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Силабус навчальної дисципліни  

«ПРОГРАМА АУДИТУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

АВІАКОМПАНІЙ ІАТА (IOSA)»  

  

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на повітряному 

транспорті)  

Галузь знань: 27 Транспорт   

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку  

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

4 кредити / 120 годин  

Мова викладання  Англійська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Дисципліна «Програма аудиту експлуатаційної безпеки 

авіакомпаній ІАТА (IOSA)» надає необхідні глибокі теоретичні та 

практичні знання та вимоги підготувати студентів до аудиту 

експлуатаційної безпеки авіакомпанії ІАТА (IOSA).  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Курс спрямований на розвиток у студентів навичок критичного 

мислення, здатності вільно орієнтуватися у великому масиві 

сучасної інформації, отримання необхідних знань для проведення 

аудиторських перевірок та впровадження ефективної системи 

управління безпекою авіакомпанії.   

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

− Вміння бачити та виділяти прогресивні, революційні тенденції в 

науці, техніці, суспільному житті і у власному особистісному 

становленні;   

− Розуміння шляхів того, як їх можна підтримувати і розвивати; - 

Розуміння структури програми аудиту ІАТА (IOSA), процесу 

оцінки вимог ІАТА (IOSA) та вдосконалену концепцію ІАТА 

(IOSA).  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

Знання принципів та законів загальної теорії розвитку дозволяє 

грамотно здійснювати теоретичну обробку емпіричного матеріалу 

в будь-якій галузі знань, будувати динамічні інформаційні моделі 

природних та соціальних процесів, вибудовувати стратегії 

керування дослідницькими, виробничими та соціальними 

процесами  

Глибокі теоретичні та практичні знаннях дозволяють мати 

можливість застосувати ці знання на посаді представника 

оперативної авіакомпанії, аудитора з експлуатаційної безпеки 

авіакомпаній ІАТА (IOSA), авіаційного персоналу, який бере 

участь у здійсненні та проведенні внутрішніх  
аудитів відповідно до стандарту ІАТА (IOSA) та вимог 

Державіаслужби України.  



Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Документація IOSA.  Методи та методика 

аудиту.  Дії аудитора.  Аудит SMS. Звіт про відповідальність. 

Аудит якості та аутсорсинг функцій.  Навики міжособистісного 

аудитора.  Навчання та кваліфікація аудиторів експлуатаційної 

безпеки авіакомпаній ІАТА  Види занять: лекції, семінарські   

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн  

Форми навчання: очна, дистанційна  

Пререквізити  Знання з організації авіаційних перевезень, загальні та фахові 

знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти  

Пореквізити  Знання з аудиту експлуатаційної безпеки авіакомпаній ІАТА 

(IOSA) можуть бути використані під час написання магістерської 

роботи  

Інформаційне забезпечення  
з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

Науково-технічна бібліотека НАУ:   

1. Литвиненко С.Л. Стратегія реалізації RFID-технологій у 

вітчизняних вантажних авіакомпаніях.  Київ. 2010.   

2. Бондаренко О.М. Проблемы оценки экономической  

безопасности предприятий гражданской авиации  – Киев: НАУ,  

2001   

3. Бондаренко О.М. Інформаційне забезпечення процесу 

проведення оцінки економічної безпеки авіакомпанії – Київ: НАУ, 

2003.   

Репозитарій НАУ:   

1. Харченко В.П. Система управління ризиками авіаційної 

діяльності. - Київ: НАУ, 2018.  

2. Ковтун О.М. Професійна діяльність фахівців авіаційної 

сфери в як підґрунтя для формування їхньої автентичної 

мовленнєвої комунікації. - Київ: НАУ, 2008.   

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія теоретичного навчання, проектор, навчальна 

лабораторія кафедри, комп’ютер   

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Залік, тестування  

Кафедра  Організації авіаційних перевезень  

Факультет  Транспорту, менеджменту і логістики  

Викладач(і)  
 

ПІБ Шевченко Юлія Вікторівна  

Посада: доцент  

Вчений ступінь: кандидат економічних наук 

Профайл викладача:  

https://scholar.google.com/citations?user=1LshTw0 
AAAAJ&hl=ru   
Тел.: 406-16-41  

                               E-mail: yuliia.shevchenko@npp.nau.edu.ua  

                               Робоче місце: 2 корпус, ауд. 2-105  

Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Авторський курс, викладання англійською мовою  

Лінк на дисципліну  https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40549  
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