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Мета вивчення дисципліни

Метою
викладання
навчальної
дисципліни
«Воднотранспортне законодавство» є формування у
студентів системних знань та розуміння
концептуальних засад в сфері організаційноправових аспектів в сфері логістики і як
інструменту ринкової економіки, , набуття ними
умінь та навичок ефективного управління
матеріальними потоками у сфері логістичної
діяльності на водному транспорті.
Інтегральна компетентність,
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та
загальні компетентності, спеціальні розуміння професійної діяльності
(фахові) компетентності
ФК5. Здатність застосовувати знання засад і
змісту інститутів міжнародного публічного
права, а також міжнародного приватного права.
ФК8. Знання і розуміння особливостей реалізації
та
застосування
норм
матеріального
і
процесуального права
ФК14. Здатність до консультування з правових
питань, зокрема, можливих способів захисту
прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог
професійної етики, належного дотримання норм
щодо нерозголошення персональних даних та
конфіденційної інформації.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1. Поняття та правова основа діяльності водного транспорту
1. Міжнародні конвенції, як джерело діяльності водного транспорту
2. Національні НПА
3. Поняття та склад морського транспорту
4. Поняття та види мореплавства та судноплавства
Тема 2. Правове забезпечення діяльності державних органів в сфері
управління водним транспортом
1. Система управління морським транспортом України
2. Правове забезпечення діяльності Морської адміністрації
Тема 3. Правове регулювання діяльності морських та річкових портів
1. Правовий статус морських та річкових портів
2. Правовий статус начальника порту
3. Правовий статус капітана порту
Тема 4. Нормативно-правова база діяльності внутрішнього водного
транспорту.
1. Особливості правового регулювання доступу іноземних суден у внутрішні водні шляхи
2. Правовий статус та режим внутрішніх водних шляхів
Тема 5. Правове регулювання забезпечення безпеки на водному транспорті
1. Організаційно-правові вимоги забезпечення навігаційної безпеки
2. Правове регулювання забезпечення безпеки в портах та біля причалів
Тема 6. Організаційно-правові засади діяльності морських та річкових суден
1. Поняття, види та правовий статус морського та річкового судна
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2. Реєстрація суден
3. Особливості ідентифікації суден
Тема 7. Правові аспекти підготовки екіпажів на морських та річкових суднах
1. Правовий статус суднового екіпажу
2. Мінімальний склад екіпажу суден
3. Правові вимоги до підготовки членів екіпажів суден

Тема 8. Особливості імплементації Законодавства ЄС в сфері водного транспорту
1. Правові аспекти виконання міжнародних зобов’язань України
2. Вимоги законодавства ЄС в сфері водного транспорту
Програмні результати навчання
ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані
судження на основі аналізу відомої проблеми
ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих
фактичних обставин (даних) з достатньою
обґрунтованістю
ПРН 20. Пояснювати природу та зміст основних
правових явищ і процесів.
ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних
правових ситуаціях, виокремлювати юридично
значущі факти і формувати обґрунтовані правові
висновки
Форми поточного та підсумкового
Поточний контроль: практичні роботи (10) — 50
контролю
бал.
Проміжний контроль: модульні контрольні
роботи (2) — 10 балів
Підсумковий контроль: залік — 40 балів
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Залік
Питання 1
20 балів

Пр
№1
10

Пр
№2
10

Пр
№.3
10
МКР 1
5 балів

Питання 2
20 балів

Практична робота
Пр
Пр
Пр
Пр
Пр
Пр
№4
№5
№6
№7
№8
№9
10
10
10
10
10
10
Модульні контрольні роботи (МКР)
МКР 2
5 балів

СУМА
40 балів

Пр
№10
10

Сума
50

СУМА
10 балів

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЕСТS
Оцінка в
балах
90—100

80—89

Оцінка за
національною
шкалою
Відмінно
(«зараховано»)

Добре
(«зараховано»)

А

В

С

75—79

65—74

Оцінка

Задовільно
(«зараховано»)

D

Оцінка за шкалою ЕСТS
Пояснення
«Відмінно» — теоретичний зміст курсу
освоєний цілком, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання виконанні в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
«Дуже добре» — теоретичний зміст курсу
освоєний цілком, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання виконанні,
якість виконання більшості з них оцінено
числом балів, близьким до максимального,
робота з двома - трьома незначними помилками.
«Добре» — теоретичний зміст курсу освоєний
цілком, практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання виконанні, якість виконання жодного з
них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з
декількома незначними помилками, або з
однією - двома значними помилками.
«Задовільно» — теоретичний зміст курсу
освоєний не повністю, але прогалини не носять
істотного характеру, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в
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60—64

21—59

1—20

основному сформовані, більшість передбачених
програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань, містять
помилки, робота з трьома значними помилками.
Е
«Достатньо» — теоретичний зміст курсу
освоєний частково, деякі практичні навички
роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не
виконані, або якість виконання деяких з них
оцінено
числом
балів,
близьким
до
мінімального, робота, що задовольняє мінімум
критеріїв оцінки.
Незадовільно
FX
«Умовно незадовільно» — теоретичний зміст
(«не
курсу освоєний частково, необхідні практичні
зараховано»)
навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних
завдань не виконано, або якість їхнього
виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній
роботі над матеріалом курсу можливе
підвищення якості виконання навчальних
завдань (з можливістю повторного складання),
робота що потребує доробки
F
«Безумовно незадовільно» — теоретичний зміст
курсу не освоєно, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, всі виконані навчальні
завдання містять грубі помилки, додаткова
самостійна робота над матеріалом курсу не
приведе до значимого підвищення якості
виконання навчальних завдань, робота, що
потребує повної переробки
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