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ВСТУП
Робоча програма (РП) навчально! дисциплши «Буд1вл1 та споруди аеропор- 

т1в» розроблена на основ! «Методичних рекомендации до розроблення i оформ
ления робочо! програми навчально! дисциплши денно! та заочно! форм навчан- 
ня», затверджених наказом ректора вщ 29.04.2021 № 249/од, та вщповщних нор- 
мативних документа.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Мкце, мета, завдання навчально! дисциплши
i

Навчальна дисциплша «Буд1вл1 та споруди аеропорта» е одшею з виб!рко- 
вих компонент, яю формують цикл дисциплш вшьного (нефахового) вибору здо- 
бувач1в першого (бакалаврського) р1вня вищо! освгги у галуз1 знань 19 «Арх1тек- 
тура та буд1вництво».

Метою викладання дисциплши е поглиблення теоретичних знань та форму- 
вання практичних навичок систематизацй шформацй та розроблення основних 
принцип!в та перспектив:

- забудови територй аеропорта та приаеродромних територ1й;
- проектування та буд1вництва буд1вель та споруд, зокрема, складових аеро- 

портових та вантажних комплекс1в, ангар1в, аеродромно-диспетчерських веж; а 
також транспортно-пересадкових вузл1в, до складу яких входять аеропорти, тощо;

- системно! штеграцй низьковуглецево! полггики (декарбон1зацй) в д1яль- 
н1сть аеропорт1в на етапах проектування, буд1вництва та експлуатацй.

Завданнями вивчення навчально! дисциплши е:
- оволодшня знаниями:
а) теоретичних основ та метод!в проектування буд!вель та споруд аеропор- 

Tie i3 урахуванням мютобуд!вних аспекпв, технолопчних та типолопчних особ- 
ливостей складових аеровокзальних, вантажних та iH. комплексе; транспортно- 
пересадкових вузл!в, до складу яких входять аеропорти, тощо;

б) теоретичних основ та метод!в декарбошзаци д!яльност! aeponopTie, зок
рема, при проектуванш, буд!вництв! та експлуатацй' буд!вель та споруд р!зного 
призначення;

в) нормування в1дпов1дних процес!в проектування та буд!вництва буд!вель 
та споруд;

- застосування на практищ здобутих знань nid час:
а) проектування нових буд!вель та споруд аеропорпв, транспортно- 

пересадкових вузл!в, до складу яких входять аеропорти; об’екта, розташованих 
на приаеродромних територЙ1х;

б) проектування реконструкцй та модерн!зац!! !снуючих буд!вель та споруд 
аеропорта, транспортних вузл!в, до складу яких входять аеропорти; а також 
об’екта, розташованих на приаеродромних територйпс.
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1.2. Як1 результати навчання дае можливють досягти навчальна дис- 
циплша

Навчальна дисциплша дае можливють досягти так1 результати:
- знати основш засади та принципи арх1тектурно-мютобуд1вно1 д1яль- 

HOCTi (ПР02);
- застосовувати теорп та методи ф1зико-математичних, природничих, 

TexHi4HHx та гумаштарних наук для розв’язання складних спещал1зованих задач 
арх1тектури та мютобудування (ПРОЗ);

- оцшювати фактори i вимоги, що визначають передумови архггектур- 
но-мютобуд1вного проектування (ПР04);

- застосовувати основш теорп проектування, реконструкцп та реставра- 
u,ii арх1тектурно-мютобуд1вних, архггектурно-середовищних i ландшафтних 
об ектт, сучасн1 методи i технологи, мшнароднии i В1тчизнянии досвщ для 
розв’язання складних спещал1зованих задач арх!тектури та мютобудування 
(ПР05);

- збирати, анал1зувати й оцшювати шформащю з р1зних джерел, необ- 
хщну для прийняття обгрунтованих проектних архпектурно-мютобуд1вних pi- 
шень (ПР06);

- застосовувати програмш засоби, ГГ-технологи та штернет-ресурси для 
розв’язання складних спещал1зованих задач арх1тектури та мютобудування 
(ПР07);

- знати нормативну базу apxiтeктypнo-мicтoбyдiвнoгo проектування 
(ПР08);

- розробляти проекта, зд1йснювати передпроектний анал1з у процеЫ ар- 
xiтeктypнo-мicтoбyдiвнoгo проектування з урахуванням цшей, ресурсних обме- 
жень, сощальних, етичних та законодавчих аспектш (ПР09);

- застосовувати сучасш засоби i методи шженерно!, художньо! i 
комп’ютерно! графнси, що використовуються в арх1тектурно-мютобуд1вному 
проектуванш (ПР10);

- застосовувати художньо-композицшг засади в арх1тектурно- 
мютобуд1вному проектуванш (ПР11);

- застосовувати сучасш теоретико-методолопчн1 та типолопчш шдходи 
до виршення проблем формування та розвитку архпектурно-мютобуд1вного та 
ландшафтного середовища (ПР12);

- виявляти, анал1зувати та оцшювати потреби i вимоги юпентш i парт- 
Hepie, знаходити ефективш спыьш ршення щодо арх1тектурно-мютобуд1вних 
проекта (ПР13);

- обирати ращональш архггектурш рпнення на основ! анал1зу ефектив- 
носН конструктивних, шженерно-техшчних систем, буд1вельних матер1ал1в i ви- 
po6ie та декоративно-оздоблювальних MaTepianiB (ПР14);
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- забезпечувати дотримання саштарно-ппешчних, шженерно- 
техшчних, економ1чних, безпекових нормативних вимог в архггектурно- 
м1стобуд1вному проектуванн1 (ПР15);

- розумгги сощально-економ1чш, еколопчш, етичш й естетичш наслщ- 
ки пропонованих рш ень у сфер! архггектури та мютобудування (ПР16);

- застосовувати енергоефективш та шии шновацшш технологи при 
проектуванш арх^ектурних об’екив (ПР17);

- органгзовувати презентацй та обговорення проектт арх1тектурно- 
мютобуд1вного i ландшафтного середовища (ПР19);

- вмгги систематизувати етапи i напрями вторичного розвитку класич- 
них i сучасних художшх стшпв в архггектурно-мютобуд1вному, дизайнерському i 
садово-парковому мистецтв1 (ПР20);

- знати типолопчш особливост1 архйгектури аеровокзальних буд1вель i 
комплексе, шших буд1вель автцшного типу, технолопчш вимоги до !х проекту- 
вання та бyдiвництвa (ПР21);

- розумгги сучасш тенденцй та стильов1 напрямки в apxiTeKTypi i дизай- 
Hi та особливосп розвитку украшсько! арх1тектури (ПР22);

- знати особливосп нових Marepianie та умгги !х використовувати як у 
буд1вництв1 споруд, так i в дизаши штер’еру та ландшафту (ПР23);

- використовувати TBOpni пщходи до пошуку архггектурно! форми, ро
зумгги значения образу арх1тектурного об’екту та умгги його втшювати у проек
тах, розумгги наслщки психоемоцшного впливу образу об’екту на людину (ПР24);

- застосовувати синтез ргзних вщцв мистептв в архитектурному об’екп 
(ПР25);

- реферувати л1тературу, робити повщомлення i презентацй для профе-
•  и  •« • • •  •  *  •  WС1ИН01 аудитора i спшьноти мешканщв и управлшщв з метою пропагування су

часних щей гумашзацп й гармонгзацй архитектуру та мютобудування (ПР26);
- дотримуватись правил професшно! етики в галуз1 архггектури та мю- 

тобудування (ПР27).

1.3. Як1 компетентносп дае можливють здобути навчальна дисциплша
Навчальна дисциплша дае можливють здобути так1 компетентности
а) загальм:
- знания та розумшня предметно! облает! i професшно! д1яльносп (ЗК1);
- здатнють виявляти, ставити та вирипувати проблеми в галуз1 арх1тектури 

та мютобудування (ЗК2);
- здатнють до адаптацй та дй в новш ситуацй (ЗКЗ);
- здатнють спшкуватися з представниками шших професшних труп р1зного 

р!вня (з експертами з шших галузей знань/вщцв економ1чно! д1яльносп) (ЗК5);
- здатнють дшти на основ! етичних м1ркувань, мотив ie (ЗК6);
- здатнють приймати обгрунтоваш ршення (ЗК7);
- навички м!жособистюно! взаемодй (ЗК8);



Система менеджменту якосл. Шифр СМЯНАУ
Робоча програма документа РПНД 10.01.04-01-2022

навчально1 дисцигипни
«Бу/цвл1 та споруди аеропорив» стор. 7 з 19

- здатшсть збершати та примножувати моральш, кyльтypнi, науков! цшносп 
i досягнення cycпiльcтвa на основ! розумшня icTopii та законом1рностей розвитку 
предметно! облает!, !х м!сця у загальнш систем! знань про природу i суспшьство 
та у розвитку суспшьства, техшки i технолопй, використовувати pi3Hi види та фо- 
рми рухово! активноси для активного вщпочинку та ведения здорового способу 
життя (ЗК10);

- здатшсть неперервно вчитися i оволод!вати сучасними знаниями з ме
тою шдвищення власного профеейного р!вня та розширення св!тогляду (ЗК11);

- здатшсть приймати обгрунтоваш р!шення через пошук, обробку та 
анал!з шформацй з р!зних джерел (здатн!сть до абстрактного просторового мис- 
лення, анал!зу та синтезу) (ЗК12);

- здатшсть працювати автономно, безпечно i вщповщально при розроб- 
щ проекпв (3K13);

б) фаховг.
- уевщомлення сощ ально-екоштчних i культурних аспект!в арх!тектури та 

мютобудування (ФК01);
- здатн!сть застосовувати теорй, методи i принципи ф!зико-математичних, 

природничих наук, комп’ютерних технолог!й для розв’язання складних cneijiajii- 
зованих задач арх!тектури та м!стобудування (ФК02);

- уевщомлення особливостей розвитку юторичних i сучасних стил!в в apxi- 
тектур!, м!стобудуванн!, мистецтв! та дизайн! Украши та заруб!жних краш 
(ФКОЗ);

- здатшсть дотримуватися вимог законодавства, буд!вельних норм, стандар- 
Tie i правил, техшчних регламент!в, !нших нормативних докуменпв у сфер! буд!- 
вництва, мютобудування, арх!тектури, дизайну арх!тектурного середовища та 
ландшафтного проектування (ФК04);

- здатшсть до анашзу i оц!нювання природно-юпматичних, еколопчних, ш- 
женерно-техн!чних, сощально-демограф!чних i арх!тектурно-м!стобуд!вних умов 
арх!тектурного проектування (ФК05);

- здатшсть до виконання техшчних i художн!х зображень для використання 
в арх!тектурно-м!стобуд!вному, арх!тектурно-дизайнерському i ландшафтному 
проектуванш (ФК06);

- уевщомлення основних закон!в i принцишв арх!тектурно-м!стобуд!вно! 
композицп, формування художнього образу i стилю в npoueci проектування буд!- 
вель i споруд, м!стобуд!вних, арх!тектурно-середовищних i ландшафтних об’ектАв 
(ФК07);

- уевщомлення теоретико-методолопчних основ арх!тектурного проекту
вання буд!вель i споруд, м!стобуд!вних, арх!тектурно-середовищних i ландшафт
них об’ектАв (ФК08);

- здатшсть розробляти арх!тектурно-художш, функцюнальш, об’емно- 
планувальн! та конструктивн! ршення, а також виконувати креслення, готувати 
документацйо арх!тектурно-м!стобуд!вних npoeicriB (ФК09);
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- здатн1сть до участ1 в шдготовщ арх1тектурно-планувальних завдань на 
проектування, в оргашзацп розробки архггектурно-мютобуд1вних, архггектурно- 
середовищних i ландшафтных проекте (ФК10);

- здатшсть до ефективно! робота в колектив^ а також до сшвпращ з юнен- 
тами, постачальниками, шшими партнерами та громадсьюстю при розробленш, 
узгодженн1 i публ1чному обговоренн1 арх1тектурних проектт (ФК11);

- усвщомлення особливостей використання р1зних тишв конструктивных та 
шженерних систем i мереж, i'x розрахункт в арх1тектурно-мютобуд1вному проек- 
туванн1 (ФК12);

- здатшсть до розроблення архггектурно-мютобуд1вних рннень з урахуван- 
ням безпекових i саштарно-ппешчних, шженерно-техшчних i енергозбершаючих, 
техшко-економ1чних вимог i розрахунюв (ФК13);

- усвщомлення особливостей застосування сучасних бyдiвeльниx мате- 
р1ал1в, вироб1в i конструкцш, а також технологш при CTBopeHHi об’ектт буд1вниц- 
тва, мютобудування та архггектури (ФК14);

- здатшсть до здшснення комп’ютерного моделювання, в1зуал1заци, ма- 
кетування i подготовки наочних шюстративних матер1ал1в до архп-ектурно- 
м1стобуд1вних проектт (ФК15);

- усвщомлення загальних теоретичных, методичных i творчих засад ар- 
xiTeicrypHoro проектування (ФК16);

- усвщомлення теоретичных основ мютобудування та здатшсть застосо- 
вувати lx для розв’язання складных спещал1зованих задач (ФК17);

- усвщомлення теоретичных основ арх1тектури буд1вель i споруд, основ 
реконструкцн арх1тектурних об’ектт та здатшсть застосовувати i'x для 
розв’язання складных спещал^зованих задач (ФК18);

- здатшсть застосовувати теоретичш основи дизайну арх1тектурного 
середовища для розв’язання складных спещал1зованих задач (ФК19);

- здатшсть застосовувати теоретичш основи ландшафтно! архитектуры 
для розв’язання складных спещал1зованих задач (ФК20);

- здатшсть накопичувати i використовувати шформацпо законодавчих 
документе, державных будтельних норм i правил у cфepi арх1тектури, мютобу- 
дування, дизайну, ландшафтного проектування та чггко дотримуватися i'x при 
здшсненш нового буд1вництва, реконструкцн, реставрацн та каштального ремон
ту буд1вель i споруд (ФК21);

- здатшсть до оформления техшчно! документацй, використання засо- 
6ie комп’ютершн В1зуал1заци, виготовлення макет1в i наочних шюстративних ма- 
тер1ал1в до архггектурно-м1стобуд1вних проектт (ФК22);

- здатшсть до розумшня основ дизайну арх1тектурного середовища та 
умшня ix застосовувати при розв’язанш складных спещал1зованих задач (ФК23);

- здатшсть до розумшня теоретичных основ еколопзацн та енергоефек- 
тивност1 буд1вель та ум1ння i'x застосовувати при розв’язанш складных спещаш- 
зованих задач (ФК24);
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- усвщомлення арх1тектури як одного i3 вид1в мистецтва та здатшсть до 
створення художнього образу для здшснення певного психоемоцШного впливу на 
людину (ФК25).

1.4. МЬкдисциплшарш зв’язки
Дана дисциплша базуеться на знаниях таких дисциплш: «Арх1тектурне 

проектування», «1стор1я арх1тектури», «Теоретичн1 та методичш основи архггек- 
турного проектування», «Основи геодезй», «Матер1алознавство», «Типолопя бу- 
Д1вель та споруд», «Основи теорп споруд та буд1вельна ф1зика», «Основи екологй 
та безпека життед1яльностй>, «Арх^ектурш конструкцй», «Технолопя буд1вницт- 
ва», «Teopia мютобудування», «1нженерний благоустрш населених М1сць i транс
п о р т а  система», «1нженерне обладнання буд1вель» та е базою для виконання 
квал1ф1кацшно1 робота.

2. Програма навчальноУ дисциплши

2.1. Змйгг навчальноУ дисциплши
Навчальний матер1ал дисциплши структурований за модульним принципом 

i складаеться з одного навчального модуля, а саме навчального модуля №1 «Бу- 
д!вл! та споруди аеропорНв», який е лопчною завершеною, вщносно самостш- 
ною, ц1Л1Сною частиною навчально! дисциплши, засвоення яко! передбачае про
ведения модульно'1 контрольно! робота та анализ результаив й виконання.

2.2. Модульне структурування та штегроваш вимоги до кожного модуля

Модуль №1 «Буд1вл1 та споруди аеропорНв»
[нтегроваш вимоги модуля №1:
- оволодтня знаниями:
а) теоретичних основ та метод1в проектування буд1вель та споруд аеропор- 

Tie i3 урахуванням м1стобуд1вних аспектт, технолопчних та типолопчних особ- 
ливостей складових аеровокзальних, вантажних та ш. комплекшв; транспортно- 
пересадкових вузл1в, до складу яких входять аеропорти, тощо;

б) теоретичних основ та метод1в декарбошзацй дiяльнocтi аеропорт1в, зок- 
рема, при проектуванш, буд1вництв1 та експлуатаци буд1вель та споруд р13ного 
призначення;

в) нормування вщповщних процеЫв проектування та буд1вництва буд1вель 
та споруд;

- застосування на практищ здобутих знанъ nid час:
а) проектування нових буд1вель та споруд аеропорпв, транспортно- 

пересадкових вузлт, до складу яких входять аеропорти; об’екпв, розташованих 
на приаеродромних територ1ях;
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б) проектування реконструкцп та модершзаци шнуючих буд1вель та споруд 
аеропорт1в, транспортних вузл1в, до складу яких входять аеропорти; а також 
об’екпв, розташованих на приаеродромних територ1ях.

Тема 1. Аеропорти та приаеродромш територп. Загалып вимоги до земе- 
льних дкзянок. Обмеження для забудови

Аеропорт як наземна складова ав'ацшно! транспортно! системи. Типова схема 
функцюнування аеропорту. Генеральний план аеропорта. Загальн1 вимоги до земе- 
льних дшянок. Обмеження для забудови територп aeponopTiB та приаеродромши те- 
pnTOpii. Kлacифiкaцiя aeponopTiB. Класифжащя aepoдpoм iв.

Тема 2. Система «привокзальна площа -  аеровокзальний комплекс -  
перон». Транспортно-пересадков! вузли

C ^aao e i системи «привокзальна площа -  аеровокзальний комплекс -  пе
рон» та технолопчш зв’язки мiж ними. Планувальш зони. Класифжащя. Прийоми 
планувально! оргашзацй та забудови. Транспортно-пересадков1 вузли, до складу 
яких входять аеропорти. Класифжащя. Схеми оргашзацп руху транспорту та ni- 
шоход1в. Особливосп М1стобуд1вних, об’емно-планувальних, конструктивних та 
iнжeнepниx ршень.

Тема 3. Аеровокзальний комплекс: складов!, технолопчш зв’язки, ти- 
полопчш особливосп, принципи блокування

Kлacифiкaцiя аеровокзальних комплекЫв. OcHOBHi концепцп планувальних 
рш ень та принципи оргашзацй технолопчних зав’язю в мiж аеровокзальним ком
плексом i летаками. Технолопчш схеми обслуговування пacaжиpiв та багажа. 
Складов! аеровокзального комплексу основного, допом!жного та спещального 
призначення. Особливосп технолопчних, об’емно-планувальних, конструктивних 
та шженерних pinieHb. Принципи блокування. Особливосп перекриття велико 
пролиших бyдiвeль та споруд.

Тема 4. Аеровокзальний комплекс. Реконструкщя та модерн 1защя
Стратеги розвитку аеропорту та його аеровокзального комплексу. Моделю- 

вання розвитку системи «привокзальна площа -  аеровокзальний комплекс -  пе
рон». Основш етапи розвитку складових аеровокзального комплексу. Прийоми 
змш об’емно-планувальних рш ень бyдiвeль та споруд, мютобуд1вних ситуацш та 
транспортних схем обслуговування пacaжиpiв, багажа, тощо.

Особливосп технолопчних, об’емно-планувальних, конструктивних та 
шженерних рш ень бyдiвeль та споруд, яю реал1зуються пщ час реконструкцп та 
модернизацп.

Тема 5. By/iie ii та споруди техшчного обслуговування повггряних суден

Складов! комплексу техшчного обслуговувашя пов!тряних суден та функ- 
цюнально-технолопчш зв’язки мiж ними. Класифжащя. Особливосп технолопч-
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них, об’емно-планувальних, конструктивних та шженерних ршень бyдiвeль та 
споруд обслуговування повпряних суден. OchobhI вимоги до розмнцення на гене
ральному плаш та проектування. OchobhI принципи блокування. Конструктивн1 
ршення велико пролггних буд1вель ангар1в, ангарних eopiT.

Тема 6. Аеродромно-диспетчерськ1 веж! -  висотш акценти забудови ае- 
ропорпв

Складов! комплексу аеродромно-диспетчерських веж та технолопчш 
зв’язки м1ж ними. Класифжащя. Особливост! розмнцення на генеральному плаш 
аеропорту.

Особливоси технолопчних, архггектурно-планувальних, конструктивних та 
шженерних ршень. OchobhI вимоги до розмнцення на генеральному плаш та 
проектування. Основш принципи блокування буд1вель та споруд.

Тема 7. Вантажний комплекс
Складов! вантажного комплексу та технолопчш звязки м!ж ними. Класифь 

кащя. Особливост! технолопчних, об’емно-планувальних, конструктивних та ш- 
женерних ршень. Основн! вимоги до розмнцення на генеральному план! та прое
ктування. Конструктивш та шженерш ршення велико прол!тних буд!вель.

Тема 8. Декарбонпац1я дшльност! аеропорпв. «Зелена архитектура» ае
ропорпв

Системна штегращя низьковуглецево! пол^ики (декарбон!зац!я) в д!яль- 
н!сть аеропорт!в. Св!това та впчизняна практика. Зниження показник!в негатив- 
них вплив!в д!яльност! aeponopTie на навколишне середовище засобами арх!тек- 
тури. Особливост! конструктивних та !нженерних ршень.

2.3. Тематичний план

№
пор

Назва теми
(тематичного роздшу)

Обсяг навчальних занять (год.)
Денна фо зма навчання

У
сь

ог
о

1(U
ч

го
С

и
рци

1 2 3 4 5 6
М о д у л ь  № 1 « Б у д 1в л 1 т а  сп о р у д и  a e p o n o p T ie »

1.1
Аеропорти та приаеродромн! територ!!'. Загальш 
вимоги до земельних д!лянок. Обмеження для 
забудови

6 семестр

14 2 2
2 8

1.2
Система «привокзальна площа -  аеровокзальний 
комплекс -  перон». Транспортно-пересадков! ву- 
зли

15 2 2
2 9
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1.3
Аеровокзальний комплекс: складов!, технолопчш 
зв’язки, типолопчш особливост!, принципи бло- 
кування

15 2 2
2

9

1.4 Аеровокзальний комплекс. Реконструкц!я та мо
дерн!зашя 15 2 2

2 9

1.5 Буд!вл! та споруди техшчного обслуговування 
пов!тряних суден 15 2 2

2 9

16 Аеродромно-диспетчерсью веж! -  висотн! акцен
та забудови аеропорпв 14 2 2

2 8

1.7 Вантажний комплекс 12 2 2 8

1,8 Декарбошзащя д!яльност! aeponopriB. «Зелена 
арх!тектура» аеропорпв 14 2

2
2 8

1.9 Модульна контрольна робота №1 6 - 2 4
У с ь о г о  за  м о д у л ем  № 1 120 16 32 72

У с ь о г о  за  н а в ч а л ь н о ю  д и с ц и п л 1н ою 120 16 32 72

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧШ МАТЕР1АЛИ 3 ДИСЦИПЛШИ 

ЗЛ. Метод и навчання
При вивченш навчально! дисциплши використовуються наступи! методи на

вчання: вербально комушкативш; наочш (показ шюстрацш, демонстращя слайд1в, 
вщеоролиюв тощо); практичш; кейс-метод (метод ситуацшних вправ).

3.2. Рекомендована лНература
Базова лггература
3.2Л. Про затвердження Державно! цшьово! програми розвитку аеропорпв 

на перюд до 2023 року : Постанова Кабшету MmicTpie Укра!ни вщ 24 лютого 
2016 р. № 126. Офщшний вюник Укра!ни. 2016. № 18. Стор.404.

3.2.2. Про схвалення Нацюнально! транспортно! стратеги Украши на nepi- 
од до 2030 року : Розпорядження Кабшету MmicTpie Украши вщ 30 травня 2018 р. 
№ 430-р. Оф шний в1сник Украши. 2018. № 52. С. 533.

3.2.3. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територш. [На замшу ДБН 
Б.2.2-12:2018; чинш вщ 2019-10-01]. Ввд. оф. Ки!в: Мшрегюн Украши, 2019. 185 
с.

3.2.4. ДБН В.2.2-9:2018. Будинки i споруд. Громадсью будинки та споруди. 
Основш положения. [На замшу ДБН В.2.2-9-2019; чинш з 2019-06-01]. Вид. оф. 
Ки!в: Мшрепон Украши, 2019. 49 с.

3.2.5. ДБН В.2.2-40:2018. 1нклюзившсть будтель i споруд. Основш поло
жения. [На замшу ДБН В.2.2-17:2006; чинш вщ 2019-04-01]. Вид. оф. Кш'в: Мш
репон Украши, 2018. 70 с.

3.2.6. 1нженерш основи аеропортобудування: навч. пос!бник /
О. I. Лапенко, О. В. Родченко, С. М. Скребнева [та ш.]. Ки!в : НАУ, 2017. 316 с.
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3.2.7. Проектування aeponopTiB: шдручник / М. Ф. Дмитриченко, М. М. 
Дмитр1ев, М. О. Папченко [таш.]. Кш'в : НТУ, 2010. 248 с.

3.2.8. Проектування та буд1вництво аеродромних комплекНв: монограф1я / 
Г. М. Агеева, Л. Г. Турина, О. М. Дубик [та ш.]; за заг. ред. В. В. Карпова. 
Херсон: Олд1+, 2022. 336 с.

3.2.9. Ashford, Norman. Airport engineering : planning, design, and development 
of 21st century airports / Norman J. Ashford, Saleh Mumayiz, Paul H. Wright. -  4th ed. 
-  New Jersey: John Wiley and Sons, Inc, 2011. 796 p.

ДопомЬкна литература
3.2.10. Агеева Г. М. Розв’язання мютобуд1вних проблем аеропортобудуван- 

ня: освггшй акцент. European ways of the development of modem engineering 
research : Collective monograph. Riga : Вaltija Publishing, 2021. С. 1- 25.

3.2.11. Агеева Г. M. Урбашзащя територш, наближених до aeponopTiB -  
прюритет подготовки фах1вщв з мютобудування в Нацюнальному ав1ацшному 
ушверситеп Украши. АрхИектура, бyдiвництвo, дизайн в освпньому npocTopi : 
колективна мoнoгpaфiя. За заг. ред. В. В. Карпова. Рига : Baltija Publishing, 2021. 
С. 8-39.

3.2.12. Агеева Г. М., Вент О. В. Реконструкщя архитектурного середовища 
аеропорНв. Архггектурний вюникКНУБА. 2018. №14-15. С. 530-540.

3.2.13. Агеева Г. М. Аеродромно-диспетчерсью вeжi -  мед!адомшанти мак- 
росередовища aeponopTiB. Мютобудування та територ1альне планування. 2019. 
Вип.70. С. 27-43.

3.2.14. Агеева Г. М. Декарбошзащя д1яльност1 аеропорНв. Проблеми розви- 
тку мюького середовища. 2019. № 1 (22). С. 16-32.

3.2.15. Агеева Г. М., Каф1ев К. П. Проблеми вщновлення буд1вництва масш- 
табних шфраструктурних споруд шсля довготривало! перерви. Вюник Приднш- 
ровсько! державно! академй бyдiвництвa та архггектури. 2020. № 3. С. 10-23.

3.2.16. KaciM Мухаммед БаНм. Роль пасажирських термшал1в у формоутво- 
ренш майбутн1х аеровокзал1в. Промислове буд1вництво та шженерш споруди. 2018. 
№ 4. С. 44-47.

3.2.17. Семикша О. В. 3.2.10.Головш тенденцп розвитку сучасних аеропор- 
тов. Сучасш проблеми архггектури та мютобудування. 2021. № 59. С. 306-315.

3.2.18. Agieieva, G., Tymoshenko, М. and Bzhezovska, N., 2019. Planing 
organization of macro environment of the airports. In: National Aviation University, 
AVIA-2019, Proceedings o f the XIV International Scientific Conference, Kyiv, April 
23-25 2019. Kyiv, pp. 21.1-21.5.

3.2.19. Savchenko V., Agieieva G. Project proposals for the construction o f the 
passenger terminal at the airport «Vinnitsa». The seventh word congress aviation in the 
XXI-st century' "Safety in Aviation and Space Technologies" September 19-21.2016, 
Kyiv, Ukraine: Proceedings. P.10.1.5-10.1.8.
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3.2.20. Strelkova G. G., Agieieva G. М. Analysis of implementing the ISO 
50001:2011 standard in aviation segment of transport economy sector. Вюник Нацю- 
нального ушверситету "JlbBiecbKa шштехшка". 2014. № 799. С. 122-128.

3 .3 .Гнформацшш ресурси в штернеИ
3.3.1. Освггаьо-професшна програма «Дизайн арх1тектурного середовища» 

першого (бакалаврського) р1вня вищо! осв1ти // Факультет арх1тектури, буд1вниц- 
тва та дизайну Н А У : веб-сайт. URL:
http://iap.nau.edu.ua/images/30_05_l 8/2018_OPP_Bak_Arch.pdf

3.3.2. Науково-техшчна б1блютека НАУ // Науково-техшчна б1блютека НАУ: 
веб-сайт. URL: http://www.lib.nau.edu.ua/main/

3.3.3. Репозиторш Нацюнального Ав1ацшного Ушверситету // Репозиторш 
Нацюнального Ав1ащйного Ушверситету : веб-сайт. URL: https://er.nau.edu.ua/

3.3.4. Державна наукова apxiтeктypнo-бyдiвeльнa бiблioтeкa iMeHi В. Г. Забо
лотного // Державна наукова apxiтeктypнo-бyдiвeльнa бiблioтeкa iMeHi В. Г. Забо
лотного : веб-сайт. URL: http://www.dnabb.org/

3.3.5. Нацюнальна б1блютека Украши iMeHi В. I. Вернадського // Нац1ональ- 
на бiблioтeкa Украши iMeHi В. I. Вернадського: веб-сайт. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦ1НЮВАННЯ НАБУТИХ 
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМШЬ

4.1. Ou,irnoBaHHB окремих вщдв виконано! студентом навчально! робота 
здшснюеться в балах вщповАдно до табл.4.1.

Таблица 4.1

Вид Мах кшькють
навчально! робота балт

6 семестр

М одуль №  1 «Б уд1вл1 та споруди аеропорт1в»

Види навчально1 робота бали
ГТрактачн1/виконання окремих завдань (8x10 бал1в) 80 (су марна)
Для допуску до виконання модулыюХ коитролыкп робхт и № 1  
студент м ае набрати не менше

48 бал1в

Виконання модульно'1 контрольно! робота №1 20 башв
У сь о го  за м одул ем  № 1 100

У сь ого  за д и с ц и п л ш о ю 100

4.2. Виконаш вида навчально! робота зараховуються студенту, якщо eiH 
отримав за них позитивну рейтингову ощнку.

http://iap.nau.edu.ua/images/30_05_l
http://www.lib.nau.edu.ua/main/
https://er.nau.edu.ua/
http://www.dnabb.org/
http://www.nbuv.gov.ua/
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4.3. Залжова рейтингова ощнка визначаеться (в балах та за нацюнальною 
шкалою) за результатами виконання ecix вид1в навчально! роботи впродовж семе
стру.

4.4. Сума рейтингових ощнок, отриманих студентом за окрем1 вида викона- 
но! навчально! роботи, становить поточну модульну рейтингову оцшку, яка зано
ситься до вщомосп модульного контролю.

4.5. Пщсумкова семестрова рейтингова ощнка, перераховуеться в оцшку за 
нацюнальною шкалою та шкалою ECTS.

4.6. Пщсумкова семестрова рейтингова ощнка в балах, за нацюнальною 
шкалою та шкалою ECTS заноситься до залжово-екзаменащйно! вщомостц нав
чально! картки та залжово! книжки студента, наприклад, так: 92/Ыдм./Л, 
87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/3adoe./D, 65/3adoe./E тощо.

4.7. Пщсумкова рейтингова ощнка з дисциплши дор1внюе пщсумковш се- 
местров1й рейтингов1й оцшщ. Зазначена пщсумкова рейтингова ощнка з дасцип- 
Л1ни заноситься до Додатку до диплома.
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(Ф 03.02-01)
А РК У Ш  П О Ш И РЕН Н Я  ДО К У М Е Н Т А  ________________

№
прим.

Куди
передано

(пщроздш)

Дата
видач1 П.1.Б. отримувача П ущ ие

отримувача ПримИки

У
ct /0.010¥ 01 у /  лл 0. Ж> Q $ 0 .

(Ф 03.02-02)
АРКУШ  О ЗН А Й О М Л Е Н Н Я  3 Д О К У М Е Н Т О М  _______________

№
пор. Пр1звище iM'a по-батьков1

Пщпис
ознайомлено!

оробч

Дата
ознайом-

лення
ПримНки

< Л / .
-

(Ф 03.02-04)
А РК У Ш  РЕ Е С Т РА Ц П  Р Е В 1 3 П ________________

№
пор. Пр1звище гм'я по-батьков) Дата рев1зи Пщпис Висновок щодо 

адекватност!

(Ф 03.02-03)
А РК У Ш  ОБЛ1КУ ЗМ Ш

№
змши

№ листа (стор)нки) Пщпис
особи,

яка
внесла
ЗМ1Ну

Дата
внесения

змши

Дата
введения

змшиЗмшеного Замшеного Нового Анульо-
ваного

(Ф 03.02-32)
У ЗГО Д Ж ЕН Н Я  3M IH

Пщпис 1нйцали, пр1звище Посада Дата

Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено



Г
С илабус навчальноТ дисципл1ни  
«Буд1вл1 та споруди аеропорззв»  
освггньо-професш но'! програми  

«Д изайн архггектурного середовищ а»
Галузь знань: 19 «Архггектура та бущ вництво»  

С пеш альш сть: 191 «Архггектура та м ктобудування»
7о mcmKS^i 1*1 
Ййи Ж А

P ieeH b  вищ о1 освгги Перший (бакалаврський)
С татус дисциплш и Навчальна дисципл1на в1льного вибору здобувач1в вищо! осв!ти 

(нефаховий виб1р)
К урс 3
Семестр 6
О бсяг дисциплш и, 
кредита СКТС /години

4 , 0 / 1 2 0

М ова викладання Украшська
Щ о буде вивчатися (пре
дм ет вивчення)

Теоретичн1 основи та методи проектування буд!вель та споруд 
аеропорт1в 13 урахуванням м1стобуд1вних аспектов, технолопчних 
та таполопчних особливостей складових аеровокзальних, ванта- 
жних та ш. комплекс!в; транспортно-пересадкових вузлзв, до 
складу яких входять аеропорти, тощо. Теоретичш основи та ме
тоди декарбошзацй дшльност1 аеропорт1в, зокрема, при проекту- 
ванш, буд1вництв1 та експлуатацй буд1вель та споруд р1зного при- 
значення. Нормування вщповщних процеФв проектування та бу- 
Д1вництва

Ч ом у це цпсаво/треба ви- 
вчати (мета)

Курс спрямований на поглиблення теоретичних знань та форму- 
вання практичних навичок систематизацй шформацй та розроб- 
лення основних принцишв та перспектив забудови територй ае- 
ропорпв та приаеродромних територш; проектування та будзвни- 
цтва буд1вель та споруд, зокрема, складових аеропортових та ван- 
тажних комплекс1в, ангар1в, аеродромно-диспетчерських веж; а 
також транспортно-пересадкових вузл1в, до складу яких входять 
аеропорти, тощо; системно! ште грани низьковуглецево! пол!ти- 
ки (декарбошзацй) в д1яльшсть аеропорт1в на етапах проектуван
ня, буд1вництва та експлуатацй'

Ч ом у можна навчитися  
(результата навчання)

Здобути знания для проектування, буд1вництва та експлуатацй' 
буд1вель та споруд аеропортт, транспортно-пересадкових вузл1в, 
до складу яких входять аеропорти.

Я к можна користуватися  
набутими знаниями i 
ум ш ням и (ком петентно-
CTi)

Знания теоретичних основ та методm проектування буд1вель та 
споруд аеропорт1в дозволяе розробляти та реал гзову вата проекта 
!х буд1вництва, експлуатацй, реконструкцй' та модерн1зацй; об- 
грунтовувати виб1р мютобудгвних, технолог1чних, об’емно- 
планувальних, конструктивних та шженерних ршень; сприяти 
системно! штеграцп низьковуглецево! пол1тики (декарбошзацй) 
в д1яльн1сть аеропорт1в; анал1зувати та синтезувати нов1 1де! при 
д1ях в нештатних ситуащях; впроваджувати дослздницьку та 
шновацшну д1яльнють, тощо.

Н авчальна л оп сти к а Змкнг дисциплш и:
М одуль № 1 «Б уд1вд1 та споруди аеропорН в». Аеропорти та 
приаеродромн1 територй. Загальш вимоги до земельних дшянок. 
Обмеження для забудови. Система «привокзальна площа -  аеро- 
вокзальний комплекс -  перон». Транспортно-пересадков1 вузли.



Аеровокзальний комплекс: складов!, технолопчш зв’язки, типо- 
лопчш особливост!, принципи блокування. Реконструкщя та мо- 
дершзащя. Буд1вл1 та споруди техшчного обслуговування пов1т- 
ряних суден. Аеродромно-диспетчерськ! веян -  висотш акценти 
забудови аеропорттв. Вантажний комплекс. Декарбошзащя д1яль- 
HOCTi аеропорт1в. «Зелена арх1тектура» аеропорт1в.
Види занять: лекци, практичш заняття.
М етоди навчання
вербально комушкативш; наочш (показ шюстрацш, демонстращя 
слайд! в, вщеорюлик!в тощо); практичш; кейс-метод (метод ситуа- 
щйних вправ).
Ф орма навчання: очна.

П ререквпити

1

«Арх!тектурне проектування», «1стор!я арх!тектури», «Теоретачш 
та методичн! основи арх!тектурного проектування», «Основи гео- 
дез!!», «Матер!алознавство», «Типолопя буд!вель та споруд», 
«Основи теорп споруд та буд!вельна ф!зика», «Основи еколот!! та 
безпека житгедаяльносп», «Архтектурш конструкц!!», «Техноло- 
пя буд!вництва», «Теор1я м!стобудування», «1нженерний благоу- 
стр!й населених м!сць i транспортна система», «Гнженерне облад- 
нання буд!вель»

П ореквпити Виконання квал!ф!кацшно! робота
1нформацш не забезпе- 
чення з реп ози тарш  та 
ф онду Н ТБ НАУ

Науково-техн1чна 6i6jiioreKa НАУ:
1. 1нженерш основи аеропортобудування : навч. поЫбник /
0. I. Лапенко, О. В. Родченко, С. М. Скребнева [та ш.]. Ки!в : 
НАУ, 2017. 316 с.
2. Проектування та буд!вництво аеродромних комплекс!в: моног- 
раф]я / Г. М. Агеева, Л. Г. Гуртша, О. М. Дубик [та ш.]; за заг. 
ред. В. В. Карпова. Херсон: Олд!+, 2022. 336 с.
3. Ashford, Norman. Airport engineering : planning, design, and 
development of 21st century airports / Norman J. Ashford, Saleh 
Mumayiz, Paul H. Wright. -  4th ed. -  New Jersey: John Wiley and 
Sons, Inc, 2011. 796 p.
Репозиторш  НАУ:
1. Агеева Г. М. Розв’язання м!стобуд1вних проблем аеро
портобудування: осв1тнш акцент. European ways of the 
development of modem engineering research : Collective monograph. 
Riga : Baltija Publishing, 2021. C. 1- 25.
2. Агеева Г. M. Урбашзащя територш, наближених до аеропортзв 
-  прюритет подготовки фaxiвцiв з мютобудування в Нацюнально- 
му ав1ацшному ушверситетт Украши. Архтектура, буд1вництво, 
дизайн в освтньому простор! : колективна монограф1я. За заг. 
ред. В. В. Карпова. Рига: Baltija Publishing, 2021. С. 8-39.
3. Агеева Г. М., Вент О. В. Реконструкция архтектурного середо- 
вища аеропорттв. Арх1тектурний вюник КНУБА. 2018. №14-15. 
С. 530-540.
4. Агеева Г. М. Аеродромно-диспетчерсью веж1 -  мед1адом1нанта 
макросередовища aeponopTie. М1стобудування та територ!альне 
планування. 2019. Вип.70. С. 27-43.
5. Агеева Г. М. Декарбошзашя д1яльност1 aeponopTie. Проблеми 
розвитку MicbKoro середовища. 2019. № 1 (22). С. 16-32.
6. Агеева Г. М. Наземна складова оргашзацп транспортного об
слуговування ав1ацшних пасажир1в // Проблеми оргашзацп пере- 
везень та управл1ння на повПряному транспорт!: зб1рник MaTepia- 
nie м!жнародно! науково-практично! конференщ!. -  Нашональний
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автшйний ушверситет. - Кшв, 2021. -  С. 345-347.
7. KaciM Мухаммед Башм. Роль пасажирських терм i нал i в у фор- 
моутворенн1 майбутшх аеровокзал1в. Промислове буд1вництво та 
шженерш спору-ди. 2018. № 4. С. 44-47.
8. Семикша О. В. 3.2.10.Головш тенденцй розвитку сучасних ае- 
ропортов. Сучасш проблеми архиектури та м1стобудування. 2021. 
№59. С. 306-315.
9. Agieieva, G., Tymoshenko, М. and Bzhezovska, N., 2019. 
Planing organization of macro environment of the airports. In: 
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 
congress aviation in the XXl-st century' "Safety in Aviation and Space 
Technologies" September 19-21.2016, Kyiv, Ukraine: Proceedings. 
P.10.1.5-10.1.8.
11. Strelkova G. G., Agieieva G. M. Analysis of implementing the 
ISO 50001:2011 standard in aviation segment of transport economy 
sector. BicHHK Нацюнального ушверситету "Льв1вська noaiTexHi- 
ка". 2014. №799. С. 122-128.

Л окащ я та матер1ально- 
техш чне забезпечення

Мультимедшна аудитс^я, проектор.

С еместровий контроль, 
екзам енацш на методика

Модульна контрольна робота, РГР, залпе.

Кафедра Комп’ютерних технологий буд1вництва та реконструкцн аеропор- 
Tie

Ф акультет Арх1тектури, буд1вництва та дизайну
Викладач 1 А Г е е В А  ГА Л И Н А  М И КО ЛА1ВН А  

Д1йсний член
А кадемн буд!вництва У краш и  
Посада: доцент
Науковий стушнь: кандидат техн1'чних 
наук
В чене звания: старший науковий 
сшвробиник

П рофайл викладача:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=lKQrvRcAAAAJ&hl=ru 
http: //www. lib. паи. edu. ua/naukpraci/teacher. php? id= 113 54

Тел.: (044) 406 71 65 
E-m ail: Agieieva@nau.edu.ua 
Робоче мкце: ауд.4.206

О ригш альш сть нав- 
чально¥ диенипл inn

Авторський курс, спрямований на вивчення особливостей розвит
ку транспортно! галузк зокрема, аеропорт1в та приаеродромних 
територш у контекст Haцioнaльнoi транспортно! стратеги Укра!- 
ни на пер4од до 2030 року.

Л ш к  на дисциш нну Електронний ресурс:
https ://ег. паи. edu. ua/handle/NAU/

https://scholar.google.com.ua/citations?user=lKQrvRcAAAAJ&hl=ru
mailto:Agieieva@nau.edu.ua

