
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ  

АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ» 

 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити / 90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 
Теоретична та практична основа сукупності знань, вмінь щодо 

проведення соціально-економічних та екологічних заходів, 

спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональне 

використання земель авіаційного транспорту. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Студент одержить базові знання щодо сучасних аспектів, 

особливостей та перспектив розвитку землекористування 

авіаційного транспорту в Україні  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Уміти користуватися нормативно-правовою базою в галузі 

регулювання та використання земель авіаційного транспорту; 

Уміти розробляти заходи щодо впровадження нових стандартів, 

норм, технічних умов щодо експлуатації об’єктів авіаційної 

індустрії та земельних ділянок, які виділенні для забезпечення 

даних потреб; 

Уміти будувати графічні моделі виробничих, фінансових 

програм  за відповідних реальних умов функціонування 

авіапідприємства; 

Уміти розробляти технічну документацію та проекти землеустрою 

щодо відведення земель для потреб авіаційного транспорту; 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Набуті знання і уміння можуть бути використані при забезпечені 

виконання заходів щодо екологобезпечного використання земель 

авіаційного транспорту, зокрема раціональне та ефективне 

використання об’єктів приаеродромних територій. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність та основні принципи національної 

транспортної система України; Історичний розвиток авіаційного 

транспорту на теренах України; Вітчизняна авіація – складова 

національної транспортної системи України; запорука 

економічного розвитку держава та зміцненню транскордонних 

шляхів; Основні положення земельного законодавства які 

регулюють правовий режим використання земель авіаційного 

транспорту; Розвиток авіаційного транспорту в країнах 

Європейського союзу; Авіаційний транспорт США і Канади; 

Існуючий стан використання земель авіаційного транспорту 

України; Моніторинг земель авіаційного транспорту; Вплив 
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інфраструктури авіаційного транспорту на довкілля; Обмеження у 

використанні земель у зоні впливу авіаційного транспорту; 

Перспективи розвитку  авіаційного транспорту України; 

Прогнозування потреби земель для розвитку авіаційного 

транспорту; Державні містобудівні норми проектування, 

будівництва та реконструкції аеропортів; Особливості та порядок 

відведення земельних ділянок для розміщення інфраструктури 

авіаційного транспорту. 

Види занять: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, практичні 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Загальні знання з філософія, історія української культури, історія 

України, психологія ділового спілкування 

Пореквізити Знання, отримані при вивченні дисципліни, можуть бути 

використані при вивченні державного земельного кадастру, 

фінансово-економічної діяльності, інвестиційного аналізу, оцінки 

земель 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Навчальна та наукова література: 

1. Правові форми забезпечення раціонального використання і 

охорони земель транспорту: навч. посіб. / Гапотченко Т.М. 

– К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2005 

2. Управління міським землекористуванням: монографія / 

Новаковська І.О.. – К.: Аграр. наука, 2016. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
навчальна аудиторія, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
залік, екзамен 

Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою 

Факультет факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій 

Викладач(і) 

 

СКРИПНИК ЛІЛІЯ РУСЛАНІВНА 
Посада: асистент 
Науковий ступінь: доктор РhD (економіка) 
Профайл викладача: - 
Тел.: (044) 406-77-58 
E-mail: liliia.skrypnyk@npp.nau.edu.ua  
Робоче місце: 3.503 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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