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ВСТУП 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Орнітологічне забезпечення в аеропортах» 

розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої про-

грами навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затвердженої наказом ректора 

від 29.04.2021 №249/од, та відповідних нормативних документів. 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Місце, мета, завдання навчальної дисципліни 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують профіль фахівця в галузі технології робіт та технологічного обладнання 

аеропортів. 

Метою викладання дисципліни є систематизація знань з питань забезпечення безпеки по-

льотів в аеропортах та формування умінь організації орнітологічного забезпечення при утри-

манні аеродрому. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

– розуміння природоохоронних та екологічних принципів забезпечення безпеки польотів в 

цивільній авіації; 

– оволодіння знаннями з технологій запобігання зіткнення повітряних суден з птахами в 

районі аеродромів; 

– оволодіння методиками розслідування та аналізу випадків зіткнення повітряних суден з 

птахами; 

– надбання практичних навиків з розробки планів заходів з попередження випадків зітк-

нення повітряних суден з птахами в цивільній авіації. 

 

1.2. Результати навчання, які дає можливість досягти навчальна дисципліна 

Наприкінці курсу студент зможе: 

ПРН05.Розробляти та реалізовувати нові технічні рішення та застосовувати нові техноло-

гії. 

ПРН13.Приймати ефективні рішення з питань функціонування аеропорту і експлуатації 

авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів, у тому числі у складних і непередбачу-

ваних умовах; прогнозувати їх розвиток; визначати фактори, що впливають на досягнення пос-

тавлених цілей; аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні наслідки 

рішень. 

ПРН14.Забезпечувати якість виробництва та експлуатації в сфері функціонування аеропо-

рту і експлуатації авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів. 

 

1.3. Компетентності, які дає можливість досягти навчальна дисципліна 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні компете-

нтності: 

ФК01. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти в сфері функці-

онування аеропорту і експлуатації авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів. 

ФК03. Здатність враховувати правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні та комер-

ційні аспекти, що впливають на прийняття та реалізацію рішень в сфері функціонування аеро-

порту і експлуатації авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів. 

ФК04. Здатність інтегрувати знання та вирішувати складні наукові та виробничі проблеми 

в сфері функціонування аеропорту і експлуатації авіаційної наземної техніки та обладнання 

аеропортів, з урахуванням ширшого міждисциплінарного інженерного контексту. 
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1.4. Міждисциплінарні зв’язки 

Дана дисципліна базується на знаннях отриманих при підготовці за освітнім ступенем 

«Бакалавр» та є базою для вивчення подальших дисциплін, а саме: «Експлуатація авіаційної 

наземної техніки та обладнання аеропортів», проходження Науково-дослідної практики у сфері 

технологій аеропортів та Переддипломної практики. 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Зміст навчальної дисципліни 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається 

з одного навчального модуля № 1 «Орнітологічне забезпечення в аеропортах», який є логіч-

но завершеною, самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає 

проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

 

2.2. Модульне структурування та інтегровані вимоги до кожного модуля 

Модуль № 1 Орнітологічне забезпечення в аеропортах 

Інтегровані вимоги модуля № 1: 

Знати: 

– природоохоронні та екологічні принципи забезпечення безпеки польотів в цивільній аві-

ації; 

– технології запобігання зіткнення повітряних суден з птахами в районі аеродромів; 

– методики розслідування та аналізу випадків зіткнення повітряних суден з птахами; 

– структуру та зміст планів заходів з попередження випадків зіткнення повітряних суден з 

птахами в цивільній авіації. 

Вміти: 

– аналізувати орнітологічну ситуацію в районі аеропорту (аеродрому); 

– розробляти план заходів з попередження випадків зіткнення повітряних суден з птахами 

в районі аеропорту (аеродрому); 

– планувати та впроваджувати в діяльність аеропорту заходи з попередження випадків зіт-

кнення повітряних суден з птахами в районі аеропорту (аеродрому). 

 

Модуль №1. Орнітологічне забезпечення в аеропортах. 

Тема 1.1. Орнітологічне забезпечення польотів, як складова безпеки польотів в аеро-

порту. 

Авіаційна орнітологія, як наука. Міграція птахів в Україні. Орнітологічне забезпечення 

польотів та його зв'язок з безпекою польотів. 

Тема 1.2. Діючі нормативні документи, які регламентують орнітологічне забезпечен-

ня польотів. 

Стандарти і рекомендована практика IКAO і EASA, Структура та зміст документів IКAO і 

EASA. Авіаційні правила України (СОУ АПУ-АРТ/SNS|WHMS – 001:2012). 
Тема 1.3. Створювана представниками дикої природи небезпека для польотів повіт-

ряних суден. 

Приклади зіткнень повітряних суден з представниками дикої природи та їх наслідки. Ана-

ліз статистичних даних зіткнень повітряних суден з птахами в аеропортах України. 

Тема 1.4. Ризики безпеці польотів, які можуть створювати птахи в районі аеродрому. 

Класифікація ризиків, які створюються птахами в районі аеропортів. Сучасні методики 

розрахунків ризиків. Практика оцінки ризиків, які створюються птахами в районі аеропорту. 

Тема 1.5. Організація орнітологічного забезпечення польотів в аеропортах. 

Служби та підрозділи орнітологічного забезпечення польотів в аеропортах. Дії посадових 

осіб і екіпажів повітряних суден при виникненні небезпеки зіткнення повітряного судна з пта-

хами. Розслідування авіаційних подій та інцидентів при зіткненнях повітряних суден з птахами. 
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Тема 1.6. Програма запобіганню присутності птахів в районі аеродрому. 

Зміст та форма програми запобіганню присутності птахів в районі аеродрому. Прядок роз-

робки програми. Перелік та порядок ведення документації з орнітологічного забезпечення по-

льотів. 

Тема 1.7. Методи і засоби зниження небезпеки зіткнення повітряних суден з птахами. 

Класифікація методів та засобів попередження зіткнень повітряних суден з птахами в рай-

оні аеропорту. Сучасні засоби зниження небезпеки зіткнення повітряних суден з птахами, їх 

характеристики та технічні параметри. 

Тема 1.8. Еколого-орнітологічне обстеження території аеропорту. 

Методи та засоби еколого-орнітологічного обстеження території аеропорту і приаеродро-

мної території. Оцінка умов привабливості аеродромів для птахів. Орнітологічне забезпечення 

польотів на прилеглій до аеродрому території. 

 

2.3. Тематичний план 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 
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г
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль №1 «Орнітологічне забезпечення в аеропортах» 
1.1  Орнітологічне забезпечення польотів, як 

складова безпеки польотів в аеропорту 

1 семестр 1 семестр 
14 2 2 10 12 – – 12 

1.2  Діючі нормативні документи, які регламе-

нтують орнітологічне забезпечення польо-

тів 

14 2 2 10 14 2 – 12 

1.3  Створювана представниками дикої приро-

ди небезпека для польотів повітряних су-

ден 

14 2 2 10 14 – 2 12 

1.4  Ризики безпеці польотів, які можуть ство-

рювати птахи та дикі тварини на аеродро-

мах 

14 2 2 10 16 – 2 14 

1.5  Організація орнітологічного забезпечення 

польотів в аеропортах 

14 2 2 10 16 2 – 14 

1.6  Програма запобіганню присутності птахів 

та диких тварин на аеродромі (WHMP) 

14 2 2 10 12 – – 12 

1.7  Методи і засоби зниження небезпеки зітк-

нення повітряних суден з птахами та ди-

кими тваринами. 

14 2 2 10 15 2 1 12 

1.8  Еколого-орнітологічне обстеження тери-

торії аеропорту 

20 3 2 15 11 – – 11 

1.9  Модульна контрольна робота №1 2 – 1 1 – – – – 

1.10  Контрольна (домашня) робота (ЗФН) – – – – 8 – – 8 

1.11  Підсумкова семестрова контрольна робота 

(ЗФН) 

– – – – 2 – 1 1 

Усього за модулем № 1 120 17 17 86 120 6 6 108 

Усього за 1 семестр 120 17 17 86 120 6 6 108 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Усього за навчальною дисципліною 120 17 17 86 120 6 6 108 

 

2.4. Домашнє завдання та контрольна робота (ЗФН) 

Для студентів ЗФН – завдання для виконання розробляються автором робочої програми. 

Навчальні матеріали затверджуються протоколом засідання випускової кафедри, доводяться до 

відома студента індивідуально і виконуються відповідно до методичних рекомендацій. Напри-

клад, номер варіанту теоретичної частини та завдання дорівнює сумі трьох останніх цифр інди-

відуального навчального плану студента. 

 

2.5. Перелік питань для підготовки до підсумкової контрольної роботи 

Перелік питань та зміст завдань для підготовки до підсумкової контрольної роботи розро-

бляються викладачем кафедри відповідно до робочої програми, затверджується на засіданні 

кафедри технологій аеропортів. 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Методи навчання  

При вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративний метод; 

– метод проблемного викладу; 

– репродуктивний метод; 

– дослідницький метод. 

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, демонстрацій, самостійному 

вирішенні задач, роботі з навчальною літературою, аналізі та вирішенні конфліктних ситуацій 

підчас планування технологічними процесами в аеропорту. 

 

3.2. Рекомендована література 

Базова література 

3.2.1. Авіаційні правила України. Аеродроми. Система управління безпекою польотів. Си-

стема управління небезпеками, що створюються представниками дикої природи у зоні аерод-

рому. СОУ АПУ-АРТ/SMS/WHMS-001:2012. 

3.2.2. Doc. 9137 AN/898. ICAO. 2020 

Допоміжна література 

3.2.3. Frank B. Gill Ornithology. 2007. W. H. Freeman and Company, 758 p. 

3.2.4. Irby J. Lovette, John W. Fitzpatrick. The Cornell lab of ornithology. Handbook of bird bi-

ology. 2016. Cornell University. 733 p. 

3.2.5. Doc 4444 Air Traffic Management, Sixteenth Edition, 2016 

 

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

3.3.1. https://avia.gov.ua 

3.3.2. https://www.icao.int 

3.3.3. https://www.iata.org 

3.3.4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1324-16#Text 

3.3.5. https://uk.wikipedia.org/wiki/Орнітологія 
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

4.1. Поточне оцінювання набутих студентом знань та вмінь знань проводиться за  

5-бальною системою, тобто виставляється рейтингова оцінка: 1, 2, 3, 4, 5. 

4.2. Визначається поточна модульна рейтингова оцінка, як середнє значення суми рей-

тингових оцінок усіх видів занять та контролю, які передбачені навчальною робочою програ-

мою (лекції, лабораторні та практичні роботи, домашні завдання, КР, КП, тестування, МКР, 

диференційований. залік та екзамен тощо). 

4.3. Відповідність поточної модульної рейтингової оцінки мінімальному значенню оцін-

ки знань студента за 100-бальною шкалою Європейської кредитно-трансферної системи (ЕCTS) 

встановлюється за табл.1, (стовпчик 2). 

Таблиця 4.1 

 

Поточна 

модульна 

рейтингова 

оцінка 

Мінімальне 

значення 

оцінки 

за ЕCTS 

Заохочувальні 

бали 

Підсумкова 

рейтингова 

оцінка 

ЕCTS 

Оцінка Індекс 

5 90 0-10 90 - 100 відмінно А 

4,5 - 4,9 82 0-10 82 - 89 добре В 

4,0 - 4,4 75 0-10 75 - 81 добре С 

3,5 - 3,9 67 0-10 67 - 74 задовільно D 

3,0 - 3,4 60 0-10 60 - 66 задовільно Е 

2,5 - 2,9 35 0 35 - 59 не задовільно FX 

1,0 - 2,4 1 0 1- 34 не задовільно F 

 

4.4. До мінімального значення оцінки за ЕCTS додається сума заохочувальних балів від-

повідно до таблиці 2, які характеризують ставлення студента до вивчення предмета (не більше 

10 балів).  

Таблиця 4.2 

 

№ 

пор. 
Критерій заохочення Бали 

1 Відсутність пропусків занять 0 - 3 

2 Активність на заняттях 0 - 3 

3 Своєчасність захисту робіт 0 - 2 

4 Коректність поведінки 0 - 2 

 

4.5. Сума мінімальної оцінки ЕCTS та заохочувальних балів і складає підсумкову (моду-

льну, семестрову) рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю, а 

також до навчальної картки, залікової книжки та Додатку до диплома, наприклад, так: 

92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.6. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами вико-

нання та захисту курсового проекту/роботи в балах, за національною шкалою та шкалою 

ECTS заноситься до відомості модульного контролю, а також до навчальної картки, залікової 

книжки та Додатку до диплома, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 

68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди  

передано  

(підрозділ) 

Дата  

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис  

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

змі-

ни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


