
Результати вибору студентів вибіркових дисциплін 
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Освітній ступінь: Бакалавр 

Освітня програма: 7676 Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному) 

275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті) 

Курс: 2 

Всього студентів: 75 (7 не зробили вибір) 

Семестр: 3   

Дисципліна обрало студентів % 

Транспортне право/Transport Law нф 67 99% 

Управління людськими ресурсами в транспортній галузі/Human 

Recourses Management in Transport Industry ф 66 97% 

Стохастичні процеси у транспортних системах/Stochastic Processes 

in Transport Systems ф 53 80% 

Основи автоматизації керування транспортними системами та 

технологіями/Fundamentals of automation of transport systems and 

technologies management ф 9 12% 

Моделювання транспортних та складських процесів/Modeling of 

transport and warehousing processes ф 8 11% 

Архітектура транспортних комп'ютерних систем та 

мереж/Architecture of transport computer systems and networks нф 1 1% 

Семестр: 4   

Дисципліна обрало студентів % 

Автоматизовані системи проектування елементів транспортних 

систем/Automated Design Systems of Transport System Elements ф 62 92% 

Комп’ютерно-інтегровані системи та мережі/Integrated Computer 

Systems and Networks ф 59 88% 

Комп'ютерно-інтегровані комплекси та системи керування на 

транспорті/Computer-integrated complexes and control systems for 

transport ф 12 16% 

Технічна експлуатація транспортних систем і комплексів/Technical 

operation of transport systems and complexes ф 3 4% 

Курс: 3 

Всього студентів: 49 (9 не зробили вибір) 

Семестр: 5   

Дисципліна обрало студентів % 

Тарифи на повітряному транспорті/Air Transportation Tariffs ф 40 100% 

Авіаційне страхування/Aviation Insurance ф 40 100% 

Авіаційна безпека та безпека польотів/Aviation Safety and Flight 

Safety нф 39 98% 

Транспортні засоби (поглиблений курс)/Vehicles (advanced course) 

нф 1 2% 

Діагностика і надійність транспортних систем та 

комплексів/Diagnosis and reliability of transport systems and 

complexes ф 0 0% 

Технологія та обладнання терміналів/Technology and equipment of 

terminals ф 0 0% 

Семестр: 6   

Дисципліна обрало студентів % 

Продаж авіаційних перевезень/Air Transportation Sales ф 40 100% 

Організація взаємодії авіатранспортних та туристичних 

компаній/Airlines and Travel Companies Interaction Management ф 39 98% 

Автоматизація транспортних терміналів/Automation of transport 

terminals ф 1 2% 

Основи авіаційного бізнесу/Fundamentals of aviation business ф 0 0% 

 


