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ВСТУП 
 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі  «Методичних 
рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», 
затверджених розпорядженням №106 від «13» липня 2017р. та відповідних нормативних 
документів.  

 
1. Пояснювальна записка. 
1.1. Заплановані результати. 
Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення 

технологічних дисциплін  підготовки  фахівців в області організації перевезень і транспортних 
систем. 

Метою викладення дисципліни є формування системи наукових знань та практичних 
навичок у фахівців з транспортних технологій у сфері інженерного забезпечення авіаційних 
перевезень. 

 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
‒ засвоєння основних вимог наземного обслуговування авіаційних перевезень; 
‒ оволодіння головними концептуальними поняттями, методами та підходами, які 

використовують у вітчизняній та міжнародній практиці під час інженерного забезпечення авіаційних 
перевезень; 

‒ удосконалення процесів матеріально-технічного забезпечення авіапідприємства. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати наступні 

компетентності: 
‒ здійснювати оптимізацію технологічних процесів наземного обслуговування в аеропорту; 
‒ визначати структуру життєвого циклу авіаційної техніки; 
‒ проводити оцінку вартості життєвого циклу авіаційної техніки; 
‒ приймати рішення щодо ефективності застосування логістичних технологій на різних 

стадіях життєвого циклу авіаційної техніки. 
Міждисциплінарні зв’язки. 

Навчальна дисципліна «Інженерне забезпечення авіаційних перевезень» базується на 
знаннях такої дисципліни, як: «Технології авіаційних перевезень», «Логістика», та є базою для 
вивчення таких дисциплін, як: «Управління ланцюгом постачань». 

1.2. Програма навчальної дисципліни.  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з 2-х навчальних модулів, а саме:  
Модуль 1. «Основні вимоги до наземного обслуговування авіаційних перевезень». 
Тема 1. Основні принципи організації наземного обслуговування авіаційних 

перевезень. 
Загальні положення наземного обслуговування ПС в аеропорту. Договори на наземне 

обслуговування. Доступ до літака. Охорона літака. Безпека при роботі на пероні. Протипожежна 
безпека та захист на пероні. Технологічні графіки обслуговування ПС в аеропорту. 

Тема 2. Процедури наземного обслуговування ПС.  
Зв'язок з екіпажем ПС. Буксирування літака. Зустріч та випуск ПС. Парковка літака. 

Забезпечення літака наземним електроживленням. Заземлення літака. Порядок посадки та висадки 
пасажирів. Експлуатація дверей/люків ПС. Обслуговування водяної системи ПС. Обслуговування 
санвузлів ПС. Заправка літака паливом. Модель технологічних процесів наземного 
обслуговування й перевезень в аеропорту. 

Тема 3. Особливості системи інженерно-технічного обслуговування та ремонту ПС. 
Фактори, що визначають зміст інженерно-технічного обслуговування та ремонту літаків. 

Структура та основні принципи системи інженерно-технічного обслуговування та ремонту ПС. 
Вимоги, що пред'являються до системи інженерно-технічного обслуговування та ремонту ПС, та її 
місце в процесах розвитку пошкоджень та відмов. Умови функціонування системи інженерно-
технічного обслуговування та ремонту ПС. Показники ефективності системи інженерно-
технічного обслуговування та ремонту ПС. Стратегії інженерно-технічного обслуговування та 
ремонту ПС. 

Тема 4. Основи проектування системи інженерно-технічного обслуговування та 
ремонту ПС. 
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Особливості проектування сучасної системи інженерно-технічного обслуговування та 
ремонту ПС. Забезпечення експлуатаційно-технічних характеристик літаків. Формування базової 
та гнучкої програми інженерно-технічного обслуговування та ремонту ПС. Формування режимів 
інженерно-технічного обслуговування та ремонту ПС. 

Модуль 2. «Управління процесами матеріально-технічного забезпечення авіаційних 
перевезень». 

Тема 1. Управління процесами матеріально-технічного забезпечення авіаційних 
перевезень. 

Структура інтегрованої процедури підтримки матеріально-технічного забезпечення 
авіаційних перевезень. Технологія процесів матеріально-технічного постачання на 
авіапідприємстві. Інжиніринг процесів матеріально-технічного забезпечення авіаційних 
перевезень. 

Тема 2. Логістична підтримка процесів забезпечення авіаційної техніки 
комплектуючими виробами. 

Організація системи постачання засобів матеріально-технічного забезпечення авіакомпанії. 
Функція постачання в авіакомпанії. Планування та прогнозування потреби матеріально-технічних 
засобів авіакомпаній. Визначення оптимального розміру замовлення комплектуючих виробів 
авіаційної техніки. Планування та забезпечення технологічного процесу системи матеріально-
технічного постачання в авіакомпанії. 

Тема 3. Сучасні технології інтегрованої логістичної підтримки в цивільній авіації. 
CALS-технології в системі логістичного інжинірингу авіаційного транспорту. Система PDM. 

Концепція PLM. Принцип паралельного інжинірингу. Принцип безперебійного вдосконалення 
бізнес-процесів. Проекти впровадження CALS-технології в авіаційній галузі. Організація системи 
взаємодії виробника устаткування та експлуатанта за допомогою CALS-технологій. 

Тема 4. Застосування CALS-технологій на стадії експлуатації авіатехніки. 
Організація інтегрованої логістичної підтримки експлуатації та ремонту авіатехніки. Модель 

прогнозування економічної ефективності інтегрованої логістичної підтримки експлуатації та 
ремонту авіатехніки. Аналіз ефективності впровадження інтегрованої логістичної підтримки 
експлуатації та ремонту авіатехніки. 

Тема 5.  Організаційно-економічні проблеми впровадження CALS-технологій в 
авіабудівному комплексі України. 

Етапи життєвого циклу авіатехніки та їх характерна тривалість. Вартість життєвого циклу 
авіатехніки. Специфіка витрат розробників та виробників авіатехніки. Специфіка витрат на стадії 
експлуатації авіатехніки. Структура життєвого циклу авіатехніки. CALS-технології та проблеми їх 
впровадження в авіабудівному комплексі України. Економічна ефективність CALS-технологій в 
галузі авіаційного транспорту. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Структура навчальної  дисципліни.   

 
пор. 

 
Назва теми  

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції 
Практ. 
занят. СРС 

1 2 3 4 5 6 
2 семестр 

Модуль №1 «Основні вимоги до наземного обслуговування авіаційних перевезень» 
1.1 Основні принципи організації наземного 

обслуговування авіаційних перевезень 
13 2 4 7 

1.2 Процедури наземного обслуговування ПС 13 2 4 7 
1.3 Особливості системи інженерно-технічного 

обслуговування та ремонту ПС 
14 2 4 8 

1.4 Основи проектування системи інженерно-
технічного обслуговування та ремонту ПС 

11 2 2 7 

1.5 Модульна контрольна робота №1 3 - 2 1 
Усього за модулем №1 54 8 16 30 

Модуль №2 «Управління процесами матеріально-технічного забезпечення авіаційних 
перевезень» 

2.1 Управління процесами матеріально-технічного 
забезпечення авіаційних перевезень 

12 2 4 6 

2.2 Логістична підтримка процесів забезпечення 
авіаційної техніки комплектуючими виробами 

12 2 4 6 

2.3 Сучасні технології інтегрованої логістичної 
підтримки в цивільній авіації 

12 2 4 6 

2.4 Застосування CALS-технологій на стадії 
експлуатації авіатехніки 

9 2 2 5 

2.5 Організаційно-економічні проблеми 
впровадження CALS-технологій в авіабудівному 
комплексі України 

8 1 2 5 

2.6 Виконання розрахунково-графічної роботи 10 - - 10 
2.7 Модульна контрольна робота №2 3 - 2 1 

Усього за модулем №2 66 9 18 39 
Усього за 2 семестр 120 17 34 69 

Усього за навчальною дисципліною 120 17 34 69 
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2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 
пор. 

Назва теми 
Обсяг навч. 
занять (год) 

Лекції СРС 
2 семестр 

Модуль №1 «Основні вимоги до наземного обслуговування авіаційних перевезень» 
1.1 Основні принципи організації наземного обслуговування авіаційних 

перевезень 
2 2 

1.2 Процедури наземного обслуговування ПС 2 2 
1.3 Особливості системи інженерно-технічного обслуговування та ремонту ПС 2 2 
1.4 Основи проектування системи інженерно-технічного обслуговування та 

ремонту ПС 
2 7 

Усього за модулем №1 8 13 
Модуль №2 «Управління процесами матеріально-технічного забезпечення авіаційних 

перевезень» 
2.1 Управління процесами матеріально-технічного забезпечення авіаційних 

перевезень 
2 2 

2.2 Логістична підтримка процесів забезпечення авіаційної техніки 
комплектуючими виробами 

2 2 

2.3 Сучасні технології інтегрованої логістичної підтримки в цивільній авіації 2 2 
2.4 Застосування CALS-технологій на стадії експлуатації авіатехніки 2 2 
2.5 Організаційно-економічні проблеми впровадження CALS-технологій в 

авіабудівному комплексі України 
1 2 

Усього за модулем №2 9 10 
Усього за навчальною дисципліною 17 23 
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 2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 
пор. 

 
Назва теми 

Обсяг навчальних  
занять (год.) 

Практич. 
заняття 

СРС 

2 семестр 
Модуль №1 «Основні вимоги до наземного обслуговування авіаційних перевезень» 
1.1 Організація наземного обслуговування авіаційних перевезень 2 2 
1.2 Технологічні графіки обслуговування ПС в аеропорту 2 3 
1.3 Процедури наземного обслуговування ПС 2 2 
1.4 Побудова моделі технологічних процесів наземного 

обслуговування й перевезень в аеропорту 
2 3 

1.5 Інженерно-технічне обслуговування та ремонту ПС  2 2 
1.6 Стратегії інженерно-технічного обслуговування 

та ремонту ПС  
2 2 

1.7 Проектування системи інженерно-технічного обслуговування 
та ремонту ПС  

2 2 

1.8 Модульна контрольна робота №1 2 1 
Усього за модулем №1 16 17 

Модуль №2 «Управління процесами матеріально-технічного забезпечення 
авіаційних перевезень» 

2.1 Управління процесами матеріально-технічного забезпечення 
авіаційних перевезень 

2 2 

2.2 Інжиніринг процесів матеріально-технічного забезпечення 
авіаційних перевезень 

2 2 

2.3 Логістична підтримка процесів забезпечення авіаційної 
техніки комплектуючими виробами  

2 2 

2.4 Планування та забезпечення технологічного процесу системи 
матеріально-технічного постачання в авіакомпанії 

2 2 

2.5 Технології інтегрованої логістичної підтримки в цивільній 
авіації 

2 2 

2.6 Організація системи взаємодії виробника устаткування та 
експлуатанта за допомогою CALS-технологій 

2 2 

2.7 Застосування CALS-технологій на стадії експлуатації 
авіатехніки 

2 3 

2.8 Впровадження CALS-технологій в авіабудівному комплексі 
України 

2 3 

2.9 Модульна контрольна робота №2 2 1 
Усього за модулем №2 18 19 

Усього за навчальною дисципліною 34 36 
 

2.4. Самостійна  робота студента, її зміст та обсяг  
№ 
п/п 

Зміст самостійної роботи студента 
Обсяг СРС 

(год.) 
2 семестр 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 23 
2. Підготовка до практичних занять 34 
3. Підготовка до модульних контрольних робіт №1, №2 2 
4. Виконання розрахунково-графічної роботи 10 

Усього за навчальною дисципліною 69 
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2.4.1. Розрахунково-графічна робота 
Розрахунково-графічні роботи (РГР) виконуються у другому семестрі, відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та 
поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального 
матеріалу, що викладається у другому семестрі. 

Розрахунково-графічна робота “Розробка функціональної моделі наземного обслуговування ПС 
в аеропорту” виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання 
студентами, і є складовою модулю №2 “Управління процесами матеріально-технічного 
забезпечення авіаційних перевезень”  

Конкретна мета завдання полягає у набутті практичних вмінь та навичок щодо 
проектування системи матеріально-технічного забезпечення авіакомпанії при наземному 
обслуговуванні ПС в аеропорту. 

Виконання, оформлення та захист РГР здійснюється студентом в індивідуальному порядку 
відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання РГР - до 10 годин самостійної роботи.  
 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
3.1. Методи навчання. 
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення  дисципліни 

передбачено застосування таких форм і методів навчання, як словесні, наочні, практичні, 
репродуктивні (пояснювально-ілюстративні), розв’язок задач, конспектування лекцій, самостійна 
робота.  

3.2. Рекомендована література. 
Базова література: 

3.2.1. ІАТА Airport Handling Manual (35th edition).  – Montreal–Geneva. –                 
January 2015. 

3.2.2. Клочков В.В. CALS-технологии в авиационной промышленности: 
организационно-экономические аспекты [Текст] / В.В. Клочков. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 
2008. – 124 с.  

3.2.3. Чинючин Ю.М., Полякова И.Ф. Основы технической эксплуатации и ремонта 
авиационной техники: Учеб. пособие. Часть I. [Текст]/ Ю.М. Чинючин, И.Ф. Полякова– 
М.: МГТУ ГА, 2004. – 82с. 

Допоміжна література: 
3.2.4. Григорак М.Ю., Марчук В.Є., Косарєв О.Й., Калініченко В.І., Ремига Ю.С.  

Логістичний інжиніринг. Навчальний посібник. [Текст]/ М.Ю. Григорак, В.Є. Марчук               
та ін. – К.: НАУ, 2010. – 325 с. 

3.2.5. Taylor G.D. Logistics Engineering Handbook [Електронний ресурс]. –
www.gbv.de/dms/ilmenau/toc/534350054.PDF. 

3.2.6. Збагерська Н.В. Матеріально-технічне забезпечення підприємства: 
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення [Текст]/ Н.В. Збагерська. – 
Рівне: НУВГП, 2006. – 150 с. 

3.2.7. Марінцева. К. В.  Наукові основи та методи забезпечення ефективного 
функціонування авіатранспортних систем [Текст]: монографія/ Марінцева К. В.. – Київ: 
НАУ, 2014. – 503 с. 

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті  
3.2.8. https://web.archive.org/web/20110402011307/http://users.rcn.com/hwbingham/ 

tables/calstbhs.htm 
3.2.9. http://cals.ru/sites/default/files/downloads/national/apl-to-s3000l-intro.ppt  
3.2.10. https://www.iata.org/publications/Documents/ahm37-toc-20161125.pdf  
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4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
 
4.1. Методи контролю та схема нарахування балів. 
Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах 

відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 

2 семестр 

Модуль №1 Модуль №2 
Мах 

кількість 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кіл-ть 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кіл-ть 
балів 

 

Виконання завдань під час 
практичних занять №1.1-1.4 

21 
(сумарна) 

Виконання завдань під час 
практичних занять №2.1-2.5 

24 
(сумарна) 

 

Виконання завдань на 
знання  теоретичного 
матеріалу 

13 
(сумарна) 

Виконання розрахунково-
графічної роботи 

10 
(сумарна) 

 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №1 студент має 

набрати не менше 21 бал. 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №2 студент має 

набрати не менше 21 бал. 

 

Виконання модульної 
контрольної роботи №1 

10 Виконання модульної 
контрольної роботи №2 

10  

Усього за модулем №1 44 Усього за модулем №2 44  

Семестровий диференційований залік 12 

Усього за 2 семестр 100 

 
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  
в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах 

Оцінка 
за національною шкалою 

Виконання завдань 
під час практичних 

занять 

Виконання 
завдань на знання 

теоретичного 
матеріалу 

Виконання 
розрахунково-

графічної 
роботи 

Виконання 
модульної 

контрольної 
роботи №1.1-1.4 №2.1-2.5 

19-21 22-24 12-13 9-10 9-10 Відмінно 
16-18 18-21 10-11 8 8 Добре 
13-15 15-17 8-9 6-7 6-7 Задовільно 

менше 13 менше 15 менше 8 менше 6 менше 6 Незадовільно 
 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної 

роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного 
контролю.  

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 
модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за національною шкалою заноситься до 
відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.3 
Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 
Модуль №1 Модуль №2 Оцінка за національною шкалою 

40-44 40-44 Відмінно 
33-39 33-39 Добре 
27-32 27-32 Задовільно 

менше 27 менше 27 Незадовільно 



 Система менеджменту якості. 
Робоча програма  

навчальної дисципліни  
«Інженерне забезпечення авіаційних 

перевезень» 

Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
РП  19.01 – 01-2017 

стор. 11 з 12 
 

4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову 
семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою 
(табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 
Відповідність підсумкової семестрової модульної рейтингової 

оцінки в балах оцінкам за національною шкалою 
 Відповідність залікової рейтингової оцінки в балах 

оцінці за національною шкалою 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою  
Оцінка в 

балах 
Оцінка за національною шкалою 

79 - 88 Відмінно  12 Відмінно 
66 - 78 Добре  10 Добре 

53 - 65 Задовільно  8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  - - 

 
4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок у балах 

становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 
національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за національною 
шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих 
помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 
4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шкалою 

ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки 
студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної 
картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е 
тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 
рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку 
до диплома. 

 



 Система менеджменту якості. 
Робоча програма  

навчальної дисципліни  
«Інженерне забезпечення авіаційних 

перевезень» 

Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
РП  19.01 – 01-2017 

стор. 12 з 12 
 

(Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі П.І.Б. отримувача Підпис 

отримувача Примітки 

      

      

      

 
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 
ознайомленої 

особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності 
     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 
 
 


