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 Силабус навчальної дисципліни 
«ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЛЮДСЬКІ ФАКТОРИ В 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ НА АЕРОДРОМАХ І 
ВЕРТОДРОМАХ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ» 

 
Освітньо-професійної програми  

«Електротехнічні системи електроспоживання» 
Галузь знань: : 14 «Електрична інженерія» 

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента ОП 
Курс 1 курс 
Семестр (осінній/весняний) 1 (осінній) семестр 
Обсяг дисципліни,  
кредити ЄКТС/години 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання Українська або англійська 
Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

Організаційні та людські фактори в забезпеченні безпеки польотів 
на аеродромах і вертодромах цивільної авіації. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

Забезпечення прийнятного рівня безпеки польотів є основною 
задачею всіх експлуатантів  у авіаційній галузі.  Знання та 
впровадження ефективних організаційних та технічних факторів в  
з метою забезпечення безпеки польотів на аеродромах та 
вертодромах цивільної авіації на сьогоднішній день  актуально та 
важливо.  

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

- набуття теоретичних навичок щодо розробки, впровадження та 
оцінки ефективності функціонування системи управління 
безпекою польотів на аеродромах цивільної авіації; 
- опанування методів оптимізації та підвищення її ефективності 
за рахунок впровадження організаційних та людських факторів , 
які відповідають сучасним вимогам Стандартів та Рекомендованої 
практики ІСАО.  

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

Отримані знання дозволять: 
- аналізувати вимоги вітчизняних та міжнародних нормативно-
технічних документів в галузі забезпечення безпеки  польотів на 
аеродромах та вертодромах цивільної авіації; 
- розробляти та впроваджувати ефективні організаційні та 
людські фактори у систему керування безпекою польотів на 
аеродромах та вертодромах цивільної авіації; 
- оцінювати ефективність наявних та нових організаційних та 
людських факторів забезпечення безпеки польотів на аеродромах 
та вертодромах цивільної авіації; 
 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Основні терміни, визначення та поняття в 
галузі управління безпекою польотів на аеродромах цивільної 
авіації. Аналіз вимог міжнародних нормативних документів щодо 
управління безпекою польотів на аеродромах цивільної авіації. 
Аналіз, розробка та оптимізація організаційних та людських 
факторів в системі управління безпекою польотів на аеродромах 
цивільної авіації. 
Види занять: лекційні, практичні. 
Методи навчання: аудиторні заняття, online. 
Форми навчання: очна, заочна. 

Пререквізити Загальні та фахові  знання вимог міжнародних та вітчизняних 
нормативно-технічних документів у галузі керування безпекою 



польотів на аеродромах цивільної авіації, загальні  знання у галузі 
управління людськими ресурсами. 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані у дисциплінах 
авіаційного напрямку. 

Інформаційне забезпечення 
з репозитарію та фонду 
НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 
1. Приложение 19 к Конвенции о международной гражданской 
авиации. Управление безопасностью полетов. - Монреаль, 2018. 
(ИКАО. Международные стандарты и рекомендуемая практика). 
2. Руководство по управлению безопасностью полетов, Doc 9859, 
AN/474. – Монреаль, 2017. (ИКАО. Международные стандарты и 
рекомендуемая практика). 
 

Локація та матеріально-
технічне забезпечення 

5. 205, мультимедійне обладнання 
 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Диференційований залік, тестування 

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

Факультет Аерокосмічний факультет (АКФ) 
Викладач(і) 

 

ПІБ викладача 
Дев'яткіна Світлана Сергіївна 
Посада: доцент кафедри КЕСТ 
Науковий  ступінь:  
кандидат технічних наук 
Вчене звання: доцент 
Профайл викладача: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=8Dg-
MIcAAAAJ&hl=ukhttp://cest.nau.edu.ua/ukr/person/d
evyatkina/devyatkina.htm 
Тел.: 0954661615 
E-mail: svitlana.deviatkina@npp.nau.edu.ua, 
lanasun@i.ua. 
Робоче місце: 5.205 

Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/u/3/c/MTM1ODI5MjQxMTk4 
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