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1. Загальний опис навчальної дисципліни.
Мета вивчення навчальної дисципліни «Морське право» - ознайомлення курсантівстудентiв із змістом системи міжнародно-правового регулювання морського судноплавства
та використання Світового океану.
Мова навчання – українська.
Статус дисципліни – вибіркова .
Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче компетентностей та
досягнення програмних результатів навчання:
- здатність застосовувати курсантами/студентами навичок юридичного аналізу змісту
джерел міжнародного морського права i міжнародного приватного морського права,
резолюцій IMO, актів національного законодавства та використання iх в процесi роботи
для забеспечення безпеки життедіяльності на судні й судноплавства в цілому;
- уміння розробляти проекти угод, інших необхідних юридичних актів і документів.
Програмні результати навчання передбачають здобуття курсантами/студентами
знань, умінь та навичок, необхідних для розв’язування питаннь пов’язаних з міжнародноправовим регулюванням морського торгівельного судноплавства та використанням
Світового океану.
Кількість кредитів ЄКТС - 4 (чотири).
Форма підсумкового контролю:
Денна форма навчання: 4 СВ – Залік
3 ЕСЕУ - Іспит
4 ЕСЕУ – Іспит
Заочна форма навчання: 3 СВ (4,5 р.н.) – Іспит
2 СВ (ск.ф.н.) – Іспит
3 ЕСЕУ (ск.ф.н.) – Іспит

2. Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною.
Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Морське право» передбачає
здобуття курсантом / студентом наступних результатів навчання .
Курсанти/студенти повинні знати:
- основні положення морського права та міжнародного морського права;
- джерела морського права;
- міжнародно-правовий режим морських просторів;
- управління морським транспортом України;
- договір морських перевезень;
- договір морських перевезень пасажирів, вантажу та ручної поклажі;
- правове регулювання господарчих операцій морських портів України;
- забезпечення безпеки мореплавства.
Курсанти/студенти повинні вміти:
- застосовувати знання основних положень морського права та міжнародного
морського права на практиці;
- використовувати джерела морського права як закони прямої дії;
- орієнтуватися в системі чинного законодавства;
- визначати вірну юридичну кваліфікацію в межах своїх безпосередніх професійних
обов’язків;
- розробляти проекти угод, інших необхідних юридичних актів і документів.

3. Програма, структура (тематичний план) навчальної

дисципліни.
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4. Теми практичних занять

Назви розділів і тем

Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ МОРСЬКОГО
ПРАВА. ПРАВОВИЙ СТАТУС МОРСЬКОГО СУДНА ТА
ЕКІПАЖУ СУДНА.
Тема 2.МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МОРСЬКИХ
ПРОСТОРІВ, ПЕРЕБУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ В НИХ.
Тема 3.ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ФУНКЦІЇ МОРСЬКОГО ПОРТУ.
Тема 4.МІЖНАРОДНІ МІЖУРЯДОВІ ТА НЕУРЯДОВІ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО ПРАВА.
Тема 5. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
МОРЕПЛАВСТВА.

 Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання
навчання
4СВ/3СМ/ 3СВ(4,5)/
4СМ
2уСВ/
3уСМ
4/4/4
1/1/2

3/4/3
-/-/1----??
4/4/3
2/3/2

1/1/2
-/- /1

4/4/4

1/1/2

Тема
6.
ПРАВОВЕ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ.

РЕГОЛЮВАННЯ

МІЖНАРОДНИХ

Тема 7. АРЕШТ МОРСЬКОГО СУДНА ТА ВРЕГОЛЮВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ СПОРІВ.

22/24/20

3/3/2

1/1 /2

2/2/2

-/-/2

4/4/12

5. Завдання для самостійної роботи.






Cамостійна робота з навчальної дисципліни «Морське право» включає:
опрацювання лекційного матеріалу;
підготовку до семінарских (практичних) занять;
надання відповідей на тести з тем курсу;
виконання індивідуальних завдань (рефератів, доповідей);
самостійне опрацювання окремих розділів навчальної дисципліни.

6. Індивідуальні завдання.
Види індивідуальних завдань
АКР

Заочна форма навчання:
3СВ (4,5р.н.)
2 УСВ
3 УСМ
1 АКР
1 АКР
1 АКР

7. Методи контролю.
Форма семестрового контролю: екзамен усний. Семестровий екзамен – форма
підсумкового контролю засвоєння теоретичного та практичного матеріалу з навчальної
дисципліни.
Денна форма навчання: залік. Заочна скорочена форма навчання – іспит.
Методи контролю повинні забезпечувати демонстрацію та оцінювання результатів
навчання за навчальною дисципліною.

Методи демонстрації результатів навчання за навчальною дисципліною.
№
п/п

Результати навчання

Методи демонстрації

Інструменти,
обладнання та
програмне
забезпечення, які
використовуються
для демонстрації
здобутих результатів
навчання за
навчальною
дисципліною

Знання
основних
положень Усна
відповідь
на
морського права Украіни та питання теоретичного
міжнародного морського права;
матеріалу; виступ на
практичних заняттях;
підготовка та захист
доповідей, тощо.
Знання основних положень та актів Усна
відповідь
на
щодо регулювання міжнародно- питання теоретичного
правового
режиму
морських матеріалу; виступ на
просторів;
практичних заняттях;
підготовка та захист
доповідей, тощо.
Знання основних державних та Усна
відповідь
на
міжнародних положень та вимог питання теоретичного
управління морським транспортом матеріалу; виступ на
України для забезпечення безпеки практичних заняттях;
судноплавства;
підготовка та захист
доповідей, тощо.

Опрацювання
оцінювання
засвоєного
теоретичного
матеріалу.

4

Знання поняття договіру морських
перевезень та договіру морських
перевезень пасажирів, вантажу та
ручної поклажі;

Опрацювання
оцінювання
засвоєного
теоретичного
матеріалу.

5

Уміння
на
регулювати
операціями
України;

6

Уміння
застосовувати
знання
основних
положень
морського
права та міжнародного морского
права на практиці;

7

Уміння використовувати джерела
морського права як закони прямої
дії;

1

2

3

правовому
рівні
господарчими
морських
портів

8
Уміння оріентуватіся в системі
чінного законодавства;

9

Уміння інтерпретувати особливості
предмету і методу регулювання
галузей міжнародного морського

Усна
відповідь
на
питання теоретичного
матеріалу; виступ на
практичних заняттях;
підготовка та захист
доповідей, тощо.
Усна
відповідь
на
питання теоретичного
матеріалу; виступ на
практичних заняттях;
підготовка та захист
доповідей, тощо.
Усна
відповідь
на
питання теоретичного
матеріалу; виступ на
практичних заняттях;
підготовка та захист
доповідей, тощо.
Усна
відповідь
на
питання теоретичного
матеріалу; виступ на
практичних заняттях;
підготовка та захист
доповідей, тощо.
Усна
відповідь
на
питання теоретичного
матеріалу; виступ на
практичних заняттях;
підготовка та захист
доповідей, тощо.
Усна
відповідь
на
питання теоретичного
матеріалу; виступ на

та

Виступи,
заслуховування
(захист)
рефератів,
доповідей,
індивідуальних
завдань.
Контроль виконання
та
оцінювання
практичних занять.

та

Виступи,
заслуховування
(захист)
рефератів,
доповідей,
індивідуальних
завдань.
Контроль виконання
та
оцінювання
практичних занять.

Опрацювання
оцінювання
засвоєного
теоретичного
матеріалу.

та

Виступи,
заслуховування
(захист)
рефератів,
доповідей,
індивідуальних
завдань.
Контроль виконання
та
оцінювання
практичних занять.

права
та
положення;
10

11

12

13

14

їх

фундаментальні практичних заняттях;
підготовка та захист
доповідей, тощо.

Уміння
на
регулювати
операціями
України;

правовому
рівні Усна
відповідь
на
господарчими питання теоретичного
морських
портів матеріалу; виступ на
практичних заняттях;
підготовка та захист
доповідей, тощо.
Уміння розробляти проекти угод, Усна
відповідь
на
інших необхідних юридичних актів питання теоретичного
і
документів,
згідно
вимог матеріалу; виступ на
міжнародних конвенцій;
практичних заняттях;
підготовка та захист
доповідей, тощо.
Уміння визначати вірну юридичну Усна
відповідь
на
кваліфікацію
в
межах
своїх питання теоретичного
безпосередніх
професійних матеріалу; виступ на
обов’язків;
практичних заняттях;
підготовка та захист
доповідей, тощо.
Уміння оріентуватися в питаннях Усна
відповідь
на
національного
законодавства питання теоретичного
України щодо морських просторів, матеріалу; виступ на
що перебувають під юрисдикцією практичних заняттях;
України;
підготовка та захист
доповідей, тощо.
Уміння вести дискусії з актуальних Усна
відповідь
на
питань
перспективи
розвитку питання теоретичного
правової системи торгівельного матеріалу; виступ на
мореплавства України у зв’язку із практичних заняттях;
євроінтеграційними процесами.
підготовка та захист
доповідей, тощо.

Опрацювання
оцінювання
засвоєного
теоретичного
матеріалу.

Виступи,
заслуховування
(захист)
рефератів,
доповідей,
індивідуальних
завдань.
Контроль виконання
та
оцінювання
практичних занять.

Опрацювання
оцінювання
засвоєного
теоретичного
матеріалу.

Оцінка за
національною
шкалою

Критерії (%)

Відмінно /
Excellent

демонструє відмінні знання та виконує завдання з
незначною кількістю помилок;
без допомоги викладача знаходить джерела
інформації і використовує одержані відомості відповідно до
мети та завдань власної пізнавальної діяльності;
глибоко та всебічно розкриває зміст питань, які
обговорюються, аргументовано та логічно викладає
матеріал, володіє культурою мови;
показує
вміння
формулювати
висновки
та

А

та

Виступи,
заслуховування
(захист)
рефератів,
доповідей,
індивідуальних
завдань.

8. Схема оцінювання (довідник з розподілу оцінок)

Оцінка
за
шкалою
ВНЗ

та

Оцінка
за
шкалою
ВНЗ

Оцінка за
національною
шкалою

Критерії (%)
узагальнення за питаннями теми, здатність аналізувати
навчальний матеріал;
виявляє творчий підхід до виконання індивідуальних
проектів і завдань;
виконує і акуратно оформлює завдання для
самостійної роботи;
самостійно оцінює різноманітні життєві явища і
факти, виявляючи особисту позицію щодо них.

B

Добре / Good

демонструє знання середнього рівня та виконує
завдання
з
кількома
помилками
або
окремими
неточностями;
вільно розв’язує задачі в стандартних ситуаціях,
самостійно виправляє допущені помилки, добирає
аргументи на підтвердження вивченого матеріалу;
розкриває згідно з програмою дисципліни зміст
питань, які обговорюються, але не досить повно й
аргументовано викладає матеріал;
формулює висновки з окремих питань;
виконує індивідуальні проекти і завдання для
самостійної роботи з певною кількістю помилок;
вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, здатний
застосовувати його на практиці.

C

D

Задовільно /
Satisfactory

E

демонструє знання вище середнього рівня та виконує
завдання з кількома помилками;
знаходить джерела інформації та самостійно
використовує їх відповідно до цілей, поставлених
викладачем;
розкриває згідно з програмою дисципліни зміст
питань, які обговорюються, але допускає окремі неточності;
формулює висновки та узагальнення з окремих
питань, логічно викладає свої знання;
виконує індивідуальні проекти і завдання для
самостійної роботи;
самостійно визначає окремі цілі власної навчальної
діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї.

демонструє задовільні знання та виконує завдання з
певною кількістю суттєвих недоліків;
не виявляє належної активності при обговоренні
питань;
відповідає на окремі питання;
формулює висновки з окремих питань;
виконує індивідуальні проекти і завдання для
самостійної роботи, але не виявляє належної старанності;
може відтворити значну частину теоретичного
матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень.
демонструє знання на рівні мінімальних вимог та
виконує завдання зі значною кількістю суттєвих недоліків;

Оцінка
за
шкалою
ВНЗ

Оцінка за
національною
шкалою

Критерії (%)
відповідає на окремі питання, які обговорюються;
виконує завдання для самостійної роботи зі значною
кількістю суттєвих недоліків;
не виявляє належної активності при обговоренні
питань;
неохайно виконує індивідуальні завдання;
володіє матеріалом на початковому рівні, значну
частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні.

FX

Незадовільно / Fail

не володіє навчальним матеріалом на рівні
мінімальних вимог;
не здатний виконати завдання у повному обсязі;
поверхнево
розкриває
зміст
питань,
які
розглядаються, будуючи відповіді на звичайному
повторенні навчального матеріалу без його осмислення;
допускає суттєві помилки під час усних та письмових
відповідей;
неохайно виконує індивідуальні завдання;
не виявляє активності на заняттях при обговоренні
питань;
не виявляє старанності при виконанні завдань для
самостійної роботи.
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