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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ДІЇ ПОЛОЖЕННЯ 

Положення про професійну підготовку персоналу організації повітряного руху в 
Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України (далі – 
Положення) розроблено фахівцями Державного підприємства обслуговування 
повітряного руху України (далі – Украерорух) на підставі нормативно-правових актів 
України та міжнародних документів з питань професійної підготовки та сертифікації 
авіаційного персоналу, а також досвіду роботи персоналу ОрПР Украероруху.  

Положення регламентує систему заходів, спрямованих на організацію, 
проведення, забезпечення та перевірку професійної підготовки персоналу ОрПР 
Украероруху.  

Витрати на організацію, проведення та забезпечення професійної підготовки 
персоналу ОрПР Украероруху  фінансуються за рахунок коштів підприємства.  

Наявність та результати проходження працівником курсів професійної 
підготовки, перепідготовки, підтримання/відновлення та підвищення кваліфікації 
враховується:  

– при черговій атестації;  
– при обранні на посаду за конкурсом чи укладанні контракту.  
Підготовка персоналу ОрПР інших організацій (підприємств), у тому числі й 

авіаційного персоналу іноземних держав, здійснюється відповідно до чинного 
законодавства України та міжнародних актів цивільної авіації та згідно з вимогами 
цього Положення.  

Іноземні навчальні заклади, установи та організації, а також іноземні фахівці 
залучаються до участі у професійній підготовці персоналу ОрПР Украероруху за 
пріоритетними напрямами підтримання/відновлення та підвищення кваліфікації на 
підставі відповідних міжнародних договорів, у тому числі договорів про міжнародну 
технічну допомогу, а також договорів про співробітництво між українськими та 
іноземними навчальними закладами, інших договорів із зарубіжними партнерами, 
укладених і зареєстрованих відповідно до вимог законодавства України. 

Положення є основним документом, що визначає порядок та процедури щодо: 
– організації, здійснення та забезпечення професійної підготовки персоналу 

Украероруху; 
– перевірки компетенції та допуску до роботи персоналу ОрПР; 
– перепідготовки, підтримання/відновлення та підвищення кваліфікації 

персоналу ОрПР; 
– підтримання/відновлення та підвищення кваліфікації інструкторсько-

викладацького складу навчальних підрозділів Украероруху. 
Положенням регламентовано професійну підготовку персоналу (фахівців): 
– обслуговування повітряного руху (ОПР), включаючи персонал 

диспетчерського обслуговування повітряного руху (управління повітряним рухом), 
польотно-інформаційного обслуговування повітряного руху (ПІО), аеродромного 
польотно-інформаційного обслуговування (органів AFIS); 

– зі взаємодії (ВЗ); 
– контролю та координації повітряного руху (ККПР); 
– управління використанням повітряного простору (менеджменту повітряного 

простору) (УВПП); 
– організації потоків повітряного руху (ОППР); 
– передпольотного інформаційного обслуговування повітряного руху (ППІО); 
– з метеорологічного обслуговування аеронавігації на маршрутах/у районах 

польотів (МЕТ); 
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– з питань нагляду за безпекою польотів у системі ОрПР і розслідування 

авіаційних подій (інцидентів) та інспектування авіаційної діяльності (УБП та РАП); 
– навчальних підрозділів Украероруху – НСЦ, РЦПК, ТЦ РСП; 
– керівного складу підрозділів ОрПР. 
Дія Положення поширюється на:  
– керівний склад Украероруху, відповідальний за підтримання та підвищення 

рівня професійної підготовки персоналу ОрПР відповідно до кваліфікаційних вимог за 
посадою; 

– персонал навчальних підрозділів Украероруху, на які покладено завдання та 
відповідальність щодо методичного керівництва та методичного забезпечення 
професійної підготовки персоналу ОрПР, організації та здійснення навчального 
процесу, а саме: Навчально-сертифікаційний центр Украероруху (НСЦ) з 
функціонально підпорядкованими йому Регіональними центрами підвищення 
кваліфікації фахівців об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного 
руху України (РЦПК) та тренажерними центрами регіональних структурних 
підрозділів (ТЦ РСП). Навчальні підрозділи Украероруху повинні відповідати 
сертифікаційним вимогам, встановлених державою для навчальних закладів, що 
здійснюють професійну підготовку авіаційного персоналу;  

– учасників процесу професійної підготовки (слухачів).  
    
1.2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

При розробці цього Положення використовувались такі нормативно-правові акти 
та документи: 

Повітряний кодекс України. 
Положення про використання повітряного простору України, затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002, № 401. 
Положення про Державну авіаційну службу України, затверджене Указом 

Президента України від 06.04.2011, №398/2011. 
Положення про об’єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху 

України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.1999  №1281. 
Правила видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджені наказом 

Міністерства транспорту України від 7 грудня 1998 року № 486 та зареєстровані в 
Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 року за № 833/3273 (зі змінами та 
доповненнями). 

Правила сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки 
спеціалістів з організації повітряного руху, затверджені наказом Міністерства 
транспорту України від 2 квітня 2004 року № 275 та зареєстровані в Міністерстві 
юстиції України 23 квітня 2004 року за № 526/9125. 

Методичні рекомендації щодо проведення сертифікаційних перевірок 
власників/кандидатів на отримання свідоцтв диспетчера служби руху та Примірне 
положення про місцеву кваліфікаційну комісію, затверджене наказом 
Державіаадміністрації від 14.04.2008 № 275(зі змінами та доповненнями). 

Порядок внесення записів до підпунктів XII та XIII додаткової частини 
свідоцтва диспетчера служби руху, затверджений наказом Державіаадміністрації 
від 21.07.2008 № 495. 

Чинний Сертифікат Державіаслужби України виданий Державному підприємству 
обслуговування повітряного руху України на право здійснювати підготовку для 
отримання відповідних свідоцтв спеціалістів організації повітряного руху та/або 
внесення рейтингів, доповнень до рейтингів, спеціальних відміток у свідоцтва цих 
спеціалістів. 
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Технічний регламент Всесвітньої Метеорологічної Організації №49, том I, «Общие 

метеорологические стандарты и рекомендуемая практика», видання 2012 року. 
ВМО-№1083 «Наставление по применению стандартов образования и 

подготовки кадров в области метеорологии и гидрологии», том I «Метеорология».  
Наставление по применению стандартов образования и подготовки кадров в 

области метеорологии и гидрологии, том I (Доповнення VIII до Технічного регламенту 
ВМO) «Метеорология» ВМО-№1083, видання 2012 року. 

Додаток 3 до Конвенції про міжнародну цивільну  авіацію «Метеорологическое 
обеспечение международной аэронавигации». 

Керівництво з оцінки компетентності авіаційного метеорологічного персоналу 
Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, затверджене 
наказом Украероруху від 10.12.2013 №431. 

Наказ Державіаслужби від 21.04.2006 №296 «Про організацію та виконання 
ознайомлювальних польотів фахівцями ОПР Украероруху».  

Додаток 1 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію; ICAO Annex 1 To the 
Convention on International Civil Aviation (2001). Personnel Licensing. 

Руководство по созданию и работе авиационных учебных центров (Dос 9401-
AN/921), ICAO. 

Руководство по обучению (Doc 7192-AN/857), ICAO (частини А-1, В-5, F-1). 
Guidelines for Common Core Content and Training Objectives for Air Traffic 

Controllers Training (Phase 1: Revised). 
Specifications on Training Methods and Tools’ (EATMP,2000b – T16). 
Документ Євроконтролю Т14 Guidelines for ATCO Common Core Content Initial Training. 
Регулятивна вимога Євроконтролю з безпеки "Персонал служб організації 

повітряного руху" (ESARR 5). 
Положення про нагляд за безпекою польотів у системі організації повітряного 

руху, затверджене наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.05.2010 
№ 320 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.06.2010 за № 446/17741. 

Застосування систем управління безпекою польотів провайдерами послуг ОрПР 
(EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement (ESARR). ESARR 3 – Use of Safety 
Management Systems by ATM Service Providers). 

Положення про місцеву кваліфікаційну комісію Украероруху, затверджене 
наказом Украероруху від 04.07.2012 № 308 та погоджене Державіаслужбою України 
(зі змінами та доповненнями). 

Збірник документації Служби аеронавігаційного обслуговування Украероруху. 
Положення про інтегровану  систему управління Украероруху, введене у дію 

наказом Украероруху від 17.01.2013 №20 (зі змінами та доповненнями). 
 
1.3. ВИЗНАЧЕННЯ 
У цьому Положенні терміни мають такі значення: 
Базова підготовка – перший етап початкової підготовки диспетчерів УПР, 

спрямований на здобуття фундаментальних знань та навиків, необхідних для 
подальшої рейтингової підготовки. 

Група метеорологічного обслуговування – оперативний підрозділ об’єкту 
аеронавігаційного обслуговування, який структурно входить до Центру організації 
повітряного руху та виконує завдання із забезпечення такого виду аеронавігаційного 
обслуговування, як метеорологічне обслуговування на маршрутах/у районах 
польотів. 

                    Редакція 3.0 від 01.09.2014 р.                              Док. № TCC.REG-PTAP/3.0-001 13 



Положення про професійну підготовку персоналу організації повітряного руху 
в Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України 

 
Диспетчер управління повітряним рухом (диспетчер УПР/диспетчер 

повітряного руху/диспетчер служби руху) - особа, яка здійснює диспетчерське 
обслуговування повітряного руху та має свідоцтво диспетчера служби руху з 
чинними рейтингами відповідно до наданих прав. 

Диспетчер управління повітряним рухом-стажист – особа, яка успішно 
закінчила початкову підготовку за затвердженою програмою, отримала відповідну 
кваліфікацію, має свідоцтво студента-диспетчера служби руху та призначена на 
посаду диспетчера УПР-стажиста відповідного РСП для того, щоб розпочати 
підготовку в органі/об’єкті ОПР РСП (СОПР).  

Диспетчер-інструктор служби руху (диспетчер-інструктор УПР, диспетчер-
інструктор РДЦ, диспетчер-інструктор АДЦ, диспетчер-інструктор АДВ) – особа, яка має 
чинне свідоцтво диспетчера служби руху, спеціальну відмітку диспетчера-інструктора, 
виконує обов'язки з організації та проведення тренування на диспетчерському тренажері 
та стажування на робочому місці диспетчера УПР, теоретичної та практичної підготовки 
фахівців ОПР, а також іншу навчально-методичну роботу на відповідному об’єкті ОПР та 
тренажерному центрі НСЦ/РЦПК/РСП.  

Диспетчер-інструктор з підготовки на робочому місці (позаштатний диспетчер-
інструктор) – особа, яка має діюче свідоцтво диспетчера служби руху, спеціальну 
відмітку диспетчера-інструктора, що дає право здійснювати стажування на робочому 
місці диспетчера УПР органу/об’єкту ОПР відповідно до чинного рейтингу. 

Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажеру – особа, яка має свідоцтво 
диспетчера служби руху, досвід диспетчерської та інструкторської роботи та успішно 
закінчила курси за відповідною програмою підготовки диспетчерів-інструкторів, виконує 
обов'язки з організації та проведення занять на диспетчерському тренажері та іншому 
тренажерному обладнанні, теоретичної та практичної підготовки, а також іншу 
навчально-методичну роботу в тренажерному центрі відповідного РСП (НСЦ, РЦПК).  

Допуск до роботи/робочий допуск (допуск): 
- дозвіл на виконання відповідних посадових обов’язків фахівцем ОПР, 

пов'язаний з відповідним рейтингом, з рейтинговим(ми) доповненням(ми), із 
зазначенням робочого місця/сектору органу/об’єкту ОПР, на які поширюються 
повноваження надані власнику цього рейтингу та рейтингових доповнень, або  

- дозвіл на виконання посадових обов’язків за відповідним напрямом діяльності 
в системі ОрПР (для фахівців УВПП, ККПР, ОППР, ПІО, ВЗ, МЕТ, ППІО тощо), 
пов’язаний з відповідним робочим місцем і посадовими повноваженнями. 

Доповнення у свідоцтві – дозвіл, внесений у додаткову частину свідоцтва 
диспетчера служби руху, який підтверджує особливу кваліфікацію фахівця відповідно 
до чинних рейтингів.  

Екзаменатор – (екзаменатор МКК/сертифікаційної комісії/НСЦ/РЦПК) це особа, 
яка має необхідну професійну підготовку, досвід проведення теоретичних занять, 
перевірок (тестування) теоретичних знань спеціалістів відповідного напрямку діяльності 
для видачі/продовження терміну дії відповідного свідоцтва або рейтингу та якій 
Державіаслужбою України надано право перевіряти та оцінювати рівень теоретичних 
знань з сертифікаційних дисциплін (здійснювати сертифікаційні перевірки).  

Експерт – (експерт МКК/сертифікаційної комісії/НСЦ/РЦПК/органу ОПР) це 
особа, яка здатна проводити експертну оцінку рівня теоретичних знань з рейтингових 
дисциплін та практичних навиків на секторах/робочих місцях об’єктів/органів ОПР та 
на диспетчерських тренажерах відповідно до завдань та мети оцінювання та якій 
Державіаслужбою України надано право здійснювати сертифікаційні перевірки. 
Експерт повинен мати чинне свідоцтво диспетчера служби руху з відповідними 
рейтингами та допусками.  
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        Електронне навчання – систематизоване навчання, яке здійснюється з 
обов’язковим застосуванням електронних, комп'ютерних технологій та комп'ютерної 
техніки. Електронне навчання може здійснюватися як у виді очної так і у виді 
дистанційної форми навчання. 

Інструктор - загальний термін, що визначає особу, яка вповноважена 
виконувати обов'язки з організації та проведення теоретичної та практичної 
підготовки, а також іншу навчально-методичну роботу. Інструктор може бути штатним 
або позаштатним.  

Інструкторський склад ТЦ (старший диспетчер-інструктор диспетчерського 
тренажера, диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера, старший інструктор та 
інструктор диспетчерського тренажера) – особи, до функціональних обов’язків яких 
входить організація та проведення професійної підготовки фахівців ОПР, а також 
проведення перевірок фахівців ОПР, визначених цим Положенням з використанням 
диспетчерських тренажерів, іншого тренажерного обладнання з веденням 
радіотелефонного зв'язку англійською та російською мовами.  

Компетентність – сукупність знань, навиків та вмінь, потрібних для виконання 
завдань відповідно до встановлених вимог (стандартів). 

Контроль за повітряним рухом – моніторинг повітряного руху з метою 
координації загального та операційного повітряного руху поза межами тимчасово 
зарезервованого повітряного простору та поза встановленими маршрутами ОПР, а 
також контроль за дотриманням режиму польотів. 

Курси цільового призначення – форма перепідготовки, 
підтримання/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу ОрПР. Курси 
цільового призначення організуються та проводяться для вивчення нового 
обладнання або нових функцій засобів автоматизації (АС КПР), сучасних 
технологічних процесів ОПР, законодавчих та нормативно-правових актів, а також 
при введенні нової структури та/або класифікації повітряного простору, введенні 
нових правил, процедур та видів ОПР тощо.  

Навчальний пакет – сукупність навчальних і методичних матеріалів, для 
використання інструктором (викладачем) та/або слухачем при організації та 
проведенні/проходженні курсу підготовки/семінару за затвердженою в установленому 
порядку програмою підготовки/семінару. 

Об’єкт ОПР – підрозділ Украероруху до складу якого може входити один або 
декілька органів ОПР. 

Перепідготовка – вид професійної підготовки, що спрямована на оволодіння 
іншою спеціалізацією, спорідненою з раніше здобутою первинною професією. Для 
фахівців ОПР перепідготовка організовується для забезпечення належного рівня 
знань, навиків і умінь для одержання додаткового рейтингу, доповнень до рейтингу 
(одержання додаткових допусків в межах рейтингу) або при зміні операційного 
середовища (впровадження нових правил, процедур) або оснащення 
(переобладнання, модернізації автоматизованих робочих місць, АС КПР і т.п.).  

Персонал ОрПР – особи призначені виконувати обов’язки, які безпосередньо 
пов’язані з наданням послуг ОрПР (обслуговування повітряного руху, управління 
використанням (менеджмент) повітряного простору, організація потоків повітряного руху), 
потрібних для забезпечення безпечного руху повітряних суден на всіх етапах польоту. 
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Персонал ОПР – диспетчери управління повітряним рухом, старші диспетчери 

управління повітряним рухом (напрямів), керівники польотів, начальники об’єктів 
ОПР та їх заступники, диспетчери-інструктори об’єктів ОПР, диспетчери/старші 
диспетчери польотної інформації, диспетчери/старші диспетчери органів AFIS, 
диспетчери пунктів передпольотного інформаційного обслуговування, диспетчери 
управління повітряним рухом-стажисти.  

Персонал МЕТ – синоптики груп метеорологічного обслуговування, які 
безпосередньо пов’язані з наданням послуг щодо метеорологічного обслуговування 
аеронавігації на маршрутах/ у районах польотів. 

Персонал УБП та РАП - особи призначені виконувати обов’язки щодо нагляду 
за безпекою польотів у системі ОрПР і розслідування авіаційних подій (інцидентів) та 
інспектування авіаційної діяльності. 

Початкова підготовка – вид професійної підготовки за теоретичними та 
практичними завданнями, що забезпечує рівень професійної кваліфікації, необхідний 
для продуктивної професійної діяльності.  

Підтримання/відновлення кваліфікації – вид професійної підготовки, що 
проводиться з метою періодичного підтримання/відновлення раніше здобутих та 
надання додаткових знань, навиків і умінь, потрібних для виконання функціональних 
обов’язків у конкретних умовах та підтвердження необхідного рівня компетентності за 
посадою, яку обіймає працівник. 

Підвищення кваліфікації – вид професійної підготовки, що організується та 
здійснюється з метою надання додаткових знань, навиків і умінь, що пов’язані зі 
зміною профілю роботи, необхідних під час виконання робочих завдань і функцій, та 
які передбачають підвищені кваліфікаційні вимоги відносно існуючих.  

План навчальних заходів – документ, що містить цільову настанову вивчення 
дисципліни, перелік тем/підтем передбачених занять із вказівкою для кожного заняття 
його виду, завдання, змісту, рівня оволодіння знань та умінь (таксономію), обсягу часу, що 
виділений для його проведення, навчальні матеріали та посилання, перелік 
рекомендованої для використання літератури.  

План підготовки – документ, що містить перелік навчальних дисциплін, 
передбачених для здійснення підготовки, та розподіл навчального часу між ними, 
розподіл навчального часу за видами проведення занять (вправ) з кожної 
дисципліни, форму звітності та оцінки знань, навиків і умінь слухачів. Він деталізує 
вимоги підготовки до кожної навчальної дисципліни або теми занять для досягнення 
мети підготовки. План підготовки є основою для розробки навчальних програм 
дисциплін. 

План підготовки в структурному підрозділі Украероруху – розроблений та 
затверджений план структурованої підготовки за визначеними завданнями, 
спрямований на досягнення та підтримання діючих кваліфікаційних стандартів 
компетентності на виробництві.  

Програма підготовки – найбільш узагальнений документ, в якому вказуються 
мета та перелік завдань підготовки, які класифіковані за навчальними дисциплінами, 
темами й підтемами, необхідними для досягнення мети підготовки.  

Програма підготовки може складатися із певної кількості курсів, які проводяться 
для задоволення конкретних потреб у навчанні.  

Програма підготовки не відображає часу, який буде витрачений на навчання, 
методів та порядку проведення занять (вправ) для виконання завдань підготовки.  
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Професійна підготовка персоналу ОрПР (ОПР) – система організаційних, 

дидактичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту професійної 
освіти певного кваліфікаційного рівня (рейтингу) відповідно до міжнародних та 
державних стандартів і вимог виробництва. Процес професійної підготовки 
персоналу ОрПР (ОПР) складається з: початкової підготовки, підготовки в 
структурному підрозділі Украероруху, перепідготовки, підтримання/відновлення та 
підвищення кваліфікації за відповідним напрямом професійної діяльності. 

Рейтингове доповнення – дозвіл, внесений до рейтингу або пов'язаний з ним, 
який є його невід'ємною частиною і в якому зазначаються особливі умови, права або 
обмеження, що стосуються власника цього рейтингу. 

Рейтингова підготовка : 
- складова початкової підготовки диспетчерів УПР, метою якої є отримання 

свідоцтва студента-диспетчера служби руху та забезпечення готовності стажиста до 
підготовки в органі ОПР, або 

- складова перепідготовки власників свідоцтва диспетчера служби руху, яка 
спрямована на отримання додаткового рейтингу.  

Розклад занять – детальний опис змісту навчання, що випливає з плану 
підготовки та подається у порядку, який відповідає послідовності викладання тем, 
вивчення яких є обов’язковим для досягнення необхідного рівня кваліфікації.  

Свідоцтво диспетчера служби руху (свідоцтво диспетчера управління 
повітряним рухом) – документ встановленого зразка, який засвідчує, що особа має 
певний рівень кваліфікації для забезпечення відповідного диспетчерського 
обслуговування, і містить особисті дані та інформацію про професійну та медичну 
придатність, включаючи отримані рейтинги, допуски та терміни їх дії, а також інші 
відомості щодо компетентності /некомпетентності як диспетчера УПР. 

Свідоцтво студента-диспетчера служби руху – документ встановленого 
зразка, який засвідчує, що особа успішно закінчила початкову підготовку за 
затвердженою програмою та має право проходити підготовку в підрозділі ОПР 
(РСП/СОПР). 

Слухач – особа, зарахована до навчального підрозділу Украероруху для  
навчання за програмами відповідних курсів підготовки, перепідготовки, 
підтримання/відновлення та підвищення кваліфікації.  

Стажист  – особа, яка: 
1) має свідоцтво диспетчера служби руху та проходить підготовку в РСП 

(РЦПК) для отримання додаткового рейтингу та/або рейтингового доповнення або 
робочого допуску; 

2) має свідоцтво студента-диспетчера служби руху, призначена на посаду 
диспетчера УПР - стажиста та проходить підготовку в РСП (РЦПК) для отримання 
свідоцтва диспетчера служби руху та чинного рейтингу та доповнення (допуску) до 
нього; 

3) проходить підготовку (стажування) в РСП (РЦПК) для отримання допуску до 
роботи в якості керівника польотів, старшого диспетчера УПР, старшого диспетчера 
УПР напрямів, диспетчера-інструктора; 

4) проходить підготовку (стажування) у відповідному підрозділі Украероруху 
для отримання допуску до самостійної роботи (для фахівців УВПП, ККПР, ОППР, 
ПІО, ВЗ, МЕТ, ППІО).  
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Стажування - форма перепідготовки, підтримання/відновлення та підвищення 

кваліфікації персоналу ОрПР. Стажування проводиться для засвоєння кращого 
вітчизняного та зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок щодо 
виконання обов'язків на займаній посаді або на посаді вищого рівня.  

Фахівець управління використанням повітряного простору (менеджменту 
повітряного простору)  – особа, що здійснює функції з управління використанням 
повітряного простору в  відповідному органі УВПП (ASM). 

Фахівець обслуговування повітряного руху – посадова особа, яка має 
свідоцтво диспетчера служби руху або оператора служби руху та відповідні права 
здійснювати обслуговування повітряного руху (диспетчерське обслуговування, 
польотно-інформаційне, аварійне обслуговування), а також посадові особи, які 
вповноважені здійснювати керівництво зміною, органом ОПР, відділами, 
підрозділами, напрямами з організації обслуговування повітряного руху та 
здійснюють інспектування органів ОПР.  

Фахівець контролю та координації повітряного руху – особа, яка здійснює  
функції  контролю та координації повітряного руху, а також контроль за режимом 
польотів ПС відповідно до своєї посадової інструкції.  
 

1.4. СКОРОЧЕННЯ 
         У цьому Положенні скорочення мають такі визначення: 
 
АДВ аеродромна диспетчерська вишка  
АДЦ аеродромно-диспетчерський центр 
АНО аеронавігаційне обслуговування 
АС КПР автоматизована система керування повітряним рухом 
ВЗ взаємодія 
ВЛП 
ДТ 

весняно-літній період 
диспетчерський тренажер 

ЗНС зв’язок, навігація, спостереження  
ІТП інженерно-технічний персонал 
КДТ комплексний диспетчерський тренажер 
ККПР контроль та координація повітряного руху 
КРП контроль за режимом польоті  
МКК місцева кваліфікаційна комісія 
НСЦ Навчально-сертифікаційний центр Украероруху 
ОЗП осінньо-зимовий період 
ОПР обслуговування повітряного руху 
ОППР організація потоків повітряного руху 
ОрПР організація повітряного руху 
ОЦВС Об’єднана цивільно-військова система організації повітряного руху 

України 
ПІО польотно-інформаційне обслуговування 
ППІО передпольотне інформаційне обслуговування 
ПКС потенційно-конфліктна ситуація 
ПС повітряне судно 
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РАП 
РДЦ 

розслідування авіаційних подій (інцидентів) 
районний диспетчерський центр 

РСП регіональний структурний підрозділ 
РТЗ радіотехнічне забезпечення 
РЦПК регіональний центр підвищення кваліфікації фахівців ОЦВС  
СОПР 
СЦМЗА 
СУБ 

служба обслуговування повітряного руху 
система централізованого метеорологічного забезпечення аеронавігації 
система управління безпекою польотів 

УВПП управління використанням повітряного простору 
УПР 
УБП   
ТЦ 
ЦА 

управління повітряним рухом 
управління безпекою польотів  
тренажерний центр 
цивільна авіація 

AFIS 
 
ACP 
 

Aerodrome Flight 
Information Service 
Area Control Procedural 
Rating  

польотно-інформаційне обслуговування на 
аеродромі 
рейтинг процедурного контролю району 
(диспетчерське обслуговування району 
процедурне) 

ACS Area Control Surveillance 
Rating  

рейтинг контролю району за засобами 
спостереження (диспетчерське обслуговування 
району за засобами спостереження) 

АРР Approach Control 
Procedure 

диспетчерське обслуговування підходу 
процедурне  

APS Approach Control 
Surveillance Rating  

рейтинг контролю підходу за засобами 
спостереження 

APS Approach Control 
Surveillance 

диспетчерське обслуговування підходу за 
засобами спостереження 

ARO  ATS Reporting Office  пункт збору донесень (повідомлень) щодо ОПР  
AIS Aeronautical information 

service 
служба аеронавігаційної інформації (САІ) 

ASM  Airspace Management менеджмент повітряного простору (управління 
використанням повітряного простору) 

ATM  Air Traffic Management  організація повітряного руху (ОрПР) 
FMP  Flow Management 

Position  
пункт організації потоків повітряного руху  

ІСАО International Civil 
Aviation Organization 

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) 

IFR Instrument Flight Rules  правила польотів за приладами (ППП)  
ТМА Terminal Сontrol Аrea термінальний диспетчерський район (ТДР) 
TWR Tower Control Unit 

(Aerodrome Control 
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2. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ  

2.1. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ 
РУХОМ  

Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом (УПР) 
організується та здійснюється за наступними видами: 

– початкова підготовка; 
– спеціалізована рейтингова підготовка в НСЦ; 
– підготовка в органі/об’єкті ОПР РСП (СОПР); 
– безперервна підготовка;  
– підвищення кваліфікації. 
 
2.1.1. Початкова підготовка  
Початкова підготовка здійснюється в сертифікованих Державіаслужбою України 

навчальних закладах, підрозділах, центрах та організаціях, зареєстрованих на 
території України, які здійснюють професійну підготовку персоналу ОПР за 
затвердженими в установленому порядку програмами. 

Початкова підготовка організується та здійснюється з метою підготовки слухача 
до підготовки в органі/об’єкті ОПР РСП (СОПР).  

Початкова підготовка здійснюється послідовно впродовж двох етапів: етапу 
базової підготовки та етапу рейтингової підготовки. Проводиться за програмами, 
затвердженими встановленим порядком Державіаслужбою України. Включає 
теоретичну підготовку та практичну підготовку на диспетчерському тренажері. 
Програми початкової підготовки розробляються відповідно до специфікації 
Євроконтролю та вимог міжнародних організацій цивільної авіації. 

Набуті за цей період знання та навички повинні гарантувати, що слухач, якого 
навчають, зможе за складних обставин успішно виконувати свої функціональні 
обов’язки в умовах високої інтенсивності повітряного руху. Компетентність слухача 
після завершення підготовки повинна оцінюватися за результатами відповідних 
випробувань (тестів, іспитів, заліків та ін.) 

Успішне завершення початкової підготовки є однією з умов отримання слухачем 
свідоцтва студента-диспетчера служби руху. Таке свідоцтво надає слухачеві 
можливість розпочати стажування на робочому місці органу/об’єкту ОПР 
Украероруху. Підготовка в органі/об’єкті ОПР РСП (СОПР) розпочинається не пізніше 
шести місяців від дати видачі свідоцтва студента-диспетчера служби руху. Порядок 
видачі/скасування та форму свідоцтва студента-диспетчера служби руху визначено 
Правилами видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні. 

 
2.1.1.1. Базова підготовка 
Метою базової підготовки є підготовка слухача до етапу рейтингової підготовки. 

На етапі базової підготовки викладаються дисципліни за темами та завданнями, що 
вимагають загальних авіаційних знань, розуміння предмету та уміння 
використовувати засвоєний матеріал у конкретних умовах. 

Базова підготовка слухачів організується та здійснюється за затвердженими 
програмами в навчальних закладах з підготовки авіаційного персоналу, центрах 
підвищення кваліфікації авіаційного персоналу, учбово-тренувальних, сертифікаційних, 
навчально-сертифікаційних центрах (відділах) підприємств, установ, які мають 
відповідний сертифікат на такий вид діяльності, виданий Державіаслужбою України. 
Навчання здійснюється за принципом поєднання теоретичної та практичної підготовки. 
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2.1.1.2. Рейтингова підготовка 
Рейтингова підготовка проводиться з метою підготовки слухача до наступного 

етапу – підготовки в органі/об’єкті ОПР РСП (СОПР). 
Етап рейтингової підготовки розподіляється на декілька навчальних модулів, для 

надання можливості зосередитися на завданнях, що чітко визначають відповідний вид 
діяльності.  

Протягом рейтингової підготовки допускається підготовка слухача за програмою 
декількох навчальних модулів. Компетентність слухача визначається шляхом 
оцінювання його знань, навиків та вмінь за допомогою комп’ютерного тестування або 
усних (письмових) іспитів (заліків), виконання залікових вправ на диспетчерському 
тренажері (іншому тренажерному обладнанні) після завершення відповідного модуля. 

Тривалість підготовки залежить від розподілу часу за планом підготовки. У плані 
вказується тривалість навчання з урахуванням часу на проведення іспитів, заліків, 
тренувань на диспетчерських тренажерах і на інших технічних засобах навчання. 

 
2.1.2. Спеціалізована рейтингова підготовка в НСЦ 
Організується та здійснюється на базі НСЦ з метою підготовки власників 

свідоцтва студента-диспетчера служби руху, призначених на посаду «диспетчер 
УПР- стажист» в підрозділи ОПР Украероруху до підготовки в органі/об’єкті ОПР РСП 
(СОПР). Здійснюється за відповідною програмою підготовки, затвердженою 
Державіаслужбою України. 

За умов проходження кандидатом на отримання свідоцтва студента-диспетчера 
служби руху початкової підготовки (базової та рейтингової фази) в НСЦ, 
спеціалізована рейтингова підготовка не проводиться. 

  
2.1.3. Підготовка в органі/об’єкті ОПР  РСП (СОПР) 
Здійснюється послідовно за трьома основними етапами: 
– перехідне навчання; 
– підготовка до стажування на робочому місці; 
– стажування на робочому місці. 
Організується згідно з наказом директора РСП та проводиться на базі 

тренажерних центрів РСП та РЦПК РСП (далі – РСП), а також безпосередньо на 
робочому місці/секторі об’єкта ОПР РСП (СОПР) з метою підготовки диспетчера 
УПР-стажиста (далі – стажист) до самостійного обслуговування повітряного руху. 

Здійснюється на підставі затверджених директором РСП планів підготовки 
диспетчерів УПР в РСП. Плани підготовки диспетчерів УПР в РСП розробляються на 
підставі типового плану підготовки (Додаток 1). Типовий план охоплює всі етапи 
підготовки в РСП та встановлює вимоги до процесу підготовки диспетчерів УПР. 

Плани підготовки диспетчерів УПР в РСП розробляються групою провідних 
фахівців ОПР з числа інструкторського та керівного складу об’єктів ОПР та 
тренажерних центрів. Ця група призначається наказом директора РСП та діє на 
постійній основі з метою безперервної актуалізації змісту плану шляхом його 
поточного перегляду та внесення змін у разі потреби.  

Частини планів підготовки диспетчерів УПР в РСП, що відносяться до етапів 
перехідного навчання та підготовки до стажування на робочому місці, мають 
переглядатися не менш, ніж один раз на рік. Плани підготовки диспетчерів УПР в 
РСП є об’єктом регулярного перегляду, що відбувається одразу після внесення будь-
яких змін до робочих інструкцій, положень про об’єкти/органи ОПР тощо. 

Всі плани підготовки відповідного РСП та будь-які зміни до них розглядаються 
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секцією методичної ради. Переглянутий та підготовлений на наступний рік план 
підготовки диспетчерів УПР в РСП затверджується директором РСП, як правило, до 
25 грудня поточного року. 

Для контролю за навчальною діяльністю стажиста диспетчером-інструктором 
ведеться щоденник підготовки стажиста в РСП за відповідним рейтингом(-ами) (далі 
– щоденник стажування, зразки наведено у Додатках 2 та 2А). Щоденник стажування 
є звітним документом та зберігається у заступника директора з УПР протягом одного 
року від моменту отримання стажистом допуску до самостійної роботи. 
        Тривалість підготовки в органі/об’єкті ОПР РСП визначена у табл. 1. 

 

Таблиця 1
Тривалість підготовки в регіональних структурних підрозділах Украероруху 

Етапи підготовки та їх тривалість, годин Рейтинги  
та доповнення (допуски)  

до них 
Перехідне 
навчання 

Підготовка до 
стажування на 
робочому місці 

Стажування на 
робочому місці 

Загальна 
тривалість, 

годин* 

TWR     20 30 160 210 
TWR/GMC 20 20 160 200 
TWR/AIR 20 20 160 200 
TWR/GMS 20 20 280 320 
TWR/ RAD 20 20 160 200 
TWR/GMC/GMS 20 20 200 240 
TWR/AIR/RAD 20 20 240 280 
TWR/AIR/GMC 20 20 200 240 
TWR/AIR/GMC/GMS 20 20 240 280 
TWR/GMC/GMS/AIR/RAD 20 20 280 320 
APP 20 20 180 220 
APP, APS/ RAD 30 50 400 480 
APP, APS/ ADS 30 50 400 480 
ACP 20 20 180 220 
ACP, ACS/RAD 30 50 400 480 
ACP, ACS/ADS 50 80 400 530 

*Примітка – при одночасній підготовці для отримання декількох рейтингів, незалежно 
від їх кількості, тривалість підготовки визначається за тим рейтингом 
для отримання якого кількість годин є найбільшою;   

– тривалість кожного етапу підготовки визначається відповідним планом 
підготовки в РСП і може бути перерозподілена між етапами в межах 
встановленої загальної тривалості усіх трьох етапів. 

2.1.3.1. Перехідне навчання 
Перехідне навчання проводиться в органі/об’єкті ОПР РСП після рейтингової 

/спеціалізованої рейтингової підготовки та спрямоване на досконале та поглиблене 
вивчення теоретичних та деяких практичних аспектів діяльності відповідного 
органу/об’єкту ОПР, виходячи з особливостей даного робочого місця/сектора ОПР, 
на якому проводитиметься стажування. 

Тривалість перехідного навчання визначена у табл.1. 
Перехідне навчання здійснюється за щоденним графіком роботи та розкладом занять. 
У період перехідного навчання дозволяється вивчення документів та окремих 

тем плану підготовки із стажистами у складі групи за відповідним рейтингом(-ами) 
чисельністю не більше 10 чоловік або самостійно під керівництвом або контролем 
диспетчера-інструктора служби руху/диспетчера-інструктора диспетчерського 
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тренажеру ТЦ РСП (РЦПК), який несе відповідальність за якість та ефективність 
проведення перехідного навчання.  

Ступінь успішності стажистів протягом перехідного навчання визначається 
поточним оцінюванням, результати якого заносяться до щоденника стажування.  

Поточне оцінювання рівня знань, навиків і умінь проводиться за чотирибальною 
системою, якою визначені оцінки: 2 – «незадовільно»; 3 – «задовільно»; 4 – «добре»; 
5 – «відмінно».  

Ступінь готовності стажиста до переходу на наступний етап підготовки 
визначається диспетчером-інструктором за допомогою підсумкового оцінювання.  

Таке оцінювання може проводитися у формі: 
а) усного опитування; 
б) письмового опитування; 
в) комп’ютерного тестування.  
При здійсненні комп’ютерного тестування результати оцінюються за 

чотирибальною системою з відсотковою шкалою: 
– 5 «відмінно»           –  85÷100% правильних відповідей; 
– 4 «добре»              –  80÷84% правильних відповідей; 
– 3 «задовільно»          –  75÷79% правильних відповідей; 
– 2 «незадовільно»  – менше 75% правильних відповідей (можливість 

перездачі).  
Результати підсумкового оцінювання заносяться до щоденника стажування. 
Висновок про готовність стажиста до наступного етапу підготовки робить 

диспетчер-інструктор за позитивними результатами підсумкового оцінювання. 
У разі отримання оцінки «незадовільно», повторне оцінювання стажиста 

проводиться експертом МКК Украероруху в присутності диспетчера-інструктора 
служби руху/диспетчера-інструктора диспетчерського тренажеру, але не раніше двох 
днів після першого оцінювання.  

За умов отримання оцінки «незадовільно» за результатами повторного 
оцінювання, рішення про доцільність подальшої підготовки – переходу до наступного 
етапу: підготовки до стажування на робочому місці приймається директором РСП за 
поданням заступника директора з УПР.  

 
2.1.3.2. Підготовка до стажування на робочому місці  
Підготовка до стажування на робочому місці проводиться на базі тренажерних 

центрів РСП та РЦПК, які відповідальні за якість та ефективність проведення 
підготовки до стажування на робочому місці.  

Підготовка до стажування на робочому місці проводиться диспетчером-
інструктором служби руху або диспетчером-інструктором диспетчерського тренажеру. У 
окремих випадках, як виняток, може проводитися диспетчером-інструктором з 
підготовки на робочому місці (позаштатним диспетчером-інструктором). 

За допомогою тренажерного обладнання детально відпрацьовуються 
теоретичні аспекти перехідного навчання та формуються навики та уміння їхнього 
практичного застосування під час стажування на робочому місці.  

Тривалість етапу підготовки до стажування на робочому місці визначена у табл.1. 
Підготовка до стажування здійснюється за щоденним графіком роботи та 

розкладом занять. 
При проведенні тренажерних занять кількість стажистів на одного диспетчера-

інструктора не повинна перевищувати кількості робочих місць на секторі ОПР. 
Тренажерні заняття для стажистів, які проходять стажування за рейтингами, 

визначеними для аеродромного диспетчерського обслуговування, можуть 
проводитися у вигляді рольової гри або на тренажерному обладнанні. 
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Тренажерна вправа та рольова гра є основними методами проведення 

тренажерних занять, які розробляються на основі практичних завдань та умов, 
визначених планами стажування на робочому місці/секторі. Кожна тренажерна 
вправа описується призначеним диспетчером-інструктором відповідно до 
затвердженої форми (Додаток 3). Усі описи тренажерних вправ зберігаються у 
старшого-диспетчера інструктора диспетчерського тренажеру.  

Тривалість кожної вправи має складати одну годину (60 хв.). 
Примітка:  Обліковим часом практичного заняття на диспетчерському тренажері є час, 

витрачений безпосередньо на робочому місці. До облікового часу практичних 
занять не відноситься час, витрачений на проведення інструктажу та розбору, а 
також перерви між вправами. 

Перед початком тренажерної вправи повинен проводитися інструктаж. Якщо 
планується проведення декількох вправ одна за одною, то можна проводити один 
структурований інструктаж. У такому ж порядку проводиться розбір заняття(-ть) після 
тренажерної(-их) вправи (вправ). 

Ступінь успішності стажистів протягом підготовки до стажування визначається 
за допомогою поточного оцінювання. Результати поточного оцінювання за кожним 
етапом заносяться до бланку поточного оцінювання.  

Забороняється приступати до виконання наступної вправи, якщо не досягнуто 
позитивних результатів у попередній вправі.  

Готовність стажиста до переходу на інший етап підготовки визначається за 
допомогою підсумкового оцінювання.  

Під час проведення підсумкового оцінювання повинен бути присутній 
диспетчер-інструктор, що проводитиме стажування на робочому місці. Процедура 
підсумкового оцінювання фіксується за допомогою засобів об’єктивного контролю (за 
наявності технічної можливості). Матеріали об’єктивного контролю зберігаються в ТЦ 
РСП (РЦПК) до отримання стажистом свідоцтва диспетчера служби руху.  

Результати підсумкового оцінювання вносяться до щоденника стажування. При 
позитивних оцінках диспетчер-інструктор робить висновок про готовність стажиста до 
наступного етапу підготовки – стажуванню на робочому місці. 

У разі отримання оцінки «незадовільно» за результатами підсумкового 
оцінювання стажисту призначається повторне оцінювання. Таке оцінювання 
здійснюється експертом МКК Украероруху в присутності диспетчера-інструктора, 
який проводив підготовку до стажування на робочому місці та диспетчера-
інструктора, який буде здійснювати стажування на робочому місці. 

У разі отримання оцінки «незадовільно» за результатами повторного 
оцінювання, рішення про доцільність подальшої підготовки – переходу до наступного 
етапу: стажуванню на робочому місці приймається директором РСП за поданням 
заступника директора з УПР.  

  
2.1.3.3. Стажування на робочому місці  
Стажування на робочому місці є заключним та найбільш відповідальними 

етапом підготовки, який спрямований на закріплення навиків, придбаних на 
попередньому етапі підготовки, та отримання стажистом достатнього досвіду 
самостійно здійснювати УПР на відповідному робочому місці/секторі.  

Для проведення стажування на робочому місці/секторі ОПР за кожним 
стажистом закріпляється диспетчер-інструктор служби руху або диспетчер-інструктор 
з підготовки на робочому місці (далі – диспетчер-інструктор).  

Закріплення диспетчера-інструктора за стажистом оформлюється наказом 
директора відповідного РСП, у якому зазначаються завдання, умови стажування, 
дата початку стажування та його тривалість в годинах, у відповідності з табл. 1. 

Примітка: Обліковим часом стажування є час затрачений безпосередньо на робочому місці.  
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Стажування на робочому місці здійснюється за графіком роботи чергової зміни 

органу/об’єкту ОПР, за якою закріплений стажист. 
Ступінь успішності стажистів протягом стажування на робочому місці 

визначається за допомогою поточного оцінювання виконання практичних завдань.  
Перед кожним чергуванням диспетчер-інструктор повинен проводити 

індивідуальний навчальний інструктаж стажиста, а по закінченні – індивідуальний 
розбір роботи. 

У разі відсутності або незначної інтенсивності повітряного руху протягом 
певного періоду часу диспетчер-інструктор має право прийняти рішення щодо 
тимчасової підготовки стажиста на диспетчерському тренажері або іншому 
тренажерному обладнанні. При цьому стажування на робочому місці не вважається 
припиненим або перерваним.  

Готовність стажиста до оцінювання рівня його компетентності експертами МКК  
визначається за допомогою підсумкового оцінювання.  

Результати підсумкового оцінювання вносяться до щоденника стажування. При 
позитивних оцінках диспетчер-інструктор робить висновок про готовність стажиста до 
експертного оцінювання, яке здійснюється відповідно до пункту 2.1.6.  

У разі отримання оцінки «незадовільно» за результатами підсумкового 
оцінювання,  диспетчер-інструктор робить висновок про неготовність стажиста до 
експертного оцінювання. Подовження тривалості стажування на робочому місці 
(підготовки в підрозділі ОПР) не допускається. 

Рішення про подальше використання стажиста на посадах в РСП (СОПР) 
приймається директором РСП за поданням заступника директора з УПР.  

Впродовж кожного етапу підготовки стажист має право висловлювати свою 
думку керівництву РСП відносно якості та ефективності стажування.  

 
2.1.4. Безперервна підготовка 
До безперервної підготовки відносяться: 
– підтримання/відновлення кваліфікації; 
– перепідготовка. 
 
2.1.4.1. Підтримання/відновлення кваліфікації  
Підтримання/відновлення кваліфікації фахівців ОПР (диспетчер УПР, старший 

диспетчер УПР,  старший диспетчер УПР напрямів, керівник польотів, диспетчер-
інструктор служби руху, а також інші посадові особи, які мають чинне свідоцтво 
диспетчера служби руху) організується та проводиться безперервно на регулярній 
основі з метою відновлення, поглиблення та підтримання раніше здобутих та 
надання додаткових знань, навиків та умінь, потрібних для виконання 
функціональних обов’язків відповідно до посади, яку обіймає працівник. 

До підтримання/відновлення кваліфікації відносяться наступні види підготовки: 
– професійне навчання;  
– підготовка до роботи в осінньо-зимовий (ОЗП) і весняно-літній (ВЛП) періоди; 
– підготовка для продовження терміну дії свідоцтва диспетчера службу руху; 
– підготовка до дій в аварійних ситуаціях та непередбачуваних обставинах; 
– підготовка за програмою підтримання/відновлення кваліфікації; 
– підготовка за програмою відновлення/отримання рейтингів; 
– підготовка при виникненні сумнівів щодо компетентності фахівця ОПР; 
– мовна підготовка; 
– підтримання кваліфікації фахівців ОПР щодо знання та застосування 

стандартної фразеології радіообміну. 
Зазначені види підготовки можуть застосовуватися окремо або об’єднуватися з іншими.  
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Навчання за зазначеними видами підготовки організується та здійснюється 

безпосередньо в РСП (СОПР), РЦПК, НСЦ. Зміст та тривалість підготовки 
визначається програмами та планами. Періодичність проведення названих вище 
видів підготовки встановлюється Украерорухом, виходячи з виробничих потреб.  

На базі навчальних підрозділів Украероруху створюється система електронного 
навчання фахівців ОПР, завданням якої є забезпечення проведення вищевказаних 
видів підготовки, короткострокових курсів підтримання/відновлення кваліфікації 
фахівців ОПР з конкретних виробничих питань, а також курсів 
підтримання/відновлення рівня володіння англійською мовою.  

 
2.1.4.1.1. Професійне навчання – один з видів безперервної підготовки в 

системі підтримання/відновлення кваліфікації, що організується та здійснюється в 
РСП для вирішення завдань за наступними напрямками: 

– виконання заходів зазначених у щомісячних планах; 
– оперативного вивчення документів, що регламентують діяльність системи ОПР; 
– систематичний аналіз недоліків, помилок та порушень, що виникли під час 

ОПР, як профілактичний захід з метою їх усунення у подальший роботі;  
– підтримання/відновлення рівня володіння англійською мовою. 
Відповідальність за організацію, якість та своєчасність проведення такого 

навчання в РСП покладається на заступника директора з УПР, в СОПР – на 
начальника АДВ-КП (АДЦ-КП), в черговій зміні – на керівника польотів.  

Форму, методи та засоби проведення занять визначає особа відповідальна за 
організацію професійного навчання. 

Заняття проводяться керівним складом, диспетчерами-інструкторами служби 
руху та фахівцями за напрямками діяльності.  

Облік присутніх на заняттях, назва документу та результати засвоєння 
фіксуються у Журналі обліку професійного навчання.  

Професійне навчання проводиться щомісячно за відповідним планом.  
Для проведення професійного навчання надається 8 годин на місяць.  
Тематика професійного навчання розробляється на кожен квартал, з 

попереднім розглядом на засіданні секції методичної ради Украероруху і може 
коригуватися з урахуванням поточних вимог на наступний період. 

Тематика занять доводиться до відома фахівців, які залучаються до навчання 
не пізніше, ніж за два тижні до дати проведення занять. 

Всі матеріали занять (конспекти, наочні матеріали) рекомендується зберігати в 
електронній бібліотеці НСЦ. 

У випадку відсутності на заняттях фахівця, який залучається до навчання, з 
об’єктивних причин він вивчає матеріали самостійно. У разі потреби можуть 
організовуватися індивідуальні заняття. Про вивчення такими фахівцями матеріалів 
за тематикою професійного навчання здійснюється запис у журналі обліку 
професійного навчання, який підтверджується їх підписами. 

Мовна підготовка для поточного підтримання/відновлення рівня володіння 
англійською мовою є складовою частиною професійного навчання, яке організується 
та проводиться згідно з відповідною програмою.  

 
2.1.4.1.2. Підготовка до роботи в ОЗП/ВЛП є складовою частиною 

професійного навчання, який організується та проводиться в РСП (СОПР) згідно з 
планами РСП (СОПР), що розробляються на підставі відповідних планів заходів 
підготовки підрозділів Украероруху до роботи в ОЗП/ВЛП.  

Обов’язковим елементом підготовки є відпрацювання фахівцями ОПР 
тренажерних вправ щодо дій в аварійних ситуаціях та непередбачуваних обставинах. 
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2.1.4.1.3. Підготовка для продовження терміну дії свідоцтва диспетчера 

службу руху здійснюється власниками свідоцтва диспетчера служби руху самостійно. 
При необхідності підготовка може організовуватися безпосередньо на базі ТЦ РСП 
(РЦПК) перед закінченням терміну дії свідоцтва. Така підготовка може включати 
теоретичну підготовку за сертифікаційними дисциплінами та тренування на 
диспетчерському тренажері ТЦ РСП (РЦПК). Тривалість підготовки залежить від 
рівня підготовленості фахівця ОПР і визначається в кожному випадку окремо. 

 
2.1.4.1.4. Підготовка до дій в аварійних ситуаціях та непередбачуваних 

обставинах здійснюється з метою відновлення, поглиблення та підтримання знань, 
навиків та умінь, потрібних для надання ефективного та якісного диспетчерського та 
аварійного обслуговування при виникненні аварійних та непередбачуваних ситуацій, 
а також випадків погіршення параметрів системи ЗНС. 

Така підготовка проводиться на регулярній основі за затвердженою директором 
РСП програмою. У разі необхідності така підготовка може здійснюватися за рішенням 
заступника директора з УПР. 

Організується та здійснюється на базі РЦПК, тренажерних центрів РСП і 
проводиться диспетчерами-інструкторами диспетчерських тренажерів або 
диспетчерами-інструкторами служби руху (РДЦ/АДВ/АДЦ). Підготовка складається з 
теоретичної та практичної підготовки. 

Теоретична підготовка є складовою щомісячного професійного навчання. 
Практична підготовка проводяться один раз на півріччя та є складовою 

частиною підготовки до роботи в ОЗП/ВЛП. Загальна тривалість такої підготовки 
складає 2 години та проводиться в один день.  

В окремих випадках така підготовка може здійснюватися в НСЦ за 
затвердженою в установленому порядку програмою. 

 
2.1.4.1.5. Підготовка за програмою підтримання/відновлення кваліфікації 

організується та здійснюється з метою відновлення, поглиблення та підтримання 
раніше здобутих та надання додаткових знань, навиків та умінь, потрібних для 
виконання функціональних обов’язків. Проводиться на базі РЦПК та НСЦ за 
програмами, затвердженими Державіаслужбою України.  

Потреба в проведенні такої підготовки визначається директором РСП на 
підставі подання заступника директора з УПР. 

 
2.1.4.1.6. Підготовка за програмою відновлення/отримання рейтингів 

проводиться на базі РЦПК, тренажерних центрів РСП та НСЦ за програмою, 
затвердженою Державіаслужбою України. 

Власники чинних свідоцтв диспетчера служби руху, які мали більше ніж один 
рейтинг, при перерві у виконанні своїх функціональних обов’язків, передбачених 
одним із цих рейтингів:  

- від одного до шести місяців – проходять перевірку практичних навиків з ОПР 
на диспетчерському тренажері та на робочому місці, яка здійснюється диспетчером-
інструктором або керівником польотів (старшим диспетчером УПР, старшим 
диспетчером УПР напрямів). При цьому оформляється протокол перевірки 
практичних навиків з ОПР, згідно з додатком 13 до Правил видачі свідоцтв 
авіаційному персоналу в Україні; 

- шість місяців і більше – проходять підготовку в підрозділі ОПР в обсязі 20 
годин тренажерної підготовки та не менше 1 години на кожному РМ, де 
підтверджується допуск до роботи. При цьому оформляються відповідні протоколи 
перевірки практичних навиків з ОПР згідно з додатком 13 до Правил видачі свідоцтв 
авіаційному персоналу в Україні. 
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Власники  свідоцтв диспетчера служби руху, які мають перерву в роботі 

диспетчером УПР:  
- від одного до шести місяців – проходять перевірку практичних навиків з ОПР на 

диспетчерському тренажері та на робочому місці, яка здійснюється експертом МКК 
Украероруху. При цьому оформляється протокол перевірки практичних навиків з ОПР, 
згідно з додатком 13 до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні; 

-  від шести місяців до двох років  - проходять підготовку в НСЦ або на базі 
РЦПК, тренажерних центрів РСП за затвердженою Державіаслужбою України 
програмою відновлення/отримання рейтингів для диспетчерів управління повітряного 
руху відповідно до того рейтингу, який потребує відновлення/отримання, в обсязі 40 
годин тренажерної підготовки та не менше 1 години на кожному РМ, де 
підтверджується допуск до роботи. По закінченні підготовки, експертом МКК 
Украероруху здійснюється перевірка практичних навиків з ОПР на диспетчерському 
тренажері та на робочому місці. При цьому оформляється протокол перевірки 
практичних навиків з ОПР згідно з додатком 13 до Правил видачі свідоцтв 
авіаційному персоналу в Україні; 

- більше ніж два роки – проходять підготовку (базову та рейтингову) в НСЦ або 
на базі РЦПК, тренажерних центрів РСП за спеціальною програмою для 
відновлення/отримання рейтингів. Такою програмою може бути скорочена програма 
початкової підготовки (базова та рейтингова фази) диспетчерів управління 
повітряним рухом. Обсяг і тривалість підготовки визначаються затвердженою 
Державіаслужбою України програмою. Успішне завершення такої підготовки є 
необхідною умовою для переходу фахівців ОПР до підготовки в органі/об’єкті ОПР 
РСП (СОПР). При цьому тривалість проведення усіх етапів підготовки в підрозділі 
ОПР визначається як 30 % від часу, що вказаний у табл.1 цього Положення. 

Фахівці, які раніше не здійснювали ОПР у повітряному просторі України 
(авіаційний персонал, який має досвід роботи з ОПР лише в повітряному просторі 
інших держав) проходять  підготовку (базову та рейтингову фази) в НСЦ або на базі 
РЦПК, тренажерних центрів РСП за спеціальною програмою для 
відновлення/отримання рейтингів. Такою програмою може бути скорочена програма 
початкової підготовки (базова та рейтингова) диспетчерів управління повітряним 
рухом. Обсяг і тривалість підготовки визначаються затвердженою Державіаслужбою 
України програмою. Така підготовка є однією із необхідних умов для отримання 
свідоцтва студента-диспетчера служби руху, що має передувати підготовці в 
підрозділі ОПР. При цьому, тривалість проведення усіх етапів підготовки в підрозділі 
ОПР визначається згідно з табл.1 цього Положення.  

 
2.1.4.1.7.  Підготовка при виникненні сумнівів щодо компетентності фахівця ОПР 

проводиться за рішенням МКК Украероруху у випадку виникнення сумнівів щодо 
компетентності фахівця ОПР у зв’язку з допущенними ним помилками (порушеннями) 
при здійсненні обслуговування повітряного руху. Обсяг, тривалість і тематику 
(завдання) підготовки (у тому числі теоретичної та практичної складових) визначає 
МКК Украероруху. Підготовка здійснюється в РСП (РЦПК) за індивідуальним планом.  

 
2.1.4.1.8. Мовна підготовка здійснюється з метою підтримання/відновлення 

або підвищення рівня володіння англійською мовою, яка використовується для 
радіотелефонного зв’язку та підготовки персоналу до офіційного оцінювання. 

Мовна підготовка проводиться відповідно до вимог нормативно-правових 
документів, які регламентують професійну підготовку та сертифікацію авіаційного 
персоналу, а також вимог ICAO та Євроконтролю. 

Обсяг, види та тривалість такої підготовки визначаються виходячи з виробничих 
потреб підприємства. Підготовка організується та здійснюється на базі НСЦ, РЦПК та 
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ТЦ РСП за програмою, яка затверджується генеральним директором Украероруху.  

Мовна підготовка здійснюється за комбінованою формою навчання, яка передбачає: 
– щорічну підготовку (електронне навчання) без відриву від виробництва із 

застосуванням мультимедійного обладнання; 
– щорічну практичну підготовку з відривом від виробництва на базі НСЦ або РЦПК; 
– підготовку в інших навчальних закладах (в тому числі в англомовних країнах) 

за окремим планом.  
Тривалість підготовки визначається відповідними програмами. 
Електронна складова мовної підготовки здійснюється в РЦПК та ТЦ РСП під час 

професійного навчання під керівництвом викладачів з мовної підготовки.  
Методичне керівництво, моніторинг рівня володіння англійською мовою фахівців 

ОПР, а також здійснення контролю ефективності реалізації програм підготовки 
покладається на НСЦ. На підставі даних моніторингу НСЦ надає свої рекомендації 
РЦПК та ТЦ РСП щодо змін у процесі мовної підготовки персоналу. 

 
2.1.4.2. Перепідготовка  
Перепідготовка організовується та здійснюється для отримання відповідних 

теоретичних знань, навиків та вмінь у таких випадках: 
– для одержання додаткових рейтингів та доповнень (допусків) до них; 
– для одержання додаткового допуску за одним і тим же рейтингом та 

доповненням до нього; 
– для одержання додаткових допусків на інші робочі місця/сектори, при 

переході в інший підрозділ; 
– при суттєвих змінах операційного середовища, правил та процедур ОПР або  

обладнання робочих місць.  
 

2.1.4.2.1. Перепідготовка для одержання додаткових рейтингів та доповнень 
(допусків) до них організується та здійснюється в РСП (РЦПК або на базі тренажерних 
центрів РСП) за затвердженим директором РСП планом підготовки диспетчерів УПР 
в РСП. План підготовки диспетчерів УПР в РСП розробляються на підставі типового плану 
підготовки (Додаток 1). 

Цей вид перепідготовки організується за схемою підготовки в РСП для отримання 
свідоцтва диспетчера служби руху і здійснюється послідовно за трьома фазами: 

– перехідне навчання;  
– підготовка до стажування на робочому місці;  
– стажування на робочому місці.  
Для проведення стажування на робочому місці за кожним стажистом 

закріпляється диспетчер-інструктор служби руху або диспетчер-інструктор з 
підготовки на робочому місці (далі – диспетчер-інструктор).  

Закріплення диспетчера-інструктора за стажистом на період стажування на 
робочому місці оформлюється наказом директора відповідного РСП, у якому 
зазначаються завдання, умови стажування, дата початку стажування та його 
тривалість в годинах, у відповідності з табл. 2. 

Можливі варіанти одержання додаткових рейтингів та доповнень (допусків)  до них, 
а також тривалість такої перепідготовки в РСП за кожним варіантом наведені у табл. 2. 

 
2.1.4.2.2. Перепідготовка для одержання додаткового допуску за одним і тим 

же рейтингом та доповненням до цього рейтингу у тому числі при переведенні з 
іншого органу ОПР проводиться за затвердженим директором РСП планом 
підготовки  диспетчерів УПР в РСП. План підготовки диспетчерів УПР в РСП 
розробляються на підставі типового плану підготовки (Додаток 1). 

Процес підготовки та перевірка компетентності здійснюється за схемою 
проведення підготовки в РСП для одержання свідоцтва диспетчера служби руху.  
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Для секторів, які за своєю структурою та процедурами мають незначні 

відмінності, або відмінності взагалі відсутні, встановлюється наступна схема та 
терміни стажування: 

– перехідне навчання – не проводиться; 
– підготовка до стажування на робочому місці – термін підготовки 40 годин; 
– стажування на робочому місці - термін стажування 50 годин.  
У випадку, коли для ОПР на одному й тому ж секторі/робочому місці органа 

ОПР диспетчер УПР повинен мати два (декілька) рейтинги (-ів), то підготовка 
фахівця для одержання додаткового (-их) рейтингу (-ів) здійснюється за схемою 
одержання додаткового (-их) рейтингу (-ів). При цьому тривалість кожного етапу 
підготовки в підрозділі ОПР може зменшуватися на 50% від часу, визначеного у табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Тривалість перепідготовки в РСП при можливих варіантах одержання додаткових 
рейтингів та доповнень (допусків) до них 

 
Можливі варіанти рейтингів 

та доповнень (допусків) до рейтингів 
Тривалість перепідготовки в РСП, 

години 

Наявний 
рейтинг 

Додатковий 
рейтинг 

Доповнення
(допуск) до 
рейтингу 

Додаткове 
доповнення
(допуск) до 
рейтингу 

Перехідне 
навчання

Підготовка 
до  

стажування 
на робочому 

місці 

Стажування 
на робочому 

місці 

1 2 3 4 5 6 7 

Рейтинг TWR 

TWR/ – GMC 
AIR – 10 10 100 

TWR/GMC – AIR – 10 20 160 
TWR/AIR – GMC – 10 10 100 
TWR 
TWR/GMC 
TWR/AIR 

– – RAD/GMS 20 20 80 

TWR 
TWR/GMC 
TWR/AIR 

APS/ 
ACS/ 

RAD 
ADS – 30 30 180 

TWR/RAD 
TWR/AIR/RAD 

APS/ 
ACS/ 

RAD 
ADS – 30 30 180 

TWR/GMS 
TWR/GMC/GMS 
 

APS/ 
ACS/ 

RAD 
ADS – 30 40 300 

TWR 
TWR/GMC 
TWR/AIR 

АРР 
ACР 

- - 20 20 160 

Рейтинг АPS 

APS/RAD 
APS/ADS – – TCL 10 10 100 

APS/RAD 
APS/ADS ACS/ RAD 

ADS  30 30 180 

APS/RAD 
APS/ADS TWR – – 30 30 180 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 
APS/RAD 
APS/ADS TWR/ GMC – 20 20 100 

APS/RAD 
APS/ADS TWR/ AIR – 30 30 90 

APS/RAD 
APS/ADS TWR/ – RAD 30 30 90 

APS/RAD 
APS/ADS TWR/ AIR/ RAD 30 30 90 

APS/RAD 
APS/ADS TWR/ – GMS 30 30 90 

APS/RAD 
APS/ADS TWR/ GMC/ GMS 30 30 90 

 

Рейтинг PAR 

APS/RAD PAR – – 30 100 
посадок 

150 
посадок 

Рейтинг АCS 
ACS/RAD 
ACS/ADS TWR – – 30 30 180 
ACS/RAD 
ACS/ADS TWR/ GMC – 20 20 100 

ACS/RAD 
ACS/ADS TWR/ AIR – 30 30 180 

ACS/RAD 
ACS/ADS TWR/ – RAD 30 50 200 

ACS/RAD 
ACS/ADS TWR/ AIR/ RAD 30 50 200 

ACS/RAD 
ACS/ADS TWR/ – GMS 30 50 200 

ACS/RAD 
ACS/ADS TWR/ GMC/ GMS 30 50 200 

ACS/RAD 
ACS/ADS APS/ RAD 

ADS  30 60 300 

2.1.4.2.3. Перепідготовка для одержання додаткових допусків на інші робочі 
місця/сектора ОПР при переході фахівця ОПР в інший підрозділ (РСП, СОПР) 
проводиться за затвердженими директором РСП планом підготовки диспетчерів УПР 
в РСП, до якого перейшов фахівець ОПР.  

Здійснюється за схемою підготовки в підрозділі ОПР при отриманні свідоцтва 
диспетчера служби руху. За наявності у фахівця ОПР відповідного чинного рейтингу 
тривалість перепідготовки становить 50% від часу, зазначеного у табл.1. 

 
Перепідготовка для одержання допуску на секторі органу ОПР іншого РСП, який 

за своєю структурою повністю відповідає структурі сектору органу ОПР, на якому 
фахівець ОПР вже має чинні рейтинг, доповнення та допуск, здійснюється за схемою: 

–  перехідне навчання – 8 годин (проводиться лише при відмінностях у 
обладнанні робочого місця); 

– підготовка до стажування на робочому місці – 4 години; 
– стажування на робочому місці - 20 годин.  
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2.1.4.2.4. Перепідготовка при суттєвих змінах операційного середовища, 

правил та процедур ОПР або  обладнання робочих місць здійснюється перед 
впровадженням нових правил (процедур) ОПР, методів автоматизованої підтримки 
системи ОПР, тощо. Вона організується та здійснюється на базі 
НСЦ/РЦПК/тренажерних центрів РСП за затвердженими відповідно генеральним 
директором/директором РСП планами.  

В окремих випадках, при перепідготовці у разі суттєвих змін правил та процедур 
ОПР така підготовка може здійснюватися у виді курсів цільового призначення та 
зараховуватися як підтримання/відновлення кваліфікації. Програма таких курсів 
затверджується генеральним директором. 

 
2.1.5. Підвищення кваліфікації  
Підвищення кваліфікації здійснюється з метою надання додаткових знань, умінь 

та навиків, необхідних для виконання практичних завдань і функцій, пов’язаних з 
виконанням обов’язків керівника польотів, старшого диспетчера УПР, старшого 
диспетчера УПР напрямів, диспетчера-інструктора, тощо, що передбачає підвищені 
кваліфікаційні вимоги відносно існуючих.  

Підвищення кваліфікації диспетчера УПР (до рівня: керівника польотів, старшого 
диспетчера УПР, старшого диспетчера УПР напрямів та диспетчера-інструктора служби 
руху) здійснюється за затвердженими в установленому порядку програмами підготовки 
керівників польотів, старших диспетчерів УПР, старших диспетчерів УПР напрямів та 
диспетчерів-інструкторів на  базі НСЦ (РЦПК). 

 
2.1.6. Оцінювання рівня компетентності стажистів/диспетчерів УПР 
Оцінювання рівня компетентності (далі – оцінювання) складається з перевірки 

теоретичних знань, практичних навиків на диспетчерському тренажері та на робочому 
місці/секторі. Оцінювання, залежно від його призначення та особи, яка оцінюється, 
здійснюється: екзаменаторами/експертами НСЦ, екзаменаторами/експертами МКК 
Украероруху, керівними працівниками ОПР, відповідними диспетчерами-інструкторами.  

Порядок оцінювання теоретичних знань та практичних навиків з ОПР власників 
свідоцтва диспетчера служби руху для продовження терміну його дії, кандидатів на 
одержання свідоцтва диспетчера служби руху та свідоцтва студента-диспетчера служби 
руху визначаються Правилами видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, 
Методичними рекомендаціями щодо проведення сертифікаційних перевірок 
власників/кандидатів на отримання свідоцтва диспетчера служби руху, затверджених 
Державіаслужбою України та здійснюються відповідно до Положення про МКК 
Украероруху, погодженого з Державіаслужбою України.  

Оцінювання проводиться: 
– після закінчення стажування на робочому місці для отримання свідоцтва 

диспетчера служби руху (першого рейтингу);  
– після закінчення стажування на робочому місці для отримання додаткових 

рейтингів та/або доповнень (допусків) до них; 
– після закінчення стажування на робочому місці для одержання додаткового 

допуску за одним і тим рейтингом та доповненням до цього рейтингу; 
– при продовженні терміну дії свідоцтва диспетчера служби руху; 
– при підготовці до роботи в ОЗП/ВЛП; 
– при виникненні сумнівів щодо компетентності фахівця ОПР; 
– після перепідготовки, пов’язаної зі суттєвими змінами операційного середовища  

або обладнання. 
Стажист/диспетчер УПР має бути інформованим про проведення будь-якої форми 

оцінювання не пізніш, ніж за два дні до дати його проведення.  
Планування дати проведення регулярного оцінювання диспетчерів УПР у чергових 

змінах покладається на керівника польотів, а керівників польотів (старших диспетчерів 
УПР, старших диспетчерів УПР напрямів) та диспетчерів-інструкторів служби руху – на 
начальника об’єкту ОПР за узгодженням з експертами МКК Украероруху. 
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 2.1.6.1. Оцінювання компетентності кандидатів для отримання 

свідоцтва диспетчера служби руху та при продовженні 
терміну дії свідоцтва диспетчера служби руху 

Оцінювання складається з:  
– перевірки теоретичних знань за рейтинговими дисциплінами; 
– перевірки практичних навиків з ОПР на диспетчерському тренажері; 
– перевірки практичних навиків з ОПР на робочому місці/секторі органу/об’єкту ОПР; 
– сертифікаційної перевірки з  теоретичних знань. 

2.1.6.1.1. Перевірка теоретичних знань за рейтинговими дисциплінами для 
отримання відповідного рейтингу та доповнення (допуску) до нього проводиться 
експертами МКК Украероруху в РСП та РЦПК за переліком контрольних питань. 
Перелік контрольних питань повинен бути диференційованим за рейтингами та 
доповненнями до них. Перелік контрольних питань затверджуються директором 
РСП. Форма бланку переліку контрольних питань наведена у Додатку 4. 

Така перевірка може проводитися у формі: 
а) письмового опитування; 
б) комп’ютерного тестування. 
Перевірка теоретичних знань проводиться за чотирибальною системою, якою 

визначені оцінки: 2 – «незадовільно»; 3 – «задовільно»; 4 – «добре»; 5 – «відмінно».  
При проведенні письмової форми опитування використовується протокольний 

бланк письмового опитування. Форма протокольного бланку письмового опитування 
наведена у Додатку 5. 

Протокольний бланк письмового опитування зберігається в архіві РСП протягом 
одного року. 

При проведенні комп’ютерного тестування отримані результати переносяться на 
зовнішній носій інформації та зберігаються в архіві відповідного РСП протягом одного року. 

Тривалість комп’ютерного тестування або письмового опитування визначається 
складністю контрольних запитань, але не повинна перевищувати 60 хвилин. 

Проведення письмового опитування або комп’ютерного тестування проводиться 
тільки у присутності екзаменатора/експерта МКК Украероруху. 

За результатами перевірки теоретичних знань, як позитивними так і 
негативними, оформляється Протокол перевірки теоретичних знань для отримання 
відповідного рейтингу та доповнення до нього.  

У разі отримання стажистом оцінки «незадовільно» за результатами перевірки 
теоретичних знань йому надається не більше двох спроб для повторного тестування 
та не менше двох днів на підготовку. Якщо після другої спроби стажист отримав 
оцінку «незадовільно», то директор РСП видає наказ про припинення подальшого 
стажування цього стажиста з інформуванням МКК Украероруху.  

2.1.6.1.2. Перевірка практичних навиків з ОПР на диспетчерському тренажері 
проводиться експертами НСЦ або експертами МКК Украероруху за елементами 
перевірки, що зазначені у Протоколі перевірки практичних навиків з ОПР. Тривалість 
такої перевірки повинна складати не менше однієї години. Оцінювання практичних 
навиків з ОПР проводиться за визначеною шкалою (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Шкала оцінювання практичних навиків з ОПР 

 

Оцінка Відповідність 
5 (відмінно) Майже бездоганне виконання, що вказує на високий рівень 

майстерності. Всі процедури виконувалися з використанням 
правильних технічних прийомів. Мали місце тільки незначні помилки. 

4 (добре)  Продемонстровано хороший рівень підготовки з незначними 
помилками, що не мали принципового значення. 

3 (задовільно) Виконання не повністю відповідало встановленим нормам та 
стандартами, однак без критичних ускладнень та порушень. 

2 (незадовільно) Мали місце значні помилки та/або в результаті використання 
неправильних прийомів або процедур рівень виконання виявився 
неприйнятним. Не відповідає встановленим нормам та стандартам. 

При проведенні перевірки на диспетчерському тренажері використовуються 
засоби об’єктивного контролю (за наявності технічної можливості). Матеріали засобів 
об’єктивного контролю зберігаються протягом одного року.  

За результатами перевірки, як позитивними так і негативними, оформлюється 
Протокол перевірки практичних навиків з ОПР.  

У разі отримання стажистом оцінки «незадовільно», експерт повідомляє про це 
заступника директора з УПР відповідного РСП. 

Рішення про подальше стажування приймає директор РСП на підставі подання 
заступника директора з УПР.  

 
2.1.6.1.3. Перевірка практичних навиків з ОПР на робочому місці/секторі 

органу/об’єкту ОПР проводиться тільки за наявності позитивних висновків 
диспетчера-інструктора про готовність стажиста самостійно здійснювати 
диспетчерське обслуговування повітряного руху. Тривалість такої перевірки складає 
не менш, ніж 1 годину. Така перевірка проводиться експертом МКК Украероруху.  

Оцінювання практичних навиків з ОПР проводиться за визначеною шкалою (табл. 3). 
Перевірка практичних навиків з ОПР на робочому місці/секторі органу/об’єкту 

ОПР не проводиться у разі низької інтенсивності або відсутності повітряного руху 
взагалі. Якщо за розкладом руху (планом польотів) повітряних суден на відповідному 
робочому місці/секторі не планується збільшення інтенсивності повітряного руху, то 
таку перевірку потрібно проводити на тренажерному обладнанні з достатньою 
інтенсивністю руху ПС.  

За результатами перевірки, як позитивними так і негативними, оформляється 
Протокол перевірки практичних навиків з ОПР. 

При отриманні стажистом оцінки «незадовільно», експерт МКК Украероруху 
повідомляє про це заступника директора з УПР.  

Рішення про подальше стажування приймає директор РСП на підставі подання 
заступника директора з УПР.  

 
2.1.6.1.4. Сертифікаційна перевірка з теоретичних знань здійснюється 

екзаменаторами НСЦ або екзаменаторами МКК Украероруху. Місце проведення 
таких перевірок визначається Положенням про МКК Украероруху. Форми перевірки 
визначаються Правилами видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні та 
відповідними документами Державіаслужби України. 

Для проведення такої перевірки використовується перелік контрольних питань 
(тестів), розроблений МКК Украероруху та затверджений Державіаслужбою України.  

                    Редакція 3.0 від 01.09.2014 р.                              Док. № TCC.REG-PTAP/3.0-001 34 



Положення про професійну підготовку персоналу організації повітряного руху 
в Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України 

 
2.1.6.2. Оцінювання після закінчення стажування на робочому місці для 

отримання додаткових рейтингів та/або доповнень (допусків) до них  
Здійснюється експертами МКК Украероруху і складається з:  
– перевірки практичних навиків з ОПР на робочому місці/секторі; 
– перевірки практичних навиків з ОПР на диспетчерському тренажері; 
– перевірки теоретичних знань за рейтинговими дисциплінами. 
За результатами оцінювання оформляються протоколи перевірки теоретичних 

знань для отримання відповідного рейтингу та протоколи перевірки практичних 
навиків з ОПР. Форми протоколів визначаються Положенням про МКК Украероруху.  

 
2.1.6.3. Оцінювання після закінчення стажування на робочому місці для 

отримання додаткового допуску за одним і тим рейтингом та 
доповненням до цього рейтингу 

Здійснюється експертами МКК Украероруху і складається з:  
– перевірки практичних навиків з ОПР на робочому місці/секторі; 
– перевірки практичних навиків з ОПР на диспетчерському тренажері; 
– перевірки теоретичних знань за рейтинговими дисциплінами. 
За результатами оцінювання оформляються протоколи перевірки теоретичних 

знань для отримання відповідного рейтингу та протоколи перевірки практичних 
навиків з ОПР. Форми протоколів визначаються Положенням про МКК Украероруху.  

 
2.1.6.4.  Оцінювання при підготовці до роботи в ОЗП/ВЛП  
Здійснюється диспетчером-інструктором служби руху та/або начальником (або 

його заступником) об’єкта/органа ОПР, керівником польотів, старшим диспетчером 
УПР, старшим диспетчером УПР напрямів за умов, що ці фахівці мають спеціальну 
відмітку диспетчера-інструктора. За рішенням заступника директора з УПР такі 
перевірки можуть здійснюватись диспетчером-інструктором з підготовки на робочому 
місці (позаштатним диспетчером-інструктором). 

Оцінювання складається з:  
– перевірки практичних навиків з ОПР на робочому місці/секторі; 
– перевірки практичних навиків з ОПР на диспетчерському тренажері; 
– перевірки теоретичних знань за рейтинговими дисциплінами.  
За результатами оцінювання оформлюються відповідні протоколи в 

електронному або у паперовому вигляді (Додатки 6, 7, 8). 
 
2.1.6.5. Оцінювання при виникненні сумнівів щодо компетентності 

фахівця ОПР 
Здійснюється відповідними експертами МКК Украероруху. 
Оцінювання складається з:  
– перевірки практичних навиків з ОПР на робочому місці/секторі; 
– перевірки практичних навиків з ОПР на диспетчерському тренажері; 
– перевірки теоретичних знань за рейтинговими дисциплінами.  
За результатами оцінювання оформляється відповідний протокол. 
 
2.1.6.6. Оцінювання після перепідготовки, пов’язаної зі суттєвими 
змінами операційного середовища  або оснащення робочих місць 
Оцінювання проводиться експертами МКК та/або диспетчерами-інструкторами 

відповідно до програми підготовки.  
За результатами оцінювання оформляється відповідний протокол. 
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2.2.  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКІВ ПОЛЬОТІВ, СТАРШИХ  
        ДИСПЕТЧЕРІВ УПР ТА СТАРШИХ ДИСПЕТЧЕРІВ УПР НАПРЯМІВ 

Професійна підготовка керівників польотів, старших диспетчерів УПР, старших 
диспетчерів УПР напрямів здійснюється за єдиним порядком, що викладений нижче.  

Підготовка складається з таких етапів:  
– спеціалізована підготовка керівників польотів, старших диспетчерів УПР, 

старших диспетчерів УПР напрямів – здійснюється на базі НСЦ (РЦПК);  
– підготовка в РСП – здійснюється на базі тренажерних центрів та/або об’єктів ОПР;  
– подальша (безперервна) підготовка – здійснюється на базі НСЦ (РЦПК) 

тренажерних центрів та/або об’єктів ОПР.  
 
2.2.1. Спеціалізована підготовка (підвищення кваліфікації диспетчерів УПР 

до рівня керівників польотів, старших диспетчерів УПР, старших диспетчерів УПР 
напрямів) проводиться за затвердженими у встановленому порядку програмами 
підготовки керівників польотів, старших диспетчерів УПР, старших диспетчерів 
УПР напрямів та здійснюється в НСЦ (РЦПК).  

 
2.2.2.  Підготовка в РСП передбачає:   
– перехідне навчання; 
– підготовка до стажування на робочому місці; 
– стажування на робочому місці. 
Підготовка проводиться за затвердженим директором РСП планом підготовки, 

що розробляється відповідно до Типового плану підготовки керівника польотів, 
старшого диспетчера УПР (старшого диспетчера УПР напрямів) в РСП (Додаток 9).   

У процесі підготовки ведеться щоденник підготовки стажиста в РСП для 
виконання обов’язків керівника польотів (старшого диспетчера УПР, старшого 
диспетчера УПР напрямів) – щоденник стажування  (Додаток 10), в який заносяться 
результати поточного та підсумкового оцінювання. Щоденник стажування є звітним 
документом та зберігається у заступника директора з УПР протягом року від моменту 
отримання стажистом допуску до самостійної роботи. 

 
2.2.2.1. Перехідне навчання спрямоване на набуття стажистом відповідних 

теоретичних знань, необхідних для чіткого та ясного розуміння своїх функціональних 
обов’язків на робочому місці керівника польотів (старшого диспетчера УПР, старшого 
диспетчера УПР напрямів) з урахуваннях місцевих особливостей. Перехідне 
навчання проводиться диспетчером-інструктором служби руху, який має допуск до 
роботи керівником польотів або керівником польотів, який має спеціальну відмітку 
диспетчера-інструктора.  

Тривалість перехідного навчання складає 20 годин. Проводиться таке навчання 
за індивідуальними завданнями у формі самопідготовки.  

Ступінь готовності стажиста до переходу на наступний етап визначається 
вищезазначеними диспетчером-інструктором служби руху або керівником польотів.  

Результати оцінювання записуються у щоденник стажування та/або вносяться 
до електронної бази даних.  

У разі отримання оцінки «незадовільно» за результатами підсумкового 
оцінювання стажист не допускається до етапу підготовки до стажування на робочому 
місці. При цьому йому надається одна спроба для повторного іспиту, який може бути 
проведено не раніше ніж через два дні.  

При одержанні оцінки «незадовільно» за результатами повторного оцінювання, 
рішення про подальшу підготовку приймає директор РСП на підставі подання 
заступника директора з УПР. 
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2.2.2.2. Підготовка до стажування на робочому місці проводиться в 

тренажерних центрах РСП (РЦПК) з метою напрацювання практичних навиків та 
вмінь необхідних для ефективної та якісної організації роботи чергової зміни при 
виникненні критичних, аварійних та непередбачуваних ситуацій. Підготовка до 
стажування на робочому місці проводиться диспетчером-інструктором служби руху, 
який має допуск до роботи керівником польотів або керівником польотів, який має 
спеціальну відмітку диспетчера-інструктора.  

Тривалість підготовки до стажування складає 20 годин.  
Ступінь готовності стажиста до переходу на наступний етап визначається  

диспетчером-інструктором служби руху або керівником польотів, які проводили 
підготовку до стажування.  

Результати оцінювання записуються до щоденника стажування та/або 
вносяться до електронної бази даних. 

У разі отримання оцінки «незадовільно» стажист не допускається до етапу 
стажування на робочому місці. При цьому йому надається одна спроба для повторної 
перевірки, яку може бути проведено не раніше ніж через два дні.  

При отриманні оцінки «незадовільно» за результатами повторної перевірки 
практичних навиків рішення про подальше стажування приймає директор РСП на 
підставі подання заступника директора з УПР. 

У разі неможливості направлення до ТЦ РСП (РЦПК) фахівців ОПР СОПР, така 
підготовка здійснюється безпосередньо в СОПР. 

 
2.2.2.3. Стажування на робочому місці зорієнтоване на закріплення навиків, 

набутих на попередньому етапі підготовки, та отримання достатнього досвіду для 
самостійного виконання обов’язків керівника польотів (старшого диспетчера УПР, 
старшого диспетчера УПР напрямів). Стажування на робочому місці проводить 
керівник польотів, який має спеціальну відмітку диспетчера-інструктора та 
призначений наказом директора РСП. 

Тривалість стажування на робочому місці складає 180 годин. 
Готовність стажиста до самостійного виконання обов’язків керівника польотів 

(старшого диспетчера УПР, старшого диспетчера УПР напрямів) визначається 
особою, призначеною для стажування, шляхом підсумкового оцінювання за 
переліком теоретичних дисциплін та практичних завдань, визначеним у Додатку 11. 

Результати підсумкового оцінювання записуються до щоденника стажування 
та/або вносяться до електронної бази даних.  

Прийняття рішень та заходів щодо подовження стажування на цьому етапі 
приймає директор РСП на підставі подання заступника директора з УПР. 

Допуск до самостійної роботи керівником польотів надається наказом директора 
РСП за поданням начальника об’єкта ОПР, погодженим із заступником директора з 
УПР. 

 
2.2.3. Подальша (безперервна) підготовка керівників польотів, старших 

диспетчерів УПР та старших диспетчерів УПР напрямів організується та здійснюється в 
рамках безперервної підготовки шляхом підтримання/відновлення кваліфікації, що 
проводиться на регулярній основі з метою відновлення, поглиблення та підтримання 
раніше здобутих та надання додаткових знань, навиків та умінь, потрібних для 
виконання функціональних обов’язків відповідно до посади, яку обіймає працівник. 

Підтримання/відновлення  кваліфікації може проводитись за такими формами: 
– підтримання практичних навиків з ОПР працівників, посади яких вимагають 

наявності чинного свідоцтва диспетчера служби руху; 
– короткотермінові курси підтримання/відновлення кваліфікації, курси цільового 

призначення, семінари (семінари-практикуми, семінари-наради і таке інше); 
– мовна підготовка. 
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2.2.3.1. Підтримання практичних навиків з ОПР працівників, посади яких 

вимагають наявності чинного свідоцтва диспетчера служби руху здійснюється 
шляхом щомісячного відпрацювання відповідної норми часу на робочих місцях 
органів ОПР (секторів органів ОПР) відповідно до чинних рейтингів та доповнень 
(допусків).  

Підтримання практичних навиків організується на підставі річного графіку, який 
розробляється в РСП із зазначенням обсягу часу, який повинні щомісячно 
відпрацьовувати працівники на відповідних робочих місцях. 

 
2.2.3.2. Короткотермінові курси підтримання/відновлення кваліфікації, 

курси цільового призначення, семінари (семінари-практикуми, семінари-наради і 
таке інше) є формою підготовки, що організується та проводиться в НСЦ (РЦПК) не 
рідше одного разу на п’ять років. 

 
2.2.3.3. Мовна підготовка керівників польотів, старших диспетчерів УПР та 

старших диспетчерів УПР напрямів здійснюється згідно з порядком, визначеним у 
пункті 2.1.4.1.8. цього Положення з метою підтримання/відновлення або підвищення 
рівня володіння англійською мовою, що застосовується для ведення 
радіотелефонного зв’язку, відповідно до встановлених вимог. 

Мовна підготовка проводиться на базі НСЦ або РСП відповідно до 
затверджених програм та навчальних планів.  

 
2.2.4. Оцінювання компетентності керівників польотів, старших 

диспетчерів УПР та старших диспетчерів УПР напрямів передбачає перевірку 
теоретичних знань та практичних навиків (Додаток 11), яке проводиться один раз 
на рік начальником об’єкту ОПР. Результати оцінювання заносяться до протоколу 
(Додаток 12). 

При отриманні незадовільних результатів надається одна спроба для 
повторного оцінювання та не менше двох днів на підготовку. Якщо після повторної 
спроби отримано оцінку «незадовільно», то рішення стосовно подальшого 
посадового використання фахівця приймає  директор РСП за поданням заступника 
директора з УПР. 
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2.3. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ДИСПЕТЧЕРІВ-ІНСТРУКТОРІВ СЛУЖБИ РУХУ 

ТА ДИСПЕТЧЕРІВ-ІНСТРУКТОРІВ З ПІДГОТОВКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 
 
Професійна підготовка диспетчерів-інструкторів служби руху та  диспетчерів-

інструкторів з підготовки на робочому місці (далі – диспетчери-інструктори) 
здійснюється послідовно за наступними етапами: 

– спеціалізована (початкова) підготовка; 
– безперервна (подальша) підготовка; 
– підвищення кваліфікації. 

 
2.3.1. Спеціалізована (початкова) підготовка  
Спеціалізована (початкова) підготовка диспетчерів-інструкторів організується та 

здійснюється з метою надання знань та практичних навиків, необхідних для участі в 
процесі професійної підготовки фахівців ОПР. Спеціалізована підготовка 
проводиться на базі НСЦ за затвердженою в установленому порядку програмою. За 
умови успішного завершення спеціалізованої підготовки слухач отримує відповідне 
свідоцтво про підготовку, яке дозволяє розпочати процедуру отримання спеціальної 
відмітки диспетчера-інструктора служби руху. 

 
2.3.2.  Безперервна підготовка  
До безперервної підготовки відносяться: 
– підтримання/відновлення кваліфікації; 
– перепідготовка. 

 
2.3.2.1. Підтримання/відновлення кваліфікації  
До системи підтримання/відновлення кваліфікації диспетчерів-інструкторів 

відносяться наступні види підготовки:  
– підтримання практичних навиків з ОПР; 
– професійне навчання; 
– підготовка до роботи в ОЗП/ВЛП; 
– підготовка для продовження терміну дії свідоцтва диспетчера служби руху; 
– підготовка фахівців ОПР до дій в аварійних ситуаціях та непередбачуваних 

обставинах; 
– підготовка за відповідною програмою підтримання/відновлення кваліфікації 

диспетчерів-інструкторів; 
– підготовка при виникненні сумнівів щодо компетентності фахівця ОПР; 
– мовна підготовка; 
– підтримання кваліфікації щодо знання та застосування стандартної 

фразеології радіообміну. 
Зазначені види підготовки можуть застосовуватися окремо або об’єднуватися з 

іншими.  
Підготовка за зазначеними видами організується та здійснюється 

безпосередньо в РСП (СОПР), РЦПК, НСЦ (в тому числі і за допомогою системи 
електронного навчання фахівців ОПР). Зміст та тривалість курсів визначається 
програмами та планами. Періодичність проведення курсів за видами підготовки 
встановлюється Украерорухом. 

Підтримання практичних навиків з ОПР диспетчера-інструктора служби руху має 
здійснюватися щомісячно на робочих місцях органів ОПР (секторів органів ОПР) відповідно 
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до чинних рейтингів та доповнень (допусків) тривалістю, що визначається річним Графіком 
підтримки практичних навиків з ОПР, що затверджується директором РСП.  

Курси з підтримання/відновлення кваліфікації диспетчерів-інструкторів є 
обов’язковою формою підготовки, що організується та проводиться в НСЦ (РЦПК) за 
затвердженою програмою не рідше одного разу на п’ять років. 

Інші види підтримання/відновлення кваліфікації диспетчерів-інструкторів 
здійснюються аналогічно підтриманню/відновленню кваліфікації диспетчерів УПР, 
яке описане в цьому Положенні.  

 
2.3.2.2. Перепідготовка 
Перепідготовка диспетчерів-інструкторів здійснюються у випадках і за 

програмами аналогічними перепідготовці диспетчерів УПР, яка описана в цьому 
Положенні. 

 У процесі перепідготовки диспетчера-інструктора за умов суттєвих змін 
операційного середовища або оснащення, додаткова увага звертається на 
формування у фахівця вміння не тільки діяти при виході з ладу обладнання ОПР, але 
і на вміння проводити імітацію такої ситуації. 

 
2.3.3. Підвищення кваліфікації  
Підвищення кваліфікації диспетчерів-інструкторів здійснюється з метою надання 

додаткових знань, умінь та навиків, необхідних для виконання практичних завдань і 
функцій, пов’язаних з виконанням обов’язків керівника польотів, старшого 
диспетчера УПР, старшого диспетчера УПР напрямів, що передбачає підвищені 
кваліфікаційні вимоги відносно існуючих.  

Підвищення кваліфікації диспетчерів-інструкторів (до рівня: керівника польотів, 
старшого диспетчера УПР, старшого диспетчера УПР напрямів) здійснюється за 
затвердженими у встановленому порядку програмою підвищення кваліфікації 
диспетчерів УПР або за програмою підготовки керівників польотів, старших 
диспетчерів УПР, старших диспетчерів УПР напрямів на базі НСЦ (РЦПК).  

Подальша професійна підготовка диспетчерів інструкторів, які пройшли назване 
вище підвищення кваліфікації (за потребою) визначається керівником підрозділу ОПР 
відповідно до порядку, викладеному в пункті 2.2 цього Положення. 

 
2.3.4. Оцінювання компетентності диспетчерів-інструкторів  
Оцінювання диспетчерів-інструкторів проводиться за двома напрямками 

діяльності: 
- диспетчер УПР; 
- диспетчер-інструктор. 
Оцінювання диспетчерів-інструкторів за напрямком діяльності диспетчер УПР 

проводиться відповідно до п. 2.1.6.1 цього Положення. 
Оцінювання за напрямком діяльності диспетчер-інструктор здійснюється:  
- після завершення спеціалізованої (початкової) підготовки згідно з порядком, 

визначеним затвердженою програмою підготовки з видачею свідоцтва або довідки 
про підготовку. Крім того, для отримання спеціальної відмітки диспетчера-інструктора 
служби руху результати оцінювання оформляються відповідними актом і протоколом 
згідно з Положенням про МКК Украероруху;  

- після завершення курсу навчання з підтримання/відновлення кваліфікації згідно з 
порядком, визначеним затвердженою програмою підтримання/відновлення 
кваліфікації. 
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2.4.  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ІНСТРУКТОРСЬКОГО СКЛАДУ 

ТРЕНАЖЕРНИХ ЦЕНТРІВ 
 
Професійна підготовка інструкторського складу ТЦ здійснюється за наступними 

етапами:  
– спеціалізована (початкова) підготовка; 
– підготовка в ТЦ; 
– безперервна (подальша) підготовка. 
 
2.4.1 Спеціалізована (початкова) підготовка  
Спеціалізована підготовка інструкторського складу ТЦ організується та 

здійснюється з метою надання інструкторському складу знань та практичних навиків, 
необхідних для участі в процесі професійної підготовки. Спеціалізована підготовка 
проводиться за затвердженими у встановленому порядку відповідними програмами 
на базі НСЦ та/або РЦПК. 

При виробничій потребі або неможливості сформувати навчальну групу в НСЦ 
(РЦПК) спеціалізована підготовка інструкторів ДТ може здійснюватися на базі 
тренажерних центрів РСП з подальшим підсумковим оцінюванням та наданням до  
НСЦ екзаменаційних відомостей проведених іспитів з теоретичних дисциплін і 
практичних навиків роботи на відповідному тренажерному обладнані  для видачі 
відповідного свідоцтва про підготовку.  

 
2.4.2. Підготовка в ТЦ 
Підготовка інструкторського складу в ТЦ (РСП, РЦПК, НСЦ) організується та 

здійснюється послідовно за двома фазами:  
– перехідне навчання, яке включає теоретичну підготовку фахівця до роботи 

на конкретних робочих місцях відповідного ДТ; 
– стажування на робочому місці – безпосередня практична підготовка фахівця 

на робочому місці (місцях) ДТ. 
Усі фази підготовки проводяться згідно з планом підготовки в ТЦ, розробленим 

начальником ТЦ (НСЦ, РЦПК, РСП) і затвердженим відповідно директором НСЦ, 
начальником РЦПК, заступником директора з УПР. Такий план розробляється як для 
групової підготовки так і для індивідуальної. Загальна тривалість підготовки в ТЦ та 
тривалість підготовки за кожною фазою визначається затвердженим планом і 
залежить від складності обладнання робочих місць ДТ, обсягів навиків і умінь, які 
необхідно набути тощо.  

Хід підготовки в ТЦ (усі фази підготовки, результати поточного та підсумкового 
оцінювання, висновки тощо) заносяться до щоденника стажування, розробленому 
диспетчером-інструктором (інструктором) ДТ, який здійснює підготовку.  

Усі фази підготовки в ТЦ організовуються та здійснюються на підставі 
розпорядчого документа, виданого керівником відповідного підрозділу (НСЦ, РСП).  

При потребі, загальна тривалість підготовки в ТЦ може змінюватися керівником 
підрозділу, який видавав розпорядчий документ про проведення підготовки в ТЦ, на 
підставі подання начальника ТЦ та висновків диспетчера-інструктора (інструктора) ДТ. 

 
2.4.2.1. Перехідне навчання 
Перехідне навчання спрямоване на вивчення теоретичних та практичних 

аспектів імітації польотів ПС та обслуговування повітряного руху, виходячи з 
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особливостей конкретних районів і зон ОПР. 

У період перехідного навчання здійснюється вивчення документів та окремих 
тем плану підготовки зі стажистами у складі групи або самостійно під керівництвом 
або контролем диспетчера-інструктора (інструктора) ДТ, який несе відповідальність 
за якість та ефективність проведення перехідного навчання. 

Ступінь успішності стажистів протягом перехідного навчання визначається за 
допомогою поточного оцінювання, результати якого заносяться до щоденника стажування. 

Ступінь готовності стажиста до переходу на інший етап стажування визначається 
диспетчером-інструктором (інструктором) за допомогою підсумкового оцінювання. 

Форми опитування (тестування) та системи оцінювання ідентичні для 
аналогічних видів підготовки диспетчерів УПР. 

Результати підсумкового оцінювання вносяться до щоденника стажування.  
Висновок про готовність стажиста до наступного етапу підготовки робить 

диспетчер-інструктор (інструктор) ДТ. 
 
2.4.2.2  Стажування на робочому місці ДТ 
Стажування на відповідному робочому місці ДТ здійснюється за затвердженим 

планом підготовки в ТЦ. Відповідальність за якість та ефективність проведення 
стажування на цьому етапі покладається на диспетчера-інструктора (інструктора), за 
яким закріплений стажист. 

Ступінь успішності стажиста протягом стажування на робочому місці 
визначається за допомогою поточного оцінювання. Ступінь готовності стажиста до 
самостійної роботи визначається за допомогою підсумкового оцінювання. 

Результати підсумкового оцінювання вносяться до щоденника стажування. При 
позитивних оцінках диспетчер-інструктор (інструктор) робить висновок про готовність 
стажиста до самостійної роботи. 

Допуск до самостійної роботи оформлюється розпорядженням директора НСЦ 
або директора РСП після проходження підготовки в ТЦ НСЦ або ТЦ РСП відповідно. 

 
2.4.3  Безперервна (подальша) підготовка  
До безперервної підготовки відносяться: 
– підтримання/відновлення кваліфікації; 
– перепідготовка. 
 
2.4.3.1. Підтримання/відновлення кваліфікації  
Система підтримання/відновлення кваліфікації включає наступні види 

підготовки:  
– професійне навчання;  
– навчання за відповідною програмою підтримання/відновлення кваліфікації; 
– мовна підготовка. 
 
2.4.3.1.1. Професійне навчання – один з видів безперервної підготовки в 

системі підтримання/відновлення кваліфікації, що організується та здійснюється в ТЦ 
для вирішення завдань за наступними напрямками: 

– виконання заходів зазначених у щомісячних планах; 
– оперативне вивчення документів, що регламентують діяльність системи ОПР; 
– аналіз недоліків, що виникли в процесі професійної підготовки з метою їх усунення;  
– підтримання/відновлення рівня володіння англійською мовою. 
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Відповідальність за організацію, якість та своєчасність проведення такого виду 

підготовки з інструкторським складом ТЦ в НСЦ, РСП та РЦПК покладається на 
начальників ТЦ. Професійне навчання інструкторського складу ТЦ може бути поєднане 
повністю або частково з професійним навчанням, фахівців ОПР в РСП та РЦПК. 

Форму, методи та засоби проведення занять визначає особа відповідальна за 
організацію професійного навчання. 

Професійне навчання проводиться щомісячно за планом, що розробляється 
начальником ТЦ.  

Для проведення професійного навчання відводиться 8 годин на місяць. 
Тематика професійного навчання розробляється на кожен місяць з урахуванням 
поточних вимог на наступний період. 

Усі матеріали занять (конспекти, наочні матеріали) рекомендується зберігати в 
електронному виді. 

У випадку відсутності на заняттях фахівця, який залучається до навчання, він 
вивчає матеріали самостійно. У разі потреби можуть організовуватися індивідуальні 
заняття. Про вивчення такими фахівцями матеріалів за тематикою професійного 
навчання здійснюється запис у журналі обліку професійного навчання, який 
підтверджується їх розписом. 

Мовна підготовка для поточного підтримання/відновлення рівня володіння 
англійською мовою є складовою частиною професійного навчання, яке організується 
та проводиться для диспетчерів УПР за відповідною програмою.  

 
2.4.3.1.2. Навчання за відповідною програмою підтримання/відновлення 

кваліфікації здійснюється за затвердженими у встановленому порядку програмами 
підтримання/відновлення кваліфікації. Організується та здійснюється з метою 
відновлення, поглиблення та підтримання раніше здобутих та отримання додаткових 
знань, навиків та умінь, потрібних для виконання функціональних обов’язків 
відповідно до займаної посади. Проводиться на базі РЦПК та НСЦ у виді курсів 
цільового призначення, тематичних семінарів. 

Потреба та періодичність у проведенні такої підготовки визначається 
начальником ТЦ, але не рідше, ніж один раз на п’ять років.  

При значній перерві у виконанні своїх функціональних посадових обов‘язків, а 
також при необхідності відновити практичні навики, інструкторський склад проходить 
додаткову підготовку на відповідному робочому місці ДТ. Зміст, термін і порядок 
перевірки компетентності після її закінчення визначає начальник ТЦ або старший 
диспетчер-інструктор ДТ. 

 
2.4.3.1.3. Мовна підготовка інструкторського складу ТЦ здійснюється 

аналогічно мовній підготовці диспетчерів УПР відповідно до цього Положення. 
 
2.4.3.2. Перепідготовка  
Перепідготовка організується та здійснюється з метою отримання відповідних 

теоретичних знань, навиків та умінь при: 
– потребі одержання допусків на інші робочі місця ДТ, при переході в інший 

підрозділ; 
– суттєвих змінах операційного середовища або обладнання ДТ. 
Перепідготовка проводиться за затвердженими у встановленому порядку 

програмами та/або планами стажування,  в залежності від її мети. 
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2.4.4. Оцінювання рівня компетентності 
Оцінювання рівня компетентності (далі – оцінювання) проводиться: 
– після закінчення стажування на робочому місці (для отримання допуску до роботи);  
– при виникненні сумнівів щодо компетентності фахівця. 
Оцінювання складається з перевірки теоретичних знань та практичних навиків 

на тренажерному обладнанні. Оцінювання проводиться старшим диспетчером-
інструктором ДТ (начальником ТЦ).  

Перевірка теоретичних знань інструкторського складу ТЦ (РСП/РЦПК/НСЦ) 
проводиться старшим диспетчером-інструктором ДТ (начальником ТЦ) за переліком 
контрольних питань, затвердженим відповідним керівником (заступником  директора 
з УПР/начальником РЦПК/директором НСЦ). Перелік контрольних питань повинен 
бути диференційованим за посадами та типами ДТ. Форма бланку переліку 
контрольних питань наведена у Додатку 4. 

За результатами перевірки диспетчера-інструктора ДТ оформлюється Протокол 
перевірки теоретичних знань диспетчера-інструктора та Протокол перевірки 
практичних навиків диспетчера-інструктора (Додаток 13). 

За результатами перевірки інструктора ДТ оформлюється Протокол перевірки 
теоретичних знань інструктора ДТ та Протокол перевірки практичних навиків 
інструктора ДТ (Додаток 14). 
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2.5. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ  
             ПОЛЬОТНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, 

АЕРОДРОМНОГО ПОЛЬОТНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДИСПЕТЧЕРІВ ЗІ ВЗАЄМОДІЇ 

 
2.5.1. Професійна підготовка  
Професійна підготовка персоналу польотно-інформаційного обслуговування, 

аеродромного польотно-інформаційного обслуговування та диспетчерів зі 
взаємодії здійснюється за наступними етапами: 

− початкова підготовка; 
− підготовка в підрозділі ОПР; 
− безперервна (подальша) підготовка; 
− підвищення кваліфікації.  
 
2.5.1.1. Початкова підготовка  
Початкова підготовка організується та здійснюється з метою підготовки слухача 

до стажування в підрозділі ОПР. Початкова підготовка здійснюється на базі РСП, а 
також в НСЦ (РЦПК) за програмою, затвердженою генеральним директором 
Украероруху. 

В процесі підготовки може застосовуватися дистанційна форма навчання. 
Після успішного закінчення початкової підготовки слухачеві видається свідоцтво 

про навчання. 
 
2.5.1.2. Підготовка в підрозділі ОПР 
Підготовка в підрозділі організується та здійснюється на базі РСП. Підготовка 

здійснюється за трьома фазами: 
– перехідне навчання, яке включає теоретичну підготовку до роботи на 

конкретному робочому місці відповідного підрозділу; 
– стажування на робочому місці – безпосередня підготовка на робочому місці.  
 
2.5.1.2.1. Перехідне навчання спрямоване на досконале та поглиблене 

вивчення теоретичних та деяких практичних аспектів діяльності відповідного 
підрозділу, виходячи з функціональних особливостей робочого місця на якому 
проводитиметься стажування. 

У період перехідного навчання здійснюється вивчення документів та окремих 
тем плану підготовки зі стажистами у складі групи або самостійно під керівництвом 
або контролем інструктора, який несе відповідальність за якість та ефективність 
проведення перехідного навчання. 

Ступінь успішності стажистів протягом перехідного навчання визначається за 
допомогою поточного оцінювання, результати якого заносяться до щоденника 
стажування. 

Поточне оцінювання рівня знань, умінь, навиків проводиться за чотирибальною 
системою, якою визначені оцінки: 2 – «незадовільно»; 3 – «задовільно»; 4 – «добре»; 5 – 
«відмінно». 

Ступінь готовності стажиста до переходу на інший етап стажування 
визначається інструктором за допомогою підсумкового оцінювання. Таке оцінювання 
може проводитися у формі: 

а) усного опитування; 
б) письмового опитування; 
в) комп’ютерного тестування.  
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При здійсненні комп’ютерного тестування результати оцінюються за 

чотирибальною системою з відсотковою шкалою: 
– 5 «відмінно»     – 85 ÷100% правильних відповідей; 
– 4 «добре»     – 80 ÷ 84% правильних відповідей; 
– 3 «задовільно» – 75 ÷ 79% правильних відповідей; 
– 2 «незадовільно» – менше 75% правильних відповідей (можливість перездачі). 
Результати підсумкового оцінювання заносяться до щоденника стажування. 
Висновок про готовність стажиста до наступного етапу підготовки робить 

інструктор за результатами оцінювання. 
У разі отримання оцінки «незадовільно» за результатами повторного 

оцінювання, директором РСП приймається рішення про доцільність подальшої 
підготовки. 

 
2.5.1.2.2. Стажування на робочому місці є заключною і найбільш 

відповідальною фазою підготовки, яка спрямована на отримання досвіду 
самостійного виконання обов’язків на відповідному робочому місці.  

Стажування здійснюється за затвердженим директором РСП планом 
стажування на відповідному робочому місці. Відповідальність за якість та 
ефективність проведення стажування на цьому етапі покладається на інструктора, за 
яким закріплений стажист. 

Стажування на робочому місці здійснюється відповідно до графіку роботи 
чергової зміни, за якою закріплений стажист. 

Ступінь успішності стажистів протягом стажування на робочому місці 
визначається на підставі поточного оцінювання, яке проводиться після кожної зміни 
за результатами виконання поставлених перед черговою зміною практичних завдань. 

Ступінь готовності стажиста до самостійної роботи визначається інструктором 
за результатами підсумкового оцінювання. 

Результати підсумкового оцінювання заносяться до щоденника стажування.  
У разі отримання стажистом оцінки «незадовільно» за результатами підсумкового 

оцінювання директор РСП за поданням заступника директора з УПР приймає рішення 
стосовно доцільності подальшого стажування. 

 
2.5.1.3. Безперервна підготовка  
До безперервної (подальшої) підготовки відносяться: 
– перепідготовка;  
– підтримання/відновлення кваліфікації; 
– мовна підготовка.  
2.5.1.3.1. Перепідготовка організується для забезпечення належного рівня знань і 

навиків при зміні операційного середовища (впровадження нових правил, процедур), 
програмно-технічного забезпечення або обладнання. Перепідготовка організується та 
здійснюється на базі РСП. 

2.5.1.3.2. Підтримання/відновлення кваліфікації проводиться з метою 
регулярного відновлення, підтримання раніше здобутих та надання додаткових 
знань, навиків і умінь, потрібних для виконання функціональних обов’язків у 
конкретних умовах. Організується та здійснюється на базі РСП. В окремих випадках 
така підготовка може здійснюватись на базі НСЦ. Програми курсів 
підтримання/відновлення кваліфікації затверджує генеральний директор 
Украероруху. 

Періодичність - не рідше як 1 раз на 5 років. 
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2.5.1.3.3. Мовна підготовка здійснюється з метою підтримання/відновлення 

та підвищення рівня володіння англійською мовою фахівцями відповідно до 
встановлених вимог. 

Мовна підготовка проводиться на базі НСЦ або РСП відповідно до 
затверджених програм та навчальних планів. 

 
2.5.1.4. Підвищення кваліфікації  
Підвищення кваліфікації здійснюється з метою надання додаткових знань, умінь 

та навиків, що необхідні під час виконання робочих завдань і функцій, пов’язаних зі 
зміною профілю роботи, який передбачає підвищені кваліфікаційні вимоги відносно 
існуючих. Таке навчання здійснюється, як правило, перед підвищенням фахівця в 
посаді за даним напрямком роботи. 

Підвищення кваліфікації організується та здійснюється  за такими формами: 
– курси цільового призначення; 
– стажування; 
– семінари (семінари-практикуми, семінари-наради).  
Курси цільового призначення проводяться за програмою, затвердженою 

генеральним директором Украероруху.  
Підвищення кваліфікації організується та здійснюється на базі РСП. В окремих 

випадках, при наявності достатньої кількості замовлень для формування навчальної 
групи (не менше 5-ти осіб) – в НСЦ (РЦПК). Термін дії свідоцтва про навчання 5 років. 

 
2.5.2. Перевірка компетентності  
Проводиться після закінчення стажування на робочому місці для отримання 

допуску до самостійної роботи. 
 
2.5.3. Допуск до роботи 
Допуск до роботи здійснюється у наступних випадках: 
– після прибуття до нового місця роботи та призначення на посаду; 
– при виконанні посадових обов’язків на новому робочому місці. 
 
Допуск до самостійної роботи після проходження стажування здійснюється 

наказом директора РСП за поданням керівника об’єкта/органа ОПР, погодженим із 
заступником директора з УПР. При отриманні стажистом незадовільних результатів 
йому надається одна спроба для повторного оцінювання та не менше двох днів на 
підготовку. Якщо після повторної спроби він отримав оцінку «незадовільно», то 
рішення стосовно його подальшого посадового використання приймає  директор РСП 
за поданням заступника директора з УПР. 
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2.6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ПЕРЕДПОЛЬОТНОГО  
             ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  
 
2.6.1. Професійна підготовка  
Професійна підготовка персоналу передпольотного інформаційного 

обслуговування здійснюється за наступними видами: 
– початкова підготовка; 
– стажування в підрозділі ОПР; 
– безперервна (подальша) підготовка; 
– підвищення кваліфікації. 
2.6.1.1. Початкова підготовка  
Початкова підготовка організується та здійснюється з метою підготовки слухача 

до стажуванні в підрозділі. Початкова підготовка проводиться на базі НСЦ за 
програмами, затвердженими генеральним директором Украероруху та поділяється 
на дві фази. 

Перша фаза початкової підготовки включає теоретичну підготовку. При її 
проведені може бути застосована дистанційна форма навчання.  

Друга фаза початкової підготовки включає практичну підготовку за окремими 
процедурами на додатковому обладнанні та/або дистанційно з застосуванням 
тренажерного обладнання «ARO/AIS».  

Компетентність слухача після завершення підготовки повинна оцінюватися за 
результатами відповідних випробувань (тестів, іспитів, заліків і т.п.). 

2.6.1.2. Стажування в підрозділі  
Організується та здійснюється  на підставі наказу директора РСП на базі 

об’єктів ОПР (АДЦ, АДВ) з метою отримання за результатами підготовки допуску до 
самостійної роботи. Також цим наказом за стажистом закріплюється посадова особа, 
яка й здійснює стажування. 

2.6.1.3. Безперервна (подальша) підготовка  
До безперервної підготовки відносяться: 
− перепідготовка; 
− підтримання/відновлення кваліфікації; 
− мовна підготовка. 
2.6.1.3.1. Перепідготовка організовується для забезпечення належного рівня 

знань і навиків при зміні операційного середовища та/або програмно-технічного 
забезпечення обладнання. Перепідготовка організується та здійснюється на базі 
РСП або НСЦ. 

2.6.1.3.2. Підтримання/відновлення кваліфікації проводиться з метою 
регулярного відновлення, підтримання раніше здобутих та надання додаткових 
знань, навиків і умінь, потрібних для виконання функціональних обов’язків у 
конкретних умовах. Організується та здійснюється на базі РЦПК та тренажерних 
центрів РСП у виді курсів цільового призначення та семінарів, а також в ході занять 
за планами професійного навчання. В окремих випадках зазначена підготовка може 
здійснюватись в НСЦ. Програми курсів підтримання/відновлення кваліфікації 
затверджує генеральний директор Украероруху. 

Періодичність – не рідше як 1 раз на 5 років. 
Для цього виду підготовки можуть використовуватися дистанційні електронні 

конспекти та дистанційні тренажери. 
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2.6.1.3.3. Мовна підготовка здійснюється з метою підтримання/відновлення та 

підвищення рівня володіння англійською мовою фахівцями передпольотного 
інформаційного обслуговування відповідно до встановлених вимог. 

Мовна підготовка проводиться на базі НСЦ, РЦПК та ТЦ РСП відповідно до 
затверджених програм та навчальних планів. 

 
2.6.1.4. Підвищення кваліфікації  
Підвищення кваліфікації здійснюється з метою надання додаткових знань, умінь 

та навиків, що необхідні під час виконання робочих завдань і функцій, пов’язаних зі 
зміною профілю роботи, який передбачає підвищені кваліфікаційні вимоги відносно 
існуючих. Таке навчання здійснюється для підготовки персоналу, який має 
здійснювати керівництво черговою зміною групи передпольотного інформаційного 
обслуговування. 

Підвищення кваліфікації організується та здійснюється  за такими формами: 
– курси цільового призначення; 
– стажування; 
– семінари (семінари-практикуми, семінари-наради).  
Курси цільового призначення проводяться за програмою, затвердженою 

генеральним директором Украероруху.  
Підвищення кваліфікації організується та здійснюється на базі РСП. В окремих 

випадках, при наявності достатньої кількості замовлень для формування навчальної 
групи (не менше 5-ти осіб) – в НСЦ (РЦПК). Термін дії свідоцтва про навчання 5 років. 

 
2.6.2. Перевірка компетентності  
Проводиться після закінчення стажування на робочому місці для отримання 

допуску до самостійної роботи. Перевірку здійснює особа, яка була призначена для 
проведення стажування.  

 
2.6.3. Допуск до роботи 
Допуск до роботи оформлюється у наступних випадках: 
– після прибуття до нового місця роботи та призначення на посаду; 
– при виконанні посадових обов’язків з нового робочого місця. 
Допуск до самостійної роботи після успішного завершення стажування (за 

відповідним висновком особи, яка здійснювала стажування) надається наказом 
директора РСП за поданням начальника об’єкта ОПР, до складу якого входить група 
передпольотного інформаційного обслуговування, погодженим із заступником 
директора з УПР. 
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2.7. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ КОНТРОЛЮ  
             ТА  КООРДИНАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ  

Професійна підготовка персоналу ККПР  організується та здійснюється за 
наступними видами: 

– початкова підготовка; 
– спеціалізована підготовка; 
– безперервна підготовка; 
– підвищення кваліфікації. 
 
2.7.1. Початкова підготовка 
Початкова підготовка персоналу ККПР здійснюється у вищих військових 

навчальних закладах за спеціальностями (спеціалізаціями): «Бойове управління 
польотами авіації», «Льотна експлуатація та бойове застосування літаків 
(вертольотів)», «Навігація та бойове застосування літальних апаратів», «Інженер з 
УПР», «Льотчик-інженер», «Штурман-інженер» та/або у вищих навчальних закладах 
за спеціальністю: «Обслуговування повітряного руху». 

 
2.7.2. Спеціалізована підготовка 
Спеціалізована підготовка проводиться безпосередньо в РСП з метою 

підготовки стажиста до виконання завдань і функцій щодо контролю та координації 
повітряного руху, цивільно-військової координації при ОрПР, управління повітряним 
рухом. Кандидат на таку підготовку як правило повинен мати допуск до самостійної 
роботи на робочому місті інженера з УВПП.  

У випадку, коли кандидат прибув до РСП з посади пов’язаної з УПР можливо 
проведення спеціалізованої підготовки без допуску на робочому місті інженера з УВПП.   

У випадку, якщо кандидат на проходження спеціалізованої підготовки в РСП не 
мав досвіду роботи з УПР, такій підготовці може передувати підготовка у 
спеціалізованих навчальних закладах (центрах). Направлення на навчання 
здійснюється встановленим порядком на підставі подання  заступника директора 
РСП з ВПП.  

Спеціалізована підготовка в РСП здійснюється послідовно за двома етапами: 
– перехідне навчання – теоретична підготовка до стажування на робочому місці 

старшого штурмана з КРП; 
– стажування на робочому місці – безпосередня практична підготовка стажиста 

на робочому місці та на диспетчерському тренажері, опанування технології роботи, 
отримання специфічних знань, навиків та вмінь відповідно до вимог робочого місця. 

Тривалість етапів спеціалізованої підготовки визначено у табл. 4. 
Спеціалізована підготовка здійснюється на підставі наказу директора РСП. 

Згідно з наказом кожному стажисту призначається позаштатний інструктор, а також 
визначаються завдання, терміни та умови підготовки. 

Загальне керівництво спеціалізованою підготовкою здійснює заступник 
начальника РДЦ. 

Під час проведення спеціалізованої підготовки позаштатним інструктором 
ведеться щоденник підготовки стажиста до виконання обов’язків фахівця ККПР 
(Додаток 15) (далі – щоденник стажування), який є звітним документом, та оригінал 
якого зберігається у РСП протягом року від моменту отримання стажистом допуску 
до самостійної роботи. 
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Таблиця 4.  

Тривалість спеціалізованої підготовки персоналу ККПР в РСП при отриманні 
допуску до самостійної роботи 

 
Тривалість етапів спеціалізованої підготовки, 

годин* Робоче місце 
Перехідне навчання Стажування на 

робочому місці 

Загальна 
кількість,
годин 

Старший штурман з КРП 70 180 250 

* Примітка: У разі наявності у стажиста діючого допуску до самостійної роботи на робочому місці 
старшого штурмана з КРП, якій він отримав раніше в іншому РСП Украероруху, 
тривалість кожного з етапів спеціалізованої підготовки може бути зменшена на  50% 
від часу, зазначеного в табл.4. 

 
2.7.2.1. Перехідне навчання спрямоване на вивчення теоретичних та 

практичних аспектів діяльності за посадою. Цей вид підготовки передбачає вивчення 
питань контролю та координації повітряного руху, менеджменту повітряного 
простору, цивільно-військової координації при ОрПР, управління повітряним рухом, а 
також посадової інструкції, технології роботи, структури повітряного простору, 
обладнання робочого місця, схем, робочої документації тощо. 

Тривалість етапу перехідного навчання визначена у табл. 4. 
Перехідне навчання здійснюється за щоденним графіком роботи та розкладом 

занять. 
За результатами підсумкового оцінювання рівня знань стажиста позаштатний 

інструктор робить висновок щодо готовності стажиста до стажування на робочому 
місці та записує його до щоденника стажування. 

У разі позитивного висновку, стажист переходить до наступного етапу 
спеціалізованої підготовки – стажуванню на робочому місці. 

При негативному висновку (отриманні стажистом оцінки «незадовільно» за 
результатами підсумкового оцінювання), заступник директора РСП з ВПП приймає 
рішення стосовно призначення повторного оцінювання. 

Повторне оцінювання стажиста проводиться заступником начальника РДЦ у 
присутності позаштатного інструктора не раніше двох днів після підсумкового 
оцінювання. 

При отриманні стажистом оцінки «незадовільно» за результатами повторного 
підсумкового оцінювання, директор РСП за поданням заступника директора РСП з 
ВПП приймає рішення про доцільність подальшого службового використання 
стажиста. 

 
2.7.2.2. Стажування на робочому місці спрямоване на формування вміння і 

навиків практичного застосування теоретичних аспектів перехідного навчання та 
отримання стажистом досвіду виконання обов’язків на робочому місці старшого 
штурмана з КРП. Під час цього етапу передбачається вивчення і відпрацювання 
процесів взаємодії у складі чергової зміни, процедур контролю та координації 
повітряного руху, цивільно-військової координації при ОрПР, управління повітряним 
рухом, обладнання робочого місця, нормативної документації, набуття навиків 
користування ними тощо. 

Тривалість етапу стажування на робочому місці визначена у табл. 4. 
Стажування на робочому місці здійснюється за графіком роботи зміни, за якою 

закріплений стажист. 
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За результатами підсумкового оцінювання позаштатний інструктор робить 

висновок щодо готовності стажиста самостійно виконувати функції з контролю та 
координації повітряного руху, цивільно-військової координації при ОрПР, управління 
повітряним рухом. Висновок записується до щоденника стажування. 

У разі позитивного висновку, здійснюється процедура допуску до самостійної роботи.  
При негативному висновку - директор РСП, за поданням заступника директора РСП 

з ВПП приймає рішення про доцільність подальшого службового використання стажиста. 
  
2.7.2.3. Допуск до роботи. Після проходження спеціалізованої підготовки в 

РСП здійснюється перевірка рівня теоретичних знань та практичної підготовки 
персоналу ККПР для отримання допуску до самостійної роботи на робочому місці 
старшого штурмана з КРП. Така перевірка здійснюється постійно діючою комісією, 
яка створюється наказом директора РСП. 

Допуск до самостійної роботи здійснюється наказом директора РСП за 
поданням заступника директора РСП з ВПП. 

Допуск до самостійної роботи на робочому місті старшого штурмана з КРП 
(диспетчера з руху літаків) заноситься до електронної бази даних. 

 
2.7.3. Безперервна підготовка 

До безперервної (подальшої) підготовки відносяться: 
– підтримання/відновлення кваліфікації; 
– перепідготовка. 
 
2.7.3.1. Підтримання/відновлення кваліфікації персоналу ККПР 

організується та проводиться безперервно на регулярній основі з метою 
відновлення, поглиблення та підтримання раніше здобутих та надання додаткових 
знань, навиків і умінь, потрібних для виконання функціональних обов’язків за 
наступними видами підготовки: 

– професійне навчання; 
– періодична підготовка в спеціалізованому навчальному закладі, НСЦ/РЦПК; 
– відновлення кваліфікації на робочому місці; 
– мовна підготовка. 
2.7.3.1.1. Професійне навчання організується та здійснюється в РСП з метою: 
– оперативного вивчення документів, що регламентують контроль та 

координацію повітряного руху, менеджмент повітряного простору, цивільно-військову 
координацію при ОрПР, управління повітряним рухом; 

–  систематичного аналізу недоліків, помилок та порушень, що виникли при 
контролі та координації повітряного руху, цивільно-військової координації при ОрПР, 
управлінні повітряним рухом з метою їх усунення у подальшій роботі;  

– відновлення, підтримання та вдосконалення раніше здобутих та надання 
додаткових знань, навиків та умінь, потрібних для виконання функціональних обов’язків. 

Професійне навчання персоналу ККПР здійснюється на підставі затвердженого 
директором РСП плану професійної підготовки на навчальний рік та відповідно до 
навчальних планів і програм, наведених у Додатках 16 та 17. 

З метою більш повного врахування специфіки завдань, що вирішуються 
персоналом ККПР дозволяється включати до плану професійної підготовки РСП 
додаткові дисципліни і вправи за рахунок скорочення інших дисциплін програм 
теоретичної та практичної підготовки. 

Відповідальність за організацію, якість та своєчасність проведення професійного 
навчання персоналу ККПР в РСП покладається на заступника директора РСП з ВПП, 
який визначає форми, методи та засоби для проведення занять. 
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Заняття проводяться керівним складом, позаштатними інструкторами та 

фахівцями за напрямами діяльності. 
У випадку відсутності фахівця на заняттях він вивчає матеріали самостійно. У 

разі потреби можуть організовуватися індивідуальні заняття. 
Дані про проведення занять записуються в журнал проведення професійного 

навчання. 
2.7.3.1.2. Періодична підготовка в спеціалізованому навчальному закладі, 

НСЦ/РЦПК організується та проводиться за програмою, затвердженою у 
встановленому порядку. Періодичність такої підготовки персоналу ККПР 
встановлюється  один раз на 5 років. 

2.7.3.1.3. Відновлення кваліфікації на робочому місці проводиться у випадку, 
якщо фахівець ККПР не виконував обов’язки на робочому місці старшого штурмана з 
КРП більш ніж: 

– три місяці при досвіді роботи менше трьох років; 
– шість місяців при досвіді роботи три і більше років, або 
– був відсторонений від виконання службових обов’язків після порушення вимог 

посадової інструкції, технології роботи, нормативних документів та інше, і це 
призвело до порушення порядку використання повітряного простору. 

Відновлення кваліфікації організуються та здійснюються безпосередньо на 
робочому місті старшого штурмана з КРП та/або в тренажерному центрі РСП. 

Порядок проведення та зміст відновлення кваліфікації на робочому місці 
старшого штурмана з КРП мають відповідати порядку проведення та змісту 
спеціалізованої підготовки в РСП при отриманні допуску до самостійної роботи. 

Тривалість такої перепідготовки зазначена у табл. 5. 
Таблиця 5. 

 

Тривалість підготовки персоналу ККПР при відновленні кваліфікації на робочому 
місці старшого штурмана з КРП 

Етапи та тривалість підготовки, годин 
Робоче місце Перехідне навчання Стажування на 

робочому місці 

Загальна 
кількість, 
годин 

Старший штурман з КРП 
(диспетчер з руху літаків) 10 80 90 

Підтвердження допуску фахівця ККПР до самостійної роботи на робочому місці 
старшого штурмана з КРП після відновлення кваліфікації здійснюється наказом 
директора РСП за поданням заступника директора РСП з ВПП.  

 
2.7.3.1.4. Мовна підготовка персоналу ККПР здійснюється з метою 

підтримання/відновлення та підвищення рівня володіння англійською мовою 
фахівцями відповідно до встановлених вимог. 

Мовна підготовка здійснюється за комбінованою формою навчання, яка 
передбачає дистанційну підготовку без відриву від виробництва із застосуванням 
мультимедійного обладнання, практичну підготовку з відривом від виробництва в НСЦ 
та підготовку в інших навчальних закладах (в тому числі в англомовних країнах). 

Методичне керівництво, моніторинг рівня володіння англійською мовою 
персоналу ККПР, а також здійснення контролю ефективності реалізації програм 
підготовки покладається на НСЦ. На підставі даних моніторингу НСЦ надає свої 
рекомендації РСП щодо змін у процесі мовної підготовки персоналу. 
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2.7.3.2. Перепідготовка організовується для отримання персоналом ККПР 

відповідних теоретичних знань, навиків та вмінь у таких випадках: 
– зміна операційного середовища або програмно-технічного забезпечення; 
– потреба отримання допуску до роботи на робочих місцях персоналу УВПП; 
– потреба отримання допуску до роботи позаштатним інструктором; 
– потреба отримання фахівцем ККПР допуску до виконання посадових 

обов’язків з робочого місця, що розташовано в іншому РСП. 

 

2.7.3.2.1. Перепідготовка при зміні операційного середовища або програмно-
технічного забезпечення здійснюється в РСП перед впровадженням нових правил 
(процедур) контролю та координації повітряного руху, менеджменту повітряного 
простору та цивільно-військової координації при ОрПР, управління повітряним рухом, 
методів та систем автоматизації процесів УПР, внесенням значних змін до структури 
повітряного простору тощо.  

Тривалість підготовки залежить від змісту змін. Вона складається з теоретичних 
занять та практичних занять на робочому місці 

Перевірку готовності персоналу ККПР до виконання завдань та функцій 
контролю та координації повітряного руху, цивільно-військової координації при ОрПР, 
а також при підготовці до ВЛП/ОЗП в РСП проводить заступник начальника РДЦ. 

Результати перевірки заноситься до електронної бази даних (Додаток 18). 
Допуск персоналу ККПР до роботи на робочому місці старшого штурмана з КРП 

після проходження перепідготовки здійснюється наказом директора РСП та 
заноситься до електронної бази даних. 

 

2.7.3.2.2. Перепідготовка персоналу ККПР для отримання допуску до роботи 
на робочих місцях персоналу УВПП в РСП проводиться та здійснюється з метою 
надання додаткових знань, навиків та умінь, необхідних для виконання завдань та 
функцій з менеджменту повітряного простору та цивільно-військової координації при 
ОрПР або передбачають підвищення кваліфікації порівняно з існуючою. 

Така підготовка здійснюється в РСП для отримання допуску до роботи на 
робочих місцях: 

–  інженера з УВПП;  
– старшого штурмана (старшого диспетчера з руху літаків); 
– заступника керівника польотів РДЦ. 
Порядок проведення та зміст такої перепідготовки мають відповідати порядку 

проведення та змісту спеціалізованої підготовки при отриманні допуску до 
самостійної роботи. 

Тривалість такої перепідготовки зазначена у табл. 6. 
Допуск персоналу ККПР до роботи на іншому робочому місці після 

проходження перепідготовки здійснюється наказом директора відповідного РСП за 
поданням заступника директора РСП з ВПП та заноситься до електронної бази 
даних. 
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Таблиця 6.  

Тривалість перепідготовки персоналу ККПР для отримання допуску до роботи на 
робочих місцях персоналу УВПП в РСП 

 

Можливі варіанти допусків до роботи 
Етапи та  тривалість 
перепідготовки, годин* 

Наявний допуск Додатковий допуск Перехідне 
навчання 

Стажування 
на робочому 

місці 

Загальна 
кількість, 
годин 

Старший штурман з КРП Інженер з УВПП 10 120 130 
Старший штурман з КРП 
/ Інженер з УВПП 

Старший штурман 
(старший диспетчер 
з руху літаків) 

10 120 130 

Старший штурман з КРП 
/ Інженер з УВПП / 
Старший штурман 
(старший диспетчер з 
руху літаків) 

Заступник керівника 
польотів РДЦ 

10 120 130 

* Примітка: У разі наявності у стажиста діючого допуску до самостійної роботи на відповідному 
робочому місці, який він отримав раніше в іншому РСП Украероруху, тривалість кожного 
з етапів перепідготовки може бути зменшена на  50% від часу, зазначеного в табл.6. 

2.7.3.2.3. Підготовка для отримання допуску до роботи позаштатним 
інструктором на робочому місті фахівця ККПР 

Кандидати на підготовку повинні відповідати таким вимогам: 
– досвід роботи на робочому місці старшого штурмана з КРП не менше двох 

років та відсутність протягом цього періоду порушень вимог документів, які 
регламентують УПР, менеджмент повітряного простору та цивільно-військову 
координацію при ОрПР; 

– наявність діючих допусків до виконання обов’язків за посадою старшого 
штурмана з КПР (старшого диспетчера з руху літаків); 

– відсутність перерв у роботі більше шести місяців на робочому місці старшого 
штурмана з КРП; 

– високий рівень професійної підготовки, здібності до методичної роботи, 
авторитет і повага колег, позитивна характеристика безпосередніх керівників. 

Підготовка здійснюється в РСП на підставі наказу директора РСП за програмою 
затвердженою генеральним директором. Згідно з наказом кожному кандидатові 
призначається позаштатний інструктор та визначаються завдання, терміни та умови 
підготовки.  

Загальне керівництво підготовкою здійснює заступник начальника РДЦ. 
Підготовка складається з двох послідовних етапів: 
– перехідне навчання; 
– практична підготовка до виконання обов’язків позаштатного інструктора. 
Перехідне навчання спрямоване на вдосконалення та поглиблення 

відповідних теоретичних знань, необхідних для ефективного та якісного проведення 
етапу практичної підготовки до виконання обов’язків позаштатного інструктора.  

Перехідне навчання з кандидатами на отримання допуску до роботи 
позаштатними інструкторами в РСП проводиться посадовими особами, які пройшли 
підготовку в НСЦ Украероруху та мають відповідне свідоцтво. 

Практична підготовка до виконання обов’язків позаштатного 
інструктора зорієнтована на напрацювання навиків та вмінь з організації та 
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проведення практичної підготовки персоналу контролю та координації повітряного 
руху в РСП. 

Така підготовка здійснюється на робочих місцях в РДЦ під керівництвом 
позаштатного інструктора або заступника начальника РДЦ.  

Перевірка рівня теоретичних знань та практичної підготовки фахівця для 
отримання допуску до роботи позаштатним інструктором здійснюється постійно 
діючою комісією, яка створюється наказом директора РСП. Результати роботи комісії 
оформлюються протоколом. 

Допуск фахівця до роботи позаштатним інструктором після проходження 
підготовки здійснюється наказом директора РСП за поданням заступника директора 
РСП з ВПП та заноситься до електронної бази даних. 

Підтримання/відновлення кваліфікації позаштатного інструктора здійснюється 
на базі НСЦ (РЦПК) Украероруху за затвердженою програмою один раз на 5 років. 

2.7.3.2.4. Перепідготовка для отримання фахівцем ККПР допуску до виконання 
посадових обов’язків з робочого місця, що розташовано в іншому РСП 

Перепідготовка здійснюється на підставі наказу директора РСП. 
Згідно з наказом фахівцю призначається позаштатний інструктор, визначаються 

завдання, терміни та умови підготовки. Загальне керівництво перепідготовкою 
здійснює заступник начальника РДЦ. 

Під час проведення перепідготовки позаштатним інструктором ведеться 
щоденник перепідготовки фахівця ККПР (Додаток 15), який є звітним документом та 
оригінал якого зберігається у РСП протягом року від моменту отримання допуску. 

За результатами перепідготовки позаштатний інструктор робить висновок щодо 
готовності фахівця виконувати посадові обов’язки з робочого місця, що розташовано 
в РСП відрядження фахівця. Висновок записується до щоденника стажування. У разі 
позитивного висновку, здійснюється процедура допуску до самостійної роботи 
відповідно до пункту 2.7.2.3. 

 
2.7.4. Підвищення кваліфікації  
Підвищення кваліфікації здійснюється з метою надання додаткових знань, умінь 

та навиків, що необхідні під час виконання робочих завдань і функцій, пов’язаних зі 
зміною профілю роботи, який передбачає підвищені кваліфікаційні вимоги відносно 
існуючих.  

Підвищення кваліфікації організується та здійснюється  за такими формами: 
– курси цільового призначення; 
– стажування; 
– семінари (семінари-практикуми, семінари-наради).  
Курси цільового призначення проводяться за програмою, затвердженою 

генеральним директором Украероруху. 
Підвищення кваліфікації організується та здійснюється: 
- на базі РСП; 
- в НСЦ (РЦПК) при наявності достатньої кількості замовлень для формування 

навчальної групи (не менше 5-ти осіб); 
- у спеціалізованих навчальних закладах (центрах) за встановленими 

програмами для зазначеної категорії фахівців.  
Термін дії свідоцтва про навчання 5 років.  
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3. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ УПРАВЛІННЯ 

ВИКОРИСТАННЯМ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ 
(МЕНЕДЖМЕНТУ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ)  

Професійна підготовка персоналу управління використанням повітряного 
простору (менеджменту повітряного простору) (далі – персоналу УВПП) 
організується та здійснюється за наступними видами: 

– початкова підготовка; 
– спеціалізована підготовка в РСП/Украероцентрі;  
– безперервна підготовка; 
– підвищення кваліфікації. 
 
3.1. ПОЧАТКОВА ПІДГОТОВКА 
Початкова підготовка персоналу УВПП здійснюється у вищих навчальних 

закладах за спеціальністю: «Обслуговування повітряного руху» або вищих військових 
навчальних закладах за спеціальностями (спеціалізаціями): «Бойове управління 
польотами авіації», «Льотна експлуатація та бойове застосування літаків 
(вертольотів)», «Навігація та бойове застосування літальних апаратів», «Інженер з 
УПР», «Льотчик-інженер», «Штурман-інженер». 

 
3.2. СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПІДГОТОВКА В РСП/УКРАЕРОЦЕНТРІ
Спеціалізована підготовка проводиться безпосередньо на робочому місці з 

метою підготовки стажиста до самостійного виконання завдань та функцій 
менеджменту повітряного простору та цивільно-військової координації при ОрПР на 
відповідному робочому місці.  

Спеціалізована підготовка здійснюється в РСП/Украероцентрі послідовно за 
двома етапами: 

– перехідне навчання – теоретична підготовка фахівця УВПП до стажування на 
робочому місці; 

– стажування на робочому місці – безпосередня практична підготовка фахівця 
УВПП на робочому місці, опанування технології роботи, отримання специфічних 
знань, навиків та вмінь відповідно до вимог посадової інструкції (для конкретного 
робочого місця).  

Тривалість етапів спеціалізованої підготовки визначена у табл. 7. 
В окремих випадках, при наявності достатньої кількості замовлень для 

формування навчальної групи (не менше 5-ти осіб) перехідне навчання може 
здійснюватись на базі НСЦ. 

Спеціалізована підготовка здійснюється: 
- персоналу УВПП Украероцентру - на підставі наказу генерального директора 

Украероруху; 
- персоналу УВПП РДЦ - на підставі наказу директора РСП.  
Згідно з наказом кожному стажисту призначається позаштатний інструктор та 

визначається робоче місце (посада), на якому проводитиметься стажування, а також 
завдання, терміни та умови підготовки. 

Загальне керівництво спеціалізованою підготовкою здійснює заступник 
начальника РДЦ або начальник відділу управління ВПП/начальник штурманського 
відділу Украероцентру відповідно. 

Під час проведення спеціалізованої підготовки позаштатним інструктором 
ведеться щоденник підготовки стажиста до виконання обов’язків фахівця УВПП 
(Додаток 15) (далі – щоденник стажування), який є звітним документом, та оригінал 
якого зберігається у РСП (для персоналу УВПП РСП) або в Украероцентрі (для 
персоналу УВПП Украероцентру) протягом року від моменту отримання стажистом 
допуску до самостійної роботи.  

                    Редакція 3.0 від 01.09.2014 р.                              Док. № TCC.REG-PTAP/3.0-001 57 



Положення про професійну підготовку персоналу організації повітряного руху 
в Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України 

 
Таблиця 7.

Тривалість спеціалізованої підготовки персоналу УВПП в РСП/Украероцентрі 
при отриманні допуску до самостійної роботи 

Етапи спеціалізованої 
підготовки та їх  

тривалість, годин* Робоче місце 
Перехідне 
навчання 

Стажування 
на робочому 

місці 

Загальна 
кількість, 
годин 

РСП (РДЦ) 

Інженер з УВПП 70 160 230 

Украероцентр 

Інженер з управління ВПП групи координації та 
контролю за ВПП 70 160 230 

Інженер з управління ВПП групи бази даних та аналізу 
ВПП 70 160 230 

Інженер з управління ВПП групи попереднього 
планування ВПП за маршрутами ОПР 70 160 230 

Інженер з управління ВПП групи попереднього 
планування ВПП поза маршрутами ОПР 70 160 230 

Інженер з управління ВПП групи поточного планування 
ВПП 70 160 230 

Старший штурман штурманського відділу 70 160 230 
Штурман-інспектор штурманського відділу 70 160 230 
* Примітка: У разі наявності у стажиста допуску до самостійної роботи на відповідному 

робочому місці, який він отримав раніше в іншому РСП Украероруху, тривалість 
кожного з етапів спеціалізованої підготовки може бути зменшена на 50%  від часу 
зазначеного у таблиці  7. 

Ступінь успішності стажиста протягом усіх етапів підготовки визначається за 
результатами поточного оцінювання, результати якого заносяться позаштатним 
інструктором до щоденника стажування. 

 
3.2.1. Перехідне навчання 
Перехідне навчання спрямоване на досконале та поглиблене вивчення 

теоретичних та практичних аспектів діяльності відповідного підрозділу 
РСП/Украероцентру. Цей вид підготовки передбачає вивчення питань менеджменту 
повітряного простору та цивільно-військової координації при ОрПР, структури 
повітряного простору, а також посадової інструкції та технології роботи, обладнання 
робочого місця, схем, робочої документації тощо. 

Тривалість етапу перехідного навчання визначена у табл. 7. 
Перехідне навчання здійснюється за щоденним графіком роботи та розкладом занять. 
За результатами підсумкового оцінювання рівня знань стажиста позаштатний 

інструктор робить висновок щодо готовності стажиста до стажування на робочому місці 
та записує його до щоденника стажування. 

У разі позитивного висновку, стажист переходить до наступного етапу 
спеціалізованої підготовки – стажуванню на робочому місці. 

При негативному висновку (отриманні стажистом оцінки «незадовільно» за 
результатами підсумкового оцінювання), заступник директора РСП з ВПП/начальник 
Украероцентру приймає рішення стосовно призначення повторного оцінювання. 
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Повторне оцінювання стажиста проводиться посадовою особою, яка здійснює 

загальне керівництво спеціалізованою підготовкою у присутності позаштатного 
інструктора не раніше двох днів після підсумкового оцінювання. 

При отриманні стажистом оцінки «незадовільно» за результатами повторного 
підсумкового оцінювання, директор РСП/генеральний директор Украероруху за поданням 
заступника директора РСП з ВПП/начальника Украероцентру приймає рішення про 
доцільність подальшого службового використання стажиста. 

 
3.2.2. Стажування на робочому місці 
Стажування на робочому місці спрямоване на формування вміння та навиків 

практичного застосування теоретичних аспектів перехідного навчання. Під час цього 
етапу передбачається вивчення та відпрацювання процесів взаємодії у складі чергової 
зміни, процедур менеджменту повітряного простору та цивільно-військової координації 
при ОрПР, обладнання робочого місця, нормативної документації, набуття навиків 
користування ними тощо. 

Тривалість етапу стажування на робочому місці визначена в табл. 7. 
Стажування на робочому місці здійснюється за графіком роботи зміни, за якою 

закріплений стажист. 
За результатами підсумкового оцінювання позаштатний інструктор робить 

висновок щодо готовності стажиста самостійно виконувати функції з УВПП. Висновок 
записується до щоденника стажування. 

У разі позитивного висновку, здійснюється процедура допуску до самостійної роботи.  
При негативному висновку - директор РСП/генеральний директор за поданням 

заступника директора РСП з ВПП/начальника Украероцентру приймає рішення про 
доцільність подальшого службового використання стажиста. 

 
3.2.3. Допуск до роботи 
Перевірка рівня теоретичних знань та практичної підготовки персоналу УВПП 

для отримання допуску до самостійної роботи здійснюється постійно діючою 
комісією, яка створюється  розпорядженням начальника Украероцентру/наказом 
директора РСП. 

Допуск стажиста до самостійної роботи на робочому місці персоналу УВПП 
після проходження спеціалізованої підготовки в РСП здійснюється наказом 
директора РСП за поданням заступника директора РСП з ВПП. 

Допуск стажиста до самостійної роботи на робочому місці персоналу УВПП після 
проходження спеціалізованої підготовки в Украероцентрі здійснюється наказом 
генерального директора Украероруху за поданням начальника Украероцентру. 

Допуск до самостійної роботи на робочому місці заноситься до електронної 
бази даних (Додаток 18).  

 
3.3. БЕЗПЕРЕРВНА ПІДГОТОВКА 
До безперервної (подальшої) підготовки відносяться: 
– підтримання/відновлення кваліфікації; 
– перепідготовка. 
 
3.3.1. Підтримання/відновлення кваліфікації  
Підтримання/відновлення кваліфікації персоналу УВПП організується та 

проводиться безперервно на регулярній основі з метою відновлення, поглиблення та 
підтримання раніше здобутих та надання додаткових знань, навиків і умінь, потрібних 
для виконання функціональних обов’язків за наступними видами підготовки: 
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– професійне навчання; 
– відновлення кваліфікації на відповідному робочому місці; 
– мовна підготовка. 

 
3.3.1.1. Професійне навчання 
Професійне навчання організується та здійснюється в Украероцентрі/РСП з метою: 
– виконання заходів, передбачених планами професійної підготовки; 
– оперативного вивчення документів, що регламентують діяльність з 

менеджменту повітряного простору, цивільно-військової координації при ОрПР, 
управління повітряного руху; 

– систематичного аналізу недоліків, помилок та порушень, що виникли під час 
менеджменту повітряного простору та цивільно-військової координації при ОрПР, як 
профілактичний захід з метою їх усунення у подальший роботі; 

– відновлення, підтримання та вдосконалення раніше здобутих та надання 
додаткових знань, навиків та умінь, потрібних для виконання функціональних обов’язків. 

Професійне навчання персоналу УВПП здійснюється на підставі 
затвердженого начальником Украероцентру/директором РСП плану професійної 
підготовки на навчальний рік відповідно до навчальних планів та програм 
наведених у  Додатках 16, 19 та 20.  

Заняття плануються з розрахунку одного циклу навчання тривалістю 
дванадцять місяців, з розрахунку тривалості навчального дня не більше 8 годин. 

З метою більш повного врахування специфіки завдань, що вирішуються 
персоналом УВПП, дозволяється включати до плану професійної підготовки 
РСП/Украероцентру додаткові дисципліни і вправи за рахунок скорочення інших 
дисциплін програм теоретичної та практичної підготовки. 

Перевірка рівня теоретичних знань та практичної підготовки персоналу УВПП 
Украероцентру здійснюється у період підготовки до роботи у весняно-літній та/або 
осінньо-зимовий періоди. Допуск фахівців УВПП Украероцентру  до роботи у 
ВЛП/ОЗП здійснюється розпорядженням начальника Украероцентру на підставі 
складених актів та протоколів перевірки.  

Відповідальність за організацію, якість та своєчасність проведення 
професійного навчання персоналу УВПП в Украероцентрі покладається на першого 
заступника начальника Украероцентру, в РСП - на заступника директора РСП з ВПП, 
які визначають методи та засоби проведення занять. 

Заняття проводяться керівним складом, позаштатними інструкторами та 
фахівцями за напрямами діяльності. 

У випадку відсутності фахівця з поважних причин на заняттях він вивчає 
матеріали самостійно. У разі потреби можуть організовуватися індивідуальні заняття. 

Дані про проведення занять з професійного навчання персоналу УВПП 
записуються у журнал проведення професійної підготовки. 

 
3.3.1.2. Відновлення кваліфікації на відповідному робочому місці 
Відновлення кваліфікації на робочому місці проводиться у випадку, якщо фахівець 

УВПП не виконував обов’язки на жодному з робочих місць персоналу УВПП більш ніж: 
– три місяці при досвіді роботи менше трьох років; 
– шість місяців при досвіді роботи три і більше років, або  
– був відсторонений від виконання службових обов’язків після порушення 

вимог посадової інструкції, технології роботи, нормативних документів та інше, і це 
привело до грубого порушення порядку використання повітряного простору. 

Відновлення кваліфікації організуються та здійснюються безпосередньо на 
робочому місті в РСП/Украероцентрі. 
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Порядок проведення та зміст підготовки при відновленні кваліфікації на 

відповідному робочому місці відповідають порядку проведення та змісту 
спеціалізованої підготовки в РСП/Украероцентрі при отриманні допуску до 
самостійної роботи. 

Тривалість такої підготовки зазначена у табл. 8. 
Підтвердження допуску персоналу УВПП до роботи на робочому місці після 

відновлення кваліфікації здійснюється наказом директора відповідного 
РСП/генерального директора Украероруху за поданням заступника директора РСП з 
ВПП/начальника Украероцентру.  

Таблиця 8.  
Тривалість підготовки персоналу УВПП при відновленні кваліфікації  

на робочому місці в РСП/Украероцентрі 

Етапи та  тривалість 
підготовки, годин 

Робоче місце 
Перехідне 
навчання 

Стажування 
на робочому 

місці 

Загальна 
кількість, 
годин 

РСП (РДЦ) 
Інженер з УВПП 10 80 90 
Старший штурман (старший диспетчер з руху 
літаків) 10 80 90 

Заступник керівника польотів РДЦ 10 80 90 

Украероцентр 
Начальник зміни 10 80 90 
Заступник начальника зміни 10 80 90 
Провідний інженер з управління ВПП (чергової 
зміни) 10 80 90 

Інженер з управління ВПП групи поточного 
планування 10 80 90 

Інженер з управління ВПП групи попереднього 
планування за маршрутами ОПР 10 80 90 

Інженер з управління ВПП групи попереднього 
планування поза маршрутами ОПР 10 80 90 

Інженер з управління ВПП групи бази даних та 
аналізу ВПП 10 80 90 

Інженер з управління ВПП групи координації та 
контролю за ВПП 10 80 90 

Старший штурман штурманського відділу 10 80 90 
Штурман-інспектор штурманського відділу 10 80 90 

 
3.3.1.3. Мовна підготовка 
Мовна підготовка здійснюється з метою підтримання/відновлення та підвищення 

рівня володіння англійською мовою персоналом УВПП відповідно до встановлених вимог. 
Мовна підготовка здійснюється за комбінованою формою навчання, яка 

передбачає дистанційну підготовку без відриву від виробництва із застосуванням 
мультимедійного обладнання, практичну підготовку з відривом від виробництва в 
НСЦ та підготовку в інших навчальних закладах (в тому числі в англомовних країнах). 

Методичне керівництво, моніторинг рівня володіння англійською мовою 
персоналом УВПП, а також здійснення контролю ефективності реалізації програм 
підготовки покладається на НСЦ. На підставі даних моніторингу НСЦ надає свої 
рекомендації РСП/Украероцентру щодо змін у процесі мовної підготовки персоналу. 
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3.3.2. Перепідготовка 
Перепідготовка організується для отримання персоналом УВПП відповідних 

теоретичних знань, навиків та вмінь у таких випадках: 
– зміна операційного середовища або програмно-технічного забезпечення; 
– потреба отримання допуску до роботи на іншому робочому місці; 
– потреба отримання допуску до роботи позаштатним інструктором; 
– потреба отримання фахівцем УВПП допуску до виконання посадових 

обов’язків з робочого місця, що розташовано в іншому підрозділі ОЦВС. 
3.3.2.1. Перепідготовка при зміні операційного середовища або 

програмно-технічного забезпечення виконується перед впровадженням нових 
правил (процедур) менеджменту повітряного простору, цивільно-військової 
координації при ОрПР, управління повітряного руху, методів та систем автоматизації 
процесів менеджменту повітряного простору та внесенням значних змін до структури 
повітряного простору тощо. Організовується та здійснюється в РСП/Украероцентрі. 

Тривалість підготовки залежить від змісту змін. Вона складається з теоретичних 
занять та практичних занять на робочому місці. 

Перевірку готовності персоналу УВПП до виконання завдань та функцій з 
менеджменту повітряного простору та цивільно-військової координації при ОрПР, а також 
при підготовці до ВЛП/ОЗП в РСП проводить заступник начальника РДЦ, в Украероцентрі – 
начальник відділу управління ВПП Украероцентру/начальник штурманського відділу. 

Результати перевірки в РСП заносяться до електронної бази даних.  
Результати перевірки в Украероцентрі оформляються протоколом. 
Допуск персоналу УВПП до самостійної роботи на робочому місці після 

проходження перепідготовки в РСП/Украероцентрі здійснюється наказом директора РСП/ 
розпорядженням начальника Украероцентру і заноситься до електронної бази даних. 

3.3.2.2. Перепідготовка персоналу УВПП для отримання допуску до 
роботи на інших робочих місцях персоналу УВПП проводиться в 
РСП/Украероцентрі та здійснюється з метою надання додаткових знань, умінь та 
навиків, необхідних для виконання обов’язків, завдань та функцій: 

– старшого штурмана (старшого диспетчера з руху літаків); 
– заступника керівника польотів РДЦ; 
– начальника зміни відділу управління ВПП Украероцентру; 
– заступника начальника зміни відділу управління ВПП Украероцентру; 
– провідного інженера з управління ВПП (чергової зміни) відділу управління 

ВПП Украероцентру; 
– інших фахівців з персоналу УВПП. 
Порядок проведення та зміст такої перепідготовки відповідають порядку проведення 

та змісту спеціалізованої підготовки в РСП/Украероцентрі при отриманні допуску до роботи. 
Тривалість такої перепідготовки зазначена у табл. 9. 
Допуск персоналу УВПП до роботи на іншому робочому місці після проходження 

перепідготовки здійснюється наказом директора відповідного РСП/генерального 
директора Украероруху за поданням заступника директора РСП з ВПП/начальника 
Украероцентру та  заноситься до електронної бази даних. 

Перепідготовка персоналу УВПП РСП для отримання допуску до роботи на 
робочих місцях персоналу ККПР проводиться в РСП та здійснюється з метою 
підготовки персоналу УВПП до виконання завдань і функцій щодо контролю та 
координації повітряного руху, цивільно-військової координації при ОрПР, управління 
повітряним рухом. 

Порядок проведення та зміст такої перепідготовки відповідають порядку проведення та 
змісту спеціалізованої підготовки персоналу ККПР в РСП при отриманні допуску до роботи. 
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Таблиця 9. 

Тривалість перепідготовки персоналу УВПП при отриманні допуску до роботи  
на іншому робочому місці в РСП/Украероцентрі 

Можливі варіанти допусків до роботи 

Етапи та 
тривалість 

перепідготовки, 
годин* 

Наявний допуск Додатковий допуск Перехідне 
навчання 

Стажу-
вання на 
робочому 
місці 

Загальна 
кількість, 
годин 

Робочі місця в РСП (РДЦ) 

Інженер з УВПП Старший штурман (старший 
диспетчер з руху літаків) 10 160 170 

Інженер з УВПП/Старший 
штурман (старший 
диспетчер з руху літаків) 

Заступник керівника 
польотів РДЦ 10 160 170 

Робочі місця в Украероцентрі 

Інженер з управління ВПП 
групи поточного планування 

Інженер з управління ВПП 
групи попереднього 
планування 

10 150 160 

Інженер з управління ВПП 
групи поточного планування 

Провідний інженер з 
управління ВПП (чергової 
зміни)  

10 150 160 

Заступник начальника зміни Начальник зміни 10 150 160 

Заступник начальника зміни 
Інженер з управління ВПП 
групи координації та 
контролю за ВПП 

10 150 160 

Інженер з управління ВПП 
групи координації та 
контролю за ВПП 

Заступник начальника зміни 10 150 160 

Інженер з управління ВПП 
групи бази даних та аналізу 
ВПП 

Інженер з управління ВПП 
групи попереднього 
планування 

10 150 160 

Інженер з управління ВПП 
групи координації та 
контролю за ВПП 

Інженер з управління ВПП 
групи бази даних та аналізу 
ВПП 

10 150 160 

Старший штурман 
штурманського відділу 

Штурман-інспектор 
штурманського відділу 10 150 160 

Штурман-інспектор 
штурманського відділу 

Старший штурман 
штурманського відділу  10 150 160 

* Примітки:   1. У разі наявності у стажиста допуску до самостійної роботи на подібному робочому 
місці, який він отримав раніше в Украероцентрі (для персоналу УВПП 
Украероцентру) або іншому РСП Украероруху (для персоналу УВПП РСП), 
тривалість етапів перепідготовки може бути зменшена на 50 % від часу, 
зазначеного в таблиці 9. 

 2. При необхідності можливий перерозподіл тривалості навчання між етапами 
перепідготовки. 

 
Допуск персоналу УВПП РСП до роботи на іншому робочому місці після 

проходження перепідготовки здійснюється наказом директора відповідного РСП за 
поданням заступника директора РСП з ВПП і заноситься до електронної бази даних. 
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3.3.2.3. Підготовка для отримання допуску до роботи позаштатним 

інструктором 
Кандидати на підготовку повинні відповідати таким вимогам: 
– досвід роботи на робочому місці, на якому фахівець УВПП буде здійснювати 

інструкторську роботу, не менше трьох років та відсутність протягом цього періоду 
порушень вимог документів, які регламентують менеджмент повітряного простору та 
цивільно-військову координацію при ОрПР; 

– наявність діючих відміток на право виконання обов’язків за посадою 
заступника керівника польотів РДЦ та/або старшого штурмана (старшого диспетчера 
з руху літаків) (тільки для РСП); 

– відсутність перерви у роботі більше шести місяців на робочому місці, на 
якому фахівець УВПП буде здійснювати інструкторську роботу; 

– високий рівень професійної підготовки, здібності до методичної роботи, 
авторитет і повага колег, позитивна характеристика безпосередніх керівників. 

Загальне керівництво підготовкою здійснює заступник начальника 
РДЦ/начальник відділу управління ВПП Украероцентру/начальник штурманського 
відділу Украероцентру. 

Підготовка здійснюється на підставі наказу директора відповідного 
РСП/генерального директора Украероруху (для Украероцентру). Згідно з наказом 
кожному кандидатові призначається позаштатний інструктор та визначаються завдання, 
терміни та умови підготовки. 

Підготовка здійснюється за програмами, затвердженими генеральним директором, 
і  складається з двох етапів: 

– перехідне навчання; 
– практична підготовка до самостійного виконання обов’язків позаштатного 

інструктора. 
3.3.2.3.1. Перехідне навчання спрямоване на вдосконалення та поглиблення 

фахівцем відповідних теоретичних знань, необхідних для ефективного та якісного 
проведення етапу практичної підготовки до самостійного виконання обов’язків 
позаштатного інструктора. 

Перехідне навчання проводиться: 
- для персоналу Украероцентру - в процесі проходження відповідних курсів 

підготовки позаштатних інструкторів, що організовуються та проводяться на базі НСЦ; 
- для персоналу РДЦ - в РСП за програмою затвердженою генеральним 

директором Украероруху. 
Перехідне навчання з кандидатами на отримання допуску до роботи 

позаштатними інструкторами в РСП проводиться посадовими особами, які пройшли 
підготовку в НСЦ Украероруху та мають відповідне свідоцтво. 

3.3.2.3.2. Практична підготовка до самостійного виконання обов’язків 
позаштатного інструктора спрямована на вдосконалення навиків та вмінь з 
організації та проведення практичної підготовки персоналу УВПП в 
РСП/Украероцентрі. 

Така підготовка здійснюється на робочих місцях РДЦ/Украероцентру під 
керівництвом позаштатного інструктора або заступника начальника РДЦ/заступника 
начальника відділу управління ВПП Украероцентру.  

Перевірка рівня теоретичних знань та практичної підготовки персоналу УВПП 
для отримання допуску до роботи позаштатним інструктором здійснюється постійно 
діючою комісією, яка створюється наказом директора РСП/генерального директора 
Украероруху. Результати роботи комісії оформлюються протоколом. 

Допуск фахівця УВПП до роботи позаштатним інструктором після проходження 
підготовки здійснюється наказом генерального директора Украероруху/директора 
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РСП за поданням начальника Украероцентру/заступника директора РСП з ВПП. 

Допуск до роботи позаштатним інструктором заноситься до електронної бази даних. 
Підтримання/відновлення кваліфікації позаштатного інструктора здійснюється 

на базі НСЦ Украероруху за затвердженими програмами один раз на 5 років. 
 
3.3.2.4. Перепідготовка для отримання фахівцем УВПП допуску до 

виконання посадових обов’язків з робочого місця, що розташовано в іншому 
підрозділі ОЦВС  

Перепідготовка здійснюється на підставі наказу директора РСП (начальника 
Украероцентру, якщо фахівець був відрядженим до Украероцентру). 

Згідно з наказом фахівцю призначається позаштатний інструктор, визначаються 
завдання, терміни та умови підготовки. Загальне керівництво перепідготовкою здійснює 
провідний інженер з УВПП (начальник відділу УВПП Украероцентру, якщо фахівець був 
відрядженим до Украероцентру). 

Під час проведення перепідготовки позаштатним інструктором ведеться щоденник 
перепідготовки фахівця УВПП (Додаток 15), який є звітним документом та оригінал якого 
зберігається у підрозділі протягом року від моменту отримання допуску. 

За результатами перепідготовки позаштатний інструктор робить висновок щодо 
готовності фахівця виконувати посадові обов’язки з робочого місця, що розташовано в 
іншому підрозділі ОЦВС. Висновок записується до щоденника стажування. У разі 
позитивного висновку, здійснюється процедура допуску до самостійної роботи відповідно 
до пункту 3.2.3. 

 
3.4. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
Підвищення кваліфікації здійснюється з метою надання додаткових знань, умінь 

та навиків, що необхідні під час виконання робочих завдань і функцій, пов’язаних зі 
зміною профілю роботи, який передбачає підвищені кваліфікаційні вимоги відносно 
існуючих.  

Підвищення кваліфікації організується та здійснюється  за такими формами: 
– курси цільового призначення; 
– стажування; 
– семінари (семінари-практикуми, семінари-наради)  
Курси цільового призначення проводяться за програмою, затвердженою 

генеральним директором Украероруху.  
Підвищення кваліфікації організується та здійснюється: 
- на базі РСП/Украероцентру; 
- в НСЦ (РЦПК) при наявності достатньої кількості замовлень для формування 

навчальної групи (не менше 5-ти осіб); 
- у спеціалізованих навчальних закладах (центрах) за встановленими програмами 

для зазначеної категорії фахівців.  
Термін дії свідоцтва про навчання 5 років.  
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4. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ  
      ПОТОКІВ ПОВІТРЯНОГО РУХУ  
 
4.1. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА  

Професійна підготовка персоналу ОППР організується та здійснюється за 
наступними видами: 

– початкова підготовка; 
– підготовка в РСП; 
– безперервна підготовка; 
– підвищення кваліфікації. 

4.1.1. Початкова підготовка 
Початкова підготовка здійснюється з метою надання слухачеві початкових знань 

з ОППР, потрібних для подальшої підготовки з метою стажування та отримання 
допуску до самостійної роботи в якості інженера організації потоків повітряного руху.   

Початкова підготовка персоналу ОППР може здійснюватися на базі РСП, а також в 
НСЦ (РЦПК) за програмою, затвердженою генеральним директором Украероруху. 

В процесі підготовки може застосовуватися дистанційна форма навчання. 

4.1.2. Підготовка в РСП  
Підготовка в РСП проводиться після початкової підготовки та спрямована на 

досконале та поглиблене вивчення теоретичних та практичних аспектів діяльності пункту 
ОППР, а також для отримання досвіду самостійного виконання обов’язків інженера ОППР. 

Для проведення підготовки в РСП за стажистом закріпляється інструктор. 
Закріплення інструктора за стажистом оформляється наказом директора 
відповідного РСП, у якому зазначаються завдання, термін та умови стажування. 

Підготовка в РСП здійснюється на підставі затвердженого директором РСП 
плану підготовки в РСП, який розроблюється на підставі Типового плану підготовки 
персоналу ОППР в РСП (Додаток  21 ).  

Для контролю за успішністю підготовки стажиста в РДЦ інструктором ведеться 
щоденник підготовки стажиста для виконання обов’язків фахівця ОППР (Додаток 22). 
Щоденник підготовки є звітним документом та зберігається у начальника РДЦ  від 
моменту отримання стажистом допуску до самостійної роботи. 

Тривалість підготовки персоналу організації потоків повітряного руху в РСП 
складає 96 годин. 

Перед початком кожного заняття проводиться індивідуальний інструктаж 
стажиста, а по закінчені – індивідуальний розбір. 

Поточне оцінювання підготовки на робочому місці проводиться після закінчення 
зайнять за визначеними практичними завданнями. 

Ступінь успішності стажиста протягом усіх етапів підготовки визначається 
поточним оцінюванням, результати якого заносяться до щоденника підготовки 
інструктором. 

Оцінювання рівня знань, умінь та навичок стажиста проводиться за чотирибальною 
шкалою оцінок: 2 – «незадовільно»; 3 – «задовільно»; 4 – «добре»; 5 – «відмінно». 

Оцінювання може проводитися у формі: 
а) усного опитування; 
б) письмового опитування; 
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в) комп’ютерного тестування. 
При здійсненні комп’ютерного тестування результати оцінюються за 

чотирибальною системою з відсотковою шкалою: 
– 5 «відмінно»       – 85 - 100% правильних відповідей; 
– 4 «добре»       – 80 - 84% правильних відповідей; 
– 3 «задовільно»  – 75 - 79% правильних відповідей; 
– 2 «незадовільно»   – менше 75% правильних відповідей (можливість перездачі). 
Висновок про готовність стажиста самостійно здійснювати ОППР робиться 

інструктором за результатами підсумкового оцінювання. 
Допуск стажиста до самостійної роботи на робочому місці пункту ОППР після 

проходження підготовки в РСП здійснюється за наказом директора РСП за поданням 
начальника РДЦ. 

У разі незадовільних результатів підсумкового оцінювання фахівець ОППР 
проходить повторне оцінювання у присутності начальника РДЦ. 

У разі отримання оцінки «незадовільно» за результатами повторного 
оцінювання, рішення про доцільність подальшої підготовки приймає директор РСП. 

4.1.3. Безперервна підготовка  
До безперервної підготовки відносяться: 
– перепідготовка;  
– підтримання/відновлення кваліфікації; 
– мовна підготовка.  

4.1.3.1. Перепідготовка організовується для забезпечення належного рівня 
знань і навичок при зміні операційного середовища (впровадження нових правил, 
процедур), програмно-технічного забезпечення або обладнання. Перепідготовка 
організується та здійснюється на базі РСП. Тривалість перепідготовки складає 8 годин.   

4.1.3.2. Підтримання/відновлення кваліфікації проводиться з метою 
регулярного відновлення, підтримання раніше здобутих та надання додаткових 
знань, навичок і умінь, потрібних для виконання функціональних обов’язків у 
конкретних умовах. Організується та здійснюється на базі РСП. В окремих випадках 
така підготовка може здійснюватись на базі НСЦ.  

Періодичність - не рідше як 1 раз на 5 років, а тривалість таких курсів складає 4 години. 

4.1.3.3. Мовна підготовка здійснюється з метою підтримання/відновлення та 
підвищення рівня володіння англійською мовою фахівцями відповідно до 
встановлених вимог. 

Мовна підготовка проводиться на базі НСЦ (РСП) відповідно до затверджених 
програм та навчальних планів. 

4.1.4. Підвищення кваліфікації  
Підвищення кваліфікації здійснюється з метою надання додаткових знань, умінь 

та навичок, що необхідні під час виконання робочих завдань і функцій, пов’язаних зі 
зміною профілю роботи, який передбачає підвищені кваліфікаційні вимоги відносно 
існуючих. Таке навчання здійснюється для підготовки фахівців з ОППР при 
призначенні їх на посаду провідного інженера. 

Підвищення кваліфікації організується та здійснюється  за такими формами: 
– курси цільового призначення; 
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– стажування; 
– семінари (семінари-практикуми, семінари-наради).  
Курси цільового призначення проводяться за програмою, затвердженою 

генеральним директором Украероруху.  
Підвищення кваліфікації організується та здійснюється на базі РСП. В окремих 

випадках, при наявності достатньої кількості замовлень для формування навчальної 
групи (не менше 5-ти осіб) – в НСЦ (РЦПК).  

Термін дії свідоцтва про навчання 5 років. 
 
4.2. ПЕРЕВІРКА КОМПЕТЕНТНОСТІ  
Організується та здійснюється після закінчення стажування на робочому місці 

для отримання допуску до самостійної роботи. 

4.3. ДОПУСК ДО РОБОТИ 
Допуск до самостійної роботи надається наказом директора РСП за поданням  

начальника об’єкта ОПР, погодженим із заступником директора з УПР. 
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5. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ  
       З МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АЕРОНАВІГАЦІЇ  
      НА МАРШРУТАХ/ У РАЙОНАХ ПОЛЬОТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Професійна підготовка персоналу з метеорологічного обслуговування 

аеронавігації на маршрутах/ у районах польотної інформації (МЕТ) здійснюється за 
такими видами: 

–  базова  спеціальна підготовка; 
–  стажування в підрозділі (спеціалізована підготовка); 
–  безперервна підготовка;  
–  підвищення кваліфікації.  

 
5.1. БАЗОВА СПЕЦІАЛЬНА  ПІДГОТОВКА  
Базову спеціальну підготовку за спеціальністю «Метеоролог», «Синоптик» 

(кваліфікації магістр або спеціаліст) забезпечують вищі учбові заклади України, що 
підтверджується відповідним дипломом.  

Базова спеціальна підготовка проводиться за програмами вищих учбових 
закладів, які затверджуються за встановленим в Україні порядком. 

 
5.2. СТАЖУВАННЯ В ПІДРОЗДІЛІ  (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПІДГОТОВКА) 
Стажування в підрозділі організовується та здійснюється в РСП на базі 

обладнання Системи централізованого метеорологічного забезпечення (СЦМЗА) з 
метою вивчення функціональних особливостей робочого місця синоптика РДЦ і 
отримання за результатами стажування допуску до самостійної роботи.  

 
5.2.1. Організація стажування та оцінка його якості  
Стажування в підрозділі здійснюється за спеціальною програмою, яка включає 

теоретичну (вивчення нормативних та розпорядчих документів) та практичну 
(отримання досвіду самостійного виконання обов’язків на робочому місці) частини та 
затверджується  директором РСП. Стажування проводиться під керівництвом 
конкретно визначеної посадової особи, яка несе відповідальність за якість та 
ефективність проведення стажування. Закріплення відповідальної особи за 
стажистом оформляється наказом директора відповідного РСП, у якому 
зазначаються завдання та термін стажування. 

Тривалість стажування складає 400 – 500 годин.  
Ступінь готовності стажиста до самостійної роботи визначається 

відповідальною особою за допомогою підсумкового оцінювання. Таке оцінювання 
може проводитися у формі: 

а) усного опитування; 
б) письмового опитування; 
в) комп’ютерного тестування.  
При здійсненні комп’ютерного тестування результати оцінюються за 

чотирибальною системою з відсотковою шкалою: 
– 5 «відмінно» – 85 ÷100% правильних відповідей; 
– 4 «добре» – 80 ÷ 84% правильних відповідей; 
– 3 «задовільно» – 75 ÷ 79% правильних відповідей; 
– 2 «незадовільно» – менше 75% правильних відповідей (можливість 

перездачі). 
Висновок  про готовність стажиста до самостійної роботи робить комісія з 

допуску до самостійної роботи, яка назначається наказом директора РСП, за 
позитивними результатами оцінювання, який оформляє у вигляді протоколу. 
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При негативному результаті оцінювання - отриманні стажистом оцінки 

«незадовільно» за результатами підсумкового оцінювання, комісія приймає рішення 
стосовно призначення повторного оцінювання. 

Повторне оцінювання стажиста проводиться не раніше ніж через два тижні після 
першого підсумкового оцінювання. 

У разі отримання оцінки «незадовільно» за результатами повторного 
оцінювання, директором РСП приймається рішення про доцільність подальшого 
стажування.  

 
5.2.2. Допуск до самостійної роботи 
Допуск до самостійної роботи після проходження стажування в підрозділі 

здійснюється за наказом директора РСП.  
 
5.3. БЕЗПЕРЕРВНА ПІДГОТОВКА  
До безперервної підготовки персоналу з метеорологічного обслуговування 

аеронавігації на маршрутах/у районах польотної інформації відноситься 
перепідготовка та підтримання/відновлення кваліфікації. 

 
5.3.1. Перепідготовка  
Перепідготовка організовується для забезпечення належного рівня знань і 

навиків при зміні технології роботи та програмного забезпечення АРМ «Синоптик 
РДЦ», призначених для отримання метеоінформації. Перепідготовка організовується 
та здійснюється на обладнанні СЦМЗА в РСП на місці або дистанційно. 

 
5.3.2. Підтримання/відновлення кваліфікації  
Підтримання/відновлення кваліфікації фахівців з метеорологічного 

обслуговування аеронавігації на маршрутах/ у районах польотної інформації 
організовується та проводиться безперервно на регулярній основі з метою 
відновлення, поглиблення та підтримання раніше здобутих та отримання додаткових 
знань, навиків та умінь, потрібних для виконання функціональних обов’язків. 

До підтримання/відновлення кваліфікації відносяться такі види підготовки: 
–  професійне навчання;  
–  підготовка до роботи в осінньо-зимовий (ОЗП) і весняно-літній (ВЛП) періоди;  
–  підготовка за програмою підтримання/ відновлення кваліфікації. 
Навчання за зазначеними видами підготовки організовується та здійснюється 

безпосередньо в РСП або НСЦ. Зміст та тривалість підготовки визначається 
програмами та планами.  

 
5.3.2.1.  Професійне навчання – це один з видів безперервної підготовки в 

системі підтримання/відновлення кваліфікації, що організовується та здійснюється в 
РСП для вирішення завдань за наступними напрямками: 

– виконання планів технічного навчання; 
– виконання заходів, зазначених у щомісячних планах; 
– оперативне вивчення документів, що регламентують метеорологічне 

обслуговування цивільної авіації; 
– систематичний аналіз недоліків, помилок та порушень, що виникли під час 

метеорологічного обслуговування на маршрутах/у районах польотної інформації, як 
профілактичний захід з метою їх усунення у подальший роботі. 

Відповідальність за організацію, якість та своєчасність проведення такого 
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навчання покладається на провідного синоптика групи метеорологічного 
обслуговування Центру ОрПР  відповідного РСП.  

Форму, методи та засоби проведення занять визначає особа, відповідальна за 
організацію професійного навчання. 

Облік присутніх на заняттях, перелік тем та/або назва документа, що 
розглядались, фіксуються у Журналі обліку професійного навчання. 

План технічного навчання на рік розробляється провідним синоптиком групи 
метеорологічного обслуговування та затверджується начальником Центру ОрПР. 
Річний План містить перелік тем з теоретичної підготовки на кожен місяць окремо. 

Професійне навчання проводиться щомісячно. Для проведення професійного 
навчання відводиться 4 години на місяць. Тематика професійного навчання 
розробляється на кожен місяць з урахуванням річного Плану технічних навчань та 
поточних вимог. 

Тематика занять доводиться до відома фахівців, які залучаються до навчання, 
не пізніше ніж за два тижні до дати проведення заняття. 

У випадку відсутності з об’єктивних причин на заняттях фахівця, який 
залучається до навчання, ним вивчаються матеріали самостійно. У разі потреби 
можуть організовуватися індивідуальні заняття. Про вивчення такими фахівцями 
матеріалів за тематикою професійного навчання здійснюється запис у Журналі 
обліку професійного навчання, який підтверджується їх підписами. 

 
5.3.2.2. Підготовка до роботи в ОЗП/ВЛП є одним з видів підготовки в 

системі підтримання/відновлення кваліфікації фахівців, який організовується та 
проводиться в РСП з періодичністю та у терміни, що визначені в планах заходів 
щодо підготовки підрозділів Украероруху до роботи в ОЗП/ВЛП.  

Перевірка готовності синоптиків групи метеорологічного обслуговування до 
роботи в ОЗП/ВЛП може здійснюватися шляхом усного або письмового опитування 
(або тестування) провідним синоптиком групи. За результатами перевірки 
оформлюється відповідний протокол (форма Протоколу наведена у Додатку 13) за 
підписом провідного синоптика, який погоджується з начальником Центру ОрПР. 
Обов’язковою складовою підготовки до роботи в ОЗП/ВЛП є проведення технічного 
навчання за участю у його підготовці та проведенні усіх синоптиків групи 
метеорологічного обслуговування. 

По завершенні підготовки до роботи в ОЗП/ВЛП провідний синоптик складає звіт 
про готовність групи метеорологічного обслуговування до роботи у відповідний 
період ОЗП/ВЛП, який погоджує із начальником Центру ОрПР, та надсилає його у 
відділ метеорологічного забезпечення аеронавігації Украероруху. 

 
5.3.2.3. Підготовка за програмою підтримання/відновлення кваліфікації 

персоналу з метеорологічного обслуговування аеронавігації на маршрутах/у районах 
польотної інформації проводиться з метою регулярного відновлення, підтримання 
раніше здобутих та надання додаткових знань, навиків і умінь, потрібних для 
виконання функціональних обов’язків у конкретних умовах. 

Підготовка організовується та здійснюється у вигляді курсів цільового 
призначення та/або семінарів, які організуються та проводяться в РСП або в НСЦ. 
Програми курсів підтримання/відновлення кваліфікації затверджує генеральний 
директор Украероруху. 

Періодичність -  не менше ніж 1 раз у 5 років. 
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5.4. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
Підвищення кваліфікації персоналу з метеорологічного обслуговування 

аеронавігації на маршрутах/у районах польотної інформації здійснюється з метою 
надання додаткових знань, умінь та навиків, необхідних під час виконання завдань і 
функцій, пов’язаних зі зміною профілю роботи, який передбачає підвищені 
кваліфікаційні вимоги відносно існуючих. Таке навчання здійснюється для підготовки 
на посаду провідного синоптика. 

Підвищення кваліфікації організовується та здійснюється  за такими формами: 
– курси цільового призначення; 
– стажування; 
– семінари (семінари-практикуми, семінари-наради).  
Курси цільового призначення проводяться за програмою, затвердженою 

генеральним директором Украероруху.  
Підвищення кваліфікації організовується та здійснюється на базі РСП. В 

окремих випадках при наявності достатньої кількості замовлень для формування 
навчальної групи (не менше 5-ти осіб) – в НСЦ. Термін дії свідоцтва про навчання – 
не більше п’яти років. 

 
5.5.  ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ  
Оцінка компетентності здійснюється відповідно до Керівництва з оцінки 

компетентності авіаційного метеорологічного персоналу Державного підприємства 
обслуговування повітряного руху України, затвердженого наказом Украероруху від  
10.12.2013 № 431. 

Оцінка компетентності здійснюється експертною комісією з оцінки 
компетентності, яка призначається наказом генерального директора Украероруху, і 
може бути плановою або позаплановою.  

Планова оцінка компетентності проводиться один раз на три роки. 
Позапланова оцінка компетентності проводитися за необхідності оцінки 

компетентності синоптиків, які щойно прийняті на роботу і пройшли стажування, та 
повторної оцінки того персоналу, який отримав оцінку „некомпетентний ”. 
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6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ З НАГЛЯДУ ЗА 

БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ У СИСТЕМІ ОрПР І РОЗСЛІДУВАННЯ 
АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ (ІНЦИДЕНТІВ) ТА ІНСПЕКТУВАННЯ 
АВІАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

6.1. Професійна підготовка персоналу, який залучений до реалізації завдань, 
що витікають із нагляду та управління безпекою польотів, розслідування авіаційних 
подій (інцидентів) та інспектування авіаційної діяльності здійснюється за такими 
основними напрямками: 

– функціонування систем нагляду за безпекою польотів;  
– функціонування СУБ;  
– проведення розслідування авіаційних подій та інцидентів, подій, пов’язаних з 

безпекою польотів при ОрПР;  
– проведення відповідних видів аудитів;  
– оцінки ризиків у системі ОрПР;  
– іншими напрямками підготовки, передбаченими відповідними програмами 

підготовки, затвердженими Державіаслужбою України.  
Професійна підготовка персоналу УБП і РАП організується та здійснюється за 

наступними етапами: 
– початкова (основна) підготовка; 
– періодична підготовка. 
 
6.2. Початкова (основна) підготовка  
Здійснюється на базі відповідних сертифікованих Державіаслужбою України 

навчальних закладів та/або навчальних (навчально-сертифікаційних)  центрах, які 
мають право здійснення такої діяльності за напрямками, зазначеними у підпункті 6.1. 
цього Положення.  

Підготовка здійснюється за програмою підготовки, яка затверджується 
Державіаслужбою України. Програми підготовки повинні відповідати принципам і 
підходам підготовки в сфері нагляду і управління безпекою польотів, зазначеним в 
стандартах і рекомендованій практиці міжнародних авіаційних організацій.  

Початкова (основна) підготовка виконується одноразово. 
За результатами підготовки Державіаслужба України або сертифікований 

Державіаслужбою України навчальний заклад (центр) видає документ встановленого 
зразка.  

 
6.3. Періодична підготовка  
Спрямована на оновлення знань та навиків, отриманих у ході початкової 

(основної) підготовки. Періодична підготовка не повинна дублювати знання, навики 
та уміння, які надаються у ході початкової (основної) підготовки. 

Періодична підготовки здійснюється за програмами підтримання/відновлення 
кваліфікації затвердженими Даржавіаслужбою України.  

Інформація про проходження періодичної підготовки персоналом УБП і РАП 
вноситься в базу даних Державіаслужби України і в сертифікат, що засвідчує 
початкову (основну) підготовку у вигляді додатку. 

До періодичної підготовки можуть зараховуватися відповідні семінари 
міжнародних авіаційних організацій, спеціалізованих організацій, навчальних 
закладів, центрів підготовки, провайдерів АНО тощо.  

Періодична підготовка проводиться не рідше ніж один раз на 5 років. 
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7. ПІДТРИМАННЯ/ВІДНОВЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНОГО 

СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ ОрПР 
 
7.1. Керівним складом підрозділів ОрПР (керівний склад) на який 

розповсюджуються вимоги цього розділу Положення є:  
– заступники директора з УПР; 
– заступники директора РСП з ВПП; 
– начальники об’єктів ОПР та їх заступники; 
– начальники ТЦ РСП (РЦПК); 
– начальники РЦПК; 
– начальники центрів, відділів (служб) апарату управління за напрямом 

аеронавігації; 
– заступники начальників Украероцентру, САІ; 
– начальники відділів Украероцентру, САІ; 
– начальники центрів (відділів) НСЦ. 
Підтримання/відновлення кваліфікації керівного складу здійснюється в НСЦ 

Украероруху. Потреба та періодичність такої підготовки визначається 
організаційними та розпорядчими документами Державіаслужби України, 
Украероруху в частині ОрПР. 

 
7.2. Система підтримання/відновлення кваліфікації керівного складу може 

включати наступні види підготовки:  
– професійне навчання;  
– підготовка до роботи в ОЗП/ВЛП; 
– підготовка для продовження терміну дії свідоцтва диспетчера служби руху; 
– мовна підготовка. 
 
7.3. Керівний склад має проходити відповідний (-ні) вид (-и) підготовки із 

зазначених у пункті 7.2, що стосуються їх діяльності за посадою, яку вони обіймають.  
 
7.4. У разі якщо протягом 5-ти років особи, що належать до керівного складу не 

проходили жодного виду підготовки із зазначених у пункті 7.2 і не проходили 
перепідготовку (курси), пов’язану (-і) зі зміною операційного середовища, вони 
можуть направлятися на курси підтримання/відновлення кваліфікації для керівного 
складу (без спрямованої спеціалізації, незалежно від виду їх діяльності).  

Програма таких курсів має передбачати основні аспекти управління 
(менеджменту) людськими ресурсами.  

Особи, що належать до керівного складу можуть додатково направлятися на 
такі курси також і за умов проходження ними названих вище видів (виду) підготовки. 

 
7.5. У всіх випадках рішення про направлення осіб, що належать до керівного 

складу на курси підтримання/відновлення кваліфікації приймає посадова особа, яка 
здійснює керівництво відповідним підрозділом підприємства або генеральний 
директор Украероруху, за наявності виробничої потреби. 

 
7.6. На базі навчальних підрозділів Украероруху створюється система 

електронного навчання керівного складу, завданням якої є забезпечення проведення 
вищевказаних видів підготовки, а також курсів підтримання/відновлення кваліфікації з 
англійської мови.  
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8. ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНІ ПОЛЬОТИ 

Ознайомлювальні польоти виконуються з метою: 
− безпосереднього ознайомлення  з умовами та технологією роботи пілотів ПС 

та порядком ведення радіообміну між екіпажами ПС та диспетчерами органів ОПР; 
− ознайомлення з процедурами, що застосовуються при вильоті/прибутті та на 

маршрутах ОПР, а також методами навігації; 
− вивчення рельєфу місцевості та ознайомлення з наявністю перешкод у 

районі аеродрому вильоту/прибуття; 
− ознайомлення з методами роботи інших органів ОПР, тощо. 
 
Ознайомлювальні польоти організуються для таких категорій фахівців ОПР: 

диспетчерів управління повітряним рухом, диспетчерів-інструкторів служби руху та 
диспетчерів управління повітряним рухом-стажистів.  

 
Порядок організації та виконання ознайомлювальних польотів визначаються 

наказом Державіаслужби від 21.04.2006 № 296 «Про організацію та виконання 
ознайомлювальних польотів фахівцями ОПР Украероруху». Програма 
ознайомлювальних польотів розробляється на підставі Типової програми 
ознайомлювальних польотів (Додаток 23).  

Відомості про виконання ознайомлювальних польотів фахівцями ОПР РСП за 
минулий рік надаються до НСЦ Украероруху щорічно до 15 січня наступного року.  
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9. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

9.1. ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ТА РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

9.1.1. Замовлення на навчання  
Планування процесу підготовки в навчальних підрозділах Украероруху на 

наступний рік здійснюється в НСЦ на підставі замовлень (заявок), поданих 
керівництвом РСП та інших структурних підрозділів Украероруху до 10 липня 
поточного року. У замовленні вказується кількість фахівців, за якими видами 
підготовки та в які терміни бажано провести їх навчання, а також, рівень знання 
англійської мови кандидата на навчання, якщо це передбачено програмою.  

 
9.1.2. Складання Плану-графіку професійної підготовки 
На підставі поданих заявок розробляється проект річного Плану-графіку 

професійної підготовки персоналу ОрПР Украероруху (далі – План-графік) у 
навчальних підрозділах (НСЦ, РЦПК, ТЦ РСП) де вказуються види та програми 
підготовки, тривалість і місце проведення, встановлюються квоти на кількість 
слухачів та терміни навчання в навчальних потоках для кожного структурного 
підрозділу Украероруху. Проект Плану-графіку розробляється фахівцями НСЦ, 
спільно із замовниками підготовки.  

План-графік затверджується генеральним директором Украероруху. 
Затверджений План-графік разом із даними про розподіл кількості слухачів за 

термінами навчання надсилаються НСЦ до структурних підрозділів Украероруху не 
пізніше 1 грудня поточного року. 

У разі виникнення виробничої потреби в організації та проведенні додаткових, 
поза затвердженого Плану-графіку, курсів підготовки за програмою, що існує в 
переліку програм підготовки НСЦ, керівник структурного підрозділу не пізніше двох 
місяців до бажаної дати початку підготовки, надає замовлення до НСЦ де вказує вид 
підготовки, назву програми, термін початку підготовки та кількість кандидатів на 
навчання. 

У разі відсутності програми підготовки, замовник  не пізніше шести місяців до 
бажаної дати початку підготовки надає до НСЦ замовлення на розроблення 
програми де вказує вид та мету підготовки, назву програми, вимоги до спеціаліста 
для зарахування на курси,  кваліфікаційні вимоги до спеціаліста після закінчення 
підготовки. Після розроблення та затвердження програми до Плану-графіку 
вносяться відповідні зміни. Подальша організація навчання здійснюється за 
встановленим порядком.  

У разі виникнення виробничої потреби стосовно додаткових місць на навчання 
або відмови від раніш замовлених, керівник структурного підрозділу не пізніше ніж за 
10 днів до початку підготовки має повідомити про це керівництво НСЦ (РЦПК) для 
внесення змін до затвердженого Плану-графіку на поточний рік. 

За умов можливості здійснити замовлену підготовку та на підставі отриманого 
замовлення, НСЦ розробляє доповнення до План-графіку та подає його 
генеральному директору Украероруху на затвердження. Після затвердження, 
додатковий План-графік доводиться до замовника встановленим порядком. 

Додаткові групи формуються при наявності як правило не менше 5-ти 
кандидатів на навчання в групі. 

Відповідальність за організацію виконання Плану-графіку покладається на 
керівників навчальних підрозділів Украероруху. Загальний контроль за виконанням 
Плану-графіку здійснює директор НСЦ. 
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9.2. УМОВИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ 
9.2.1. Прийом осіб на навчання здійснюється: 
– відповідно до Плану-графіка професійної підготовки персоналу ОрПР 

Украероруху на рік, який складається згідно з виробничими потребами та заявками, 
що надаються до НСЦ в установлені терміни замовниками підготовки;  

– на підставі договорів з вищими навчальними закладами, установами та 
підприємствами (в тому числі іноземними) про підготовку фахівців відповідного 
напрямку або на підставі заяви фізичної особи про бажання набуття спеціальності 
відповідного напрямку.  

9.2.2. Зарахування слухачів на навчання, якщо це передбачено програмами 
курсів підготовки, проводиться на підставі результатів вхідного тестування або 
співбесід. Результати вхідного тестування або співбесіди оформлюються актом, який 
затверджується керівником навчального підрозділу Украероруху. Кандидати на 
навчання, які не пройшли тестування (отримали негативний результат) або отримали 
негативний висновок за підсумками співбесіди, на навчання не зараховуються.  

9.2.3. Про зарахування слухачів на навчання керівник навчального підрозділу 
(для ТЦ РСП та РЦПК – директор РСП) видає відповідне розпорядження в якому 
визначаються:  

– підстава для навчання;  
– посада, прізвище, ім’я та по батькові слухачів у складі навчальної групи; 
– куратор навчальної групи;  
– зобов’язання посадових осіб щодо проведення організаційних заходів; 
– склад комісії для підсумкового контролю знань та практичних навиків слухачів. 
Керівник навчального підрозділу є відповідальним за відповідність кожного 

слухача, який зарахований на навчання, встановленим вимогам. 

 
9.3. ПОРЯДОК ВІДРЯДЖЕННЯ НА НАВЧАННЯ 
9.3.1. За 10 діб до початку занять керівники структурних підрозділів 

телеграмою на адресу НСЦ (РЦПК) або електронною поштою повідомляють про 
кількість кандидатів, які відряджаються для проходження підготовки, відповідно до 
затвердженого річного Плану-графіку професійної підготовки. В повідомленні 
зазначаються посади кандидатів на навчання, їх прізвища, ім’я та по батькові 
(повністю, державною мовою) та назва курсів підготовки. 

9.3.2. Відрядження особового складу для навчання здійснюється на 
підставі наказу генерального директора Украероруху або наказів директорів 
відповідних РСП.  

9.3.3. При відрядженні на підготовку, посадові особи підрозділів повинні 
провести інструктаж кандидатів та призначити у відповідних випадках старшого групи. 

9.3.4. Особи, які направляються на навчання, повинні мати при собі документи, 
що засвідчують його особу, посвідчення на відрядження та особистий поліс на 
медичне страхування (якщо він є).  

9.3.5. Від’їзд кандидатів на навчання з місць постійного проживання повинен 
здійснюватися із розрахунку можливості їх прибуття до НСЦ (РЦПК) напередодні дня 
початку занять. 
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9.4. ПЕРСОНАЛ 
9.4.1. Учасниками процесу підготовки в навчальних підрозділах Украероруху є: 
– керівний, викладацький та інструкторський склад; 
– науковці науково-дослідного центру НСЦ; 
– слухачі; 
– працівники, які забезпечують процес підготовки (категорійні спеціалісти, 

лаборанти, завідувачі навчальними лабораторіями, бібліотекарі, методисти та ін.) 
Посади керівного, викладацького та інструкторського складу можуть обіймати 

особи з повною вищою освітою за відповідним напрямом і стаж роботи за 
відповідною спеціальністю не менш як три роки, які пройшли спеціальну педагогічну 
(інструкторську) підготовку. 

Інструктор (викладач) зі сертифікаційних та рейтингових дисципліни повинен 
мати відповідний досвід та підтвердити свою компетентність шляхом проведення 
контрольного заняття (вправи), що базується на матеріалах, розроблених ним для 
дисципліни, яку він викладає.  

9.4.2. Навчальні заняття проводяться, як правило, штатним викладацьким та 
інструкторським складом навчального підрозділу. Для проведення навчальних занять 
можуть залучатись провідні науково-педагогічні працівники та спеціалісти інших 
підрозділів Украероруху, національних та міжнародних навчальних закладів 
(підприємств, організацій).  

Позаштатні викладачі (інструктори) повинні мати повну вищу освіту за 
відповідним напрямом і досвід практичної або викладацької роботи за фахом не 
менше трьох років 

 
9.5. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ 
9.5.1. Методичне забезпечення процесу підготовки є його невід’ємною складовою,  

сприяє якісному засвоєнню навчального матеріалу та включає: навчально-методичну 
документацію зі спеціальності, навчально-методичну документацію з кожної навчальної 
дисципліни,  дидактичні матеріали, наочні посібники, комп’ютерні програми з дисципліни 
тощо. 

9.5.2. З метою підтримання/відновлення та підвищення кваліфікації керівного, 
викладацького та інструкторського складу навчальних підрозділів Украероруху (НСЦ, 
РЦПК, ТЦ РСП) на базі НСЦ (РЦПК) проводяться навчально-методичні заходи 
(семінари, навчально-методичні збори, конференції, тематичні семінари-практикумі, 
круглі столи, інструктивно-методичні заняття і таке ін.) 

9.5.3. Навчально-методична документація зі спеціальності зберігається у 
відповідному відділі (групі) підготовки персоналу ОрПР та в тренажерному центрі.  

9.5.4. Облік та зберігання оригіналів планів та програм підготовки, комплектів 
білетів для проведення іспитів (контрольних тестів) для підсумкового контролю з 
дисципліни та критерії оцінки знань, умінь і навиків слухачів ведеться в НСЦ. Копії 
зазначених документів надсилаються до навчальних підрозділів Украероруху 
встановленим порядком. 

 9.5.5. Навчально-методична документація з дисциплін розробляється 
викладачами (інструкторами), які здійснюють викладання цих дисциплін. Навчальні 
програми з підготовки фахівців відповідного напряму та виду підготовки 
узгоджуються з відділами (групами) підготовки відповідного авіаційного персоналу і 
розглядаються на Педагогічній раді НСЦ (секції Педагогічної ради в РЦПК). 
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9.5.6. Курси цільового призначення організуються та здійснюються на базі ТЦ 

РСП або РЦПК. В окремих випадках, обумовлених виробничою потребою, курси 
цільового призначення можуть бути проведені на базі НСЦ. Навчальні плани і 
програми курсів цільового призначення розробляються фахівцями НСЦ на підставі 
замовлень та затверджуються генеральним директором Украероруху. 

Навчання на курсах цільового призначення закінчується підсумковим заняттям, 
якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами України. За результатами 
навчання на курсах цільового призначення видається сертифікат 
(посвідчення/свідоцтво) довільної форми, що підтверджує проходження працівником 
курсів цільового призначення.  

 
9.5.7. Стажування здійснюється на базі НСЦ, РЦПК та ТЦ РСП, а також 

підприємств, установ, організацій, як в Україні, так і за її межами, за програмами та 
планами, в тому числі й індивідуальними, що розробляються навчальним закладом 
де організовано стажування та затверджуються генеральним директором 
Украероруху за погодженням із заступником генерального директора з аеронавігації. 

9.5.7.1. Тривалість стажування становить не більше 10 місяців і визначається 
залежно від мети стажування та виробничої потреби. 

9.5.7.2. Після стажування, що здійснюється за індивідуальним планом, 
працівник подає звіт про виконання плану стажування своєму безпосередньому 
керівникові.  

9.5.7.3. За результатами стажування видається довідка довільної форми. 
Довідка видається за місцем проходження стажування. 

 
9.5.8. Семінари (семінари-практикуми, семінари-наради або „круглі столи") 

проводяться на базі навчальних підрозділів Украероруху (НСЦ, РЦПК, ТЦ РСП).  
Підставою для проведення семінару є наказ генерального директора 

Украероруху або директора відповідного РСП. В додатку до наказу наводиться 
список учасників семінару та програма проведення семінару, яка розробляється 
керівником семінару із залученням фахівців навчальних підрозділів Украероруху.  

При проведенні семінару кожний учасник забезпечується пакетом документів з 
копіями презентацій, доповідей та, при необхідності, нормативно-правових актів, 
організаційно-розпорядчих документів.  
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