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повiтряномч транспортi)>> освiтньо-професiйноi програми (Органiзацiя

управлiння i{a траяспортi (повiтряному)> у складi:

техно,]Iогl1 (на
перевезень i

кЕрIвник роБочоi групи:
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завiдувач кафедри органiзацii авiацiйних перевезень
(пiдпис)

МАРIНЦЕВА К.В., д.т.н., доцент,
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1. tlрофiль освiтньо-професiйноi програми

Роздiл 1. Загальна iH о мацlя
Нацiонапьний авiацiйний увiверситет
Факультет транспортних технологiй

езеньо lзацrr авrацrиних п

Повна назва закладу вищоi освiти
та структурн ого пiдроздiлу

1

Освiтнiй ступiнь <Бакалавр>

Бакапав з ансп технологrи
1.2.

Органiзацiя перевезень та управлiння на
нопов1

l -J. Офiцiйна назва ocBiTHbo-

.Щиплом бакалавра, одиничний
240 TiB еКТС, MiH навчання 4

Тип диплому та обсяг освiтяьо-
есlино1 ами

1.4.

Сертифiкат серiя Н.Щ М 1 l91141 вiд 30.08.20l7 р
Акредитаuiйна комiсiя

о освrти l аlникиУMiHi

Наявнiсть акредитацii1.5

Перший (бакалаврський) piBeHb вищоi освiти
вiдповiдас шостому квалiфiкацiйному рiвню
нрк у и

I-{икл/рiвень

Атестат про повну загальну середню освlту,
сертифiкати ЗНО, диплом молодшого
спецiа,тiста. Вступнi екзамени з фму. Решта
вимог визначаються правилtlми прийому на

б а.

Передумови1.7

afHcbKa. англiйськаМов и) викладанвя1.8.

1.9. TepMiH лii освiтньо-професiйноi

1.10 Iнтернет-адреса постiйного

розмiщення опис1 ocBiTHbo-
п есiйноi

Роздiл 2. Метд ocBiTHbo- lиноl амио

2.1.

Пiдготовка висококвалiфiкованих фахiвцiв в галу
технологiй, здатних вирiшувати комплекснi транспортнi проблеми, що володiють

фундаментальними та професiйними компетенцiями у сферi управлiння та
технологiй на авiачiйному транслортi. ана.riз1 транспортних систем. транспортноi
логrстики.

зi авiацiйних транспортних

повl яноспо )

3.1 Предметна область (галузь знань,
спецiальнiсть, спецiалiзацiя (за

наявностi))

rиноlистика ocBlтHbo- о иоРоздiл З. Ха

Освiтньо-професiйна.
Структlра програми передбачае оволодiння
базовимп знаннями щодо закономiрностей

функчiонування авiачiйноТ транспор rноi
системи та ij'взасмодii iз зовнiшнiм

з.2. Орiентаrriя освiтньо-професiйноi
прогрtlми

Сryпiнь вищоi освiти та назва
ква,тiфiкацii мовою оригiна,rу

транспортrпрофесiйноi програми

1.6.

освiтньо-професiйну програму

програми
http://nau,edu.ua/
http :/7ftt.nau.edrr. ua/

27 кТранспорт>;
275 <Транспортнi технологii (на повiтряному
транспортi)>;
275.04 <Транспортнi технологii (на повiтряному
транспортi)>;
<Органiзачiя перевезень та управлiння на



середовищем; ключових концепцiй, теорiй та
принципiв технологiчних операцiЙ, управлiння
та планування на авiацiйном} транспорr i:

).мiння демонструвати та використовувати
академiчнi знання i розумiння; збирати,
аналiзувати та iнтерпретувати широкиЙ спектр

даних та iнформачii в га.тузi транспорту,
визначати та вирiшувати проблеми на
авiацiйному транспортi, проводити критичну
оцlнку результатв

3.3. Основний фокус ocBiTHbo-
професiйноi програми та
спецiа,тiзацii

Загальна ocBiTa в сферi транспорry.
Спецiалiзацiя програми поляга€ у пiдготовцi

фахiвцiв для рiзних пiдприемств авiацiйноi
галузi: авiакомпанiй. аеропортiв. хендлiнгових.
логiстичних, транспортно-експедицiйвих
компанrи, де жавноr авlацlино1 адмlнlс l1.

з.4 особливостi ocBiTHbo-
професiйноi програми

Роздiл 4. Прид вання та подальшого навчанняaTHicTt' випYскникrв до працевлашту
4.1. Придатнiсть до працевлаштування

Система меяеджменту якостi
освIIl,ilьо-проФЕсlйнА лроI,рАмА

лоРl'АЛIЗА IЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА УIIР влIl Iня нА
трАllспортl (IloвIТРяtlоМ\'r)

(найменування ОПП)

Шифр
документа

смя нлу опп
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Освiтньо-професiйна програма базуеться на
загальновiдомих на}кових та науково-тех н iчних

результатм iз врахуванням сучасного стану

ринку авiацiЙних перевезень та технологiЙ,
opieHTye на актуальнi спецiалiзацii, в рамках
яких можлива подальша професiйна та наукова
кар'сра: органiзачiя перевезень га управлiння на

авiацiйному транспортi
Програлла передбачае вивчення професiйно-
орiснтованих дисциплiн на Bcix курсах.
проходження виробничих практик на провiдних
транспортних пiлприсмствах. вiльне володiння
iноземною мовою.
Особливiстю програп.{и е використання
авторських розробок викладачiв, рiзних методик
оптимiзацii траяслортних npoueciB. сучасн их
iнформацiйних технологiй (LINDO, MATLAB,
AMADEUS тощо). Програ.ма сприяс

формуванню професiйних компетенцiй за
мiжнародними стандартаIlи IATA та IKAO.
Програ.п.tа також викJIадаеться англiйською
мовою.

Працевлаштування на пiдприемствах будь-якоi
орган iзаuiйно-правовоТ форми власностi.
Бакмавр з транспортних технологiй може
обiймати первиннi посади на пiлприсмствах
авiа:liйноii га,тузi: авiакомпанiй, аеропортiв,
хендтiнгових, логiстичних, транспортно-
експедицiйних компанiй, державноii авiацiйноТ
адмiнiстрацii.
Бакалавр з транспортних технологiй повинен
б пiдготовлений до оти на пlдп исN,Iствах
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5.2

Загальнi
компетеЕтностi (ЗК)

групи Н (транспорт, складське господарство.
поштова та к},р'срська дiяльнiсть> вiдповiдно до
Класифiкатора професiй ДК 009:2010 до таких
посад:

- 31 19 ,Щиспетчер з мiжнародних перевезень;

- 3 l 19 Диспетчер служби перевезень;

- 5 1 1 l Агент з органiзацii обслуговування
авiаперевезень;

- 51 1 1 Агент з приймання замовлень на
квитки; 4l33 Агент з розшуку вантажiв та

багажу;

- З422 Агент iз замовлень населення на
перевезення).
Спорiдrенi первиянi посади:

- 4221 Агент з органiзашii туризму;

- 144З Меяеджер (управитель) з транспортно-
експедиторськоi дiяльностi >;

итель з и- 1448.1 Менедж
Продовження освiти за другим (магiстерським)
piBHeM вишоТ освiти. який вiдловiдас cbo|\loMy

вню НРК У аlни

,l ,''
Подальше навчання

Роздi;r 5. Викладання та оцiнювання
Студентоцентроване проблемно-орiентоване
навчання, яке проводиться у формi лекчiй,
практичних зtlнять, консуjlьтацiй, самостiйного
вивчеЕня, виконання курсових робiт,
проходження навчальних та виробничих
практик, пiдготовки квалiфiкачiйноi випускноi

боти

Викладання та навчання

Тестувалня, опитування, дискусii, презентацii,
моду-rьнi контрольнi роботи. звiти про
проходження навчацьних та виробничих
практик, захист к}?сових робiт, письмовi
екзамени, захист квшiфiкацiйноi випускноi

боти.
Роздiл 6. П Hl KoMпeTeIlTHocтl

Здатнiсть розв'язувати ск.цаднi спецiа.пiзованi
задачi та вирiшувати практичнi проблеми у
га.тузi транспорту з використанням теорiй та
методiв сучасноi транспортноi науки на ocHoBi
системного пiдходу та з врахуванням
комплексностi та невизначеностi умов

он с систем.

6.1 Iнтеграчьнi
компетентност1

ЗК 1. Здатнiсть реа,riзувати своi права i
обов'язки як члена суспiльства. усвiдомлювати
цiнностi громадянського (вiльного
демократицtого) суспiльства та необхiднiсть

нства пйого сталого п

o-z

стор. б з 25r

5.1 .

оцiнюваняя
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i свобод .rподини i громадянина в УкраiЪi,
ЗК 2. Здатнiсть зберiгати та примножувати

моральнi. культурнi. HayKoBi uiHHocTi i

досягнення суспiлъства на ocHoBi розумiння
icTopii та закономiрностей розвитку предметноТ
областi" i] мiсчя у загмьнiй системi знань про
природу i суспiльство та у розвитку суспiльства-
технiки i технологiй. використовувати рiзнi
види та форми рцовоi активностi лля
активяого вiдпочинку та ведення здорового
способу життя.

ЗК 3, Здатнiсть спiлкуватися державною
мовою як усно, так i письмово.

ЗК 4, Здатнiсть спiлкуватися iноземною
мовою.

ЗК 5. Навики використання iнформачiйних i
комунiкачiйних технологiй.

зк 6. 3датнiсть проведення дослiджень на

вiдповiдному piBHi,
ЗК 7. Здатнiсть генер}ъати HoBi iдеi

(креативнiсть).
ЗК 8. Здатнiсть розроб:rяти та управляти

проекта,ми.
ЗК 9. Навики здiйснення безпечно'i

дiяльностi.
ЗК 10. Прагнення до збереження

навколишнього середовища.
ЗК l ]. Здатнiсть працювати автономно та в

командi.
ЗК l2. Знання та розумiння предметноТ

областi та розрлiння професiйноi дiяльностi.
ЗК 1З. Здатнiсть до абстрактного мисленняj

ана,-]1з та синтез
6.3. Фаховi компетентностi (ФК) Додаток 1

Роздiл 7. Програмнi результати навчання
7.1. Програмнi результати навчання Додаток 2

Роздiл 8. Ресурсне забезпечення реалiзаltii прогрдми
8.1. Кадрове забезп9чення ,Що реа.riзацii програми зirлучаються науково-

педагогiчнi працiвники з науковими ступенями
та-lабо вченими званнями, а також
висококвал iфiкован i спецiа.тiсти. якi мають стаж
практичноi, науковоi та педагогiчноi роботи.

8.2. Матерiа,тьно-технiчне
забезпечення

навча,rьнi аудиторii; комп'ютернi класи;
навчаJlьно-наукова лабораторiя < Моделювання
транспортних систем та прочесiв>: точки
бездротового доступу до мережi IHTepHeT;
мультимедiйне обладнання.

8.з Iнформацiйне та навч.Iльно-
методичне

офiцiйний сайт НАУ: http://nau.edu.ua/;

репозитарlи НАУ : wu.r,v,.er.nau.edrt. офiцiйний

стор. 7 з 25
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забезпечення сайт ФТТ: http:l/fit.nau.edu.ua"/ ; точки
бездротового доступу до мережi IHTepHeT;
необмежений доступ до мережi IHTepHeT;
наукова бiблiотека. чиrальнi за,rи: навчальнi i

робочi плани : навчiulьно-методичнi комплекси
дисциплiн: навчальнi та робочi програми
дисципJiн: дидактичнi матерiали для
самостiйноi та iндивiдуа,rьноii роботи студентiв
з дисциплiн: - програми практик: методичнi
вказiвки шодо виконання курсових проектiв
(робiт), дипломних проектiв (робiт); критерii
оцiнювання рiвня пiдготовки; пакети
комплексних контрольних робiт.

Роздiл 9. Академiчна мобiльнiсть
Нацiонатьна кредитна мобiльнtсть Нацiональна кредитна мобiльнiсть реа,тiзусться

на ocHoBi лвостороннiх договорiв мiж
Нацiональним авiацiй ним унiверситетом та
увiверситетаrr.rи Украiни.

9,2. Мiжнародна кредитна мобiльнiсть У рамках програ}.{и подвiliного диплому з

унiверситетами, зареестрованими у ERASMUS+
та ERASMUS MI,NDUS.
Реа_лiз5 сться на ocHoBi лвостороннiх логоворiв
мiж НАУ та Griffith University (Австралiя),
Корейським аерокосмiчним унiверситегом
(Пiвденна Корея), Anadolu University (Турцiя),
Embry-Riddle Aeronautical lJniversity (США),
Dublin Institute of Technolo-gy (Iрлаядiя) та
iнших

I{авчання iноземних здобувачiв
вищоi освiти

CTBopeHi умови щодо навчання iноземних
здобувачiв вищоi освiти

9.1 .

9.3.



Система менеджменту якостi
ОСВIКНЬО_ПРОФЕСIИНА ПРОГРАМА

(орl,АIllзАцlя пЕрЕвБзЕ нь тА упрАв пIIJtlя llA
ТРАНСПоРТI {ПоВIТРяНоМУr)

(найvенування ОПП)

шифр
документа

СМЯ НАУ ОПП

t9.01 -0t _20l8

стор. 9 з 25

2. Перелiк компонент освiтньо-професiйноi програми
та ii логiчна послiдовнiсть
2.1. Пе ik компонент Опп

обов'язковi компонентп опп

цlиовании залlк

,l

Щи нцlиовании заJllк
ок8 .Щиференцiйований залiк /

Екзамен
Екзамен

!иференцiйований залiк

Екзамен
Екзамен

кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсумк.
контролк)

Код н/л
Компоненти освiтньо-професiйноi програми

( навча-tьнi дисциплiни. KrypcoBi проек,l и

(роботи), практики, квалiфiкацiйна робота)

l 2 з

нл rTa Hoi та еоцiа;rьно-економiчноi пiдготовки
oKl Iсторiя та культура Украiни Екзамен

Екзаменок2 Украiнська мова J
Фiлософiя J Екзамен

ок4 Iноземна мова 4 ,Щиференцiйований залiк /

Екзамен
ок5 Фiзичне виховання э .Щиференцiйований залiк

Всього 16

цикJl дшсццп;riIr професiйпоi та практпчнот rriдготовки
I_(ипr професiйпоi пiдготовкп

окб Фiзiка 5,0
ок7 Хiмiя 4,0

вища математика

ок9 Комп'ютерна т exHiKa та програлrування 5,5
oкl0 Системи автоматичного проекryвання 5,0 !иференцiйований за,riк
oКl l Загальний к\,рс транспорту 5.0 Екзамен
ок12 Теорiя ймовiрностей i матеvатична статистика 4,5
окlз Технiчна MexaHiKa 3,5 Екзамен
ок]4 системний ана.lriз 5.0 Екзамен
oKl5 Основи теорii транспортних процесiв 4,0 Екзамен

.Щослiлження операчiй на T 
ранспортi 8,5 ,Щиференuiйований залilJ

Екзамен
ок l7 lнформацiйнi системи i технологlI 4,0 Екзамен
ок18 Iнженерна логiстика 4,0 !иференчiйований залiк
ок l9 Основи охорони прачi з,0
ок20 Введення в спецiа,rьнiсть: "Транспортнi

технологii"
4,0

oK2l Транспортна географiя ýо .Щиференцiйований залiк
ок22 Транспортнi засоби з,5 !иференцiйований залiк
()к23 Основи дiяльностi транспортних пiдприсмств 4,0 ,Щиференцiйований за"riк

ок24 Митнi операцii 4,0
ЕкзаменОснови ергономiки 4,0

ок26 Вантажнi перевезення 4,0
ок21 Пасажирськi перевезення 4,0 Екзамен
ок28 Авiацiйнi пасажирськi перевезення

8,5 Щиференцiйований запiк/
Екзамен

ок29 Авiацiйнi вантажнi перевезення
8,0 !иференцiйований за,зiкl

Екзамен
ок30 Авiацiйне страхуван ня z1 n !иференцiйований залiк
окз l Геоiнформацiйнi системи на транспортi 4,0 !иференчiйований запiк

Управлiння якiстю, ризиками та аудит
авlапlдприсмств

з,5
Екзамен

)

окз

l0,0

окlб

Екзамен
ок25

Екзамен

окз2
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180
Вибi компоненти Опп *

кл дисциплiн вiльного впбо епта
нцlиовании залlки

вБ l2

Екзамен

нцlиовании змlк

Екзамен

!иференцiйований залiк./
Екзамен

t 2 ] 4

окзз Обслуговування повiтряних суден в аеропортах
4,0 !иференцiйований залirс/

Екзамен
окз4 Взаемодiя видiв транспорту 9,0 Екзамен
окз5 Технiко-економiчнi досl-tiдження розвитку

Iранспорту
4 5

Екзамен

Всього 149

Щпкл практпчноi пiдготовкл
Виробничi практики

ок36 Виробнича технологiчна практика 4,5 ,Щиференцiйований за.lliк
ок37 переддипломна практика з,0 Щиференцiйований зал iK
окз8 .Щипломне проекryвання 7,5

Всього l5
загальншй обсяг обов'язковпх компонепт:

вБl Iноземна мова: авiацiйнi перевезення 8.0
вБ2 Органiзацiя авiацiйних перевезень 3,5 Щиференцiйований залiк
вБз Управлiння людськими ресурсами в

транспортной галузi
15

вБ4 Травспортне право 4,5
вБ5 Льотна експлl,атацiя 4,5 !иференцiйований залiк
ВБб lАвiацiйна англiйська мова (поглиблений Kypc)t ,7,0

Щиференцiйований залiк
l]Б7 Спецiалiзованi транспортнi та HaBaHTarq/BzuIbHo-

розвантФкувaIл bHi засоби*
J 5 ,Щиференцiйований залiк

вБ8 Г[родаж авiацiйних перевезень та тарифи* 1,5 Екзамен
вБ9 Безпека на транспортi * 3,5 !иференцiйований залiк
вБ 10 Стандартизацiя та сертифiкацiя продукцiТ

авiацiйного транспорry* 3,5 !иференцiйований залiк

вБll Ефективнiсть авiацiйних перевезень* 6,5
Органiзацiя та обслуговування повiтряного руху* 4,5 .Щиференцiйований за.riк

вБ 13 Вiйськова пiдготовка ,а о

Загальяяй обеяг вrrбiркових компонент 60
Загальяпй обсяг освiтньо-професiйноi програми 21о
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3. Форма атестацii здобувачiв вищо[ освiти

Атестацiя випускникiв ocBiTHboi програми спецiальностi 275 <Транспортнi технологiТ

(на повiтряному транспортi)> .rро"одrЪоi" у формi публiчного захисту (лемонстрачii)

ква,riфiкачiйноi роботи (дипломноi роботи або проекту) та завершусться видачею документу

встаЕовленого зразка про присуджЪЕня йому ступеня Бакмавра iз присвоенням освiтньоi

квалiфiкацii бакаjlавр з транспортних технологiй,
kвалiфiкачiйна рпбЪта *аЬ бути завершеним дослiдженням, яке передбачае розв'язання

ск,ладноi спЪцiапiзованоi задачi або акryальноi прrжтичноi проблеми у сферi транспортних

гехнологiй (на повiтряному транспоjтi1 на ocHoBi с}часних економ iко-технологiчн их

пiдходiв.
Y*ri""pc"reT забезпечуе перевiрку ква,,T iфiкачiйноi роботи на плагiат,

Анотацiя ква"riфiкаuirноi робБr" ,u. бути оприлюлнена на офiцiйному сайтi

вiдповiдного пiдроздiл"ч закJIаду вЙщоi освiти, або у репозитарii закладу вищоi освiти,

оприлюднення анотадiй квмiфiкацiйних робiт, що мiстять iнформачiю з обмеженим

доступом, здiйснювати у вiдповiдностi до вимог чинного закоrrодавства,- " 
Дaр**"u атестацiя здобувачiв вищоi освiти це вст,шовлеЕня вiдповiдностi засво€них

.досйurчr" вищоi освiти рiвня та обсягу знань, pliHb, iнших компgтентностей вимогам

стандартiв вицоi освiти."дi"р*uu"u 
атестацiя здобувачiв вищоi освiти здiйснюеться Екзаменацiйяою комiсiею

пiсля завершення Еавчання 
"а 

bcBiTH"oMy ступенi бакалавр з метою комплексноТ перевiрки й

очiяки тебретичноi та практичноi фаховоi пiдготовки студеIrтiв-випускникiв,

Екзайенацiйна комiсiя створюсться щороку у складi голови та tшенlв koмlcll,

Екзаменацiйна комiсiя працю€ у строки, визначенi графiком навчального процесу на

поточний навчальний piK, цо розроблJIсться на ocHoBi навчальних планiв, затверджуеться

ректором унiверситету.' ii.""r" екзаменацiйноi KoMicii про оцiнку результатiв атестацll, присудження

освiтньогО ступеня, а такоЖ про видачУ здобувачаМ вищоi освiти дипломiв (дипломiв з

вiдзнакою) пръ закiнчення вищого ЕавчаlIьного закJIаду приймаеться на закритому засiданrri

a*rur"ruчiйпЪi комiсii вiдкритим голосуванням звичайною бiльшiстю голосiв T ленiв

екзаменацiйноi KoMicii, якi брали yracTb в Ii засiданвi,
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Додаток l
Перелiк програмних фахових (ФК) компетентностей

Здатнiсть оцiнювати експлуатаuiйнi, технiко-економiчнi, технологlчнr, правовl.

соцlальн1, та екологlчвl складовl о анlзацl1 п евезень,

Навики щодо ганlзац11 мlжн одних п зень
Знання технlко-експлуатацrйних параметрlв та розумlння принципlв

функцiонуваrrня об'сктiв та пристроiЪ транспортноi iнфрастрlтстури, транспортних
засобiв (с ден

Шифр
Фк1

Фк2 Здатнiсть оргавiзацii та управлiння навантажувмьно-розвантажувальними
ботами та складськими оп ацrями на сп i,

Здатнiсть органiзоврати та управляти перевезенням вантажiв (за видами

Фк4 Здатнiсть органiзовувати та управляти перевезенням пасажирiв та багажу (за

видами сп
Фк5 Здатнiсть до опе вного lння ом спо их потокrв.

Фкб здатнiсть о ганlзо вати взаемодlю видlв п
Знання та розlмiння основ логlстики та особливостей ix застосування у

спо rи гаilузl.
Навички ое ансп х систем l lx о

Фк7

Фк8
Фк9

Здатнiсть оцiнювати та забезпечувати ергономiчну ефсктивнiсть транспортних
технологlи

Фк10

Фкii Здатнiсть оцiнювати та забезп безпек сп or дlяльност1.

Фк12
Фкlз

Здатнiсть використовувати сучаснi iнформацiйнi
системи керування та геоiнформацiйнi системи

технологii, автоматизованl
при оргiшlзацrl перевlзного

п оцес

Фкl4

Фк15 Навики о ганlзац11 анспо о-експедито гоо в ня вантажlв.

Фк16 Навики дослiджевня i в акто -1юдини в спо их техно,lогlях.
Фк17 Здатнiсть аналiзувати транспортнi (транспортно-географiчнi) процеси та явища,

визначати ix взаемозв'язки з iншими територiальними та поза територiальними
об'ектами

Фк18 Здатнiсть використовувати професiйно-профi;ьованi знtlн}:я в га.,Iузi економiки
транспорту, органiзацii, управлiння, плаЕраIrIfi виробничоi дiяльностi,
транспортних технологiй та нормативно-правового забезпеченяя для розробки Bcix
видrв ного заоезпечення п везень.

Фк19 Здатнiсть до ганlзацrr митних опе lи на
Здатнiсть застосовувати сучаснi методи роботи на транспортi в реальних умовах,
нi}вички оптимальноl о ганrзацr1 бочого мiсця та оботи iз ною технlкою

Фк2i Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички
техно-чогii, органiзапii та управлiння авiацiйними пасажирськими перевезеннями

бництвi.для 1шення lнжен них задач на ви
Фк22 Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички

технологii, органiзацii та управлiння авiацiйними вантiDкними перевезеннями дпя

1шення 1нжен них задач на обництвi

компетентнiсть
Здатнiсть ана.тiзувати та прогнозувати параметри i показники функцiонування

систем та технологlи з зовнrшнього

Фкз
тDаlrспорту).

елементlв.

Фк20
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Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички

розробки- оптимiзацiТ та управлiння транспортно-технологiч н и м и схемами ,}а

тю авrацlйного спо

Фк29

Знання законодавства Украiни та мiжнародних документiв щодо транспортноТ
дiяльностi. яке забезпечус здатнiсть застосування нормаl ивно-правових aKTiB при
ви шеннl п ичних завдань

Фкзб

Здатнiсть iдентифiкувати, визначати, формулювати, вибирати та застосовувати
вiдповiднi анмiтичнi vетоди i методи моделюва}Iня для вирiшення iнженерних
завдань в з1 спо та Jогrстики
Здатнiсть використовувати вiдповiдне програýrне забезпечення (мови
прогрalмувtlння, пакети) дJul проведення на}кових дослiджень з питtlнь транспорту
та логiстики.

Фк2з Здатнiсть iдентифiкувати cTpaxoBi випадки на авiацiйному транспортi, розробляти
системч захоliв шодо iх поперед*е"ня та усуне*
Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знанця й практичнi навички
Teopii транспортного процесу; технологii, органiзацii та управлiння перевезеннями

задач на ви бництвiзмtшаноп,I спол енн1 для рrшення lнжен

Фк24

Фк26

Фк2,7

Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички
технологiI, органiзацii та управлiння процесами обслуговування повi,гряних сулен в

Здатнiсть до управлiння якiстю пiдприемств авiацiйного транспорту, визначення та

Здатнiсть застосовувати ocHoBHi методи контролю, облiку, ана,riзу й оцiнки стану
транспортIlоI дlяльност1

Фк28

Здатнiсть використовувати авiацiйну термiнолоr,iю при вирiшеннi професiйних
завдань.
Здатяiсть: описати ключовi компоненти авiатранспортноi системи, пояснити ii
cyTTcBi характеристики, цiлi, функчii, завдання та проблеми; розпiзнавати та
iнтерпретувати технiчнi, технологiчнi, правовi, економiчнi та екологiчнi аспекти

розвитку авiацiйних транспортних технологiй

Фкз0

Фк31

Фк32 Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знаttlrя й практичнi навички
органiзацiТ льотноi роботи та експлуатацii авiацiйноi технiки
Сучаснi уявJення про
транспортних об'ектiв,
процесу.

принципи cTpyкTypнot
iнженерно-техяiчного

й функцiональноi органiзачii
забезпечення транспортного

Фкзз

Фкз4 Здатнiсть використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички
органlзац11 та оOслуговування fiоtslтряного р)ху
Здатнiсть аналiзувати технiко-економiчнi, технологiчнi, правовi, соцiа,rьнi, та
екологiчнi складовi органiзацiiL авiаперевезень з погляду знань фундаментitльних
дисциплiн, а також на ocнoBi вiдповiдних економiко-математичних методiв

Фкз5

Фкз7

Здаrнiсть обирати та оцiнювати ефективнiсть с)ласних методик та прикладних
програм необхiдних для вирiшення фундаментапьних iнженерних завдань в сферi

Здатнiсть критичного аналiзу та розв'язання практичних завдань в областi
авiацiйного транспорту та сумiжяих гаJryзей дjIя забезпечення свосчасних рiшень з

урахранням технiчних, нормативних, комерцiйних, полiтичних, соцiальних i

екологiчних обмежень

перевезень та транспортноi логiстики

Фк38

Фкз9

Фк25

аеропорту

попередження можливих ризикiв.
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Додаток 2
Пе елrк п о амних льтатlв навчання

Знмодити рiшення щодо рацiональних методiв органiзацii навантФкувtшьно-

розвантажувrL,Iьних робiт. Планувати графiки проведення нiва{тажув:Lпьно-

розвzlнтzDкувальних робiт. Вибирати механiзми та засоби проведення
a"rlbHo- озвантаж а1ьних 1т.

Органiзовувати та управляти перевезенням вантажiв в рiзних сполlпiеннях.
Вибирати вид, марку, тип транспортних засобiв (суден) та маршрутiв руху.

Органiзовувати та управляти перевезенням пасажирiв та багажу в рiзних
сполученнях. Вибирати вид, марку, тип трiшспортних засобiв (сулен) та
маршрутiв рlху. Органiзовувати обслуговування пасажирiв на вокзмах та
i]асажи ьких те 1напах

Шифр Програмнi результати навчання
прн1 Активно сл}хати та спостерiгати, брати вiдповiда,rьнiсть на себе, проявляти

гроvмянську свiдомiсть. сочiальну активнiсть та rrасть у життi громадянського
сlспiльства. аналiтично мис.,lити- критично розумiти cBiT: полiтику. право. права i

свободи людини, громадянина.Ё
i UОговорювати та критично оцlнювати моральнl, к.чльт)рнl! науков1 цlнностl l

| досягнення суспiльства на ocHoBi розумiння icTopii та закономiрностей розвитку

| 
прелметноТ областi. Демонструвати plxoBi вмiння й н.вички з фiзичноi культури

i та використовувати rx у рlзних життевих ситуацlях.

прн2

прнз Давати вiдповiдi, пояснювати, розумiти пояснення, дискутувати, звiтувати
державною мовою"

прн4 Давати вiдповiдi, пояснювати, розlмiти пояснення, дискутувати. звiтувати
iноземною мовою ва достатньому для професiйноi дiяльностi piBHi.

прн5 Застосовувати, використовувати сучаснi iнформщiйнi i комунiкацiйнi технологii
.Щослiджryвати транспортнi процеси, експеримент)ъати, ана,тiзувати та оцiнювати
параметри транспортних систем та технологiй.

прн7 Формулювати, модифiкувати, розробляти HoBi iдеi.
прн8 Розроб;rяти, проектувати, управляти проектами.
прн9 Розробляти, планувати, впроваджувати методи органiзацii безпечноi дiяльностi.

Розроб",rяти та використовувати транспортнi технологii з врахуванням вимог до
збереження навколишнього середовища.

прнl0

Класифiкувати та iдентифiкувати транспортнi процеси i системи. Оцiнювати
параN{етри 1ранспортних систем. Виконувати системний аналiз та прогнозування

роботи траriспортних систем.

прнl1

прн12

прн13

г{рн14

Оцiнювати параметри транспортних потокiв. Проектувати схеми i мережi
транспортних систем. Розробляти технологiТ оiIеративного управлiння
транСПОРТНИМИ ПОТОКаI\4И.

прI]15

ПРН 1 6 ] Вибирати ефективнi технологii взаемодii видiв транспорту. Ана,riзувати
можливост1 застосування рlзноманlтних BapIaHTrB взасмодll видlв транспорl,у,
Розробляти ланцюги постачань та оцiнювати ii ефективнiсть. Установлювати
зв'язки мiж рiзними ланцюгами постачань. Визначення функцiй логiстичних
центрiв. Аналiзувати особливостi супутнiх iнформацiйних i фiнансових потокiв.

прн18 Дослiджувати види i типи трilнспортних систем. Знаходити рiшення оптимiзацii
параметрiв транспортних систем. Оцiнювати ефективнiсть iнфраструкryри r,a

технологii функцiонування транспортних систем.

прI{17

прнб

Контролювати хiд виконання перевезення.
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Вибирати iнформацiйнi системи для органiзацii перевезень. Експлуатувати
автоматизованi системи керуваIrня та навiгацiйнi системи у перевiзному процесi,
Вик исто ej]e oHHl ка

прн27 Збирати та опрацьовувати статистичЕч
цесiв.

iнформачiю про trоказники
спо них систем та

Органiзовувати перевезеЕня пасtuкирiв на авiацiйЕому транспортi. Вибирати
ефективнi техЕологii обслуговування пасажирiв та багажу на авiацiйному
транспортi. Розраховувати технiко-технологiчнi параN{етри аеровокзальних
комплексiв. Обrрунтовувати та приймати рiшення щодо можливостi вiдкриття

ав

Проводити технiко-економiчнi дослiдження розвитку пiдприемств авiацiйного
транспорry. ЗдiЙснювати прогноз розвитку авiатранспортноi системи та i'i
пiдсистем. Проводити технiко-екояомiчнi розрахунки та обrрунтовувати

управлiнськi рiшення при виборi економiчно рацiональних маршрутiв рiзних
типiв ПС.

прн19 Поясвювати експлуатацiйну, технiко-економiчну, технологiчну. правову,
соцiЕlльну та екологi,л{у ефективнlсть органlзацll перевезень

{ослiджувати скlrадовi ергономiчностi транспортних технологiй, Встановлювати
ix ефективнiсть i надiйнiсть
Впроваджувати методи органiзацii безпечнот транспортноii дiяльностi
Органiзовувати мiжнароднi перевезення. Застосовувати методи оформлення

ентацii. Вик истання методrв митного ко люмитноl д
прн23

(суден).
прн24

прн25 методи
iзних видiв сп

транспортно_експедиторського
обсл в

органlзацl1
ння.

Використовувати

.Щослiлжувати фактор людини. Експеримента,rьно оцiнювати

функцiонального cTalнy людини-оператора. Робити висновки
працездатностi, надiйностi, втомлц!ац99fL дIодgцц:9ц тора.

параметри
стосовно

прн26

llPH28 Визначати розмiр cTpaxoBoi суми та премii, здiйсяювати страхову оцiнку майна
авiатранспортного пiдприемства. Оцiнювати розмiр збиткiв пiдприсмств
авiацiйного транспорту при HacTaHHi страхо вих випадкlв.

прн29 Продемонструвати глибоке осмислеЕня важливостi особистих нtlвичок в сферi

розвитку авiацiйного траirспорт,ч, включаючи навички: прийняття рiшень, само-

розвитку, рефлексивноi практики, планування, визначеt'ия та сприйняття цiннiс-
них орiентацiй

прнз0

Органiзовувати перевезення BaHTa;KiB на авiацiйному транспортi. Вибирати
ефективнi технологii обслуговування BaHT.DKy на авiацiйному транспортi.
Розраховувати техн iко-техно-rогiч н i параметри вантажних комплексiв.
Обrруятовувати та приймати рiшення щодо можливостi вiдкриття чартерних

прнj1

вантажних авlамаршрутlв.
Здiйсвювати оформлення перевiзн оi док)ментацii на авiацiйному транспортi.

прнзз

прнз4 Формувати транспортно-технологiчнi схеми транспортування за участю
авiацiйного транспорту. Розраховувати оптимапьнi параметри транслортно-
техЕологrчних схем транспортування за участю авiацiйного транспорту.

прн20

прн2l
прн22

Розпiзнавати якiснi i кiлькiснi показники експлуатаuii транспортних засобiв
(сулен). Оцiнювати елементи KoHcTpyKuii транспортних засобiв (суден).
Установлювати зв'язок мiж елементами конструкчii траяспортних засобiв

нових пасажирських авiамаршрутiв.

IIрн32
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Визначати функцii та завдання основних елементiв авiатранспортноi системи.
Застосовувати ключовi положення нацiонального та мiжнародного реryлювання
дiяльностi авiацiйного транспорту в процесi органiзацii' авiацiйних перевезень.

прн36 Визначати органiзацiйнi аспекти комерчiйноi лiяльностi на авiацiйному
спо

Органiзовувати процеси обс;rуговування повiтряних суден в аеропорry. Вибирати
е ективнi технологiт наземного об пов1 яних суден в опо
Визначати IIокtвники якiсноi роботи пiдприемств авiацiйного транспорту.
l:ентифiкlвати ризики авiап iдприсмства та залрова]жуваги заходи щодо Тх

с нення.

прнз8

прнз9 Здiйснювати комплексний аудит дiя;rьностi пiдприемства авiацiйного транспорту,
зЕiжодити шляхи та резерви удосконалення його дiяльностi вiдповiдно до

льтатlв а та постiйно змiнюваних инкових ов.

прI{40 Розробляти ефективнi стратегii та системи управлiння людськими ресурсаI4и.
Запроваджl,вати сучаснi методи та лринципи пiдвищення професiйних навикiв

спо
прн4I Визначати ;rьотно-технiчнi характеристики авiацiйноi технiки. Обирати

оптима,,Iьн} авiацiйну TexHiKy в процесi пjlzrнування та експлуатацii авiацiйних
маршрутlв

прI]42 Визначати особливостi цiноутворення та формування тарифноi полiтики на
пiдприемствах авiацiйного транспорту. Розраховувати пасaDкирськi та вантажнi
авlацrин1 та и и

Знати функшiона,,rьнi можливостi глобальних систем продiDку авiацiйних
перевезень. Вмiти знайти оптиммьний тариф та маршрут авiацiйного
перевезення. Здiйснюваги бронювання 1а продаж авiацiйних перевезень через

глобальнi системи зб olав спо кцl1.

прн4,1

прн44 Формулювати проблеми та задачi оцiнки ефективностi авiацiйних перевезень.
Розробляти методи та будувати моделi оцiнки ефективностi авiацiйних
перевезень. Розробляти проекти рекомендацiй за проведеною оцiнкою

ктивностr авlацlиних п евезень з метою оптимlзацll авлlнських шень

Систеuа менеджменту якостi
освlггньо_проФгсl и н А прогрАмА

(ОРГАНIЗАЦIЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА УПРАВЛIННЯ НА
тrдцсllорц]дOвцццаму>

(найменr.-sання ОПП) стор. 2З з 25

прtlз5

прн37

пepcoнaJly на авlацlиному


