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Методика формування 
Рейтингу кандидатів для працевлаштування на посаду 

„диспетчер управління повітряним рухом-стажист” Украероруху на 2011 –  2012 рр. 
 

1. Загальні положення 
Рейтинг кандидатів для працевлаштування на посаду „диспетчер управління повітряним 

рухом - стажист”  Украероруху на 2011 – 2012 рр. (далі – Рейтинг) формується у 
відповідності до рейтингового балу за результатами двох етапів оцінювання.  

На першому етапі оцінювання застосовується тест „Робота з плановою інформацією” 
(Strip Display Management test – SDM) (далі – Тест). Тест використовується відповідно до 
ліцензійної угоди між Украерорухом та Євроконтролем щодо умов використання 
ліцензіатами тестів Євроконтролю від 08.04.2008. 

До другого етапу оцінювання допускаються кандидати, які отримали кращі результати 
після проходження тесту. Кількість цих кандидатів становить 200% від загальної кількості, 
зазначеної в  Планах відкриття посади „диспетчер управління повітряним рухом – стажист” 
РСП Украероруху на 2011рік. Також до другого етапу оцінювання допускаються кандидати, 
які мають на межі відбору однаковий бал тесту. 

Другий етап оцінювання проводиться відповідно до п. 3.2 Порядку прийому на роботу 
кандидатів на посаду „диспетчер управління повітряним рухом - стажист”, затвердженого 
наказом Украероруху від 29.06.2010 № 176.  

Оприлюднення інформації здійснюється на спеціалізованому веб-ресурсі відділу 
управління людськими ресурсами (http://hr.uksatse.ua).  
 
2. Розрахунок рейтингового балу 

Рейтинговий бал = бал тесту «Робота з плановою інформацією»*+ середній бал 
перевірки теоретичних знань + середній бал перевірки практичних навиків з ОПР. 
* Бал тесту «Робота з плановою інформацією» враховує кількість правильних і  
неправильних дій та має максимальне значення «5». Якщо кількість неправильних дій 
перевищує кількість правильних дій, бал тесту буде мати знак «-». 
 
3. Визначення рейтингової позиції при отриманні кандидатами однакового 
рейтингового балу 

За умови отримання однакового рейтингового балу при визначенні рейтингової 
позиції перевага надається в першу чергу працівникам Украероруху. 

Подальша черговість рейтингових позицій кандидатів встановлюється за критеріями у 
такій послідовності: 
1. Вищий середній бал за результатами перевірки практичних навиків з ОПР; 
2. Вищий середній бал за результатами перевірки теоретичних знань; 
3. Кращий результат FEAST, відповідно до Порядку прийому на роботу кандидатів на посаду 
„диспетчер управління повітряним рухом-стажист”; 
4. Відсутність оцінок „задовільно” при перевірці практичних навиків з ОПР; 
5. Відсутність оцінок „задовільно” при перевірці теоретичних знань; 
6. Більша кількість оцінок „відмінно” за результатами перевірки практичних навиків з ОПР; 
7. Більша кількість оцінок „відмінно” за результатами перевірки теоретичних знань; 
8. Вищий рівень володіння англійською мовою за шкалою ICAO; 
9. Краща загальна оцінка FEAST (визначається акредитованими експертами FEAST); 
10. Кращі результати тестування англійської мови FEAST (визначається акредитованими 
експертами FEAST). 

http://hr.uksatse.ua/
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4. Термін формування та використання Рейтингу 

Термін дії Рейтингу на 2010 рік продовжується до 25.03.2011 (дата оприлюднення 
результатів першого етапу оцінювання 2011 року). 

Термін реєстрації кандидатів встановлюється з 01.01.2011 по 25.02.2011. 
Перший етап оцінювання кандидатів та оприлюднення результатів здійснюється до 

25.03.2011. 
Рейтинг кандидатів дійсний з дати його оприлюднення до дати оприлюднення 

результатів першого етапу оцінювання 2012 року. 
 
 


