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Теоретичні основи та методи проєктування будівель та споруд 
аеропортів із урахуванням містобудівних аспектів, технологічних 
та типологічних особливостей складових аеровокзальних, ванта
жних та ін. комплексів; транспортно-пересадкових вузлів, до 
складу яких входять аеропорти, тощо. Теоретичні основи та ме
тоди декарбонізації діяльності аеропортів, зокрема, при проекту
ванні, будівництві та експлуатації будівель та споруд різного при
значення. Нормування відповідних процесів проєктування та бу
дівництва

Чому це цікаво/треба ви
вчати (мета)

Курс спрямований на поглиблення теоретичних знань та форму
вання практичних навичок систематизації інформації та розроб
лення основних принципів та перспектив забудови території ае
ропортів та приаеродромних територій; проєктування та будівни
цтва будівель та споруд, зокрема, складових аеропортових та ван
тажних комплексів, ангарів, аеродромно-диспетчерських веж; а 
також транспортно-пересадкових вузлів, до складу яких входять 
аеропорти, тощо; системної інтеграції низьковуглецевої політи
ки (декарбонізації) в діяльність аеропортів на етапах проєктуван
ня, будівництва та експлуатації

Чому можна навчитися 
(результати навчання)

Здобути знання для проєктування, будівництва та експлуатації 
будівель та споруд аеропортів, транспортно-пересадкових вузлів, 
до складу яких входять аеропорти.

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентно
сті)

Знання теоретичних основ та методів проєктування будівель та 
споруд аеропортів дозволяє розробляти та реалізовувати проєкти 
їх будівництва, експлуатації, реконструкції та модернізації; об
ґрунтовувати вибір містобудівних, технологічних, об’ємно- 
планувальних, конструктивних та інженерних рішень; сприяти 
системної інтеграції низьковуглецевої політики (декарбонізації) 
в діяльність аеропортів; аналізувати та синтезувати нові ідеї при 
діях в нештатних ситуаціях; впроваджувати дослідницьку та ін
новаційну діяльність, тощо.

Навчальна логістика Зміст дисципліни:
Модуль №1 «Будівді та споруди аеропортів». Аеропорти та 
приаеродромні території. Загальні вимоги до земельних ділянок. 
Обмеження для забудови. Система «привокзальна площа -  аеро- 
вокзальний комплекс -  перон». Транспортно-пересадкові вузли.



Аеровокзальний комплекс: складові, технологічні зв’язки, типо
логічні особливості, принципи блокування. Реконструкція та мо
дернізація. Будівлі та споруди технічного обслуговування повіт
ряних суден. Аеродромно-диспетчерські вежі -  висотні акценти 
забудови аеропортів. Вантажний комплекс. Декарбонізація діяль
ності аеропортів. «Зелена архітектура» аеропортів.
Види занять: лекції, практичні заняття.
Методи навчання
вербально комунікативні; наочні (показ ілюстрацій, демонстрація 
слайдів, відеороликів тощо); практичні; кейс-метод (метод ситуа
ційних вправ).
Форма навчання: очна.

Пререквізити «Архітектурне проєктування», «Історія архітектури», «Теоретичні 
та методичні основи архітектурного проєктування», «Основи гео
дезії», «Матеріалознавство», «Типологія будівель та споруд», 
«Основи теорії споруд та будівельна фізика», «Основи екології та 
безпека життєдіяльності», «Архітектурні конструкції», «Техноло
гія будівництва», «Теорія містобудування», «Інженерний благоу
стрій населених місць і транспортна система», «Інженерне облад
нання будівель»

Пореквізити Виконання кваліфікаційної роботи
Інформаційне забезпе
чення з репозитарію та 
фонду НТБ НАУ
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ред. В. В. Карпова. Херсон: Олді+, 2022. 336 с.
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Sons, Inc, 2011. 796 p.
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Publishing, 2021. С. 1- 25.
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вища аеропортів. Архітектурний вісник КНУБА. 2018. №14-15. 
С. 530-540.
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слуговування авіаційних пасажирів // Проблеми організації пере
везень та управління на повітряному транспорті: збірник матеріа
лів міжнародної науково-практичної конференції. -  Національний
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№ 59. С. 306-315.
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National Aviation University, AVIA-2019, Proceedings of the XIV 
International Scientific Conference, Kyiv, April 23-25 2019. Kyiv, 
pp. 21.1-21.5.
10. Savchenko V., Agieieva G. Project proposals for the construction 
of the passenger terminal at the airport «Vinnitsa». The seventh word 
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Technologies" September 19-21.2016, Kyiv, Ukraine: Proceedings. 
Р.10.1.5-10.1.8.
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Локація та матеріально- 
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екзаменаційна методика
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Тел.: (044) 406 71 65 
E-mail: Agieieva@nau.edu.ua 
Робоче місце: ауд.4.206

Оригінальність навча
льної дисципліни

Авторський курс, спрямований на вивчення особливостей розвит
ку транспортної галузі, зокрема, аеропортів та приаеродромних 
територій у контексті Національної транспортної стратегії Украї
ни на період до 2030 року.

Лінк на дисципліну Електронний ресурс: 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/
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