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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Навчальна програма навчальної дисципліни «Організація авіаційних 

робіт з пожежогасіння» розроблена на основі “Методичних вказівок до 

розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 

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

Дана навчальна дисципліна є складовою теоретичною основою знань та 

вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області 

організації авіаційних робіт і послуг. 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення законодавчих та 

нормативних актів щодо регулювання діяльності транспортної галузі та 

законодавства України про повітряний транспорт. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- набуття вмінь і навичок у галузі організації авіаційних робіт і послуг по 

використанню авіації при гасінні пожеж 

- вивчення технологічних схем виконання вказаних робіт; 

- набуття вмінь і навичок оптимізації вибору технічних засобів для 

виконання робіт з пожежогасіння; 

- набуття вмінь і навичок класифікації авіаційного медичного 

транспортування; 

- набуття вмінь і навичок з організації зв’язку в разі застосування 

авіаційних сил та засобів для гасіння пожеж. 

 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- основні визначення та терміни навчальної дисципліни; 

- основні види та класифікацію авіаційних робіт з пожежогасіння; 

- особливості конструкції та технічні характеристики повітряних суден 

для виконання авіаційних робіт з пожежогасіння; 

- кваліфікаційні вимоги до екіпажу ПС; 

- порядок виконання польотів ПС під час пожежогасіння; 

- вимоги до аеродромів та злітно-посадкових майданчиків для 

проведення польотів під час пожежогасіння; 

- документальне забезпечення виконання польотів при пожежогасінні. 

Вміти: 

- організовувати авіаційні роботи з пожежогасіння; 

- комплектувати ПС відповідним обладнанням; 

- розробляти технологічні схеми проведення відповідних авіаційних 

робіт; 

- оформлювати необхідну документацію для виконання авіаційних робіт 

з пожежогасіння; 

- організовувати взаємодію підрозділів авіакомпанії (авіапідприємства) з 

державними контролюючими органами при організації робіт. 
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Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом і складається з двох навчальних модулів: 

- навчального модуля №1 «Порядок організації та застосування 

авіаційних сил та засобів для гасіння пожеж» 

- навчального модуля №2 «Особливості конструкції і спеціальне 

обладнання ПС для виконання авіаційних робіт з пожежогасіння», які є 

логічно завершеними, відносно самостійними, цілісними частинами 

навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульних 

контрольних робіт та аналіз результатів їх виконання. 

Навчальна дисципліна " Організація авіаційних робіт з пожежогасіння " 

базується на знаннях таких дисциплін, як: «Організація і технологія 

виконання прикладних авіаційних робіт», «Авіаційна техніка та 

спецобладнання для виконання авіаційних робіт», «Застосування авіації в 

галузях економіки», «Організація і регулювання авіаційних робіт» та є базою 

для подальшого вивчення таких навчальних дисциплін як: «Наземні засоби 

забезпечення авіаційних робіт і послуг», «Авіаційні роботи з патрулювання, 

пошуку та рятування». 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Модуль №1 «Порядок організації та застосування авіаційних 

сил та засобів для гасіння пожеж» 

Тема 2.1.1. Предмет, метод і задачі дисципліни. 

Виникнення і розвиток авіаційних робіт з пожежогасіння. Термінологія 

і скорочення, що використовуються при організації авіаційних робіт з 

пожежогасіння.  

Тема 2.1.2. Основні види лісових пожеж та їх характеристики. 

Низові, верхові, плямисті та підземні лісові пожежі. Тактика боротьби з 

лісовими пожежами. Повітряна розвідка (моніторинг) пожежі. Локалізація 

пожежі. Ліквідація пожежі. 

Тема 2.1.3. Особливості гасіння різних видів лісових пожеж. 

Постійна повітряна розвідка (моніторинг) за розвитком лісової пожежі. 

Способи гасіння верхових лісових пожеж. Способи гасіння плямистих 

лісових пожеж. Способи гасіння лісових пожеж у гірській місцевості.  

Тема 2.1.4. Організація взаємодії авіації з наземними 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 

застосування авіації для гасіння лісових пожеж з повітря. Основні 

завданнями взаємодії авіації з наземними силами та засобами гасіння лісових 

пожеж. 
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Тема 2.1.5. Організація взаємодії авіації та її забезпечення під час 

виконання авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж. 

Дії керівника гасіння лісової пожежі. Основні завдання авіації під час 

гасіння лісових пожеж. Основні завдання територіальних органів ДСНС під 

час гасіння лісових пожеж за участю авіації. Організація управління діями 

авіації під час гасіння лісових пожеж 

Тема 2.1.6. 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 членів екіпажу літака Ан-32П під час обльоту району лісової 

пожежі. Заходи безпеки під час виконання авіаційних робіт з гасіння лісових 

пожеж екіпажем літака Ан-32П. 

Тема 2.1.7. Організація підготовки та виконання польоту екіпажу 

вертольоту Мі-8МТ з ВЗП для виконання авіаційних робіт з гасіння 

лісових пожеж. 

Основні завдання екіпажу вертольоту Мі-8МТ під час виконання 

авіаційних робіт з гасіння лісових пожеж. Особливості підготовки екіпажу 

вертольоту Мі-8МТ з ВЗП до виконання авіаційних робіт з гасіння лісових 

пожеж. Висадка пожежної десантної команди. Особливості виконання 

польоту екіпажу вертольота Мі-8МТ з ВЗП на виконання авіаційних робіт з 

гасіння лісових пожеж. 

2.2 Модуль №2 «Особливості конструкції і спеціальне обладнання 

ПС для виконання авіаційних робіт з пожежогасіння». 

Тема 2.2.1.Основні типи ПС, які застосовуються при гасінні пожеж. 

Авіаційні методи гасіння лісових пожеж. Типи повітряних суден, що 

застосовуються в Україні і закордоном для гасіння пожеж. Ефективність 

застосування авіації при гасінні масштабних пожеж. 

Тема 2.2.2. Конструкція і обладнання літака Ан-32П. 

Технічні характеристики літака Ан-32П. Обладнання літака Ан-32П для 

виконання робіт з пожежогасіння.  

Тема 2.2.3. Конструкція і обладнання вертольоту Мі-8МТ з ВЗП. 

Технічні характеристики вертольоту Мі-8МТ. Вертольотні системи для 

гасіння лісових пожеж. Водозливний пристрій ВЗП-5А. Експлуатація 

водозливного пристрою ВЗП-5А. 

Тема 2.2.4. Закордонні ПС для виконання авіаційних робіт з 

пожежогасіння. 

Технічні характеристики і обладнання літака Іл-76П. Технічні 

характеристики і обладнання літака Бе-200. Технічні характеристики і 

обладнання літака CL-415. 
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Тема 2.2.5. Застосування безпілотних повітряних суден для 

дистанційного зондування пожеж. 

Застосування БПС для вирішення завдань, пов’язаних із пожежною 

безпекою та гасінням пожеж. Досвід застосування БПС в системах пожежної 

охорони.  

 
3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

3.1. Основні рекомендовані джерела 

3.1.1. Наказ Міністерство внутрішніх справ України Про затвердження 

Порядку організації та застосування авіаційних сил та засобів для гасіння 

лісових пожеж № 311 від 13.04.2017 

 3.1.2. Наказ Міністерства оборони України Про затвердження Правил 

виконання польотів державної авіації України № 2 від 05.01.2015. 

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

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

Хижняк, В.І. Ємець. – Наука і оборона. – 2014. – №2. – 34-39. 
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Режим доступу: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe. 
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 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Організація авіаційних робіт з 

пожежогасіння" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 19.02 – 01-2019 

Стор. 8 із 10 

 

 

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Організація авіаційних робіт з 

пожежогасіння" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 19.02 – 01-2019 

Стор. 9 із 10 

 

 

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

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

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Організація авіаційних робіт з 

пожежогасіння" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 19.02 – 01-2019 

Стор. 10 із 10 

 

 

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
змін

и 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни 
Зміненог

о 

Заміненог

о 
Нового 

Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

 

 
 

 


