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Силабус навчальної дисципліни 
«Вимоги до безпілотних авіаційних систем та їх обладнання» 

Галузь знань: 13 «Механічна інженерія» 
Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку
Курс 1 (перший)
Семестр 1 (перший)
Обсяг дисципліни,  
кредити ЄКТС/години 

4 кредити/120 годин 

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

Правила EASA, JARUS та України щодо експлуатації цивільних 
безпілотних літальних систем (дронів). 

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

Курс дає інформацію про специфіку експлуатації дронів 
відповідно до їх класу та підкатегорій. Розуміння щодо здійснення 
польотів та зон обмеженого доступу. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

- класифікація безпілотників за європейськими стандартами та 
стандартами EASA 
- різниця між оператором та дистанційними пілотами БАС; 
-  ознайомлення з вимогами до процесу сертифікації. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

Отримані знання дозволять: 
- оцінити нові міжнародні правила та застосувати їх вимоги до 
національної правової бази; 
- проаналізувати вимоги до процесу сертифікації БАС 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Відмінності між оператором та дистанційним 
пілотом БАС. Категорії та підкатегорії БАС. Класи БАС згідно з 
маркуванням СЕ та вимогами до них. Вимоги до реєстрації БАС. 
Обов'язки оператора та віддаленого пілота БАС. U-простір 
Вимоги до страхування БАС. Види страхування. 
Види занять:  
практичні заняття, самостійна робота. 
Методи навчання: 
лекції з використанням мультимедійних презентацій. 
Форми навчання: 
Очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання у сфері авіації, отримані на другому 
(бакалаврського) рівні вищої освіти 

Постреквізити Знання з дисципліни можуть бути використані при написанні 
магістерської роботи 

Інформаційне забезпечення 
з репозитарію та фонду 
НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
Повітряний кодекс України: кодекс України від 4 травня 1993 року 
№ 3167-XII: офіційний текст зі змінами та доповненнями станом 
на 20 лютого 2008 року. – вид. офіційне.  – Київ: Форум, 2008. – № 
3. – 160 с. 
Репозитарій НАУ: 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9097 
 

Локація та матеріально- 11.126, мультимедійне обладнання



технічне забезпечення 
Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

залік, тестування 

Кафедра Конструкції літальних апаратів
Факультет Аерокосмічний факультет
Викладач(і) ЮЦКЕВИЧ СВЯТОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ 

Посада: доцент кафедри 
Вчений ступінь: кандидат технічних наук 
Профайл викладача:  
www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11095 
Тел.: 406-71-71 
E-mail: yutskevych@nau.edu.ua 
Робоче місце: 11.125 

Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код доступу у Google Classroom надається студенту індивідуально
  

                                                                                               


