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 Наш центр розпочав своє існування з 2001 року. Навчально–сертифікаційний центр 

Украероруху (НСЦ) Державного підприємства обслуговування повітряного руху України 

(Украерорух) був створений для вирішення завдань з організації, здійснення професійної 

підготовки та сертифікації персоналу об’єднаної цивільно-військової системи організації 

повітряного руху України.  

За роки наполегливої праці НСЦ перетворився у навчальний підрозділ, який оснащений 

сучасним обладнанням, використовує програми та методи підготовки, що повністю 

відповідають вимогам міжнародних організацій IСАО та Євроконтролю у сфері навчання та 

сертифікації авіаційного персоналу, — все це дозволило вийти на якісно новий рівень підготовки 

авіадиспетчерського та інженерно-технічного персоналу і отримати Сертифікат Державної 

авіаційної служби України. 

Використання у практичній підготовці авіадиспетчерського персоналу тренажерного 

комплексу виробництва канадської компанії Adacel Inc., який представляє собою 

радіолокаційний диспетчерський тренажер «RADAR» і тренажер аеродромної диспетчерської 

вежі 3D-TOWER з відображенням аеродромного руху на 360 градусів, надає унікальну 

можливість змоделювати всі етапи польоту повітряного судна — від злету до посадки, та 

проводити комплексні тренування у складі чергової зміни з відпрацюванням найважливіших 

елементів взаємодії між органами організації повітряного руху. 

За допомогою мовного тренажера ICE (Intelligent Communications Environment) — складової тренажерного комплексу «RADAR» — організується 

підготовка та вдосконалюються навики із ведення радіозв’язку англійською мовою. 

Для навчання інженерно-технічного персоналу використовується оснащений сучасними технічними засобами комп'ютерний клас і клас 

мережевої академії CISCO. В курс CISCO «інтегровано» адаптований курс англійської мови, що дозволяє, практично з перших занять, 

проводити навчання англійською мовою. 

Створена нашими фахівцями оригінальна запатентована методика підтримання рівня знань авіаційної англійської мови отримала високу 

оцінку визнаних європейських фахівців у цій галузі. 

Ці досягнення стали можливі за рахунок того, що посади керівного, інструкторського та інженерно-технічного складу обіймають працівники 

з багаторічним досвідом роботи на посадах у системі професійної підготовки персоналу організації повітряного руху. 

 

Більш докладну інформацію щодо організації, технічних засобів, вартості підготовки та умов проживання в нашому центрі можна отримати 

на сайті Украероруху: uksatse.aero 

 

З  надією на співпрацю щиро Ваш,  

 

Олексій Пестерніков 
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 Навчально-сертифікаційний центр є структурним підрозділом 

Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (далі – 

НСЦ Украероруху) та є правонаступником Центру підвищення кваліфікації 

Украероруху, що входить до складу об’єднаної цивільно-військової системи 

організації повітряного руху України відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.07.1999 № 1281.  

НСЦ Украероруху створено з метою реалізації основних завдань, покладених 

на підрозділи об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного 

руху України (ОЦВС) стосовно здійснення підготовки та перепідготовки 

(підвищення кваліфікації) працівників ОЦВС з питань організації повітряного 

руху та основних завдань  Украероруху, зазначених у Статуті Державного 

підприємства обслуговування повітряного руху України. 

Про НСЦ Украероруху  



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: 

організації повітряного руху, а також радіотехнічного та 

електротехнічного забезпечення організації повітряного руху засобами 

автоматизації, зв’язку, навігації, спостереження, електротехнічного 

устаткування; 

 впровадження результатів науково-методичної роботи в навчальний 

процес. 

Про НСЦ Украероруху 
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1. авіаційного персоналу, який здійснює диспетчерське обслуговування 

повітряного руху;  

2. авіаційного персоналу, який здійснює передпольотне інформаційне 

обслуговування повітряного руху; 

3. авіаційного персоналу, який здійснює польотно-інформаційне 

обслуговування; 

4. авіаційного персоналу, який здійснює аеродромне польотно-інформаційне 

обслуговування; 

5. авіаційного персоналу, який здійснює організацію потоків повітряного 

руху; 

6. авіаційного персоналу, який здійснює управління використанням 

повітряного простору (менеджмент повітряного простору); 

7. інженерно-технічного персоналу, який здійснює обслуговування обладнання 

та технічних засобів для обслуговування повітряного руху – спеціалісти 

служби зв’язку, навігації та спостереження; 

НСЦ організовує, забезпечує та здійснює професійну підготовку: 

Про НСЦ Украероруху 
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8. авіаційного персоналу - спеціалістів з розслідування авіаційних подій та 

інспектування авіаційної діяльності (державні інспектори з безпеки 

польотів); 

9. авіаційного персоналу, який здійснює нагляд і управління безпекою 

польотів у системі організації повітряного руху; 

10. персоналу, який здійснює метеорологічне обслуговування аеронавігації на 

маршрутах/районах польотної інформації; 

11. персоналу, який здійснює керівництво підрозділами, що забезпечують 

аеронавігаційне обслуговування, організовує та здійснює професійну 

підготовку, інспектує професійну діяльність – керівний, інструкторський 

та інспекторський склад; 

12. авіаційного персоналу та інших працівників авіаційних підприємств і 

організацій з загальної англійської мови та спеціальної англомовної 

підготовки, що використовується для ведення радіотелефонного зв’язку.  

13. авіаційного персоналу іноземних держав за програмами, затвердженими 

Державіаслужбою України. 

Про НСЦ Украероруху 
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 Посади керівного, науково-педагогічного, інструкторського та інженерно-технічного 

складів займають працівники, які мають багаторічний досвід роботи в системі 

професійної підготовки авіаційного персоналу.  

Дев’ять працівників НСЦ мають наукову ступінь та вчене звання. Серед них: один 

кандидат педагогічних наук, один кандидат економічних наук, два кандидати 

філологічних наук, один кандидат воєнних наук, чотири кандидата технічних наук. 

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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      Реєстрація 

 

У Навчально-сертифікаційному центрі підготовка персоналу організації повітряного 

руху Украероруху здійснюється за затвердженими програмами та на підставі плану-

графіка професійної підготовки персоналу організації повітряного руху Украероруху на 

поточний рік, згідно з каталогом програм підготовки. 

Планування процесу підготовки в навчальних підрозділах Украероруху на наступний 

рік здійснюється НСЦ на підставі замовлень, поданих керівництвом РСП та інших 

структурних підрозділів Украероруху до відділу організації навчання та сертифікації 

не пізніше 10 липня поточного року. 

Підготовка фахівців сторонніх організацій, підприємств та фізичних осіб у НСЦ 

Украероруху здійснюється на підставі  договорів, які укладаються відповідно до норм 

Законодавства України. 

Більш детальну інформацію про організацію підготовки в НСЦ Украероруху  

можна дізнатися за телефоном (044) 351 63 08 або на сайті Украероруху 

http://uksatse.aero/  
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Напрямки програм підготовки 

 Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом   

 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  

 Професійна підготовка інструкторського складу тренажерних центрів 

 Професійна підготовка персоналу польотно-інформаційного обслуговування, 

аеродромного польотно-інформаційного обслуговування та диспетчерів зі 

взаємодії  

 Професійна підготовка персоналу передпольотного інформаційного 

обслуговування  

 Професійна підготовка персоналу контролю та координації повітряного 

руху  

 Професійна підготовка персоналу управління використанням повітряного 

простору (менеджменту повітряного простору)  

 Професійна підготовка персоналу організації потоків повітряного руху 

 Професійна підготовка персоналу з метеорологічного обслуговування 

аеронавігації на маршрутах/у районах польотної інформації  

 Професійна підготовка персоналу з нагляду за безпекою польотів у 

системі ОрПР і розслідування авіаційних подій (інцидентів) та 

інспектування авіаційної діяльності  

 Підтримання/відновлення кваліфікації керівного складу підрозділів ОрПР 

 Мовна підготовка  

 Базова підготовка  

 Зв’язок. 

 Навігація 

 Спостереження  

 Обробка даних 

 Підготовка інструкторського та керівного складу  

 Тестування щодо рівня володіння англійською мовою за 

шкалою Украероруху 

 Підготовка за програмами Академії Cisco 

 Семінари для персоналу з обслуговування 

телекомунікаційних мереж на базі Мережевої Академії 

CISCO Украероруху  

Інші напрямки підготовки 

Напрямки професійної підготовки персоналу служби 

зв’язку, навігації та спостереження Украероруху 

Напрямки професійної підготовки персоналу 

обслуговування повітряного руху  
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Професійна підготовка персоналу 

обслуговування повітряного руху  
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Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом  

Програма містить такі дисципліни та види 

підготовки: 

 Вступ до курсу 

 Повітряне право 

 Організація повітряного руху 

 Метеорологія 

 Навігація 

 Повітряні судна 

 Людський фактор 

 Обладнання та технічні засоби для організації 

повітряного руху 

 Професійне середовище 

 Організація повітряного руху в аварійних та 

непередбачуваних ситуаціях 

 Аеродроми 

 Тренажерна підготовка 

 

Процес початкової підготовки диспетчерів 

управління повітряним рухом за 

скороченою програмою включає в себе 

базову та рейтингову підготовку для 

надання слухачам теоретичних знань та 

практичних навичок з організації 

повітряного руху з метою формування 

та розвитку їх професійної 

компетентності як диспетчерів 

управління повітряним рухом. 

Загальна тривалість початкової підготовки диспетчерів УПР за скороченої програмою:  

базова + за рейтингами TWR/APP/APS: 347 годин, робочих днів - 43  

(з яких Теоретична – 111 год.; Практична - 149 год.; Самопідготовка - 83 год.); 

 базова + за рейтингами APP/APS/ACP/ACS: 365 годин, робочих днів – 46  

(з яких Теоретична - 111 год.; Практична - 163 год.; Самопідготовка - 87 год.). 

ATM-RAT-U1.3 

Програма початкової підготовки диспетчерів 

управління повітряним рухом (скорочена) 
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Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом  

Програма містить наступні дисципліни: 

 Повітряне право 

 Експлуатаційні процедури 

 Метеорологія 

 Повітряна навігація 

 Загальні знання 

 Можливості та обмеження люди 

 Обладнання та технічні засоби для організації 

повітряного руху 

 Практична підготовка 

 Контроль успішності 

 Самостійна підготовка 

 

Навчання слухачів за цією Програмою передбачає 

періодичне регулярне 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 диспетчерів управління 

повітряним рухом, які мають рейтинги TWR 

(та/або APP/APS). 

Тривалість підготовки за Програмою: 40 годин, 5 робочих днів. 

ATM-RAT-U21.1 

 Програма підтримання/відновлення кваліфікації 

диспетчерів управління повітряним рухом, які 

мають рейтинги TWR (та/або APP/APS) 
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Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом  

Програма містить наступні дисципліни: 

 Повітряне право 

 Експлуатаційні процедури 

 Метеорологія 

 Повітряна навігація 

 Загальні знання 

 Можливості та обмеження люди 

 Обладнання та технічні засоби для ОПР 

 Практична підготовка; 

 Контроль успішності; 

 Самостійна підготовка. 

 

 

Навчання слухачів за цією Програмою передбачає 

періодичне регулярне 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 диспетчерів управління 

повітряним рухом, які мають рейтинги APP та 

APS та/або ACP та ACS. 

Тривалість підготовки за Програмами цього збірника:  

рейтинги TWR (та/або APP/APS): 40 годин, 5 робочих днів; 

рейтинги APP та APS та/або ACP та ACS: 40 годин, 5 робочих днів. 

ATM-RAT-U21.2 

 Програма підтримання/відновлення кваліфікації 

диспетчерів управління повітряним рухом, які мають 

рейтинги   APP та APS  та/або  ACP  та  ACS 
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Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом  

Програма містить такі дисципліни: 

 Вступ до курсу 

 Повітряне право 

 Організація повітряного руху 

 Метеорологія 

 Повітряна навігація 

 Повітряне судно 

 Можливості та обмеження людини 

 Обладнання та системи 

 Тренажерна підготовка 

 

Програма призначена для відновлення 

кваліфікації диспетчерів управління 

повітряним рухом при перерві у виконанні 

своїх функціональних обов’язків, 

передбачених відповідними рейтингами на 

період від шести місяців до одного року 

та більше одного року. 

 

 

 

Загальна тривалість підготовки диспетчерів УПР за програмою:  

базова + підготовка за рейтингами з перервою більше одного року: 

TWR та APP: 78 годин, робочих днів – 10;  

ACP/ACS та/або APP/APS: 78 годин, робочих днів – 10. 

базова + підготовка за рейтингами з перервою від шести місяців до одного року: 

TWR та APP: 54 годин, робочих днів – 7;  

ACP/ACS та/або APP/APS: 78 годин, робочих днів – 10. 

ATM-RAT-U5 

Програма відновлення/отримання рейтингів для 

диспетчерів управління повітряним рухом  
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Програма містить такі дисципліни та види 

підготовки: 

 Вступ до курсу 

 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 

 Тренажерна підготовка 

 

Навчання за програмою передбачає 

підвищення кваліфікації диспетчерів 

управління повітряним рухом до рівня 

кваліфікації старшого диспетчера  

управління повітряним рухом та керівника 

польотів та підтримку цього рівня 

компетенції. 

Тривалість підготовки за Програмою: 79 годин, 10 робочих днів. 

ATM-SUP-U3.1 

Програма підготовки керівників польотів та 

старших диспетчерів управління повітряним 

рухом 

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

Програма містить такі дисципліни та види 

підготовки: 

 Вступ до курсу 

 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 

 Тренажерна підготовка 

 

Навчання за програмою передбачає 

підтримання рівня компетенції фахівцями, 

що вже мають досвід роботи в якості 

старшого диспетчера  управління 

повітряним рухом та керівника польотів. 

Тривалість підготовки за Програмою: 38 годин, 5 робочих днів. 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації 

керівників польотів та старших диспетчерів 

управління повітряним рухом 

ATM-SUP-U3.2 
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Професійна підготовка диспетчерів-інструкторів служби руху та диспетчерів-інструкторів з підготовки на робочому місці  

Програма містить такі види підготовки: 

 

 Теоретична підготовка 

 Практична підготовка 

 

Ця програма передбачає підготовку слухачів 

до виконання обов’язків диспетчера-

інструктора об’єкту/органу організації 

повітряного руху (РДЦ, АДЦ, АДВ), 

диспетчера-інструктора з підготовки на 

робочому місці та диспетчера-інструктора 

диспетчерського тренажера тренажерного 

центру. 

Тривалість підготовки за Програмою: 78 годин, 10 робочих днів; 

Програма підготовки диспетчерів-

інструкторів 

ATM-OJTI-U66.1 
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Професійна підготовка диспетчерів-інструкторів служби руху та диспетчерів-інструкторів з підготовки на робочому місці  

Програма містить такі види підготовки: 

 

 Теоретична підготовка 

 Практична підготовка 

 

Ця програма передбачає підтримання та 

відновлення відповідного рівня 

компетентності фахівців, які вже мають 

досвід роботи в якості диспетчера – 

інструктора, відповідно до завдань, що 

ставляться перед ними в умовах розвитку 

сучасної авіаційної інфраструктури, 

поточних змін у процесі професійної 

підготовки диспетчерів управління 

повітряним рухом 

Тривалість підготовки за Програмою: 38 годин, 5 робочих днів. 

Програма підтримання/відновлення 

кваліфікації диспетчерів-інструкторів 

ATM-OJTI-U66.2 
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Професійна підготовка інструкторського складу тренажерних центрів 

Програма містить такі дисципліни та види 

підготовки: 

 Вступ до курсу 

 Вплив метеорологічних явищ на виконання польотів 

 Елементи структури повітряного простору, навігаційні 

методи, що застосовуються в польоті та при 

обслуговуванні повітряного руху 

 Основи аеродинаміки літаків та вертольотів, їх 

конструкція та льотно-технічні характеристики, 

класифікація та принципи роботи авіаційних двигунів 

 Обладнання диспетчерського тренажера та відповідне 

пілотажно-навігаційне обладнання повітряного судна 

 Аварійні ситуації та непередбачені обставини 

 Правила ведення радіотелефонного зв’язку та фразеології 

радіообміну 

 Методологія створення задач для практичної підготовки та 

сертифікаційних перевірок фахівців обслуговування 

повітряного руху 

 Іспит та підсумкова вправа 

 

Підготовка слухачів за Програмою 

передбачає отримання знань та 

практичних навичок, необхідних для 

подальшого перехідного навчання та 

стажування на робочому місці. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 76 годин, 10 робочих днів. 

ATM-STDI-U4.1 

Програма підготовки інструкторів 

диспетчерських тренажерів 



27 

Професійна підготовка інструкторського складу тренажерних центрів 

Програма містить такі дисципліни та види 

підготовки: 

 Вступ до курсу 

 Вплив метеорологічних явищ на виконання польотів 

 Елементи структури повітряного простору, навігаційні 

методи, що застосовуються в польоті та при 

обслуговуванні повітряного руху 

 Основи аеродинаміки літаків та вертольотів, їх 

конструкція та льотно-технічні характеристики, 

класифікація та принципи роботи авіаційних двигунів; 

 Обладнання диспетчерського тренажера та відповідне 

пілотажно-навігаційне обладнання повітряного судна; 

 Аварійні ситуації та непередбачені обставини 

 Правила ведення радіотелефонного зв’язку та фразеології 

радіообміну 

 Методологія створення задач для практичної підготовки та 

сертифікаційних перевірок фахівців обслуговування 

повітряного руху 

 Іспит та підсумкова вправа 

 

Підготовка слухачів за Програмою 

передбачає відновлення, поглиблення та 

підтримання раніше набутих знань, 

навичок та умінь інструкторів 

диспетчерських тренажерів, потрібних їм 

для виконання посадових обов’язків. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 5 годин, 1 робочий день. 

ATM-STDI-U4.2 

Програма підтримання/відновлення 

кваліфікації інструкторів диспетчерських 

тренажерів 
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Професійна підготовка персоналу польотно-інформаційного обслуговування, аеродромного польотно-інформаційного 

обслуговування та диспетчерів зі взаємодії  

Програма містить такі дисципліни та види 

підготовки: 

1. Теоретична підготовка: 

 Вступ до курсу 

 Повітряне право 

 Організація повітряного руху 

 Повітряна навігація 

 Повітряні судна 

 Метеорологія 

 Засоби та системи органів  польотного 

інформаційного обслуговування 

2. Залік з теоретичної підготовки. 

3. Тренажерна підготовка 

4. Підсумкова тренажерна вправа 

 

 

Професійна підготовка здійснюється з 

метою підготовки кандидатів на посаду 

диспетчера польотної інформації до 

виконання своїх посадових обов’язків на 

конкретному робочому місці 

центру/сектору польотного 

інформаційного обслуговування з 

використанням його обладнання. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою:  

повний курс підготовки: 48 годин, 10 робочих днів; 

скорочений курс підготовки: 32 годин, 5 робочих днів. 

ATM-FIS-U34 

 Програма початкової підготовки 

диспетчерів польотної інформації 



29 

Професійна підготовка персоналу польотно-інформаційного обслуговування, аеродромного польотно-інформаційного 

обслуговування та диспетчерів зі взаємодії  

Програма містить такі дисципліни та види підготовки: 

 Теоретична підготовка «Експлуатаційні процедури» 

 Практична підготовка (Підсумкова вправа) 

 

 

Підготовка слухачів за Програмою 

здійснюється з метою підготовки 

диспетчерів польотної інформації 

органів AFIS до виконання своїх 

посадових обов’язків, передбачає 

отримання теоретичних знань та 

практичних навичок, необхідних для 

роботи на конкретному робочому місці 

органу AFIS з використанням його 

обладнання. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 14 годин, 2 робочих дні. 

ATM-FIS-U47 

Програма підготовки диспетчерів польотної 

інформації органів AFIS 
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Програма містить два етапи : 

 Теоретична підготовка 

 Практична підготовка 

 

Підготовка слухачів за Програмою 

передбачає отримання слухачем професійних 

знань, засвоєння експлуатаційних процедур 

та навичок роботи з відповідним 

обладнанням за напрямком діяльності, 

необхідних для проходження стажування в 

підрозділі обслуговування повітряного руху. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 38 годин, 5 робочих днів; 

ATM-FIS-U41.1 

Програма початкової підготовки 

диспетчерів із взаємодії 

Професійна підготовка персоналу польотно-інформаційного обслуговування, аеродромного польотно-інформаційного 

обслуговування та диспетчерів зі взаємодії  
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Програма містить такі дисципліни та види 

підготовки: 

1. Теоретична підготовка: 

 Вступ до курсу 

 Повітряне право 

 Організація повітряного руху 

 Повітряна навігація 

 Повітряні судна 

 Метеорологія 

 Засоби та системи органів польотного 

інформаційного обслуговування 

2. Залік з теоретичної підготовки 

3. Тренажерна підготовка 

4. Підсумкова тренажерна вправа 

 

Програма призначена для відновлення 

теоретичних знань, надання додаткових 

знань та вмінь за напрямками діяльності, 

а також підтримання необхідних 

практичних навичок для виконання своїх 

функціональних обов’язків на робочих 

місцях диспетчерів польотної інформації. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 19 годин, 3 робочих дні. 

ATM-FIS-U22 

Програма підтримання/відновлення 

кваліфікації диспетчерів польотної 

інформації  

Професійна підготовка персоналу польотно-інформаційного обслуговування, аеродромного польотно-інформаційного 

обслуговування та диспетчерів зі взаємодії  
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Програма містить два етапи : 

 Теоретична підготовка 

 Практична підготовка 

 

 

Підготовка слухачів за Програмою 

передбачає регулярне відновлення, 

підтримання раніше здобутих та надання 

додаткових знань, навичок і умінь, потрібних 

для виконання функціональних обовязків в 

конкретних умовах. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 22 години, 3 робочих дня. 

ATM-FIS-U41.2 

Програма підтримання/відновлення 

кваліфікації диспетчерів із взаємодії 

Професійна підготовка персоналу польотно-інформаційного обслуговування, аеродромного польотно-інформаційного 

обслуговування та диспетчерів зі взаємодії  
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Професійна підготовка персоналу передпольотного інформаційного обслуговування  

Програма містить такі дисципліни та види 

підготовки: 

 Авіаційне законодавство 

 Обслуговування аеронавігаційною інформацією 

 Пункти збору донесень та передпольотного інформаційного 

обслуговування 

 Організація повітряного руху 

 Аеродроми 

 Повітряне судно 

 Метеорологія 

 Навігація 

 Системи управління якістю 

 Системи управління безпекою 

 Людський фактор 

 Обладнання та системи 

 Концепції, стратегії та технології організації повітряного руху та 

управління аеронавігаційною інформацією 

 Використання англійської мови у роботі пункту збору донесень та 

передпольотного інформаційного обслуговування 

 Функції ARO 

 Комплексний тестовий іспит; 

 Комплексна тренажерна вправа. 

 

Навчання слухачів за цією Програмою передбачає 

отримання теоретичних знань і практичних 

навичок за окремими процедурами з метою 

підготовки до стажування у підрозділі. 

Тривалість підготовки за Програмою: 78 годин, 10 робочих днів. 

ATM-BRIF-U31.1 

Підготовка персоналу передпольотного 

інформаційного обслуговування 
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Професійна підготовка персоналу передпольотного інформаційного обслуговування  

Програма  містить такі дисципліни та види 

підготовки: 

 Авіаційне законодавство 

 Системи управління якістю 

 Пункти збору донесень та передпольотного інформаційного 

обслуговування 

 Організація повітряного руху 

 Аеродроми 

 Повітряне судно 

 Метеорологія 

 Система управління безпекою 

 Людський фактор 

 Обладнання та системи 

 Обслуговування аеронавігаційною інформацією / концепції, 

стратегії та технології організації повітряного руху та 

управління аеронавігаційною інформацією/даними 

 Використання англійської мови у роботі пункту збору донесень 

та передпольотного інформаційного обслуговування 

 Функції ARO 

 Комплексний тестовий іспит 

 Комплексна тренажерна вправа 

 

Підготовка слухачів за цією Програмою 

передбачає відновлення, підтримання раніше 

набутих та надання додаткових знань, умінь і 

навиків, потрібних для виконання функціональних 

обов’язків у конкретних умовах.. 

 

Тривалість підготовки за Програмою: 38 годин, 5 робочих днів. 

ATM-BRIF-U31.2 

Підтримання/ відновлення кваліфікації 

персоналу передпольотного інформаційного 

обслуговування 
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Професійна підготовка персоналу контролю та координації повітряного руху  

Програма підтримання/відновлення кваліфікації персоналу 

управління використанням повітряного простору/контролю та 

координації повітряного руху містить такі дисципліни та види 

підготовки: 

Теоретична: 

 Вступ до курсу; 

 Повітряне право 

 Експлуатаційні процедури 

 Метеорологія 

 Повітряна навігація 

 Загальні знання 

 Можливості та обмеження людини 

 Обладнання та технічні засоби для ОПР 

 Комплексний іспит 

Практична: 

 Тренажерна підготовка 

 Комплексна підсумкова тренажерна вправа 

 

Підготовка слухачів за цією Програмою 

передбачає періодичне регулярне 

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 використанням 

повітряного простору, персоналу контролю та 

координації повітряного руху. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 38 годин, 5 робочих днів. 

ATM-COORD-U49.1 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації 

персоналу УВПП/ККПР 
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Професійна підготовка персоналу контролю та координації повітряного руху  

Програма підтримання/відновлення кваліфікації заступників 

керівників польотів районного диспетчерського центру та 

позаштатних інструкторів персоналу використанням повітряного 

простору/контролю та координації повітряного руху містить такі 

дисципліни та види підготовки: 

Теоретична: 

 Особисті аспекти управління 

 Командні аспекти управління 

 Організаційні аспекти управління 

 Внутрішня, зовнішня взаємодія та цивільно-військова 

координація 

 Комплексний іспит. 

Практична: 

 Тренажерна підготовка 

 Комплексна підсумкова тренажерна вправа 

 

Підготовка слухачів за цією Програмою 

передбачає періодичне регулярне 

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 

заступників керівників польотів районних 

диспетчерських центрів та позаштатних 

інструкторів зі складу персоналу 

використанням повітряного простору/контролю 

та координації повітряного руху. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 38 годин, 5 робочих днів. 

ATM-COORD-U49.2 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації 

заступників керівників польотів РДЦ та 

позаштатних інструкторів персоналу 

УВПП/ККПР 
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Професійна підготовка персоналу управління використанням повітряного простору (менеджменту 

повітряного простору)  

Програма містить такі дисципліни: 

 Повітряне право 

 Основи педагогіки 

 Можливості та обмеження можливостей людини 

 Організація та методика проведення теоретичної і 

практичної підготовки фахівців чергової зміни та 

штурманського відділу Украероцентру 

 

Підготовка за Програмою передбачає 

отримання фахівцями управління 

використання повітряного простору (УВПП) 

Украероцентру додаткових знань, навичок 

та умінь, потрібних для виконання функцій 

інструктора, підвищення рівня освітньої та 

фахової підготовки за напрямом діяльності, 

професіоналізму, методичної майстерності, 

вміння працювати у складних умовах, 

забезпечувати якісну організацію та 

проведення стажувань, технічного навчання, 

методичних занять, практичних перевірок 

фахівців Украероцентру на робочих місцях, 

підготовку та допуск їх до виконання 

службових обов’язків. 

Тривалість підготовки за Програмою: 30 годин, 5 робочих днів. 

ATM-ASM-U57 

Програма курсів підготовки позаштатних 

інструкторів Украероцентру 
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Програма містить такі дисципліни: 

 Повітряне право 

 Основи педагогіки 

 Можливості та обмеження людини 

 Організація, методика проведення теоретичної і 

практичної підготовки фахівців чергової зміни та 

штурманського відділу Украероцентру 

 

 

Навчання за Програмою проводиться з метою 

відновлення та підтримання кваліфікації 

інструкторського складу Украероцентру, 

підвищення рівня його освітньої та фахової 

підготовки відповідно до професійної діяльності, а 

також забезпечення формування в 

інструкторського складу Украероцентру 

високого рівня професіоналізму, методичної 

майстерності, вміння працювати у складних 

умовах, забезпечувати якісну організацію та 

проведення стажувань, технічного навчання, 

методичних занять, практичних перевірок 

фахівців Украероцентру на робочих місцях, 

підготовку та допуск їх до виконання службових 

обов’язків. 

Тривалість підготовки за Програмою: 28 годин, 5 робочих днів. 

ATM-ASM-U36 

Програма курсів підтримання кваліфікації 

позаштатних інструкторів Украероцентру 

Професійна підготовка персоналу управління використанням повітряного простору (менеджменту 

повітряного простору)  
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Професійна підготовка персоналу організації потоків повітряного руху 

Програма містить такі дисципліни та види 

підготовки: 

 Вступ до курсу 

 Організація та функціонування NMOC 

 Елементи структури повітряного простору, що 

застосовуються для організації потоків 

повітряного руху 

 Процедури організації потоків повітряного руху для 

FMP 

 Повідомлення NMOC / IFPS 

 Інтерфейс користувача „NMOC-CHMI-CIFLO 

 Іспит з теоретичної підготовки та практична 

вправа 

 

 

Програмою передбачається надання 

слухачам (персоналу організації потоків 

повітряного руху, керівникам польотів, 

начальникам об’єктів, старшим 

диспетчерам тощо) необхідних знань 

відповідних правил та експлуатаційних 

процедур, формування уміння правильно 

застосовувати вимоги керівних 

документів, пов’язаних з професійною 

діяльністю, та грамотно 

використовувати наявні технічні засоби 

при організації потоків повітряного руху. 

Тривалість підготовки за Програмою: 35 годин, 5 робочих днів.. 

ATM-ATFM-U35 

Програма підготовки персоналу організації 

потоків повітряного руху 
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Програма містить такі види підготовки: 

 Діяльність синоптиків групи метеорологічного 

обслуговування Центру організації повітряного 

руху 

 Практична підготовка синоптиків групи 

метеорологічного обслуговування Центру 

організації повітряного руху 

 

Підготовка слухачів за Програмою спрямована на 

вивчення нормативно-правових, організаційно-

методичних документів щодо метеорологічного 

обслуговування на маршрутах, у районах 

польотів та принципу функціонування Системи 

централізованого метеорологічного забезпечення 

аеронавігації з використанням автоматичного 

робочого місця синоптика РДЦ, а також на 

періодичне регулярне відновлення (підтримання) 

раніше набутих та надання додаткових знань, 

навичок, умінь, потрібних для виконання 

функціональних обов’язків синоптика. 

Тривалість підготовки: 22 години, 3 робочих дні. 

ATM-MET-U60 

Програма підтримання/відновлення 

кваліфікації синоптиків групи 

метеорологічного обслуговування Центру 

організації повітряного руху 

Професійна підготовка персоналу з метеорологічного обслуговування аеронавігації на маршрутах/у районах польотної 

інформації  
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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 та види підготовки: 

1.Теоретична підготовка: 

 Міжнародна нормативно-правова база з питань 

нагляду за безпекою польотів 

 Структура та функції аеронавігаційної системи 

України 

 Основи управління безпекою польотів 

 Організація управління безпекою польотів 

 Система управління безпекою польотів у системі 

організації повітряного руху 

2. Практична підготовка 

3. Іспит з теоретичних дисциплін 

 

 

Підготовка слухачів за цією Програмою 

передбачає засвоєння основ управління 

безпекою польотів, міжнародних та 

національних вимог у цьому напрямку, 

чіткого розуміння процесів, спрямованих на 

забезпечення відповідного рівня безпеки 

польотів у системі ОрПР, отримання 

слухачем базисних знань для набуття 

практичних навичок проведення аудитів у 

системі ОрПР, процедур їх аналізу та 

прийняття рішень у цьому напрямку. 

 

Тривалість підготовки за Програмою: 72 години, 10 робочих днів. 

Програма підготовки персоналу з питань 

нагляду і управління безпекою польотів у 

системі організації повітряного руху 

ATM-SAV 
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Програма містить такі дисципліни та види підготовки: 

1. Теоретична підготовка: 

 Адміністративні аспекти 

 Правила первинного реагування на авіаційні події 

та інциденти 

 Організація розслідування авіаційних подій 

 Бортове обладнання та наземні радіотехнічні 

засоби забезпечення обслуговування повітряного 

руху  у загальній системі CNS/ATM 

 Профілактична діяльність щодо попередження 

авіаційних подій 

 Інспектування авіаційної діяльності 

2. Практична підготовка (рольова гра) 

3. Іспит з теоретичних дисциплін 

 

У процесі підготовки за даною програмою слухачі 

повинні ознайомитися з історією розслідування 

авіаційних подій та інцидентів, відповідною 

документацією та концепціями, з порядком 

сповіщення про авіаційну подію та заходами 

держав на випадок отримання цього 

повідомлення, зі своїми обов’язками при 

проведенні розслідування та отримати необхідні 

навички й вміння; також вони повинні 

ознайомитися з тактико-технічні 

характеристики та особливостями роботи 

бортових засобів навігації, радіолокації та 

засобів авіаційного повітряного електрозв’язку й 

отримати навички оцінювання діяльності щодо 

організації та обслуговування повітряного руху, 

відповідності об’єктів зв’язку навігації та 

спостереження встановленим нормам. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 72 години, 10 робочих днів 

Програма підготовки персоналу з питань 

розслідування авіаційних подій, інцидентів та 

інспектування авіаційної діяльності 

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

(інцидентів) та інспектування авіаційної діяльності  

ATM-SAV 
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Програма містить такі дисципліни та види підготовки: 

1. Програма підтримання/відновлення кваліфікації персоналу з питань 

нагляду і управління безпекою польотів у системі Організації 

повітряного руху: 

 Основи управління безпекою польотів 

 Організація управління безпекою польотів 

 Система управління безпекою польотів 

Програма підтримання/відновлення кваліфікації персоналу з 

розслідування авіаційних подій, інцидентів та інспектування авіаційної 

діяльності: 

 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. 

2. Практична підготовка. 

3. Іспит з теоретичних дисциплін 

 

Програма передбачає підтримання та 

відновлення потрібного рівня компетенції 

(відповідних знань та вмінь) фахівців, що 

вже мають досвід роботи в якості 

інспектора, що здійснює нагляд за 

безпекою польотів у системі організації 

повітряного руху та/або розслідування 

авіаційних подій, інцидентів. 

 

 

 

 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 36 годин, 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 

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

(інцидентів) та інспектування авіаційної діяльності  

ATM-SAV 
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Підтримання/відновлення кваліфікації керівного складу підрозділів ОрПР 

Програма містить такі дисципліни та види підготовки: 

 Вступ до курсу 

 Основні аспекти нормативно – правового 

регулювання організації повітряного руху в Україні 

 Командні аспекти управління людськими ресурсами 

 Організаційні та економічні аспекти функціонування 

аеронавігаційної системи 

 Комплексне контрольне завдання. Захист 

 

Підготовка слухачів за Програмою передбачає 

підтримання та відновлення потрібного рівня 

компетенції фахівцями, які вже мають досвід 

роботи в якості керівника підрозділу організації 

повітряного руху, фахівців, які затверджені як 

резерв на заміщення посад керівників підрозділу 

організації повітряного руху, шляхом 

формування у керівних працівників та 

резервістів високого рівня управлінського 

професіоналізму, майстерності, сучасного 

економічного мислення, вміння працювати у 

нових економічних умовах та забезпечити на цій 

основі високопродуктивну працю і ефективну 

зайнятість фахівців у системі організації 

повітряного руху. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 30 годин, 5 робочих днів. 

ATM-MANAG-U61 

Програма підтримання/відновлення 

кваліфікації керівного складу підрозділів 

організації повітряного руху 
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Мовна підготовка 

Програма містить такі модулі: 

 Module № 1. Safety Culture: Airfield Environment 

 Module № 2. Safety Culture: Weather 

 Module № 3. Safety Culture: Communication 

 Module № 4. Safety Culture: Air Traffic Service 

 Module № 5. Safety Alerts: Aircraft Breakdowns 

 Module № 6. Safety Alerts: Aircraft Systems 

Breakdowns 

 Module № 7. Safety Alerts: Emergency Handling 

 Module № 8. Safety Alerts: Terrorism 

 Module № 9. Safety Culture: Medicine 

 Module № 10. Safety Culture: Human Factor 

 

 

 

Підготовка слухачів за Програмою передбачає 

систематичне підтримання навичок та вмінь володіння 

англійською мовою, яка використовується для 

радіотелефонного зв'язку, а також: 

 відновлення та підтримання рівня знань з англійської 

мови, яка використовується для радіотелефонного 

зв'язку; 

 активізацію мовної компетенції (граматичної, лексичної, 

фонетичної); 

 активізацію мовленнєвої компетенції в читанні, 

аудіюванні та говорінні; 

 активізацію англомовних навичок володіння та 

сприйняття усного мовлення в авіаційному контексті; 

 активізацію лінгвістичної стратегії мовленнєвої 

поведінки, яка необхідна при виникненні аварійних 

ситуацій та непередбачуваних обставин у польоті, 

відповідно до вимог Doc 1САО 9835 AN/453; 

 активізацію 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; 

 розвиток навичок і вмінь реферування тексту. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 138 годин, 10 робочих днів. 

ATC-ELG-REF-U13 

Програма відновлення та підтримання 4-го 

робочого рівня володіння англійською мовою, 

яка використовується для радіотелефонного 

зв’язку 
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Мовна підготовка 

Програма містить такі модулі: 

 Module № 1. Globalization of aviation 

 Module № 2. Safety Culture in ATM: Communications 

 Module № 3. Safety Culture in ATM: Human Factor 

 Module № 4. Environmental Impact 

 Module № 5. Safety Alerts: On the ground 

 Module № 6. Safety Alerts: En-route 

 Module № 7. Safety Alerts: Approach and Landing 

 Module № 8. Safety Alerts: Health Considerations 

 Module № 9. Safety Alerts: Terrorists Threats 

 Module № 10. Course Review 

 

Підготовка слухачів за Програмою передбачає 

відновлення та підтримання набутих навичок та вмінь 

володіння англійською мовою, яка використовується для 

радіотелефонного зв'язку, як складова процесу 

підготовки до офіційного оцінювання за рейтинговою 

шкалою ICAO, а також: 

 відновлення та підтримання рівня знань з англійської 

мови, яка використовується для радіотелефонного 

зв'язку; 

 активізацію англомовних навичок володіння та 

сприйняття усного мовлення в авіаційному 

контексті; 

 розвиток лінгвістичної стратегії мовленнєвої 

поведінки, яка необхідна при виникненні нештатних 

ситуацій на борту літака відповідно до вимог 1САО; 

 використання мови за допомогою комунікативних 

видів мовленнєвої діяльності, таких як групова та 

парна робота, рольові ігри, практика часткового 

завдання та завдання, пов’язані з вирішенням 

різноманітних проблем; 

 автоматизація навичок продукування чіткого діалогу 

під час виникнення аварійних/нестандартних 

ситуацій. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 80 годин, 10 робочих днів. 

ATC-ELG-REF-U53 

Програма курсу відновлення та підтримання   

5-го рівня володіння англійською мовою, яка 

використовується для радіотелефонного зв’язку 
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Мовна підготовка 

Програма містить такі модулі: 

 Модуль № 1. Знайомство та привітання. Мета та задачі курсу. 

Особливості оцінювання за шкалою ІСАО. Формат тесту та види 

тестових завдань. Тренувальні вправи. 

 Модуль № 2. Рекомендації та стратегії підготовки до тестування: 

Загальна підготовка до тестування. Тренувальні вправи. 

 Модуль № 3. Рекомендації та стратегії підготовки до тестування: 

Прогнозування змісту тесту. Тренувальні вправи. 

 Модуль № 4. Рекомендації та стратегії підготовки до тестування: 

Огляд способів та прийомів підготовки до тестування. Тренувальні 

вправи. 

 Модуль № 5. Рекомендації та стратегії підготовки до тестування: 

Як здолати хвилювання під час тестування. Формування впевненості та 

управління стресом. 

Тренувальні вправи. 

 Модуль № 6. Рекомендації та стратегії підготовки  до тестування: 

Організація підготовки до тестування. Тренувальні вправи. 

 Модуль № 7. Рекомендації та стратегії  підготовки  до тестування: 

Механічне запам'ятовування. Прийоми та способи запам'ятовування 

інформації. Тренувальні вправи. 

 Модуль № 8. Рекомендації та стратегії підготовки  до тестування: 

Підготовка до проходження тестування в режимі он-лайн. Тренувальні 

вправи. 

 Модуль № 9. Рекомендації та  стратегії підготовки до тестування: 

Корисні поради щодо тестування. Тренувальні вправи. 

 Модуль № 10. Вихідне тестування. 

 

Підготовка слухачів за Програмою передбачає: 

 ознайомлення з особливостями процедури тестування 

за відповідним форматом тесту, способами подолання 

труднощів, пов'язаних з його організаційними 

моментами; 

 ознайомлення зі структурними елементами тестового 

завдання та їх функціональним призначенням; 

 ознайомлення та оволодіння технікою виконання певних 

тестових завдань; 

 формування вміння працювати з різними формами 

стимулу (вербальна/невербальна/ комбінована) та 

форми презентації реакції-відповіді 

(вербальна/невербальна/ комбінована); 

  ознайомлення з різними видами відповідей у тестових 

завданнях (вибіркові/ конструйовані) та формування 

вміння швидко знаходити правильну відповідь у процесі 

тестування; 

  ознайомлення зі структурою бланків для відповідей та 

формування вміння оформляти правильну відповідь 

різними способами. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 80 годин, 10 робочих днів. 

ATC-ELG-TPRACT-U18 

Програма курсу підготовки фахівців обслуговування повітряного руху 

до проходження офіційного оцінювання на підтвердження рівня 

володіння англійською мовою, яка використовується для 

радіотелефонного зв’язку за шкалою ІСАО 
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 Професійна підготовка персоналу 

служби зв’язку, навігації та 

спостереження Украероруху 
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Базова підготовка  

Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Введення в спеціальність 

 Ознайомлення з основами повітряного руху та його 

аеронавігаційним обслуговуванням 

 Аеронавігаційне інформаційне обслуговування повітряного 

руху 

 Авіаційна метеорологія 

 Авіаційний електрозв'язок 

 Основи аеронавігації 

 Спостереження 

 Обробка даних 

 Контроль та управління обладнанням зв’язку, навігації та 

спостереження 

 Технічна експлуатація систем та засобів зв’язку, навігації 

та спостереження 

Елементи практичної підготовки відсутні 

 

Мета – усвідомити основи повітряного руху, його 

аеронавігаційного обслуговування, призначення, принцип 

дії та основи технічної експлуатації обладнання зв’язку, 

навігації та спостереження. 

Підготовка призначена для кандидатів на посади служби 

зв’язку, навігації та спостереження при прийомі на 

роботу. 

Слухачі повинні мати технічну освіту відповідного 

напряму. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Слухач отримує знання основ повітряного руху та 

складових його аеронавігаційного обслуговування, 

призначення та основних функцій засобів та систем 

організації повітряного руху (обробки даних, зв’язку, 

спостереження та радіонавігації). Успішні результати 

оцінювання знань з базової підготовки дають право 

слухачу на проходження другого етапу первинної 

підготовки – кваліфікаційної підготовки.  

Тривалість підготовки слухачів за Програмою:  38 годин, 5 робочих днів. 

Програма базової підготовки персоналу ЗНС 

ОрПР Державного підприємства обслуговування 

повітряного руху України 

ATSEP-CCC-U65 
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Зв’язок 

Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Авіаційний повітряний електрозв’язок 

 Радіоантенні системи 

 Комутація мовних повідомлень 

 Авіаційний наземний електрозв’язок 

 Системи комутації мовного зв’язку 

 Протоколи авіаційного наземного електрозв’язоку 

 Ознайомлення з мережами 

 Мережеві протоколи 

 Магістральна телекомунікаційна мережа Украероруху 

(МТМ Украероруху) 

 Європейські мережі 

 Глобальні мережі 

 Лінії зв’зку 

 Спеціальні лінії зв’язку 

 Наземні засоби об’єктивного контролю 

 Функціональна безпека 

Елементи практичної підготовки відсутні. 

 

Мета – засвоїти класифікацію, розташування, 

структуру, принципи побудови, основні вимоги, 

обмеження, параметри наземних засобів та систем 

зв’язку. 

Підготовка призначена для кандидатів на посади 

служби зв’язку, навігації та спостереження  при 

прийомі на роботу та персоналу зв’язку, навігації та 

спостереження організації повітряного руху при 

отриманні допуску до самостійної роботи за іншим 

напрямом. 

Слухачі повинні мати успішні результати оцінювання 

знань з базової підготовки. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з 

кваліфікаційної підготовки дають право слухачу на 

проходження наступного етапу професійної 

підготовки – стажування.  

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 78 годин, 10 робочих днів 

Програма кваліфікаційної підготовки персоналу 

ЗНС ОрПР Державного підприємства 

обслуговування повітряного руху України. 

Спеціалізація - зв’язок  

ATSEP-COM-QUAL-U73 
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Зв’язок  

Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Ознайомлення з мережами 

 Мережеві протоколи 

 Магістральна телекомунікаційна мережа Украероруху  

 Європейські мережі 

 Глобальні мережі 

 Лінії зв’язку 

 Спеціальні лінії зв’язку 

 Наземні засоби об’єктивного контролю 

 Функціональна безпека 

Елементи практичної підготовки відсутні. 

 

 

Мета – засвоїти призначення, принципи побудови, 

основні вимоги, обмеження, тактичні 

характеристики, параметри технічного стану 

засобів обміну даними. 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації.  

Тривалість подготовки слухачів за Програмою: 38 годин, 5 робочих днів 

Програма теоретичної складової курсів 

підтримання кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР за 

спеціалізацією – зв’язок – обмін даними 

ATSEP-COM-DATA-U78 
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Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Авіаційний повітряний електрозв’язок 

 Радіоантенні системи 

 Комутація мовних повідомлень 

 Авіаційний наземний електрозв’язок 

 Системи комутації мовного електрозв’язку 

 Протоколи авіаційного наземного електрозв’язку 

 Лінії зв’язку 

 Спеціальні лінії зв’язку 

 Наземні засоби об’єктивного контролю 

 Функціональна безпека 

Елементи практичної підготовки відсутні. 

 

Мета – засвоїти призначення, структуру, основні 

вимоги, обмеження, параметри засобів обміну мовною 

інформацією. 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження  організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації.  

Тривалість подготовки слухачів за Програмою: 38 годин, 5 робочих днів 

Програма теоретичної складової курсів 

підтримання кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР 

за спеціалізацією – зв’язок - обмін мовною 

інформацією  

ATSEP-COM-VOICE-U100 

Зв’язок  
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Навігація 

Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Загальні уявлення про навігацію 

 Приводні радіостанції  

 Автоматичний радіопеленгатор  

 Всебічно направлений азимутальний радіомаяк 

діапазону ДВЧ  

 Всебічно направлений далекомірний радіомаяк 

діапазону УВЧ  

 Система посадки метрового діапазону по приладах  

 Глобальна навігаційна супутникова система  

 Бортове обладнання 

 Функціональна безпека 

Елементи практичної підготовки відсутні. 

 

Мета – засвоїти класифікацію, розташування, 

структуру, принципи побудови, основні вимоги, 

обмеження, параметри наземних засобів 

радіонавігаційних систем, склад бортового обладнання 

та принципи вимірювання навігаційних елементів на 

повітряному судні за наземними засобами. 

Підготовка призначена для кандидатів на посади служби 

зв’язку, навігації та спостереження  при прийомі на 

роботу та персоналу зв’язку, навігації та 

спостереження організації повітряного руху при 

отриманні допуску до самостійної роботи за іншим 

напрямом. 

Слухачі повинні мати успішні результати оцінювання 

знань з базової підготовки. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з кваліфікаційної 

підготовки дають право слухачу на проходження 

наступного етапу професійної підготовки – стажування.  

Тривалість підготовки слухачів за Програмою:  30 годин, 4 робочих дні. 

Програма кваліфікаційної підготовки персоналу 

ЗНС ОрПР Державного підприємства 

обслуговування повітряного руху України. 

Спеціалізація - навігація 

ATSEP-NAV-QUAL-U70 
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Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Всебічно направлений азимутальний радіомаяк 

діапазону ДВЧ (VOR) 

Елементи практичної підготовки відсутні 

 

Мета – засвоїти призначення, класифікацію, 

структуру, основні вимоги, обмеження, принцип 

вимірювання на повітряному судні його положення за 

маяком VOR, параметри VOR та  їх моніторинг. 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації.  

Тривалість підготовки слухачів за Програмою:  6 годин, 1 робочий день. 

 Програма теоретичної складової курсів підтримання 

кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР за спеціалізацією  

навігація - всебічно направлений азимутальний 

радіомаяк  

ATSEP-NAV-VOR-U75 

Навігація 
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Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Приводна радіостанція 

Елементи практичної підготовки відсутні 

 

Мета – засвоїти призначення, класифікацію, 

структуру, основні вимоги, обмеження, принцип 

вимірювання на повітряне судно його положення за 

приводною радіостанцією, параметри приводних 

радіостанцій та їх моніторинг. 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації.   

Тривалість підготовки слухачів за Програмою:  6 годин, 1 робочий день. 

Програма теоретичної складової курсів 

підтримання кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР за 

спеціалізацією  навігація - приводні радіостанції  

ATSEP-NAV-NDB-U79 

Навігація 
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Тематичний план теоретичної підготовки: 

  Автоматичний радіопеленгатор 

Елементи практичної підготовки відсутні 

 

 

Мета – засвоїти призначення, принцип вимірювання 

пеленгу, структуру, основні вимоги, обмеження, 

параметри автоматичних радіопеленгаторів, 

моніторинг та передавання даних. 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою:  

 6 годин, 1 робочий день 

Програма теоретичної складової курсів 

підтримання кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР за 

спеціалізацією  навігація – автоматичні 

радіопеленгатори  

ATSEP-NAV-DF-U80 

Навігація 
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Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Всебічно направлений азимутальний радіомаяк 

діапазону ДВЧ 

Елементи практичної підготовки відсутні 

 

Мета – засвоїти призначення, класифікацію, 

структуру, основні вимоги, обмеження, принцип 

вимірювання на повітряному судні його положення за 

маяком DME, параметри DME та їх моніторинг. 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації.  

Тривалість підготовки слухачів за Програмою:  6 годин, 1 робочий день. 

Програма теоретичної складової курсів 

підтримання кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР за 

спеціалізацією  навігація - далекомірні радіомаяки  

ATSEP-NAV-DME-U81 

Навігація 
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Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Система посадки метрового діапазону по приладах 

(ILS) 

Елементи практичної підготовки відсутні 

 

Мета – засвоїти призначення, класифікацію, 

структуру, основні вимоги, обмеження, принцип 

вимірювання на повітряному судні його положення за 

маяками ILS, параметри радіомаячної системи 

посадки та  їх моніторинг 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації.  

Тривалість підготовки слухачів за Програмою:  6 годин, 1 робочий день 

Програма теоретичної складової курсів 

підтримання кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР за 

спеціалізацією  навігація - радіомаячні системи 

посадки   

ATSEP-NAV-ILS-U82  

Навігація 
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Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Всебічно направлений азимутальний радіомаяк 

діапазону ДВЧ (DVOR) 

Елементи практичної підготовки відсутні 

 

 

Мета – засвоїти призначення, класифікацію, 

структуру, основні вимоги, обмеження, принцип 

вимірювання на ПС його положення за маяком DVOR, 

параметри DVOR та їх моніторинг. 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації.  

Тривалість подготовки слухачів за Програмою: 6 годин, 1 робочий день. 

Програма теоретичної складової курсів підтримання 

кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР за спеціалізацією 

навігація  всебічно направлений азимутальний 

радіомаяк  

ATSEP-NAV-DVOR-U96 

Навігація 
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Спостереження  

Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Первинний оглядовий радіолокатор 

 Вторинний  оглядовий радіолокатор 

 Моноімпульсний вторинний  оглядовий 

радіолокатор з режимом S (М-ВОРЛ-S) 

 Вторинна бортова радіолокація 

 Автоматичне залежне спостереження (ADS) 

 Богатопозиційна система MLAT 

 Передавання даних спостереження 

 Інтерфейс ”людина-машина” 

 Функціональна безпека 

Елементи практичної підготовки відсутні 

 

 

Мета – засвоїти класифікацію, розташування, структуру, 

принципи побудови, основні вимоги, обмеження, параметри 

наземних засобів спостереження та особливості 

передавання даних спостереження; призначення та умови 

функціонування вторинного  оглядового радіолокатора. 

Підготовка призначена для кандидатів на посади служби 

зв’язку, навігації та спостереження  при прийомі на 

роботу та персоналу зв’язку, навігації та спостереження  

організації повітряного руху при отриманні допуску до 

самостійної роботи за іншим напрямом. 

Слухачі повинні мати успішні результати оцінювання 

знань з базової підготовки. 

Підготовка здійснюється за формою короткотермінового 

навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з кваліфікаційної 

підготовки дають право слухачу на проходження 

наступного етапу професійної підготовки – стажування.  

Тривалість подготовки слухачів за Програмою: 78 годин, 10 робочих днів. 

Програма кваліфікаційної підготовки персоналу 

ЗНС ОрПР Державного підприємства 

обслуговування повітряного руху України. 

Спеціалізація: спостереження 

ATSEP-SUR-QUAL-U71 
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Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Первинний оглядовий радіолокатор 

 Передавання даних спостереження 

Елементи практичної підготовки відсутні 

 

Мета – засвоїти структуру, принципи побудови, 

основні вимоги, обмеження, параметри первинного 

оглядового радіолокатора та особливості 

передавання даних спостереження; призначення та 

умови функціонування. 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації.  

Тривалість подготовки слухачів за Програмою: 14 годин, 2 робочих дні. 

Програма теоретичної складової курсів 

підтримання кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР за 

спеціалізацією  спостереження - радіолокатори 

первинні 

ATSEP-SUR-PSR-U83  

Спостереження  
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Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Вторинний оглядовий радіолокатор  

 Умови функціонування вторинного оглядового 

радіолокатора  

 Передавання даних спостереження 

 

Мета – засвоїти призначення, структуру, принципи 

побудови, основні вимоги, обмеження, параметри 

вторинного оглядового радіолокатора та особливості 

передавання даних. 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження  організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації. 

Тривалість подготовки слухачів за Програмою: 14 годин, 2 робочих дня 

Програма теоретичної складової курсів 

підтримання кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР за 

спеціалізацією  спостереження – вторинний 

оглядовий радіолокатор 

ATSEP-SUR-SSR-U84 

Спостереження  
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Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Автоматичне залежне спостереження (ADS) 

 Передавання даних спостереження 

Елементи практичної підготовки відсутні 

 

Мета – засвоїти призначення, структуру, принципи 

побудови, основні вимоги, обмеження, параметри 

автоматичного залежного спостереження ADS та 

особливості передавання даних. 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації.  

Тривалість подготовки слухачів за Програмою: 6 годин, 1 робочий день. 

Програма теоретичної складової курсів 

підтримання кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР за 

спеціалізацією  спостереження - залежне 

спостереження 

ATSEP-SUR-ADS-U85 

Спостереження  
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Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Багатопозиційна система спостереження MLAT 

 Передавання даних спостереження 

Елементи практичної підготовки відсутні 

 

Мета – засвоїти призначення, структуру, принципи 

побудови, основні вимоги, обмеження, параметри 

багатопозиційної системи спостереження MLAT та 

особливості передавання даних. 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження  організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації.  

Тривалість подготовки слухачів за Програмою: 6 годин, 1 робочий день 

Програма теоретичної складової курсів 

підтримання кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР за 

спеціалізацією  спостереження – багатопозиційна 

система 

ATSEP-SUR-MLAT-U86 

Спостереження  
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Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Метеорологічний радіолокатор 

 Передавання метеорологічних даних 

Елементи практичної підготовки відсутні 

 

Мета – засвоїти призначення, структуру, принципи 

побудови, основні вимоги, обмеження, параметри 

метеорологічного радіолокатора та особливості 

передавання даних. 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження  організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації.  

Тривалість подготовки слухачів за Програмою: 14 годин, 2 робочих дні. 

Програма теоретичної складової курсів 

підтримання кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР за 

спеціалізацією спостереження – метеорологічний 

радіолокатор 

ATSEP-SUR-MET-U93 

Спостереження  
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Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Радіолокатор обслуговування аеродромного руху 

Елементи практичної підготовки відсутні 

 

Мета – засвоїти структуру, принципи побудови, 

основні вимоги, обмеження, параметри радіолокатора 

обслуговування аеродромного руху та особливості 

передавання даних спостереження; призначення та 

умови функціонування. 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження  організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації.  

Тривалість подготовки слухачів за Програмою:  14 годин, 2 робочих дні. 

Програма теоретичної складової курсів підтримання 

кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР за спеціалізацією 

спостереження – радіолокатор обслуговування 

аеродромного руху  

ATSEP-SUR-SMR-U94 

Спостереження  
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Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Моноімпульсний вторинний радіолокатор з 

режимом S (М-ВОРЛ-S) 

 Умови функціонування моноімпульсного вторинного 

радіолокатора з режимом S 

 Передавання даних спостереження 

Елементи практичної підготовки відсутні. 

 

Мета – засвоїти призначення, структуру, принципи 

побудови, основні вимоги, обмеження, параметри 

моноімпульсного вторинного радіолокатора з 

режимом S та особливості передавання даних. 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження  організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації.  

Тривалість подготовки слухачів за Програмою: 14 годин, 2 робочих дні. 

Програма теоретичної складової курсів підтримання 

кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР за спеціалізацією  

спостереження – моноімпульсний вторинний 

радіолокатор з режимом S   

ATSEP-SUR-MSSR-S-U95 

Спостереження  
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Обробка даних 

Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Функціональна безпека 

 Системи обробки даних 

 Процес 

 Дані 

 Інтерфейс ”людина-машина” 

Елементи практичної підготовки відсутні. 

 

Мета – засвоїти призначення та технічні 

характеристики системи обробки даних та елементів 

її обладнання (апаратне та програмне забезпечення, 

з’єднання і т.д.), розуміти наслідки своїх дій і їх вплив 

на надане обслуговування. 

Підготовка призначена для кандидатів на посади служби 

зв’язку, навігації та спостереження  при прийомі на 

роботу та персоналу зв’язку, навігації та 

спостереження  організації повітряного руху при 

отриманні допуску до самостійної роботи за іншим 

напрямом. 

Слухачі повинні мати успішні результати оцінювання 

знань з базової підготовки. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з кваліфікаційної 

підготовки дають право слухачу на проходження 

наступного етапу професійної підготовки – стажування.  

Тривалість подготовки слухачів за Програмою: 38 годин, 5 робочих днів 

Програма кваліфікаційної підготовки персоналу ЗНС 

ОрПР Державного підприємства обслуговування 

повітряного руху України. Спеціалізація: обробка 

даних 

ATSEP-DAT-QUAL-U72 
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Обробка даних 

Тематичний план теоретичної підготовки: 

 Системи обробки даних 

 Процес 

 Дані 

Елементи практичної підготовки відсутні 

 

Мета – засвоїти призначення та технічні 

характеристики системи обробки даних та 

елементів її обладнання (апаратне та програмне 

забезпечення, з’єднання і т.д.). 

Підготовка призначена для персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження  організації повітряного руху, 

якому потрібне подовження допуску до самостійної 

роботи або підтвердження допуску у разі 

призупинення його дії за даною спеціалізацією. 

Слухачі повинні мати допуск до самостійної роботи 

за даною спеціалізацією. 

Підготовка здійснюється за формою 

короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка 

обладнана аудіовізуальними системами. 

Успішні результати оцінювання знань з теоретичної 

складової курсів підтримання кваліфікації дають 

право слухачу на проходження практичної складової 

курсів підтримання кваліфікації.  

Тривалість подготовки слухачів за Програмою: 22 години, 3 робочих дні. 

Програма теоретичної складової курсів 

підтримання кваліфікації персоналу ЗНС ОрПР за 

спеціалізацією – автоматизація оброблення даних  

ATSEP-DAT-DP-U87 
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Підготовка інструкторського та керівного складу  

Програма містить такі дисципліни: 

 Нормативне регулювання організації експлуатації 

засобів та систем зв’язку, навігації та 

спостереження в Україні 

 Основи концепції CNS/ATM 

 Принципи побудови засобів та систем зв’язку, 

навігації та спостереження обслуговування 

повітряного руху 

 Трудове право 

 Актуальні проблеми управління персоналом в 

системі організації повітряного руху 

Тематичний план практичної підготовки 

 Використання програмного забезпечення щодо 

роботи з документами 

 

 

Мета – організація та здійснення професійного навчання для забезпечення 

потрібного рівня компетентності працівників, які вже мають досвід роботи 

в якості керівника підрозділу зв’язку, навігації та спостереження та/або які 

затверджені до резерву на заміщення керівних посад у підрозділах зв’язку, 

навігації та спостереження . 

Підготовка призначена для керівних працівників провайдерів аеронавігаційного 

обслуговування, професійна діяльність яких пов’язана з впровадженням та 

експлуатацією засобів і систем зв’язку, навігації та спостереження . 

Слухачі повинні мати досвід керівної роботи або бути в резерві на 

заміщення керівних посад. 

Підготовка здійснюється за формою короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка обладнана 

аудіовізуальними системами. Практична підготовка проводиться в 

аудиторії, яка обладнана персональними комп’ютерами, які підключені до 

мережі Internet і системи E-Learning. 

Слухач отримує знання: 

 основ повітряного та  трудового права; 

 нових вимог нормативно-правових актів України з використання 

повітряного простору та експлуатації засобів та систем зв’язку, навігації 

та спостереження ; 

 нових підходів та заходів щодо забезпечення безпеки польотів під час 

обслуговування повітряного руху; 

 видів, форм та методів професійного навчання кадрів на виробництві; 

 принципів побудови та особливості технічної експлуатації сучасних 

засобів зв’язку, навігації, спостереження та обробки даних; 

 способів застосування у своїй роботі програмних засобів та 

автоматизованих систем; 

 нових підходів до управління людськими ресурсами. 

Тривалість проходження підготовки: 14 годин, 2 робочих дні. 

Програма підтримання кваліфікації керівного 

складу служби зв’язку, навігації та спостереження 

Державного підприємства обслуговування 

повітряного руху України 

ATSEP-SUP-U92 
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Підготовка інструкторського та керівного складу  

Програма містить такі дисципліни: 

 Організаційні питання щодо отримання/підтвердження 

допуску до самостійної роботи персоналу зв’язку, навігації 

та спостереження організації повітряного руху 

 Організація та проведення навчання на  етапі стажування 

персоналу зв’язку, навігації та спостереження організації 

повітряного руху 

Тематичний план практичної підготовки: 

 Розробити проект навчальної програми етапу стажування 

персоналу зв’язку, навігації та спостереження організації 

повітряного руху на конкретне обладнання (систему) 

робочого місця 

 Розробити методичні вказівки для практичних завдань або 

вправ для етапу стажування персоналу зв’язку, навігації та 

спостереження організації повітряного руху на конкретне 

обладнання (систему) робочого місця 

 

Мета – вивчення основних положень, щодо отримання/підтвердження 

допуску до самостійної роботи, організації етапу стажування та 

методичних рекомендацій для: розроблення навчальних програм, 

практичних завдань, проведення занять та оцінювання 

компетентності/кваліфікації персоналу зв’язку, навігації та 

спостереження організації повітряного руху. 

Підготовка призначена для працівників служби зв’язку, навігації та 

спостереження, які мають допуск до самостійної роботи на 

обладнанні. 

Слухачі повинні мати рівень попередньої підготовки, визначений 

вимогами Положення про професійну підготовку персоналу служби 

зв’язку, навігації та спостереження або вимогами ICAO та 

Eurocontrol. 

Підготовка здійснюється за формою короткотермінового навчання. 

Теоретична підготовка проводиться в аудиторії, яка обладнана 

аудіовізуальними системами. Практична підготовка проводиться в 

аудиторії, яка обладнана персональними комп’ютерами, які 

підключені до мережі Internet і системи E-Learning. 

Слухач отримує знання: 

основних положень, щодо отримання/підтвердження допуску 

стажиста до самостійної роботи; 

організації етапу стажування та методику розроблення навчальних 

програм та практичних завдань для етапу стажування. 

Успішні результати підготовки дають право слухачу на виконання 

обов’язків інструктора з обладнання на об’єкті зв’язку, навігації та 

спостереження. 

Тривалість подготовки слухачів за Програмою: 38 годин, 5 робочих днів. 

Програма підготовки інструкторів 

об’єктів зв’язку, навігації та 

спостереження 

ATSEP-INST-U64 
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Тестування щодо рівня володіння англійською мовою за шкалою Украероруху 

Програма містить такі уроки 

 Урок № 1 Підготовка під керівництвом викладача з мовної підготовки 

 Знайомство та привітання. Мета та задачі курсу. Особливості 

оцінювання за шкалою Украероруху. Формат тесту та види тестових 

завдань. Тренувальні вправи. 

 Урок № 2 Підготовка під керівництвом викладача з мовної підготовки 

 Рекомендації та  стратегії підготовки до тестування: Тренувальні 

вправи. 

 Урок № 3 Підготовка під керівництвом викладача з мовної підготовки 

 Рекомендації та  стратегії підготовки до тестування: Тренувальні 

вправи. 

 Урок № 4 Підготовка під керівництвом викладача з мовної підготовки 

 Рекомендації та стратегії підготовки до тестування: Тренувальні 

вправи. 

 Урок № 5 Підготовка під керівництвом викладача з мовної підготовки 

 Рекомендації та стратегії підготовки до тестування: Тренувальні 

вправи. 

 Урок № 6 Підготовка під керівництвом викладача з мовної підготовки 

 Рекомендації та  стратегії підготовки до тестування: Тренувальні 

вправи. 

 Урок № 7 Підготовка під керівництвом викладача з мовної підготовки 

 Рекомендації та  стратегії підготовки до тестування: Тренувальні 

вправи. 

 Урок № 8 Підготовка під керівництвом викладача з мовної підготовки 

 Рекомендації та  стратегії підготовки до тестування: Тренувальні 

вправи. 

 

Підготовка слухачів за Програмою передбачає: 

 ознайомлення з особливостями процедури тестування 

за відповідним форматом тесту, способами подолання 

труднощів, пов'язаних з його організаційними 

моментами; 

 ознайомлення зі структурними елементами тестового 

завдання та їх функціональним призначенням; 

 ознайомлення та оволодіння технікою виконання певних 

тестових завдань; ознайомлення з різними видами 

відповідей у тестових завданнях (завдання множинного 

вибору, завдання на встановлення відповідності, завдання 

на відтворення лексичної одиниці, завдання на письмо за 

заданими орієнтирами тощо.) та формування вміння 

швидко знаходити правильну відповідь у процесі 

тестування; 

 ознайомлення зі структурою бланків для відповідей та 

формування вміння оформляти правильну відповідь 

різними способами; 

 активізацію навичок писемного мовлення, що 

застосовується у діловій кореспонденції, та при 

підготовці доповідей і презентацій англійською мовою 

тощо; 

 автоматизацію англомовних навичок володіння та 

сприйняття усного мовлення в професійному контексті. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 64 години, 8 робочих днів. 

UKS-ELG-PRACT-U56 

Програма курсу підготовки до тестування 

щодо рівня володіння англійською мовою за 

шкалою Украероруху 
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Тестування щодо рівня володіння англійською мовою за шкалою Украероруху 

Тестування проводиться в два етапи (дні): перший день – письмова 

частина тесту, другий день – усна частина тесту. 

Заявки на тестування надсилаються факсимільним повідомленням 

або на електронну адресу начальника відділу організації навчання 

та сертифікації НСЦ Украероруху та секретаря комісії з 

тестування. 

Додаткова інформація розміщена у системі управління 

електронним навчанням (LMS) за адресою 

http://elearning.uksatse.aero (тільки для працівників Украероруху). 

 

Тестування працівників Украероруху та кандидатів на 

працевлаштування організовується і проводиться на 

базі НСЦ Украероруху спеціально створеною комісією. 

Тестування за шкалою Украероруху здійснюється з 

метою: 

 встановлення відповідності рівнів володіння 

англійською мовою працівників Украероруху 

встановленим вимогам; 

 визначення рівня володіння англійською мовою у 

кандидатів на працевлаштування.  

Учасниками тестування можуть бути: 

 працівники Украероруху, посадові інструкції яких 

містять вимоги щодо володіння англійською мовою за 

шкалою Украероруху та посади яких визначені у 

Переліку посад працівників Украероруху, до яких 

висуваються вимоги щодо володіння англійською 

мовою за шкалою Украероруху  

 працівники Украероруху, які плануються для 

переведення на посади до яких висуваються вимоги 

щодо володіння англійською мовою за шкалою 

Украероруху; 

 кандидати на працевлаштування в Украерорусі.  

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 64 години, 8 робочих днів. 

Тестування щодо рівня володіння 

англійською мовою за шкалою Украероруху 

(без підготовки) 

UKS-ELG-TEST 

http://elearning.uksatse.aero/
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Підготовка за програмами Академії Cisco 

Програма містить такі дисципліни: 

 Введення в мережеві технології 

 Основи комутації та маршрутизації 

 Масштабування мережі 

 З'єднання мереж 

 

Підготовка слухачів за даною 

Програмою передбачає отримання та 

систематизування базових знань в 

галузі функціонування та побудови 

сучасних мереж передачі даних та 

Internet, формування основних умінь та 

навичок технічної експлуатації 

мережевого обладнання. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 320 годин, 117 робочих днів (5 робочих днів – очна частина, 112 – дистанційна). 

Програма курсу підготовки/підтримання кваліфікації 

персоналу підрозділів із зв’язку, навігації та 

спостереження „Сертифікований Cisco спеціаліст 

початкового рівня з комутації та маршрутизації 

Cisco U76 
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Підготовка за програмами Академії Cisco 

Програма містить такі дисципліни: 

 Адміністрування мережевого обладнання Cisco  

 

Підготовка слухачів за даною Програмою 

передбачає надання знань в області 

сучасних технологій зв’язку в напрямку 

адміністрування маршрутизаторів та 

комутаторів Cisco в локальних мережах, 

а також формування основних умінь та 

навичок технічної експлуатації 

мережевого обладнання Cisco. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 78 годин, 10 робочих днів. 

Програма курсу перепідготовки персоналу 

підрозділів зв’язку, навігації та спостереження 

„Адміністрування мережевого обладнання CISCO 

в локальних мереж” 

Cisco U25 
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Підготовка за програмами Академії Cisco 

Програма містить такі дисципліни: 

 Забезпечення безпеки в мережах зв’язку 

 

Підготовка слухачів за цією Програмою 

передбачає отримання та 

систематизацію знань в галузі базової 

безпеки мереж, розроблення політик 

безпеки та технічної експлуатації 

мережевого обладнання, формування вмінь 

та навичок по розробці безпечної 

інфраструктури, розпізнавання та 

прораховування мережевих загроз та їх 

усунення, а також оновлення знань та 

навичок слухачів, які мають сертифікати 

Cisco CCNA R&S 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 70 годин, 10 робочих днів. 

Програма курсу підтримання/відновлення кваліфікації 

персоналу підрозділів із зв’язку, навігації та 

спостереження „Сертифікований CISCO мережевий 

спеціаліст з безпеки мереж” 

Cisco-SEC 
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Семінари для персоналу з обслуговування телекомунікаційних мереж на базі Мережевої Академії CISCO Украероруху  

Семінар розкриває такі напрямки: 

 Перспективи планування мереж 

 Поглиблений погляд на протоколи динамічної 

маршрутизації (EIGRP, OSPF,BGP) та взаємодія 

між ними 

 Керування маршрутами  

 Протокол IPv6  

 

Даний семінар передбачає набуття 

навичок по налаштуванню та 

обслуговуванню як локальних, так і 

глобальних мереж. Основною метою 

семінару є набуття знань про 

використання мережевого обладнання 

Cisco в багатопротокольному середовищі 

(Здатність підтримки мереж розміром 

від 100 до 500 вузлів. Розуміння взаємодії 

пристроїв з використанням 

різноманітних протоколів таких як: 

OSPF, EIGRP, BGP, IPv6.). 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 8 робочих днів. 

Технічний семінар CCNP ROUTE 
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Семінари для персоналу з обслуговування телекомунікаційних мереж на базі Мережевої Академії CISCO Украероруху  

Семінар розкриває такі напрямки: 

 Побудова великих мереж 

 Протоколи та технології направлені на захист 

мереж на другому рівні 

 Технології та протоколи що направлені на 

підвищення доступності ресурсів мереж та 

збільшення швидкості передачі даних 

 Моніторинг мереж 

 

Даний семінар передбачає набуття 

навичок з налаштування та 

обслуговування локальних мереж, 

забезпечення мережевої безпеки та інших 

мережевих сервісів, а також подальший 

розвиток здібностей, необхідних для 

будівництва мереж, що масштабуються, 
на базі технологій багаторівневої 

комутації. 

Тривалість підготовки слухачів за Програмою: 5 робочих днів. 

Технічний семінар CCNP SWITCH 
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Навчальні приміщення та обладнання 

Фонд навчальних приміщень та обладнання НСЦ Украероруху складається з: 

 

 чотирьох комп’ютерних класів 

 десяти лекційних мультимедійних аудиторій 

 класу для підготовки фахівців ЗНС 

 брифінг-кімнати 

 актової зали 

 класу Cisco 

 бібліотеки 

 системи організації електронного навчання 

 диспетчерських тренажерів 



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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 предтренажерна, 

 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. 

Навчальні приміщення та обладнання 
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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. 



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. 

Навчальні приміщення та обладнання 
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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. 



Навчальні приміщення та обладнання 
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Бібліотека НСЦ Украероруху здійснює інформаційне 

та бібліографічне обслуговування слухачів, працівників 

усіх підрозділів за всіма напрямами діяльності НСЦ 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 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. 



Система організації електронного навчання 

Електронне навчання впроваджено на базі сучасної 

системи організації електронного навчання LMS Elearning 

4G, за допомогою якої слухачі мають можливість: 
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 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. 

Більш докладну інформацію щодо переліку актуальних 

програм підготовки НСЦ Украероруху та отримання 

доступу до системи організації електронного навчання 

можливо отримати сайті LMS Elearning 4G                                                     

за адресою: http://elearning.uksatse.aero/ 

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


Диспетчерський локаційний тренажер Radar MaxSim Adacel 

Навчальні приміщення та обладнання 

87 

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 ICAO; 

 Відображати змодельовану повітряну обстановку з урахування типів та 

характеристик радіолокаційних засобів, що використовуються; 

 Створювати в процесі тренування ситуацій відмови радіолокаційного обладнання, 

навігаційних засобів, бортового обладнання, а також моделювати аварійні та 

непередбачувані обставини; 

 Записувати та відтворювати вправи. 



Диспетчерський тренажер аеродромної диспетчерської вишки  з 

відображенням аеродромного руху Adacel (3D-TOWER) 
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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 інтенсивністю 

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 

http://www.adacel.com/MaxSimATC.html
http://www.adacel.com/MaxSimATC.html
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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  

http://www.eurocontrol.int/services/radar-skills-trainer-rst
http://www.eurocontrol.int/services/radar-skills-trainer-rst
http://www.eurocontrol.int/services/radar-skills-trainer-rst
http://www.eurocontrol.int/services/radar-skills-trainer-rst
http://www.eurocontrol.int/services/radar-skills-trainer-rst
http://www.eurocontrol.int/services/radar-skills-trainer-rst
http://www.eurocontrol.int/services/radar-skills-trainer-rst


Тренажерне обладнання Intelligent Communication Environment (ICE) 
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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 програмне забезпечення ICE встановлено на 

ноутбуках, кількість яких є достатньою для забезпечення навчання в групі, де більше 

10 осіб.  


