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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Сімейне право» є обов’язкової компонентою ОПП.  

Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції - 26 год.; практичні заняття 

- 24 год., самостійна робота – 100 год.  

Формат проведення: лекції, практичні заняття, семінарські заняття, 

консультації. Підсумковий контроль – залік.  

 

ПРЕРЕКВІЗІТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін: «Цивільне право України». Основні положення навчальної  

дисципліни мають застосовуватися при вивченні таких дисциплін: 

«Адміністративний процес», «Цивільний процес».  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Призначення навчальної дисципліни 

Зазначена навчальна дисципліна покликана розширити знання здобувачів 

вищої освіти про об’єкти та суб’єктів цивільного права, сімейні 

правовідносини, майнові та немайнові відносини між подружжям та іншими 

членами сім’ї, усиновленням та встановленням опікунства і піклування. 

Розмежування сімейно-правових відносин законодавчого регулювання від 



інших, що регулюються моральними, релігійними нормами тощо, є 

надзвичайно важливим завданням в процесі вивчення навчальної дисципліни. 

Тісний взаємозв’язок сімейного права з такими юридичними дисциплінами, як 

цивільне право, конституційне право, теорія держави і права, обумовлює 

методику викладання навчальної дисципліни. Це дозволяє сформувати у 

студентів комплексний підхід до вирішення практичних завдань, що 

виникають в процесі вирішення ситуативних завдань в галузі сімейних 

правовідносин. 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни 

Засвоєння основних юридичних понять у сфері сімейних правовідносин, 

а також набуття практичних навичок з вирішення ситуативних проблемних 

завдань в галузі сімейного права, що виникають в процесі здійснення 

юридичної діяльності державними органами влади та юридичними 

установами. Досягнення мети здійснюється в процесі викладання навчальної 

дисципліни через вирішення наступних завдань. 

 

Завдання вивчення дисципліни 

 

Ознайомлення студентів з особливостями галузі сімейного права, її 

відмінностями від споріднених галузевих дисциплін; 

- формування уявлення щодо основних юридичних понять у сфері 

сімейних правовідносин, особливостей їх регулювання; 

- прищеплення знань, умінь та навичок вирішення окремих юридичних 

спорів, що виникають в галузі сімейних правовідносин; 

- виклад фактичного матеріалу в обсязі, передбачуваному навчальною 

дисципліною 

Інтегральна компетентність (ІК): Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі юридичної діяльності чи 

у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 

відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 



Загальні компетентності (ЗК):  

ЗК1.  Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу. 

Фахові компетентності (ФК): 

ФК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно- правових 

актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні відносини 

ФК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

Програмні результати: 

ПРН 2.Здійснювати  аналіз  суспільних  процесів  у  контексті 

аналізованої  проблеми  і  демонструвати  власне     бачення шляхів її 

розв’язання. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

ПРН 10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як  усно,  

так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію. 

ПРН 11. Володіти базовими навичками риторики. 

ПРН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

ПРН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи. 

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та    

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні навички 

(softskills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в парах та 

групах, метод самопрезентації), робота в команді (реалізується через: метод 



проєктів), лідерські навички (реалізується через: робота в групах, метод 

проєктів, метод самопрезентації). 

 

План вивчення навчальної дисципліни. 

 

№
 т

и
ж

н
я 

 

Назва теми 

Форми організації 

навчання та кількість 
годин 

Самостійна 

робота, 

кількість 

годин лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 Поняття та принципи сімейного права.  
2 2 10 

2 Сімейні правовідносини. 2 2 10 

3 Шлюб і правове регулювання його укладення 

Припинення шлюбу 4 4 10 

4 Особисті права й обов'язки чоловіка і жінки 
2 2 10 

5 Майнові права й обов'язки подружжя 2 2 10 

6 Особисті права й обов'язки батьків і дітей 
4 2 10 

7 Майнові права й обов'язки батьків і дітей 4 2 10 

8 Усиновлення. Опіка і піклування над дітьми 
4 4 15 

9 Патронат. Прийомна сім’я. Дитячий будинок 

сімейного типу 2 4 15 

 Разом: 26 24 100 

 

Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Самостійна робота студента організовується шляхом видачі 

індивідуального переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не 

виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального творчого 

завдання (гугл-презентації).  

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, 

цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою 

його підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної 

діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та 

практичні завдання. 



Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 

отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 

матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою для 

засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься на поточний і 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

під час аудиторних занять. Організація самостійної роботи здобувачів 

передбачає: планування обсягу, змісту, завдань, форм і методів контролю 

самостійної роботи, розробку навчально-методичного забезпечення; 

виконання здобувачем запланованої самостійної роботи; контроль та 

оцінювання результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності 

виконання здобувачем самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 

викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 

заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком. 

 

№ 
Вид самостійної роботи Години 

Терміни 
виконанн

я 

Форма та метод 
контролю 

1 Підготовка до лекційних 

та практичних занять 

30 
щотижнев

о 

Усне та письмове 

опитування, тестовий 

контроль, обговорення 
проблемних питань, 
вирішення ситуаційних 
задач 

2 Підготовка самостійних 
питань з 
тематики 
дисципліни 

20 
щотижнев

о 

Усне та письмове 

опитування, обговорення 

проблемних питань 

3 Індивідуальні 

творчі завдання 30 1 рази 

Захист індивідуального 
завдання, обговорення, 

виступ з презентацією 
4 Підготовка до 

контрольних 
робіт та тестування 

20 2 рази 

Усне та письмове 
опитування, 
тестування у системі 
СОКРАТ, MOODLE 

Разом 100   
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60. Методичні розробки (внутрішній сайт ВНАУ) 

 

Контроль і оцінка результатів навчання  

У відповідності до положення “Про порядок оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному 

університеті”, розподіл балів між формами організації навчального процесу і 

видами контрольних заходів: поточний контроль - загальна відповідність 

заявленим компетентностям за результатами лекційних, практичних занять та 

самостійної роботи - 50 балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, 

повідомлення на задану тему та ін., індивідуальні завдання, розв’язування 

задач та ін.); рубіжний контроль (колоквіум у формі тестування) - 10 балів; 

показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи та 

студентської активності - 10 балів, підсумковий контроль, (залік в усній або 

тестовій формі) - 30 балів. Разом: 100 балів. Якщо здобувач протягом семестру 

за підсумками поточного та рубіжного контролів набрав (отримав) менше 

половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни (менше 35 балів), то 

він до заліку не допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній 

кількості балів за підсумками поточного та рубіжного контролів є виконання 

студентом підсумкової контрольної роботи (колоквіуму). 

Критерії оцінювання результатів навчання 
 

 Вид навчальної діяльності Бали 

Атестація 1 

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 15 

3 Виконання самостійної роботи 10 

 Всього за атестацію 1 30 

 Атестація 2  

6 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 
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7 Участь у роботі на практичних заняттях 15 

8 Виконання самостійної роботи 10 

 Всього за атестацію 2 30 

 Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання презентації за 
заданою проблемною тематикою, виконання макетів, виступ 
на наукових конференція) 

10 

 Підсумкове тестування (екзамен) 30 

 Разом 100 

 

Шкала оцінки знань студента 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

66-74 D 
задовільно 

60-65 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 

набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 

дисципліни (менше 35 балів), то він не допускається до заліку. Крім того, 

обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками контрольних 

заходів є виконання індивідуальної творчої роботи (презентації). Програма 

навчальної дисципліни передбачає врахування результатів неформальної та 

інформальної освіти при наявності підтверджуючих документів як окремі 

кредити вивчення навчальних дисциплін. 

 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Оцінка, 

% від 

максимального балу 

Критерії оцінювання 

Відмінно 

 

90 – 100 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

Добре Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 



 

75-89 
 

в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації,  допускаються  при  

цьому  окремі  несуттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

Задовільно 

 

66-74 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

Достатньо 

 

60-65 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, 

правильно вирішив меншість тестових завдань. 

Незадовільно 

 

35-59 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

Недостатньо 

1-34 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

Не вирішив жодного тестового завдання. 
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