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На тенеріїиній час у світі сіюсгерігається тенденція підвищення 
значення авіаційного сектору, що є рущісм економіки завдяки переважному 
використанню авіаперевезень порівняно з іншими видами транспорту. Ця 
тенденція в найбільші роки буде актуальною також і для України. 
Міністерство інфраструктури прогнозує розвиток авіаційного сектору 
України за рахунок розширення переліку перевізників та розбудови 
регіональних та міжнародних аеропортів України, тому на ринку праці вже 
відчувається нагальна потреба в спеціалістах з підприємницької діяльності в 
авіації, нестача яких через певний час може стати великою проблемою для 
підприємств авіаційної сфери. Зазначене дозволяє зробити висновок про 
необхідність розвитку та підтримки Освітньо-професійної програми 
«Підприємницька діяльність в авіації».

Загальна характеристика рецензованої Освітньо-професійної програми 
представлена на офіційному сайті вузу і містить наступну інформацію: 
кваліфікація випускника, форму і термін навчання, подано коротку 
характеристику напряму та характеристика діяльності випускників; наведено 
повний перелік загальних і фахових комнетенцій, якими повинен володіти 
випускник в резулі.гагі освоєння освітньої проі'рами, а також область 
професійної діяльносії випускника, об'єкти професійної діяльності 
випускника, програмні результати навчання, до яких переважно готується 
випускник, перелік професійних завдань, які повинен бути готовий 
вирішувати випускник відповідно до виду (вида.м) професійної діяльності. 
Програма містить базову і варіативну частини. Якість змістовної складової 
освітньо-професійної програми не викликає сумнівів. Включені до нього 
освітні компоненти розкривають сутність актуальних на сьогоднішній день



завдань, що стоять перед майбутніми фахівцями з підприємницької 
діяльності в авіації. Структура зв’язків та послідовність викладання освітніх 
компонентів в цілому логічна і послідовна. Оцінка робочих програм 
навчальних дисциплін, представлених на сайті НАУ, дозволяє зробити 
висновок, що зміст дисциплін відповідає комнетеитнісній моделі випускника. 
Робочі програми освітніх компонентів рецензованої освітньої програми 
демонструю'і'ь наявність авіаційної складової при підготовці бакалаврів, з 
урахуванням особливостей в авіаційному бізнесі. Розроблена освітньо- 

професійна програма передбачає професійно-практичну підготовку у вигляді 
виробничих практик. Слід зазначити, що створені умови для максимального 
наближення системи оцінки та контролю комнетенцій студентів-бакалаврів 
до умов їх майбутньої професійної діяльності. Як сильну сторону програми 
слід відзначити, що до її реалізації залучається досить досвідчений 
викладацький склад. Однією з переваг є врахування вимог роботодавців при 
формуванні дисциплін професійного авіаційного циклу. Масичеиий 
навчальний план, поєднання фінансово-управлінських та спеціалізованих 

авіаційних дисциплін, поглиблене вивчення економіки підприємств з 
урахуванням особливостей підприємництва, можливість освоєння іноземних 
мов протягом майже всього терміну навчання, можливість вільного вибору 
студентами корисних га цікавих для них освітніх компонентів, що 
доповнюють та розширюють ключові компетентності та програмні 
результати навчання майбутніх бакалаврів з підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності - є відмінними рисами рецензованої освітньої програми.

В цілому, рецензована основна освітня програма, розроблена і 
реалізована кафедрою економіки та бізнес-технологій Національного 
авіаційного університету, відповідає основним вимогам часу до спеціалістів з 
підприємницької діяльності в авіації. а
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