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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІОЛОГІЯ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ» 

 
 

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 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною і практичною основою 

сукупності знань, вмінь та навичок, які формують профіль фахівця в 

області прогнозування соціального контексту авіаційної діяльності, 

застосування соціологічного підходу до аналізу та дослідження 

соціальних зв’язків та процесів у авіаційній галузі України.  

 

 Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є надання глибоких наукових знань 

про зародження та розвиток світової авіації, авіаційну діяльність в 

Україні та за її межами, ознайомлення студентів з теоретичними та 

емпіричними засадами дослідження авіаційної галузі. 

 

 Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Розуміння основних категорій та понять, які описують предметне 

поле соціології авіаційної галузі; 

- можливості застосування основних соціологічних парадигм для 

аналізу соціальних процесів у авіаційній галузі; 

- визначати характер соціальних проблем в діяльності авіаційних 

організацій України; 

- пізнати особливості взаємного зв’язку авіаційної галузі з іншими 

сферами життєдіяльності суспільства; 

- використовувати положення соціологічної теорії для аналізу 

проблем та тенденцій розвитку авіаційної галузі; 

- застосовувати методи емпіричних досліджень у сфері авіаційної 

діяльності та використовувати їх результати у своїй практичній 

роботі. 

 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- засвоєння основних понять з кожної теми і вміння вільно ними 

оперувати під час тематичних дискусій та при виконанні творчих 

завдань;   

- уміння визначати предметне поле соціології авіаційної галузі та її 

категоріально-понятійного апарату; 

- застосування методів соціологічного аналізу діяльності авіаційної 

галузі України; 

- здатність самостійного дослідження, аналізу та прогнозування 

соціального контексту авіаційної діяльності; 

- вміння застосовувати знання у емпіричних дослідженнях. 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Авіаційна галузь, як об’єкт соціологічного аналізу.  

Зародження та розвиток світової авіації. 

Інституціоналізація авіаційної діяльності в Україні. 

Соціологічний вимір «людського фактору» в авіації. 

Соціальна стратифікація в авіаційній галузі. 

Зв’язки з громадськістю авіаційних організацій. 

Теоретико-методологічні передумови соціологічного 

забезпечення авіаційної діяльності. 

Організаційно-методичні засади та принципи соціологічного 

забезпечення авіаційної діяльності.  

 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому  рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з соціології авіаційної галузі можуть бути використані під 

час проходження переддипломної практики та написання дипломної 

роботи. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D
0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%
D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

 

 

Фото 

 

Викладач(і) ПОЛОВАЯ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук 

Профайл викладача:  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11805 

Тел.:  (044) 406-7153 

E-mail: nataliia.polovaia@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу в Google Classroom: jn2no3p 

 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11805
mailto:nataliia.polovaia@npp.nau.edu.ua

