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Учасниками міжвідомчого науково-практичного семінару розглянуто та 

обговорено проблемні питання щодо підвищення ефективності системи 

авіаційного пошуку і рятування в Україні та наукові підходи до 

супроводження її функціонування. 

Узагальнюючи висловлені пропозиції учасників семінару та на підставі 

аналізу результатів обговорення наукового супроводження й навчально-

методичного забезпечення функціонування єдиної системи проведення 

авіаційних робіт з пошуку і рятування (ЄСПАРПР), організації та проведення 

авіаційного пошуку і рятування (АПР) і авіаційних робіт з пошуку та 

рятування (АРПР) у 2018 році, запропоновано: 

 

1. Визнати: 

 рівень наукового супроводження щодо застосування та розвитку авіації 

ДСНС України, організації та проведення АРПР і функціонування ЄСПАРПР 

таким що в основному відповідає встановленим вимогам і нормам та 

потребам; 

використання в повсякденній практичній діяльності наукової продукції як 

таку, що дозволяє органам управління та пошуково-рятувальним силам 

ЄДСЦЗ більш ефективно виконувати завдання за призначенням в системі 

АПР. 

2. Рекомендувати замовнику науково-дослідних робіт (НДР) спільно з 

кафедрою авіації та АПР ІДУЦЗ й зацікавленими суб’єктами ЄСПАРПР 

протягом 2019 року здійснити заходи щодо впровадження завершених 

наукових досліджень. 

3. Замовнику НДР протягом січня – лютого 2020 року оприлюднити 

встановленим порядком результати досліджень перед суб’єктами ЄСПАРПР, 

що їх стосується, для впровадження в практику наукових здобутків.  

4. Вважати у подальшому оприлюднення матеріалів дослідження першим 

кроком до їх впровадження для всіх наукових тем. 

5. Суб’єктам Державної авіації України продовжувати дослідження 

пошукового характеру щодо удосконалення підготовки та підвищення 

кваліфікації авіаційних фахівців у сфері цивільного захисту, підвищення 

кваліфікації фахівців органів управління системи АПР. 

6. Міноборони та Державіаслужбі при подальшому відпрацюванні 

нормативно-правових документів з функціонування діяльності Державної 
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авіації України у рамках роботи міжвідомчої групи залучати до роботи 

науково-педагогічних працівників кафедри авіації та АПР. 

7. Суб’єктам ЄСПАРПР організовувати підготовку до цільових 

перевірок аеропортів (аеродромів) і тренування органів управління сил  і 

засобів системи АПР з питань організації АПР і АРПР та пошуково-

рятувального забезпечення польотів (ПРЗП) повітряних суден державної та 

цивільної авіації відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту 

України на 2019 рік із залученням науково-педагогічних працівників кафедри 

авіації та АПР. 

8. Суб’єктам ЄСПАРПР та науково-педагогічним працівникам кафедри 

авіації та АПР, з метою сприяння процесу інтеграції України в Європейське 

агентство з безпеки польотів (EASA) та забезпечення впровадження системи 

Спільних авіаційних вимог Європейського Союзу, прийняти подальшу участь 

у реалізації (науковому супроводжені) заходів щодо: 

підвищення рівня підготовки екіпажів пошуково-рятувальних повітряних 

суден (ПРПС) до виконання АРПР у різних умовах обстановки; 

поглибленої підготовки та підвищення кваліфікації фахівців органів 

управління і авіаційних рятувальників системи АПР на засадах взаємодії науки  

і освіти. 

9. ГАКЦПР, із залученням науково-педагогічних працівників кафедри 

авіації та АПР за згодою ІДУЦЗ, у зв’язку із відсутністю достатньої кількості 

підготовлених пошуково-рятувальних сил і засобів суб’єктів ЄСПАРПР та  

конкуренції й альтернативи на послуги з виконання АРПР, розробити до 

30.04.2020 р. пропозиції щодо заходів забезпечення раціонального 

використання наявних ПРПС. 

10. Висловити щиру подяку всім учасникам міжвідомчого науково-

практичного семінару за змістовні доповіді і плідну працю та отримані 

позитивні враження. 

Учасники семінару дали високу оцінку підготовці проведенню семінару, 

активній участі в роботі всіх учасників і відзначили високий його науковий та 

організаційний рівень. 

 

 

Керівник семінару  

Начальник Головного авіаційного координаційного 

 центру пошуку і рятування  ДСНС України                   о/п            С.А. Ненашев 

 

Секретар семінару 

Завідувач кафедри авіації та АПР ІДУЦЗ, 

кандидат технічних наук,  

старший науковий співробітник                  о/п                              В.В. Хижняк  


