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1. ВСТУП 

Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної 

програми дисципліни “Організація авіаційних робіт з пожежогасіння” та “Мето-

дичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної 

програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.  

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої на-

вчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів 

аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь 

шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного 

та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною 

шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  

  РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, 

контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семе-

стрової та підсумкової рейтингових оцінок. 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції 
Прак-
тичні 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

7 семестр 

Модуль №1 „ Порядок організації та застосування авіаційних сил та засобів для 

гасіння пожеж ” 

1.1 Предмет, метод і задачі дисципліни. 

Виникнення і розвиток авіаційних ро-

біт з пожежогасіння. Термінологія і 

скорочення, що використовуються 

при організації авіаційних робіт з по-

жежогасіння. 

6 2 2 2 

1.2 Основні види лісових пожеж та їх ха-

рактеристики. 

Низові, верхові, плямисті та підземні 

лісові пожежі. Тактика боротьби з лісо-

вими пожежами. Повітряна розвідка 

(моніторинг) пожежі. Локалізація по-

жежі. Ліквідація пожежі. 

14 
2 

2 

2 

2 
6 

1.3 Особливості гасіння різних видів лі-

сових пожеж. 

Постійна повітряна розвідка (моніто-

ринг) за розвитком лісової пожежі. 

Способи гасіння верхових лісових по-

жеж. Способи гасіння плямистих лісо-

вих пожеж. Способи гасіння лісових 

пожеж у гірській місцевості. 

8 2 2 4 
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1 2 3 4 5 6 

1.4 Організація взаємодії авіації з назем-

ними силами та засобами, порядок її 

забезпечення у період підготовки до 

пожежогасіння. 

Випадки, коли авіаційні сили та засоби 

залучаються до виконання завдань з 

гасіння лісових пожеж. Посадові особи, 

які приймають рішення про застосу-

вання авіації для гасіння лісових пожеж 

з повітря. Основні завданнями взаємо-

дії авіації з наземними силами та засо-

бами гасіння лісових пожеж. 

8 2 2 4 

1.5 Організація взаємодії авіації та її за-

безпечення під час виконання авіа-

ційних робіт з гасіння лісових пожеж. 

Дії керівника гасіння лісової пожежі. 

Основні завдання авіації під час гасіння 

лісових пожеж. Основні завдання тери-

торіальних органів ДСНС під час гасін-

ня лісових пожеж за участю авіації. Ор-

ганізація управління діями авіації під 

час гасіння лісових пожеж.  

8 2 2 4 

1.6 Організація підготовки та виконання 

польоту екіпажу літака Ан-32П для 

гасіння лісових пожеж. 

Вимоги до екіпажу літака Ан-32П при 

виконанні авіаційних робіт з гасіння 

лісових пожеж. Підготовка до польотів 

екіпажу літака Ан-32П. Обов’язки чле-

нів екіпажу літака Ан-32П під час об-

льоту району лісової пожежі.  

10 2 2 6 

1.7 Організація підготовки та виконання 

польоту екіпажу вертольоту Мі-8МТ 

з ВЗП для виконання авіаційних ро-

біт з гасіння лісових пожеж. 

Основні завдання екіпажу вертольоту 

Мі-8МТ під час виконання авіаційних 

робіт з гасіння лісових пожеж. Особли-

вості підготовки екіпажу вертольоту 

Мі-8МТ з ВЗП до виконання авіаційних 

робіт з гасіння лісових пожеж. Висадка 

пожежної десантної команди.  

 

 

10 2 2 6 
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1 2 3 4 5 6 

1.8 Модульна контрольна робота №1 3 1 - 2 
Усього за модулем №1 67 17 16 34 

Модуль №2 " Особливості конструкції і спеціальне обладнання ПС для вико-

нання авіаційних робіт з пожежогасіння" 

2.1 Основні типи ПС, які застосовуються 

при гасінні пожеж. 

Авіаційні методи гасіння лісових по-

жеж. Типи повітряних суден, що засто-

совуються в Україні і закордоном для 

гасіння пожеж. Ефективність застосу-

вання авіації при гасінні масштабних 

пожеж. 

16 
2 

2 

2 

2 
8 

2.2 Конструкція і обладнання літака Ан-

32П. 

Технічні характеристики літака Ан-

32П. Обладнання літака Ан-32П для 

виконання робіт з пожежогасіння.   

14 

 

2 

 

2 

2 
8 

2.3 Конструкція і обладнання вертольо-

ту Мі-8МТ з ВЗП. 

Технічні характеристики вертольоту 

Мі-8МТ. Вертольотні системи для га-

сіння лісових пожеж. Водозливний 

пристрій ВЗП-5А. Експлуатація водоз-

ливного пристрою ВЗП-5А. 

12 2 2 8 

2.4 Закордонні ПС для виконання авіа-

ційних робіт з пожежогасіння. 

Технічні характеристики і обладнання 

літака Іл-76П. Технічні характеристики 

і обладнання літака Бе-200. Технічні 

характеристики і обладнання літака CL-

415.  

14 
2 

2 

2 

2 
6 

2.5 Застосування безпілотних повітря-

них суден для дистанційного зонду-

вання пожеж. 

Застосування БПС для вирішення за-

вдань, пов’язаних із пожежною безпе-

кою та гасінням пожеж. Досвід засто-

сування БПС в системах пожежної охо-

рони.  

14 
2 

2 

2 

2 
6 

2.7 Розрахунково-графічна робота 10 - - 10 
2.8 Модульна контрольна робота №2 3 1 - 2 

Усього за модулем №2 83 17 18 48 

Усього за 7 семестр 150 34 34 82 

Усього за навчальною дисципліною 150 34 34 82 
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2.2. Розрахунково-графічна робота 

Розрахунково-графічна робота (РГР) з дисципліни виконується у сьомому 

семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних ре-

комендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, 

набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в об-

ласті авіаційних способів та систем захисту рослин.  

РГР виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на само-

стійне опрацювання студентами, і є складовою модулю № 2 „Особливості конс-

трукції і спеціальне обладнання ПС для виконання авіаційних робіт з пожежога-

сіння”. 

Конкретна мета РГР: закріплення теоретичних знань студентів з навчаль-

ного курсу «Організація авіаційних робіт з пожежогасіння» та набуття ними 

практичних вмінь і навичок з розробки технологічних схем проведення відпові-

дних авіаційних робіт і залучення відповідної авіаційної техніки для проведення 

пожежогасіння. 

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної 

дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних 

дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою. 

Виконання, оформлення та захист РГР №1 здійснюється студентом в ін-

дивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання РГР, – до 10 годин самостійної роботи. 

 

 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
 3.1. Список рекомендованих джерел 

Основні рекомендовані джерела 

3.1.1. Наказ Міністерство внутрішніх справ України Про затвердження 

Порядку організації та застосування авіаційних сил та засобів для гасіння лісо-

вих пожеж № 311 від 13.04.2017 

 3.1.2. Наказ Міністерства оборони України Про затвердження Правил ви-

конання польотів державної авіації України № 2 від 05.01.2015. 

3.1.3. Андрієнко М.В. Сфера пожежної безпеки в Україні: проблемні пи-

тання державного управління: [монография] / М.В. Андрієнко. – Черкаси: вид-

во Чабаненко Ю.А., 2015. – 288 с. 

3.1.4. Коршунов Н., Перминов А. Авиационное тушение лесных пожаров: 

система «тесное небо» -М.: «Авиапанорама», №4, 2019. –с. 4-17. 

3.1.5. Руснак І.С. Безпілотна авіація у сфері цивільного захисту України. 

Стан і перспективи розробки та застосування / І.С.Руснак, В.В. Хижняк, В.І. 

Ємець. – Наука і оборона. – 2014. – №2. – 34-39. 

3.1.6. Никитин Г.А., Баканов Е.А. Основы авиации. М.: Транспорт, 1982. 

279 с. 
 Додаткові рекомендовані джерела 

3.1.7. Чумаченко С.М. Аналіз ефективності застосування безпілотної 
авіації в надзвичайних ситуаціях агропромислового комплексу України / 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0082-15#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0082-15#n11
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С.М. Чумаченко, Л.А. Пісня, І.А. Черепньов. – [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe. 

3.1.8. : https://fireman.club/statyi-polzovateley/pozharnyie-samoletyi/#a13 
3.1.9. Данилов В.А., Другов А.Г., Тетерин И.В. Вертолет Ми-8. - М.: 

Транспорт, 1979. 245 с. 
 
3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, мето-

дичних матеріалів до ТЗН 
 

№ 

пор. 
Назва 

Шифр тем за темати-

чним планом 
Кількість 

1 Методичні рекомендації до ви-

конання розрахунково-

графічної роботи 

2.1-2.5 5 примірників 

 
4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  

НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 

здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 

7 семестр 

Модуль №1 Модуль №2  
Мах  кіль-

кість 
балів 

Вид навчальної роботи 
Мах кіл-ть 

балів 
Вид навчальної роботи 

Мах 
кіл-ть 
балів 

Виконання та захист 

практичних робіт 

№1.1-1.8 

29 

(сумарна) 

Виконання та захист 

практичних робіт 

№2.1-2.9 

20 

(сумарна) 

 

  Виконання та захист 

РГР  

9 

(сумарна) 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №1 студент 

має набрати не менше 18 бал. 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №2 студент має 

набрати не менше 18 бал. 

Виконання модульної 

контрольної роботи №1 

15 Виконання модульної 

контрольної роботи №2 

15 

Усього за модулем№1 44 Усього за модулем №2 44 

Семестровий екзамен 12 

Усього за 7 семестр 100 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної нав-

чальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомо-

сті модульного контролю.  

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

https://fireman.club/statyi-polzovateley/pozharnyie-samoletyi/#a13
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в балах оцінкам за національною шкалою 

 Рейтингова оцінка в балах Оцінка  
за національною  

шкалою 
Виконання та 

захист практич-
них робіт  

(Модуль №1) 

Виконання та 
захист прак-
тичних робіт  

(Модуль 

№2) 

Виконання та 

захист РГР 

Виконання 
модульної 

контрольної ро-
боти 

(№1 -№2) 

27-29 18-20 9 14-15 Відмінно 

24-26 13-15 7-8 12-13 Добре 

18-23 9-14 6 9-10 Задовільно 

менше 18 менше 9 менше 6 менше 9 Незадовільно 

4.4. Сума поточних та контрольних модульних рейтингових оцінок становить підсу-

мкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за національною шкалою зано-

ситься до відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки 

в балах оцінці за національною шкалою 

Модуль №1 Модуль №2 Оцінка за національною 
шкалою 

40-44 40-44 Відмінно 

33-39 33-39 Добре 

27-32 27-32 Задовільно 

менше 27 менше 27 Незадовільно 

4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумко-

ву семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною 

шкалою (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової модуль-

ної рейтингової оцінки в балах оцінкам за наці-

ональною шкалою 

 Відповідність екзаменаційної рейтинго-

вої оцінки в балах оцінці 

за національною шкалою 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шка-

лою 
 

Оцінка в балах 
Оцінка за на-

ціональною 

шкалою 
Екзамен 

79-88 Відмінно  10-12 Відмінно 

66-78 Добре  9-10 Добре 

53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 

4.6. Сума підсумкових семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових 

оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перерахову-

ється в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 

 

 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в Оцінка за націо- Оцінка за шкалою ЕСТS 
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балах нальною шкалою 
Оцінка Пояснення 

1 2 3 4 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількіс-

тю суттєвих помилок) 

1 2 3 4 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, нав-

чальної картки та залікової книжки студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 

книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 

79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 

семестровій рейтинговій оцінці.  

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до До-

датку до диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди переда-
но (підроз-

діл) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис отри-

мувача 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис ознайо-
мленої особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

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

Висновок щодо 
адекватності 
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(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата вне-
сення 
зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 
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(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

     

     

     
 

 

 


