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 Силабус навчальної дисципліни 

 

«ДОКУМЕНТАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ» 

 

Спеціальність: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дисципліна спрямована на осягнення студентом проблемного поля 

науково-теоретичних та науково-практичних засад репрезентації 

інформації як системи знань у документаційно-інформаційному 

забезпеченні авіаційної галузі. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс покликаний забезпечити майбутніх фахівців базовими 

знаннями основ документаційного забезпечення авіаційної галузі; 

підготувати студентів до аналітичної дослідницької роботи і тим 

самим сприяти формуванню у фахівців-документознавців 

прагнення до оволодіння новими методами і технологіями 

інформаційної роботи в установах, організаціях та підприємствах 

авіаційної галузі. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

– орієнтуватися в системах документації підприємств авіаційної 

галузі; 

– складати та оформлювати відповідно до сучасних вимог 

документи, що забезпечують ефективну роботу авіаційної галузі; 

– працювати з документами, що призначені для службового 

користування та містять комерційну таємницю; 

– раціонально організовувати процеси проходження, виконання та 

зберігання документів; 

– використовувати в роботі сучасні інформаційні технології; 

– характеризувати види інформаційної діяльності авіаційних 

підрозділів. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Базові знання основ документаційного забезпечення авіаційної 

галузі сприятимуть формуванню у фахівців-документознавців 

прагнення до оволодіння новими методами і технологіями 

інформаційної роботи, запровадженню набутих знань у практичній 

діяльності. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Особливості організації праці служби 

документаційного забезпечення підприємств авіаційної галузі. 

Національне регулювання повітряного транспорту. Організаційно-

розпорядча документація в авіаційній галузі. Комерційні 

документи: склад, особливості підготовки та оформлення. 

Документування державної реєстрації суб’єктів господарювання 

авіаційної галузі. Організація та підготовка документів до 

здійснення міжнародних польотів. Документаційний обіг 

міжнародного регулювання повітряного транспорту. 

Документаційне забезпечення перевезень туристів повітряним 

транспортом та пасажирів спеціальних категорій. Взаємодія з 



 

міжнародною організацією цивільної авіації у формуванні 

документаційного забезпечення національної авіаційної галузі. 

Складання довідково-інформаційної документації підприємств, що 

обслуговують авіаційну галузь. Підготовка комплекту 

інформаційних матеріалів (для запрошених) на прес-конференцію, 

презентацію продукції та послуг фірми, компанії, підприємства 

авіаційної галузі. Службові листи в комерційній і підприємницькій 

діяльності підприємств авіаційної галузі. Вимоги до змісту й 

оформлення службових документів. 

 

Види занять: лекції, практичні 

 

Методи навчання: дослідницький, пошуковий, дискусія, дебати, 

«мозковий штурм», робота в малих групах тощо 

 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання з дисциплін: «Діловодство», «Управлінське 

документознавство», «Документне забезпечення діяльності 

організації (за фаховим спрямуванням)», «Кадрове діловодство», 

«Документознавство». 

Пореквізити Знання з документаційно-інформаційного забезпечення авіаційної 

галузі можуть бути використані під час вивчення дисциплін 

«Інформаційно-аналітична діяльність», «Аналітико-синтетична 

переробка документальної інформації», при проходженні фахової 

практики та написанні наукових робіт. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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