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Мова викладання Українська, англійська. 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Метою навчальної  дисципліни є: формування знань та 

наукових уявлень про економічне та правове забезпечення 

льотної експлуатації в цивільній авіації. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Завданнями навчальної дисципліни є: оволодіння знаннями з 

питань права, економіки, менеджменту, маркетингу та 

застосування отриманих знань в практичної діяльності 

авіакомпанії. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Використовувати принципи формування трудових 

ресурсів, виявляти резерви та забезпечувати ефективність праці 

співробітників авіакомпанії, авіаційного підприємства. Знати 

основні положення нормативно-правових та законодавчих актів 

України у сфері авіаційного транспорту, інструкцій та 

рекомендацій з льотної експлуатації повітряних суден та їх 

систем. Знати призначення, специфіку та вміти аналізувати 

роботу структурних підрозділів авіакомпаній, авіаційних 

підприємств, малих колективів виконавців щодо льотної 

експлуатації повітряних суден та їх систем. Здійснювати 

контроль за забезпеченням безпеки польотів, авіаційної, 

екологічної, економічної, інформаційної безпеки та 

розраховувати їх показники. Розрахувати техніко-економічні та 

експлуатаційні показники об’єктів авіаційного транспорту, їх 

систем та елементів. Знати основні вимоги охорони праці, 

техніки безпеки, протипожежної безпеки та санітарно-

гігієнічного режиму при здійсненні професійної діяльності.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Застосовувати отримання знання для керування авіакомпанією 

та її структурними підрозділами. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Алгоритми в авіаційних інформаційних 

технологіях. Бази даних та їх структури що застосовуються в 

авіації. Інженерія програмного забезпечення в авіаційній галузі. 

Сучасні мови програмування та їх застосування в авіації. 

Комп’ютерні мережі та мережеві технології в що 

застосовуються в авіації. Сучасні бортові інформаційні системи. 

Види занять: лекції, лабораторні. 

Метод навчання: інноваційний.  



Форми навчання: очна. 

Пререквізити Загальні та фахові знання у сфері авіації, отримані на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти під час вивчення «Вища 

математика», «Навігація». 

Пореквізити Знання, отримані при вивченні можуть бути використані під 

час написання бакалаврської роботи та при вступі на навчання 

в магістратуру НАУ, а також при написанні магістерської 

роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: Мартынюк Людмила 

Анатольевна, Филюк Галина Михайловна, Андреюк 

Наталья Викторовна 

Экономика предприятия: практикум : учебное пособие для 

иностранных студентов/ МОН Украины, Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко.  – 

Київ: Киевский университет, 2017. – 367 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Мульти-медійна аудиторія 9.209, 9.207 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, тестування 

Кафедра Аеродинаміки та безпеки польоту ЛА 

Факультет Аерокосмічний факультет 

Викладач(і)    

 

           ФОТО 

  

ПІБ викладача Копилов Станіслав 

Володимирович 

Посада: старший викладач 

Науковий  ступінь:  

Вчене звання: 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua 

Тел.:  

E-mail: kaf.adbp@ukr.net 

Робоче місце: 9.218 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання украинскою та англійською 

мовами 

Лінк на дисципліну  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PtdKssAAAAAJ

