
Перелік діючих програм підготовки  

державних інспекторів з авіаційного нагляду   

Державної авіаційної служби України  

станом на 02.09.2019 

 

1. Програма навчального курсу SI-08-01 «Введення» на 6 стор. 

2. Програма навчального курсу початкової підготовки SI-08-02  «Базове 

навчання» на 7 стор. 

3. Програма навчального курсу SI-08-03 «Підготовка державних 

інспекторів» на 13 стор. 

4. Програма перепідготовки за курсом SС-08-01 «Державні інспектори» 

на 9 стор. 

5. Програма навчального курсу SI-10-04 «Введення» на 16 стор. 

6. Програма курсу SI-10-01 «Правила перевезень та обслуговування 

пасажирів на повітряному транспорті» на 22 стор. 

7. Програма курсу SI-10-03 «Обов’язкове авіаційне страхування 

відповідальності експлуатанта або власника повітряних суден авіації 

загального призначення, у тому числі легких, надлегких, аеростатичних 

та аматорських, за шкоду, заподіяну третім особам» на 17 стор. 

8. Програма навчального курсу SI-10-02 «Перевезення небезпечних 

вантажів повітряним транспортом» на 17 стор. 

9.  Програма навчального курсу SI-10-09 «Оцінка фінансової та 

економічної спроможності суб’єктів авіаційної діяльності здійснювати 

авіаційну діяльність» на 20 стор. 

10.  Програма курсу SI-10-2-11/SС-10-2-11 AGA.А-007. «Аеродромне 

забезпечення» на 15 стор. 

11.  Програма курсу SI-10-2-11/SС-10-2-11  AGA.А-008. «Інспекція об'єктів 

на приаеродромній території» на 13 стор. 

12.  Програма курсу SI-10-2-21/SС-10-2-21 AGA.А-058. «Наземне 

обслуговування» на 16 стор. 

13.  Програма курсу SI-10-20 AGA.А-051. Програма курсу «Початкова 

підготовка в ДАСУ після призначення на посаду державного 

інспектора з безпеки авіації» на 21 стор. 

14.  Програма курсу SI-10-21 AGA.А-052. «Система управління та 

нормативне забезпечення в управлінні аеродромів та аеропортів»        

на    29 стор. 

15.  Програма розширеного курсу SI-10-25/SС-10-25 AGA.А-055. 

«Людський фактор» курс «Підготовка Team Leader/куратор OJT»         

на 26 стор. 

16.  Програма курсу SС-10-2-31_R AGA.А-018. «Аварійно-рятувальне та 

протипожежне забезпечення польотів» на 19 стор. 

17.   Програма курсу спеціальної підготовки (підвищення кваліфікації) 

AGA.A-006. «Пошук та рятування, аварійно-рятувальне та 

протипожежне забезпечення польотів» (для підготовки державних 

інспекторів та державних службовців, які уповноважені на проведення 



перевірки з пошуку та рятування, аварійно-рятувального та 

протипожежного забезпечення польотів) на 12 стор. 

18.  Програма навчального курсу SI-11-01 «Введення» «Міжнародна та 

національна система нормативного регулювання питань аеронавігації» 

на 22 стор. 

19.  Програма навчального курсу SI-11-02 «Техніка і практика проведення 

аудиту з безпеки польотів у системі ОрПР та при АНО»  

на 9 стор. 

20.  Програма курсу SI-12-01 «Введення» на 8 стор. 

21.  Програма курсу SI-12-10 «Базовий курс підготовки державних 

інспекторів з льотної придатності» на 8 стор. 

22.  Програма курсу SI-12-10* «Національне авіаційне законодавство»  

на 10 стор. 

23.  Програма курсу SI-12-20 «Техніка аудиту» на 8 стор. 

24.  Програма курсу SI-12-30 «Людський фактор» на 8 стор. 

 

25.  Програма курсу SI-12-51 «Безпека паливних баків» на 8 стор. 

26.  Програма курсу SI-12-54 «Технічне обслуговування повітряних суден 

та компонентів (Part-M Subpart F)» на 9 стор. 

27.  Програма курсу SI-12-55 «Видача свідоцтв персоналу з ТО ПС       

(Part-66)» на 8 стор. 

28.  Програма курсу SI-12-56 «Схвалення організацій з підготовки до 

технічного обслуговування (Part-147)» на 8 стор. 

29.  Програма курсу SI-12-70 «АПУ-21 (Part-21). Загальні вимоги» на 9 

стор. 

30.  Програма курсу SI-12-71 «Схвалення організацій виробників» на 8 

стор. 

31.  Програма курсу SI-12-72 «Схвалення організацій розробників»  

на 8 стор. 

32.  Програма курсу SI-12-73 «Льотна придатність повітряного судна» 

на 8 стор. 

33.  Програма курсу SI-12-74 «Сертифікація типу» на 8 стор. 

34.  Програма курсу SI-12-80 «Підтримання льотної придатності (Part-M). 

Вимоги з підтримання льотної придатності» на 8 стор. 

35.  Програма курсу SI-12-100 «Реєстрація цивільних повітряних суден в 

Україні. АПУ-47» на 8 стор. 

36.  Програма перепідготовки за курсом SС-12-06 «Технічне 

обслуговування повітряних суден та компонентів (Part-145)» на 12 

стор. 

37.  Програма перепідготовки за курсом SС-12-07 «Технічне 

обслуговування повітряних суден та компонентів (Part-M Subpart F)»  

на 9 стор. 

38.  Програма перепідготовки за курсом SC-12-10/2019 «Адаптація 

законодавства України до законодавства ЄС. ДОДАТОК 1 (ANNEX 1) 

Частина - М (Part-М). Різниця між Правилами з підтримання льотної 



придатності (Part-М) та Додатком 1 (Part-М) до АПУ «Підтримання 

льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, 

компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, 

залучених до виконання цих завдань» на 8 стор. 

39.  Програма курсу SI-13-01 ДЛЕ «Indoctrination training Course» на 6 стор. 

40.  Програма курсу SI-13-02 ІСАО 18700 «Basic training Course» на 2 стор. 

41.  Програма курсу SI-13-04 ІСАО 18710 на 1 стор. 

42.  Програма курсу SI-13-08 «Basic AME training Course» на 10 стор. 

43.  Програма курсу SI-13-32 ДЛЕ-003 «RAMP Inspector’s training Course» 

на 7 стор. 

44.  Програма навчального курсу SI-14-01 «Введення» на 6 стор. 

45.  Програма навчального курсу SI-14-03«Управління ризиками» на 5 

стор. 

46.  Програма навчального курсу SI-14-06 «Система управління безпекою 

польотів» на 12 стор. 

47.  Програма навчального курсу SI-14-07 «Система сповіщень про події» 

на 5 стор. 

48.  Програма навчального курсу SI-14-10 «Базовий курс інспектора з 

авіаційного нагляду» на 12 стор. 

49.  Програма навчального курсу SC-14-03 «Управління ризиками»            

на 12 стор. 

50.  Програма навчального курсу SI-15-01 «INTRODUCTION» на 17 стор. 

51.  Програма курсу SI-15-02 «Техніка проведення аудиту» на 19 стор. 

52.  Програма курсу SI-15-03 «Система менеджменту якості» на 20 стор. 

53.  Програма курсу SI-15-06 «Технічні вимоги до забезпечення 

моніторингу, звітності CORSIA» на 19 стор. 

54.  Програма курсу SI-15-07 «Забезпечення збалансованого обліку вимог 

безпеки польотів та охорони НС» на 19 стор. 

 

 


