
«Розроблення автоматизованої системи мінімізації негативного впливу людського  
фактору з англомовною складовою на безпеку аеронавігаційного обладнання» 
 
Основні наукові результати 
Новизна розробки полягає у тому, що: 
- уперше обґрунтовано необхідність розроблення автоматизованої системи мінімізації 

негативного впливу людського фактору з англомовною складовою на безпеку аеронавігаційно-
го обслуговування; 

- уперше розроблено електронний навчальний засіб, який дозволяє мінімізувати негатив-
ний вплив людського фактору з англомовною складовою (усне мовлення);  

- уточнено технічні можливості вимог до автоматизованої системи мінімізації негативно-
го впливу людського фактору з англомовною складовою в умовах її застосування для великої 
кількості слухачів (на прикладі студентів аеронавігаційного інституту); 

- уточнено особливості негативного впливу людського фактору з англомовною складо-
вою на безпеку аеронавігаційного обслуговування в контексті його мінімізації під час мовної 
підготовки авіаційного персоналу. 

Значимість отриманих наукових результатів Наукова значимість отриманих наукових 
результатів полягає в тому, що вперше науково обґрунтовано та розроблено електронний на-
вчальний посібник, застосування якого дозволяє авіаційному фахівцеві самостійно регулювати 
належний рівень своєї мовної підготовки з метою уникнення негативного впливу англомовної 
складової людського фактору під час здійснення аеронавігаційного обслуговування.  

Практична цінність 
У розробленій автоматизованій системі (АСМЛФ) отримано принципово новий засіб мі-

німізації впливу людського фактору з англомовною складовою на безпеку аеронавігаційного 
обслуговування, що дозволяє уникнути помилок при веденні радіообміну англійською мовою 
під час аеронавігаційного обслуговування у випадку виникнення позаштатних ситуацій і част-
ково для розв’язання економічних і соціальних проблем. 
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