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Силабус навчальної дисципліни 

«АВІАЦІЯ І ТУРИЗМ» 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь потрібних для розуміння взаємодії авіації та 

туризму.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на формування системи 

загальнотеоретичних і прикладних знань у сфері міжнародного 

авіаційного та туристичного бізнесу, вивчення функціональних зв’язків 

між суб’єктами туристичного ринку та ринку авіаційних перевезень, 
реалізацію потенціалу авіаційних перевезень у розвитку туризму в Україні  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень щодо 

застосовування мультимодальних транспортних систем в туризмі; 

 розуміти закономірності та тенденції розвитку світового ринку 

авіаційних перевезень туристів; 

 систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, 

ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти 

рекомендації щодо організації авіаційних перевезень в туризмі; 

 здійснювати моніторинг та аналіз геопросторової організації 

туристичного процесу і проектувати її розвиток на засадах сталості та 

взаємовигідної співпраці між представниками авіаційного та 

туристичного бізнесу, тощо. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

набуває наступних компетентностей: 

 здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо розвитку та 

регулювання внутрішніх та міжнародних авіаційних перевезень у 

туризмі; 

 здатність оцінювати масштаби діяльності авіаційного бізнесу з 

обслуговування туристів та позиції компаній на світових ринках 

авіаційних туристичних перевезень; 

 вміння упроваджувати в практику міжнародний досвід з організації  

авіаційних туристичних подорожей; 

 розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та національного 

туристичного ринків і положень соціально-відповідального бізнесу в 

туризмі та авіації. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Історія та актуальні проблеми розвитку цивільної 

авіації. Основні географічні напрями пасажирських авіаперевезень 

у світі. Обсяги та динаміка світового ринку авіаційних послуг. Передумови 

та чинники посилення взаємодії цивільної авіації і туризму. 

Технологічний прогрес на транспорті і його вплив на особливості 

розвитку різних галузей туристичної індустрії. Роль авіації у розвитку 

туризму. Вплив туризму на розвиток цивільної авіації. Чинники 

формування і структура системи «авіація-туризм». Глобальні системи 

резервування: високотехнологічний бізнес на каналах взаємодії між 

авіацією та індустрією туризму. Тарифна політика компаній 

авіаперевізників. Організація реалізації авіаційних послуг в туризмі. 

Поняття авіаційний туризм. Комплексний характер послуг повітряного 



перевезення. Концепція польотів з обмеженим набором послуг. 

Особливості використання послуг «лоукост» компаній в туризмі. 

Особливості організації чартерних перевезень у туризмі. Ефективні 

логістичні рішення з розбудови системи аеродромів й аеропортів, 

управління повітряним рухом з урахуванням інтересів турбізнесу. 

Транснаціоналізація взаємодії в системі «авіація-туризм». Проблеми 

реалізації потенціалу авіаційних перевезень у туризмі в Україні. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, навчальні дискусії, ділові ігри, мозкова 

атака, підготовка есе 

Форми навчання: денна, заочна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти 

Пореквізити Знання отримані у процесі вивчення дисципліни можуть бути  використані 

у курсах «Інноваційні технології в туризмі», «Актуальні проблеми 

національного туристичного ринку» а також під час підготовки 

кваліфікаційної роботи  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Биржаков М.Б. Индустрия туризма: перевозки /  Биржаков М.Б., 
Никифоров В. И. – СПб. : Герда, 2007. – 528 с. 
2. Марінцева К. В. Авіаційні пасажирські перевезення : Підручник / 

Марінцева К. В.  – К.:  Вид-во НАУ, 2009. – 228 с.  

3. Akmaldinova O., Pysmenna O., Akopyan T., Tkachenko S. – К. :  Вид-во НАУ, 
2007. – 112 с  

4. Авіаційні правила України "Інструкція з організації та здійснення 

контролю на безпеку в аеропортах України", затверджено наказом 

Державної авіаційної служби України від 15.03.19 р. № 322. 

5. Яновський П.О. Пасажирські перевезення: Навчальний посібник. - 

Київ.: НАУ, 2008.- с.469. 

Репозитарій НАУ: 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16390 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16391 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42768  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою 

та обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диф. залік, усно 

Кафедра Кафедра міжнародного туризму та країнознавства  

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ТКАЧУК ЛЕОНІЛА МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства 

Науковий ступінь: кандидат географічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача:  
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mtk/ 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11679 
Тел.: 406-73-65 

E-mail: leonila.tkachuk@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 7.219 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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