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 Силабус навчальної дисципліни 
«ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВІТЛОСИГНАЛЬНИХ 

СИСТЕМ АЕРОПОРТІВ» 
 

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  
Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

Основні аспекти технічної експлуатації світлосигнальних систем 
аеропортів. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

Основна практична задача системи технічної експлуатації 
світлосигнальних систем аеропортів – підтримання їх 
працездатного стану з метою забезпечення прийнятного рівня 
безпеки польотів. Знання та впровадження основних аспектів 
ефективної системи технічної експлуатації ССА дозволить 
підтримувати прийнятні рівні безпеки та регулярності польотів на 
аеродромах на прийнятному рівні. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

- набуття теоретичних навичок щодо основних правил та вимог  
до системи технічної експлуатації ССА; 
- розробка ефективної системи технічної експлуатації ССА та її 
оптимізація, виходячи з індивідуальних характеристик та потреб 
аеродрому. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

Отримані знання дозволять: 
- аналізувати вимоги вітчизняних та міжнародних нормативно-
технічних документів в галузі технічної експлуатації ССА; 
- розробляти та впроваджувати ефективні системи технічної 
експлуатації ССА з урахуванням індивідуальних особливостей 
аеродромів; 
- оцінювати ефективність наявних та нових систем технічної 
експлуатації ССА 
 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Основні терміни, визначення та поняття в 
галузі технічної експлуатації ССА. Аналіз вимог міжнародних 
нормативних документів щодо організації системи технічної 
експлуатації ССА. Аналіз впливу технічного стану ССА на 
параметри експлуатаційного мінімуму аеродрому. Модернізація 
та реконструкція ССА 
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 світлосигнальних систем 
аеродромів та керування безпекою польотів на аеродромах 
цивільної авіації. 

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 
Ванецян Сергій Геворкович 
Посада: доцент кафедри КЕСТ 
Науковий  ступінь:  
кандидат технічних наук 
Вчене звання: доцент 
Профайл викладача: 
http://cest.nau.edu.ua/ukr/person/vanetsyan/va
netsyan.htm  
Тел.: 0443612976 
E-mail: serhii.vanetsian@npp.nau.edu.ua 
Робоче місце: 5 корпус, ауд. 205 

Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Авторський курс 
В рамках вивчення дисципліни розглядаються базові теоретичні 
та сучасні практичні аспекти технічної експлуатації 
світлосигнальних систем аеропортів. Матеріал дисципліни 
базується на великому обсязі теоретичних та практичних 
напрацювань науково-дослідного характеру в галузі технічної 
експлуатації світлосигнальних систем аеропортів. 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 
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