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 Силабус навчальної дисципліни 
«АВІАЦІЙНА СВІТЛОТЕХНІКА  
І СВІТЛОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ» 

 
Освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи 

електроспоживання» 
Галузь знань: : 14 «Електрична інженерія» 

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна фахового компонента ОП 
Курс 2 
Семестр 3, 4 
Обсяг дисципліни,  
кредити ЄКТС/години 

255/8,5 

Мова викладання українська 
Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

– методики розрахунку світлотехнічних параметрів авіаційних 
світлотехнічних систем; 

–  будову, комплектність та принцип роботи авіаційних 
світлотехнічних систем;  

– методики розрахунку дальності видимості авіаційних 
світлотехнічних систем в складних метеоумовах; 

– особливості світлотехнічних систем аеродромів; 
– обладнання світлотехнічних систем аеродромів; 
– норми ІКАО, особливості конструкції аеродромних 

світлосигнальних вогнів на аеродромах України; 
– інструментальні системи заходу на посадку, оптичні схеми 

глісадних вогнів аеродромів України. 
Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

формування необхідних знань та вмінь у галузі світлової 
сигналізації, розробки та технічної експлуатації авіаційних 
світлосигнальних пристроїв, що застосовуються на аеродромах 
цивільної авіації, розкриття сучасних наукових концепцій і 
тенденцій в галузі авіаційної світлотехніки на базі принципів 
побудови світлосигнальних систем аеродромів в проектуванні 
світлотехнічних систем та світлової сигналізації. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

- здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, 
електротехнічному та електромеханічному обладнанні, 
відповідних комплексах і системах; 

- знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, 
базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її 
релевантність та достовірність; 

- знати вимоги державних та міжнародних нормативних актів, що 
стосуються інженерної діяльності, проектування та експлуатації 
наземних візуальних засобів забезпечення польотів на аеродромах 
цивільної авіації, захисту інтелектуальної власності, охорони 
праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, враховувати їх при 
прийнятті рішень; 

- розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і 
технічного обслуговування електромеханічних систем, 
електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та 
мереж, наземних візуальних засобів забезпечення польотів на 
аеродромах цивільної авіації; 

- вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і 
вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, 



вимірювальною технікою та прикладним програмним 
забезпеченням; 

- застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для 
зменшення втрат електричної енергії при її виробництві, 
транспортуванні, розподіленні та використанні; 

- знати та вміти застосовувати на практиці основні принципи 
проектування, сертифікації та технічної експлуатації 
світлосигнальних систем аеродромів та вертодромів цивільної 
авіації; 

- знати та вміти застосовувати на практиці основні принципи 
керування безпекою авіації взагалі та безпекою польотів на 
аеродромах цивільної авіації зокрема стосовно 
електросвітлотехнічного забезпечення польотів. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем 
автоматизованого проектування і розрахунків (САПР); 
здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів 
математики, фізики та електротехніки; 
усвідомлення необхідності підвищення ефективності 
електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 
устаткування; 
усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання 
про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та 
електромеханіці; 
здатність вибирати та проектувати світлосигнальні та 
електроенергетичні системи аеродромів та вертодромів цивільної 
авіації та військово-повітряних сил; 
здатність  аналізувати технічну, конструкторську, проектну та 
експлуатаційну  документацію на світлосигнальні та 
електроенергетичні системи аеродромів та вертодромів цивільної 
авіації та державної авіації.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: матеріал дисципліни структурований за 
модульним принципом і складається з трьох навчальних модулів, а 
саме:  
– навчального модуля № 1 «Основи авіаційної світлотехніки» 
– навчального модуля № 3 «Світлова сигналізація», кожен з яких є 
логічною завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною 
навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення 
модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 
Окремим третім модулем (освітнім компонентом) є курсова робота 
(КР), який виконується у третьому семестрі. КР є важливою 
складовою закріплення та поглиблення теоретичних та практичних 
знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального 
матеріалу дисципліни. 
Види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття. 
Методи навчання: класичні лекції, мультимедійні лекції 
(презентації), класичні практичні заняття, семінари, семінар-
дискусія, презентація на певну індивідуально обрану тему тощо. 
Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити базується на знаннях таких дисциплін, як «Вища математика»,  
«Загальна фізика». 

Пореквізити є базою для вивчення подальших дисциплін, а саме:  «Надійність, 
контроль та діагностування технічних систем», «Аеродромні 
електрифіковані системи візуального забезпечення польотів» та 
інших. 

Інформаційне забезпечення 
з репозитарію та фонду 
НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 
https://classroom.google.com/u/1/c/NTU4MTAzODkxMjJa 
https://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29692 

https://classroom.google.com/u/1/c/NTU4MTAzODkxMjJa
https://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/29692


Локація та матеріально-
технічне забезпечення 

Навчальні лабораторії: «Фотометрії та світлосигнальних та 
телемеханічних систем аеропортів», «Світлотехніки та 
світлосигнальних систем», «Світлових приладів та електричних 
мереж», «Математичного моделювання та прикладного 
програмування для систем світлотехніки»; аудиторії з 
використанням спеціального обладнання та мультимедіа. 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та 
технологій (КЕСТ) 

Факультет Аерокосмічний факультет (АКФ) 
Викладач(і) 

 

ПІБ викладача: 
Квач Юлія Миколаївна 
Посада: заступник декана АКФ 
Науковий  ступінь: 
кандидат технічних наук 
Вчене звання: доцент 
Профайл викладача: 
http://cest.nau.edu.ua/ukr/index.htm 
Тел.: 406-74-43 
E-mail: juli_k74@ukr.net 
Робоче місце: 1.348 

Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Авторський курс 
Застосуванням сучасних тенденцій в галузі авіаційної 
світлотехніки на базі принципів побудови світлосигнальних систем 
аеродромів в проектуванні світлотехнічних систем та світлової 
сигналізації  

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/u/1/c/NTU4MTAzODkxMjJa 
 

 

http://cest.nau.edu.ua/ukr/index.htm

