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СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

«Загальний курс авіаційного 

транспорту»  

 

Спеціальність: 081 «Право» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 /90  

Мова викладання 

(українська, англійська) 
Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 
Загальний курс авіаційного транспорту є теоретичною 

основою сукупності знань та вмінь, що формують загальні 

уявлення фахівців в галузі права про правове 

опосередкування діяльності авіаційного транспорту. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Метою викладання дисципліни є вивчення основних 

термінів та юридично-технічних визначень, що 

використовуються при викладанні цього курсу, а також 

правових основ авіаційно діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
- Поняття авіаційного транспорту та його склад; 

- поняття польоту повітряного судна, його типів та 

видів; 

- основні елементи повітряного судна, їх 

призначення та класифікація; 

- правові основи діяльності авіаційних підприємств; 

- юридичні підстави авіаційної безпеки.  

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Добирати необхідну літературу з питань діяльності 

цивільної авіації; 

- у випадку практичної необхідності самостійно 

аналізувати  нормативно-правовий матеріал, що 

стосується регулювання діяльності цивільної авіації; 

- застосовувати на практиці здобуті знання щодо 

регулювання діяльності цивільної авіації. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  Цивільна авіація та її складові. 

Авіаційна техніка та її сертифікація. Періоди розвитку 

цивільної авіації. Політ повітряного судна. Авіаційні 

підприємства та правове регулювання їх діяльності. 

Правове регулювання діяльності авіаційного персоналу. 

Правове регулювання авіаційної безпеки. Державне 

регулювання діяльності цивільної авіації. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, мозковий штурм, 



ситуаційний аналіз, метод роботи в малих групах, 

використання судових трансляцій. 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи та вичення курсів «Транспортне 

право», «Актуальні питання функціонування 

транспортного права Європейського Союзу», 

«Транспортне право Європейського Союзу», «Правове 

регулювання міжнародних транспортних перевезень», 

«Актуальні проблеми інформаційного забезпечення 

авіаційної галузі», «Договори в галузі повітряного та 

космічного права», «Актуальні проблеми сучасного 

повітряного права». 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Бордунов В.Д. Международное воздушное право. 

Учебное пособие. – М.: НОУ ВКШ „Авиабизнес”; 

изд-во „Научная книга”, 2007. –  464с. 

2. Гусев Б.К., Докин В.Ф. Основы авиации: Учеб. 

пособие для сред. спец. учеб. заведений ГА.  4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1988.-194с. 

3. Дараганова Н.В. Правове регулювання діяльності 

екіпажу повітряного судна України: Навч. посіб. – 

К.: Вид-во Національного авіаційного університету 

„НАУ-друк”, 2009. – 96с. 

4. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов: 

Учебник для студентов авиационных 

специальностей вузов. - М.: Машиностроение, 

1991.-400с. 

5. Комаров А.О. Основи авіації. Вступ до 

спеціальності: Навч. Посібник.-К.: Вища школа, 

1992.-267с.: іл.- Рос. 

6. Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / За 

ред. В.Г.Буткевича. – К.: Либідь, 2004. – 816с. 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24193 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40417 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40968 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24340 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Залік, тестування 

Кафедра Господарського, повітряного та космічного права 

Факультет Юридичний факультет 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24193
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40417
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40968
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24340


Викладач(і) 

 

ЖМУР НАТАЛІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: кандидат 

юридичних наук 

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caph

edras/chair-space-ecological-

economic-right-process/1392-

zhmur-nataliyavolodymyrivna 

 

Тел.:  78-27 

E-mail: 
nataliia.zhmur@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1.450 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 
Викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  
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