Радіомаячна система посадки СП-80 

- класифікація РМС посадки за категоріями 
- структура системи ILS та принцип 

визначення положення ПС за сигналами 
маяків системи ILS 

- основні вимоги до КРМ, ГРМ і МРМ 
- система контролю та управління маяками 

КРМ, ГРМ і МРМ 
- практична підготовка на системі СП – 80 

 

Програма призначена для проведення спеціальної 
підготовки персоналу зв’язку, навігації та 
спостереження (ЗНС) перед стажуванням для 
отримання допуску до самостійної роботи з 
технічної експлуатації радіомаячної системи СП – 80 
та включає практичну складову.  

На підготовку направляється персонал ЗНС, 
який має відповідну базову технічну освіту. 

  
 
 

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

Програма спеціальної підготовки “Радіомаячна 
система посадки СП – 80” 

SIL-TCC-NAV.ILS.СП-80-CNS-Q-07.11.2016_1.0 
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Безперервна підготовка: підвищення кваліфікації персоналу ЗНС  



Програма містить таку дисципліну та теми: 

Радіомаячна система посадки СП-200 

- структура системи ILS та принцип 
визначення положення ПС за сигналами 
маяків системи ILS 

- основні вимоги до КРМ і ГРМ 
- використання маяка DME на різних етапах 

польоту ПС 
- принцип вимірювання похилої дальності за 

сигналами маяка DME 
- принцип побудови та основні вимоги до DME 
- практична підготовка на системі СП – 200 

 

Програма призначена для проведення спеціальної 
підготовки персоналу зв’язку, навігації та 
спостереження (ЗНС) перед стажуванням для 
отримання допуску до самостійної роботи з 
технічної експлуатації радіомачної системи СП – 200 
та включає практичну складову. 

На підготовку направляється персонал ЗНС, 
який має відповідну базову технічну освіту. 
.  

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

Програма спеціальної підготовки  “Радіомаячна 
система посадки СП – 200”  

SIL-TCC-NAV.ILS.СП-200-CNS-Q-07.11.2016_1.0 
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Безперервна підготовка: підвищення кваліфікації персоналу ЗНС  



Програма містить таку дисципліну та теми: 

Аеродромна приводна радіостанція  ПАР-10С 

- використання ПРС; 
- типова структура ПРС; 
- принципи  моніторингу та управління ПРС; 
- відпрацювання навичок виконання операцій 

регламенту технічного обслуговування 
системи. 

 

Програма призначена для підвищення 
кваліфікації персоналу радіотехнічного забезпечення 
(РТЗ) з технічної експлуатації обладнання системи 
посадки у складі приводних радіостанцій ПАР-10С 

На підготовку направляється персонал РТЗ, 
який має відповідну базову технічну освіту. 
  
 
 

Тривалість підготовки: 3 робочих дні 

Програма підвищення кваліфікації “Технічна 
експлуатація обладнання системи посадки у 
складі приводних радіостанції ПАР-10С” 

SIL-TCC-NAV.ПАР-10С-CNS-DV-00.03.2018_1.0 
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New 
Безперервна підготовка: підвищення кваліфікації персоналу ЗНС  



Програма містить таку дисципліну та теми: 

Радіомаячна система посадки СП-75 

- Використання системи; 
- Підсистема контролю та управління; 
- відпрацювання навичок виконання операцій 

регламенту технічного обслуговування 
системи. 

 

Програма призначена для підвищення кваліфікації 
персоналу радіотехнічного забезпечення (РТЗ) з 
технічної експлуатації обладнання системи посадки у 
складі приводних радіостанцій СП-75 та включає 
практичну складову.На підготовку направляється 
персонал РТЗ, який має відповідну базову технічну 
освіту. 
  
 
 

Тривалість підготовки: 5 робочих днів 

Програма підвищення кваліфікації “Технічна 
експлуатація радіомаячної системи посадки 
СП-75” 

SIL-TCC-NAV.ILS.СП-75-CNS-DV-00.03.2018_1.0 
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New 
Безперервна підготовка: підвищення кваліфікації персоналу ЗНС  



Підготовка інструкторського 
складу об’єктів ЗНС 





Програма містить таку дисципліну та теми: 

 Організація та методика етапу стажування 
персоналу ЗНС ОрПР 
- організаційні питання щодо 

отримання/підтвердження допуску до 
самостійної роботи персоналу ЗНС ОрПР  

- організація та проведення навчання на  етапі 
стажування персоналу ЗНС ОрПР  

 

Програма призначена для підготовки 
інструкторського складу об’єктів  зв’язку, навігації 
та спостереження ((ЗНС). 

На підготовку направляється персонал ЗНС 
ОрПР який: 
- має допуск до самостійної роботи на обладнанні за 
функціональним напрямом; 
- має досвід технічної експлуатації обладнання 
об’єкта ЗНС не менше 3-х років; 
- володіє навичками використання програмного 
забезпечення MS Office Word.  

Тривалість підготовки: 4 робочих дні 

Програма підготовки інструкторів об’єктів 
ЗНС 

SIL-TCC-CNS-INST.OJTI-DV-10.05.2017_1.0 
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Підготовка інструкторського складу об’єктів ЗНС 



Програма містить такі дисципліни: 

 Організація та методика етапу стажування 
персоналу ЗНС ОрПР 
 
- Організаційні питання щодо 

отримання/підтвердження допуску до 
самостійної роботи персоналу ЗНС ОрПР  

- Організація та проведення навчання на  етапі 
стажування персоналу ЗНС ОрПР  

 

Програма призначена для 
підтримання/відновлення кваліфікації 
інструкторського складу об’єктів ЗНС. 

 
На підготовку направляється персонал ЗНС 

ОрПР, який успішно завершив курс з підготовки  
інструкторів об’єктів ЗНС та призначений 
інструктором об’єкта ЗНС наказом директора 
Украероруху/директора РСП. 

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації 
інструкторів об’єктів ЗНС 

SIL-TCC-CNS-INST.OJTI-RF-26.01.2017_1.0 
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Підготовка персоналу ЗНС та ІТ на 
базі Мережевої академії CISCO 
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Тематичний план програми: 

 Введення в мережеві технології 
 Основи комутації та маршрутизації 
 Масштабування мережі 
 З'єднання мереж 

 

Мета програми освоєння слухачами та 
систематизація базових знань в галузі 
функціонування та побудови сучасних мереж передачі 
даних та Інтернет. Формування основних вмінь та 
навичок технічної експлуатації мережевого 
обладнання.  

Етапи підготовки:  
Перший етап - дистанційна підготовка в 

Локальній мережевій академії Украероруху; 
Другий етап – практичний семінар на базі НСЦ 

Украероруху. 
Програма призначена для інженерно-технічного 

складу, що здійснює проектування, створення, 
експлуатацію мереж зв’язку та комп’ютерних мереж.  
  

Тривалість підготовки:, 112 робочих днів – дистанційна підготовка, 5 робочих днів – практичний семінар 

Програма курсів підвищення кваліфікації 
“Сертифікований Cisco спеціаліст початкового рівня з 
комутації та маршрутизації” 

SIL-ASP-CM.NA-IT-DV-03.02.2017_1.0  
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Тематичний план програми: 

 Побудова домашніх мереж та мереж малих 
підприємств за допомогою обладнання CISCO 

 Особливості проектування мереж середніх 
підприємств та мереж провайдерів  

 Введення в комутацію та маршрутизацію на 
великих підприємствах 

 Головні принципи архітектури та підтримки 
комп‘ютерних мереж різної складності 

 Особливості налаштування обладнання CISCO. 
 Створення та налаштування типових схем мереж 

передачі даних 
 Порівняння різних типів протоколів динамічної 

маршрутизації та їх налаштування 
 Обґрунтування вибору та використання 

протоколів другого рівня для надійної та 
ефективної комутації 

 Пошук та усунення несправностей 

 

Мета програми поновлення та систематизація 
базових знань в напрямку адміністрування 
маршрутизаторів та комутаторів CISCO. 
Формування основних вмінь та навичок технічної 
експлуатації мережевого обладнання CISCO.  

Програма призначена для інженерно-технічного 
складу, що здійснює експлуатацію корпоративної 
мережі зв’язку та локальних комп’ютерних мереж.  

Тривалість підготовки:10 робочих днів 

Програма курсів підвищення кваліфікації 
“Адміністрування мережевого обладнання CISCO в 
локальних мережах” 

SIL-ASP-CM.ADM-IT-DV-03.02.2017_1.0  
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Тематичний план програми: 

 Використання файлової системи Linux 
 Виконання основних операцій з файлами 
 Застосування основних команд Linux в 

командному рядку 
 Відкривання, редагування та зберігання 

текстових документів в редакторі vi 
 Керування правами доступу до файлу 
 Застосовування регулярних виразів і 

перенаправлення вводу/виводу 
 Встановлення, оновлення і видалення пакетів в 

системі 
 Застосування мережевих утиліт для 

користувача 
 Застосування утиліт для «досвідчених 

користувачів» 

 

Мета програми освоєння слухачами і 
систематизування базових знань в галузі 
функціонування, будови та використання операційної 
системи Linux. Формування основних вмінь та 
навичок налагодження та користування операційною 
системою Linux.  

Програма призначена для інженерно-технічного 
персоналу, що здійснює впровадження, експлуатацію 
та підтримку систем (комплексів), які функціонують 
на базі операційної системі Linux.                        
Під час підготовки використовуються англомовні 
навчальні матеріали та інтерфейси програмного 
забезпечення 

Тривалість підготовки: 10 робочих днів 

SIL-ASP-ADM-IT-IN-03.02.2017_1.0 

Програма курсу початкової підготовки  «Основи 
операційної системи LINUX” 
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Мовна підготовка персоналу 





Програма містить такі модулі: 

 Air traffic services 
 Emergency situations 
 Human factors 
 Global problems and opportunities 
 Consolidation module 

 

Програма призначена для:  
- відновлення та підтримання рівня знань з 
англійської мови, яка використовується для 
радіотелефонного зв’язку; 
- автоматизації англомовних навичок володіння та 
сприйняття усного мовлення в авіаційному 
контексті; 
- розвитку лінгвістичної стратегії мовленнєвої 
поведінки, яка необхідна при виникненні аварійних 
ситуацій та непередбачуваних обставин у польоті, 
відповідно до вимог IКAO. 

Вимоги до кандидатів:  
-  мати 5-й рівень володіння англійською мовою за 
шкалою ІКАО;  
- займати посаду, яка включена до Переліку посад 
працівників Украероруху, до яких висуваються вимоги 
щодо рівня володіння англійською мовою. 

Тривалість підготовки: 10 робочих днів 

SIL-TCC-ATS-ATSP-LN.5-13.11.2017_1.1 

Програма відновлення та підтримання 5-го 
рівня володіння англійською мовою, яка 
використовується для радіотелефонного 
зв’язку 
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Мовна підготовка персоналу 



Програма містить такі модулі:   

 Air Traffic Services 
 Aerodrome Environment 
 Communication in ATC 
 Environmental Factors 
 Aircraft Breakdowns 
 Aircraft Systems Breakdowns 
 Emergency Handling 
 Security Threats 
 Medicine 
 Human Factors 

 

 

Програма призначена для: - відновлення та підтримання рівня 
знань з англійської мови, яка використовується для радіотелефонного 
зв’язку; 
- активізації мовної компетенції (граматичної, лексичної, фонетичної); 
- активізації мовленнєвої компетенції в читанні, аудіюванні та говорінні; 
- активізації англомовних навичок володіння та сприйняття усного 

мовлення в авіаційному контексті; 
- активізації лінгвістичної стратегії мовленнєвої поведінки, яка 

необхідна при виникненні аварійних ситуацій та непередбачуваних 
обставин у польоті, відповідно до вимог Doc ICAO 9835 AN/453;  

- активізації комунікативних навичок у сферах професійного та 
ситуативного спілкування; 

- дотримання принципів зв’язності, послідовності, професійної 
спрямованості та моделювання англомовної мовленнєвої діяльності 
фахівців ОПР під час здійснення радіотелефонного обміну; 

- розвитку навичок і вмінь реферування тексту. 
Етапи підготовки:  
Перший етап - дистанційна підготовка без відриву  від виробництва; 
Другий етап – практична підготовка з відривом від виробництва. 
Вимоги до кандидатів: 
 - мати 4-й рівень володіння англійською мовою за рейтинговою шкалою 
ІКАО; 
 - займати посаду, яка включена до Переліку посад працівників 
Украероруху, до яких висуваються вимоги щодо рівня володіння 
англійською мовою. 

Тривалість другого етапу: 10 робочих днів 

SIL-TCC-ATS-ATSP-LN.4-13.11.2017_2.1 

Програма відновлення та підтримання 4-го 
рівня володіння англійською мовою, яка 
використовується для радіотелефонного зв’язку 
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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 

 

Програма призначена для:  
- знайомлення 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 
вибраних ними навчальних закладах, яким Державіаслужбою делеговані 
повноваження на тестування персоналу ОПР за шкалою ІСАО. 

 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. 

Тривалість підготовки: 10 робочих днів 

SIL-TCC-ALL-ALL-LN.T-20.11.2017_2.1 

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

140 

New 
Мовна підготовка персоналу 



Підготовка за програмою забезпечує: 

 Відновлення та збагачення лексичного запасу із загальної 
англійської мови, розвиток та активізацію його 
використання у практиці усного та писемного мовлення; 

 Оволодіння граматичним матеріалом як у 
рецептивному, так і у репродуктивному плані відповідно 
до рівня складності підготовки; 

 Розвиток уміння здійснювати спілкування у писемній 
формі відповідно до поставлених комунікативних завдань; 

 Розвиток навичок та вмінь сприйняття інформації під 
час як безпосереднього спілкування так і 
опосередкованого (у звукозапису); 

 Розвиток вміння читати та розуміти автентичні 
тексти самостійно, у визначений часовий проміжок. 

 

Програма призначена для цілеспрямованої 
підготовки до проходження тесту щодо 
підтвердження рівня володіння англійською мовою за 
шкалою Украероруху, що вимагається. 

Вимоги до кандидатів:  
- мати вимогу щодо рівня володіння англійською 
мовою за шкалою Украероруху;  
- займати посаду, яка включена до Переліку посад 
працівників Украероруху, до яких висуваються вимоги 
щодо рівня володіння англійською мовою. 

 

Тривалість підготовки: 10 робочих днів 

SIL-TCC-ATS-ATSP-LN.4-13.11.2017_2.1 

Програма підготовки до тестування за 
шкалою Украероруху  
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Авіаційна безпека 





Мета програми: 

Мета програми – ознайомити з особливостями 
сучасного тероризму, стандартами та 
рекомендованою практикою ІКАО, ЄКЦА; вимогами 
міжнародного законодавства щодо забезпечення 
авіаційної безпеки цивільної авіації; основами 
забезпечення організації та порядку дій у випадку 
виникнення кризової ситуації, пов’язаної з актами 
незаконного втручання; вимогами національного 
законодавства  щодо авіаційної безпеки, 
проведення процедур у разі надходження 
інформації про загрозу вибуху.  

 

Первинна підготовка персоналу з авіаційної 
безпеки розроблена відповідно до Повітряного кодексу 
України, Закону України «Про Державну програму 
авіаційної безпеки цивільної авіації». 
- Програма враховує вимоги національних 

законодавчих і нормативних актів у сфері 
авіаційної безпеки, стандарти та рекомендовану 
практику, що містяться в Додатку 17 до 
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію «Безпека. 
Захист міжнародної цивільної авіації від актів 
незаконного втручання» та документі ЄКЦА (Doc 
30); 

- Програма передбачає проведення первинної 
підготовки та перепідготовки персоналу 
Украероруху та інших суб’єктів авіаційної 
діяльності. Періодичність підготовки персоналу з 
авіаційної безпеки становить не рідше 1 раз на 3 
роки. 

 

 

.  

Тривалість підготовки: 1 робочий день 

Програма «Первинна підготовка персоналу з 
авіаційної безпеки» 
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SIL-REG.SAA-AS-ALL-IN-18.05.2018_2.0 

Авіаційна безпека 



Мета програми: 

Мета програми – формування розуміння цілей та 
завдань щодо дотримання заходів авіаційної 
безпеки Украероруху;  

 

Програма передбачає проведення навчання 
персоналу обслуговування повітряного руху 
Державного підприємства обслуговування повітряного 
руху України з метою ознайомлення із заходами 
авіаційної безпеки, що дасть змогу їм у своїй 
діяльності сприяти недопущенню актів незаконного 
втручання. Періодичність підготовки персоналу ОПР 
Украероруху з авіаційної безпеки становить 1 раз на 
3 роки. 

 

  

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

Програма «Первинна підготовка персоналу 
обслуговування повітряного руху з авіаційної 
безпеки» 
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Авіаційна безпека 



Програма призначена для наступних категорій 
персоналу: 

 директори РСП та їх заступники 
 начальники об’єктів АНО/органів ОПР та їх 

заступники  
 начальники відділів (служб) апарату управління 

за напрямом аеронавігації 
 начальник служби АНО та його заступник 
 начальник Украероцентру, САІ, інспекції з ВКА 

та їх заступники 
 директор НСЦ та його заступники.  
Програма передбачає навчання керівного складу 
Украероруху, вмінню планувати і контролювати 
виконання привинтивних заходів захисту від АНВ 

 

Основним завданням Програми є підготовка 
керівного складу підрозділів організації повітряного 
руху з авіаційної безпеки для здійснення заходів із 
забезпечення захисту та охорони персоналу, об’єктів, 
іншого майна і матеріальних  цінностей Украероруху 
від актів незаконного втручання та протиправних 
дій. Періодичність підготовки керівного складу 
підрозділів організації повітряного руху з авіаційної 
безпеки  з авіаційної безпеки становить 1 раз на 3 
роки. 

Тривалість підготовки : 2 робочих дні 

Програма «Підготовка керівного складу  
підрозділів організації повітряного руху з 
авіаційної безпеки» 
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Мета Програми: 

Мета Програми – ознайомити керівний склад провайдера 
аеронавігаційного обслуговування з особливостями 
сучасного тероризму, стандартами та рекомендованою 
практикою ІКАО, ЄКЦА, вимогами національного і 
міжнародного законодавства  щодо забезпечення авіаційної 
безпеки, основами забезпечення організації та порядку дій 
у випадку виникнення кризової ситуації, пов’язаною з 
актами незаконного втручання.  

 

Програма призначається для керівного складу 
провайдера аеронавігаційного обслуговування та 
розроблена у відповідності до положень типових 
навчальних програм, міжнародних та національних 
документів в галузі авіаційної безпеки.  

Тривалість підготовки: 2 робочих дні 

Програма «Управління авіаційної безпекою в 
системі організації повітряного руху» 
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Мета Програми: 

Мета даного курсу полягає в базовій підготовці 
працівників служби авіаційної безпеки провайдера 
аеронавігаційного обслуговування щодо їхнього вміння 
виконувати завдання згідно з вимогами існуючої 
нормативно-правової бази.  

 

Навчання персоналу має конкретний характер і 
спрямовано на отримання слухачами знань та 
практичних навичок, необхідних для належного 
виконання своїх функціональних обов’язків із 
забезпечення авіаційної безпеки.  

Тривалість підготовки: 12 робочих днів 

Програма «Базова підготовка персоналу служби 
авіаційної безпеки» 
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 Мета Програми: 

Мета програми - ознайомлення персоналу служби авіаційної 
безпеки суб’єкту авіаційної діяльності (далі САБ САД)   з 
вимогами національного законодавства щодо забезпечення АБ, 
Програмою авіаційної безпеки САД та отримання слухачами 
базових знань і практичних навичок щодо виконання процедур 
АБ, у тому числі проведення контролю доступу, контролю на 
безпеку осіб і транспортних засобів (без використання РТУ), 
практичних заходів захисту – охорони та патрулювання 
об’єктів САД; з методами виявлення заборонених і сторонніх 
предметів, проведення оглядів, доглядів та спеціального догляду з 
метою забезпечення безпеки у разі надходження інформації про 
загрозу вибуху; з організацією та порядком дій у випадку 
виникнення пожежної небезпеки, кризової ситуації, пов`язаної з 
актами незаконного втручання, а також при виникненні 
інцидентів, пов`язаних з протиправними діями. Навчання за 
Програмою – це спеціалізована підготовка персоналу САБ САД, 
який виконує процедури контролю доступу та контролю на 
безпеку осіб і транспортних засобів.  (без використання РТУ), 
охорони та патрулювання об’єктів САД, підтримує внутрішній 
об’єктовий режим, а також здійснює превентивні заходи безпеки 
і взаємодіє з іншими відомствами під час кризової ситуації 
відповідно до стандартних експлуатаційних процедур 

 

Програма призначається для проведення 
спеціалізованої підготовки служби авіаційної безпеки 
суб'єкта авіаційної діяльності 

Тривалість підготовки : 5 робочих днів 

Програма «Підготовка персоналу служби авіаційної безпеки, 
який здійснює контроль на безпеку осіб і транспортних 
засобів (без використання рентгено-телевізійної установки), 
контроль доступу, охорону та патрулювання» 
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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; 
 двох лабораторій ЗНС; 
 класу CISCO; 
 диспетчерських тренажерів; 
 системних засобів підготовки. 
 бібліотеки; 
 системи організації електронного навчання; 
 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. В 
залежності від встановленого програмного забезпечення 
класи використовуються для проведення таких видів 
підготовки: 

Навчальні приміщення та обладнання 
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 передтренажерна, 
 на дистанційному тренажерному комплексі ARO/AIS, 
 на системі оперативного забезпечення екіпажів повітряних суден необхідною 

метеорологічною і аеронавігаційною інформацією (C-ATIS), 
 на базі інформаційних ресурсів системи централізованого метеорологічного  

забезпечення аеронавігації Украероруху, 
 сертифікаційні перевірки,  
 іспитів на визначення рівня володіння англійської мови,  
 проходження тесту Євроконтролю FEAST для оцінювання кандидатів на 

продовження підготовки диспетчерів УПР, та інше.  



У лекційних аудиторіях встановлено однотипне 
мультимедійне обладнання, що має у своєму складі 
персональний комп’ютер викладача з 24 дюймовим Full-HD 
монітором, професійний Full-HD проектор, триметровий 
широкоформатний моторизований екран, лазерну 
указку/перемикач слайдів, колонки та магнітну дошку. 
Організовано покриття Wi-Fi. 

Клас ЗНС призначений для проведення занять з 
інженерно-технічним персоналом по обслуговуванню робочих 
місць та має у своєму складі робоче місце викладача з 
проектором і по одному комплекту обладнання робочих 
місць ARO, ARO-AIS, AMHS, КЛП (Контроль льотного поля). 

Клас CISCO призначений для проведення занять з 
інженерно-технічним персоналом та має у своєму складі 
робоче місце викладача з проектором, 6  робочих місць, 
обладнання ASA 5510 та 5505, маршрутизатори CISCO 2801 
та 2811,  комутатори CISCO 3560 та 2960, бездротові 
роутери Linksys WRT160N-E. 
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Диспетчерський радіолокаційний тренажер Radar MaxSim Adacel 

Даний тренажер 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 в процесі тренування ситуації відмови радіолокаційного обладнання, 
навігаційних засобів, бортового обладнання, а також моделювати аварійні та 
непередбачувані обставини; 
 Записувати та відтворювати вправи. 
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Диспетчерський тренажер аеродромної диспетчерської вишки  з      
відображенням аеродромного руху Adacel (3D-TOWER) 

Диспетчерський тренажер аеродромної диспетчерської 
вишки розроблений канадською фірмою ADACEL. 

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 ° 

http://www.adacel.com/MaxSimATC.html 
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Процедурний тренажер Radar Skills Trainer 

Цей тренажер створений фахівцями Європейської 
організації з безпеки польотів (Євроконтроль), 
призначений для початкової підготовки авіадиспетчерів.  

Radar Skills Trainer (RST) є ефективним та удосконаленим тренажерним засобом, 
який: 
 дозволяє користувачу виконувати передтренажерні часткові завдання для набуття 
або вдосконалення навичок роботи (Part Task Practice або Skill Acquisition); 
 забезпечує реалістичне відображення робочого середовища для набуття необхідних 
робочих навичок;  
 включає повний перелік тренажерних вправ як для початкової підготовки 
диспетчерів УПР, так і для набуття навичок для диспетчерів-інструкторів на 
робочому місці (OJTI).  

http://www.eurocontrol.int/services/radar-skills-trainer-rst  
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Тренажерне обладнання Intelligent Communication Environment (ICE) 

Тренажерне обладнання ICE (Intelligent Communication 
Environment - Інтелектуальне середовище голосового зв’язку), 
розроблене канадською фірмою ADACEL, —  програмний продукт, 
що дозволяє слухачам набувати і розвивати навички володіння 
англійською мовою без участі викладача, маючи можливість 
отримувати результати виконання вправи (оцінку) 
автоматично, із зазначенням слів, які були промовлені 
некоректно.  

Головна мета, що стоїть перед програмним продуктом ICE, — розвинути у слухачів основні 
(початкові) навички володіння авіаційною термінологією, фразеологією радіообміну.  

При цьому радіообмін підтримується адекватною імітацією індикатора повітряної обстановки, 
що робить необов'язковим застосування більш складних і дорогих в експлуатації тренажерів для 
досягнення цієї мети. 

Головна частина інтерфейсу студента є індикатор розпізнавання мови. Система розпізнавання 
мови дає можливість вимірювати точність, якість і своєчасність відповідей слухача, а також 
перевірити правильність застосування фразеології радіообміну. 

У Навчально-сертифікаційному центрі Украероруху програмне забезпечення ICE встановлено 
на ноутбуках, кількість яких є достатньою для забезпечення навчання в групі, де більше 10 осіб.  
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Диспетчерський тренажер виробництва НВП “Аеротехніка”  

Диспетчерський тренажер виробництва НВП «Аеротехніка» призначений для 
навчання, підтримки, підвищення професійного рівня  та проведення сертифікаційних 
перевірок персоналу ОПР, а також для проведення наукових досліджень у сфері 
організації повітряного руху. 

Диспетчерський тренажер передбачає можливість проведення тренування в умовах будь-якого диспетчерського 
району/зони. Структура повітряного простору, що моделюється диспетчерським тренажером містить опис статичних 
характеристик: 

 секторів ОПР (РДЦ та/або АДЦ) 
 аеродромів 
 зон очікування 
 географічних точок 
 маршрутів ОПР тощо. 
Під час тренажерної підготовки передбачена імітація: 
 джерел даних спостереження (радіолокаційних даних)  
 метеорологічних даних  
 повітряного руху 
 зв'язку по каналу «повітря - земля» 
Процес обробки радіолокаційної інформації відповідає обробці інформації в АС КПР. Структура і функції спеціального 

математичного забезпечення робочого місця радіолокаційного диспетчера, диспетчера планувальника, комунікаційного сервера 
відповідають структурі та функціям АС КПР. Хід виконання вправ (радіолокаційна інформація, пультові операції і радіообмін) 
документуються.  

Для сторонніх організацій є можливість орендувати диспетчерський тренажер для проведення підготовки власного 
персоналу ОПР. 
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Диспетчерський тренажер дозволяє проводити тренування персоналу ОПР для 
отримання  необхідних практичних навичок: 

 перед отриманням першого допуску до самостійної роботи 
 перед отриманням наступних допусків до самостійної роботи на суміжних  

робочих місцях та органах ОПР 
 для відновлення кваліфікації  
 для підтримки і підвищення кваліфікації 

Навчальні приміщення та обладнання 



Системний диспетчерський тренажер 

Створений на базі РСП «Київцентраеро» системний тренажер 
диспетчерів управління повітряним рухом призначений забезпечити 
необхідні умови для тренування та підвищення професійної підготовки 
диспетчерського персоналу УПР. 
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Системний тренажер забезпечує виконання таких функцій: 
 моделювання і відображення повітряного простору (ПП) району польотної інформації, диспетчерських 

районів та зон з урахуванням льотно-технічних характеристик повітряного судна, метеорологічних 
умов і зон огляду РЛК, відповідно до заздалегідь підготовлених вправ; 

 гнучка конфігурація інтерфейсу та можливість модифікації інструментарію робочого місця диспетчера, 
що дозволяє створити оптимальні умови для підготовки; 

 моделювання координації з сусідніми секторами і РПІ, в тому числі з використанням повідомлень OLDI; 
 моделювання і відображення особливих ситуацій; 
 відображення метеорологічної інформації; 
 проведення індивідуального та групового (до п’яти секторів одночасно) тренування з використанням 5 

робочих місць диспетчера УПР та 6 робочих місць псевдопілотів; 
 моделювання радіолокаційних даних, отриманих від автоматизованої системи керування повітряним 

рухом (ASTERIX Cat. 62, 63); 
 запис і відтворення інформації про хід вправи зі створенням архіву; 
 збереження результатів тренування. 

Навчальні приміщення та обладнання 



Бібліотека НСЦ Украероруху здійснює інформаційне 
та бібліографічне обслуговування слухачів, працівників 
усіх підрозділів за всіма напрямами діяльності НСЦ 
Украероруху та Украероруху в цілому. Бібліотечний 
фонд формується з урахуванням видів діяльності НСЦ 
Украероруху  та у відповідності до навчальних програм 
і інформаційних потреб користувачів. До нього 
включаються: довідково-енциклопедичні, інформаційні 
видання з питань методики навчання, підручники, 
навчальні посібники, конспекти і допоміжні матеріали, 
відеоматеріали, компакт-диски, видання щодо 
навчального процесу, які надруковані як в Україні, так і 
за кордоном.  

Культурним напрямом бібліотеки НСЦ Украероруху 
є  заходи з організації дозвілля персоналу центру та 
слухачів. Організовані куточки дозвілля з художньою 
літературою, настільними іграми. Надається інформація 
про виставки, гастролі театрів, екскурсії вихідного дня, 
безкоштовні заходи. 
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Навчальні приміщення та обладнання 



Система організації електронного навчання 

Електронне навчання впроваджено на базі сучасної 
системи організації електронного навчання LMS Elearning 
4G, за допомогою якої слухачі мають можливість: 

  отримати цілодобовий онлайн-доступ до найновіших  
методичних та мультимедійних навчальних   
матеріалів та розробок; 
 проходити дистанційні тестування; 

 відстежувати результати свого навчання; 

 спілкуватися з викладачем (інструктором) та  
іншими слухачами за допомогою сервісів взаємодії. 

161 

Більш докладну інформацію щодо переліку актуальних програм підготовки НСЦ 
Украероруху та отримання доступу до системи організації електронного навчання 
можливо отримати на сайті LMS Elearning 4G за адресою:  

http://elearning.uksatse.aero/ 

Навчальні приміщення та обладнання 



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. 

Актова зала розрахована на 210 місць, 
оснащена звуковою та світловою сценічною 
апаратурою, проектором, розсувною механічною 
завісою. Дозволяє проводити урочисті події, збори 
трудового колективу, засідання та конференції. 
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Навчальні приміщення та обладнання 
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Поштова адреса: а/с 115, аеропорт,  
м. Бориспіль-1,  
Київська обл., 08301, Україна 
Телефон (+38 044) 351 63 03 
Факс: (+38 044) 351 63 59  
E-mail: tcc@uksatse.aero 
Сайт: http://tcc.uksatse.aero,  

mailto:tcc@uksatse.aero
http://www.uksatse.aero/
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