
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО 

1. Кафедра: Кафедра трудового, земельного та господарського права  

2.Інформація про 
викладачів 

Антоненко Олександр Анатолійович - кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри трудового, земельного 
та господарського права факультету № 1 навчально-
наукового інституту права та кібербезпеки. Автор 
більше 70 наукових праць, досвід роботи більше 15 
років. 
У 2021 році пройшов підвищення кваліфікації в ході 
проходження курсу через платформу масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus на тему: «Зміцнення 
викладання та організаційного управління в 
університетах». Сертифікат від 22.02.21 р. 
Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) 
наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО на 
тему: «Академічна доброчесність при підготовці 
бакалаврів в країнах Європейського Союзу та України». 
20.06.2022 р.-27.06.2022 р. Сертифікат 2022. 
Сфера наукових інтересів: 
Морське право; транспортне право; трудове право; право 
соціального забезпечення.  
З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 
вул. Успенська, 1, каб. 301, тел. (097) 975 43 12 Telegram, 
електронна адреса ykoduvs@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна та заочна 

5. Статус навчальної 
дисципліни 

Вибіркова  

6. Місце в структурно-
логічній схемі 

Викладається у п’ятому семестрі на третьому році 
навчання.  

7. Кількість кредитів 
ЄКТС: 

- загальна кількість 
годин:  

3 

 

90 

 



8. Короткий зміст 
навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 
норми права, що регулюють транспортний процес та 
систему організацію транспорту в Україні. Глибоке 
засвоєння здобувачами вищої освіти правил здійснення 
морських перевезень є необхідною умовою формування 
кваліфікованих юристів, зокрема, майбутніх 
юрисконсультів, адвокатів, суддів, нотаріусів, 
прокурорів, особливо в Одеському регіоні.  

Метою навчальної дисципліни “Транспортне право” 
є надання студентам під час її вивчення необхідних 
знань про місце та роль транспортного права в системі 
правових наук, механізм правового регулювання 
суспільних відносин у цій галузі.  

9. Міждисциплінарні 
зв’язки 

Морське право; господарське право, цивільне право. 

10. Форми і методи 
навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 
практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 
проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивний, проблемно-пошуковий та 
дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Залік  

12. Методи та критерії 
оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 
балів з кожної навчальної дисципліни, які 
перераховуються в національну шкалу та шкалу 
оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 
виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 
роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;            
40 балів - за виконання завдань, винесених на 
підсумковий контроль. 

 

 

 



 

Оцінювання компетентностей здобувача вищої 
освіти з навчальної дисципліни та виставлення 
підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 
здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня 
знань за кожне навчальне заняття та виставлення балів 
від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як 
сума всіх отриманих під час проведення навчальних 
занять балів розділена на кількість 
семінарських/практичних занять, передбачених 
тематичним планом у семестрі та помножена на 
коефіцієнт відповідності максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

           

   ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий 
контроль 

Аудиторна 
робота 

Самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 

робота 
ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 
≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий 
контроль 

Аудиторна 
робота Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е 
≤100 



ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну 
роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за 
семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, 
передбачених тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально 
можливого балу (6 – для денної форми навчання; 4 – для 
заочної форми навчання). 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з 
навчальної дисципліни визначається науково-
педагогічним працівником, як сума отриманих 
здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних 
завдань, які передбачені відповідними методичними 
матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної 
самостійної роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання. 
Кафедра самостійно визначає і розробляє форму 
проведення модульної контрольної роботи, структуру 
завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх 
виконання. До модульної контрольної роботи 
допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

 Умови допуску здобувача вищої освіти до 
складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних 
оцінок за поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу 
успішності здобувач вищої освіти має право 



перескладати аудиторну та самостійну роботу 
відповідно до графіку, встановленого науково-
педагогічним працівником до підсумкового контролю і 
не більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у 
один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 
поточного контролю накопичив менше 60 балів, 
зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами 
поточного контролю протягом семестру накопичив 60 
балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати 
накопичену кількість балів як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до 
розкладу. 

13. Результати 
навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 
знати: порядок складання перевізних документів; 
структуру і завдання єдиної транспортної системи 
України; складові елементи транспортної системи; 
поняття транспортних правовідносин, їх зміст, 
структуру; структуру та компетенцію органів 
державного управління на транспорті.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен вміти: кваліфікувати транспортні 
правопорушення; приймати відповідні рішення в 
умовах реальної обстановки на об’єктах транспорту. 

 

14. Основні 
інформаційні джерела 

1. Булгакова Ірина Валеріївна. Транспортне право 
України : підручник/ Булгакова І. В., Клепікова О. В. – 
К. : Прецедент, 2011. – 344 с. 
2. Транспортне право. Хрестоматія з курсу / Одес. нац. 
мор.акад.  Одеса, 2013. 331 с..  

 


