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Силабус навчальної дисципліни 

«Менеджмент технологій аеропортів 

(Airport technology management)» 

 

Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт» 

Галузь знань: 27 «Транспорт» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Планування та організація технологічних процесів обслуговування 

пасажирських та вантажних перевезень в аеропорту в залежності від 

об'ємів грузо- та пасажиропотоків, організація технічного обслуговування 

та роботи авіаційної наземної техніки та персоналу, забезпечення пальним. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Студент, який отримує вищу освіту, повинен навчитись мислити як 

керівник, який добре знає всі процеси, які відбуваються в аеропорту. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Планувати та організовувати роботу підрозділів аеропорту, підбирати 

персонал 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Раціонально обирати економічно найвигідніші шляхи забезпечення 

функціонування підрозділів аеропорту, забезпечуючи при цьому 

дотримання вимог авіаційної безпеки, ефективно планувати забезпечення 

аеропорту матеріально-технічними та людськими ресурсами. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Місце аеропорту в сучасній транспортній системі, 

Вплив повітряних перевезень на розвиток економіки країни, Структура 

аеропорту, пасажирські перевезення, вантажні перевезення, 

паливозабезпечення аеропорту, постачання аеропорту, персонал 

аеропорту, вплив аеропорту на оточуюче середовище. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод; метод 

проблемного викладу; репродуктивний метод; дослідницький метод. 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Немає 

Пореквізити Знання з навчальної дисципліни можуть бути використані під час вивчення 

усіх навчальних дисциплін пов’язаних з авіаційним транспортом 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Managing Airports (4 издание). An international perspective, Anne Graham, 

2018, 452 р. 

2. Airport Systems Planning, Design, and Management, Richard de Neufville, 

The McGraw-Hill Education LLC, 2013, 867 р. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Аудиторія теоретичного навчання, проектор 



 

 

 

 

Фото 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Залік, тестування 

Кафедра Технологій аеропортів 

Факультет Аерокосмічний 

Викладач(і) СИДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

http://aki.nau.edu.ua/kadrovyi_sklad_ta/ 

Тел.: +380 (44) 406-76-94 

E-mail: oleksandr.sydorenko @npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1.409 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код доступу у Google Classroom: 6vrwauf 

 


