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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Цивільне судочинство» є вибірковою компонентою ОПП. 

Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції - 22 год.; практичні заняття 

- 18 год., самостійна робота – 80 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: «Трудові відносини та трудові спори», «Захист права 

власності». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін: «Медіація в професійній діяльності юриста». 



ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної дисципліни 

Освітня компонента «Цивільного судочинства» спрямована на підготовку 

фахівців у сфері права, отримання ними знань та навичок, засвоєння 

здобувачами вищої освіти основних положень цивільного процесу; 

спрямована на засвоєння студентами основних положень чинного цивільного 

процесуального законодавства України, що регулює суспільні відносини у 

сфері здійснення правосуддя в цивільних справах. Важливим є набуття 

навичок щодо користування відповідними нормативними актами, вмінь 

вирішувати конкретні практичні питання, що пов’язані із застосуванням 

норм цивільного процесуального права з врахуванням змін у поточному 

законодавстві.  

Мета вивчення навчальної дисципліни 

Опанування здобувачами вищої освіти основних положень чинного 

цивільного процесуального законодавства України, що регулює суспільні 

відносини у сфері здійснення правосуддя у цивільних справах; отримання 

навичок застосовування відповідних нормативно-правових актів, складання 

цивільних процесуальних документів, вирішування конкретних практичних 

питань, пов’язаних із застосуванням норм цивільного процесуального права.  

Завдання вивчення дисципліни 

Засвоєння здобувачами вищої освіти нормативно-правових приписів 

цивільного процесуального законодавства; застосовування ними отриманих 

знань при вивченні інших галузей приватного права в межах національної 

правової системи; формування у них вміння вирішувати колізійні ситуації та 

усувати прогалини в законодавстві шляхом застосування аналогії права та 

аналогії закону; поєднання теоретичних та практичних знань при вирішенні 

завдань практичного спрямування. 

 



У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен володіти інтегральними, загальними та фаховими 

компетентностями, зокрема: 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати задачі 

дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

Фахові компетентності (ФК): 

  ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також 

розуміння особливостей практики їх застосування.  

ФК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і 

захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.  

Програмні результати (ПРН): 

 ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

 ПРН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів 

з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 

цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження.  

 ПРН4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних  

 ПРН8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення 

наукових досліджень та практичної діяльності.  

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 

 

№ 

тиж

ня 

Назви теми 

Форми організації 

навчання та кількість 

годин 

Самості

йна 

робота, 

кількість 

годин 

  лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

 

1 Предметна, суб’єктна, інстанційна та 

територіальна цивільна юрисдикція 

2 1 8 

1 Ефективність представництва для 

захисту прав, свобод та інтересів у 

порядку цивільного судочинства 

2 1 8 

2 Позовне провадження: практичні 

проблеми розгляду і вирішення 

цивільних справ 

2 1 8 

2 Відкриття провадження у суді першої 

інстанції 

2 1 8 

3 Підготовче провадження у справі 2 2 8 

4 Розгляд справи по суті 2 2 8 

5 Розгляд справ у порядку спрощеного 

провадження. Заочний розгляд справ 

2 2 8 

6 Особливості розгляду цивільних 

справ у порядку окремого та 

наказного провадження 

2 2 8 

7 Перегляд судових рішень у цивільних 

справах 

2 2 6 

8 Перегляд судових рішень в 

касаційному провадженні 

2 2 5 

8  Перегляд судових рішень за ново 

виявленими або виключними 

обставинами 

2 2 5 

Разом 22 18 80 

 
 
 
 
 
 



Самостійна робота здобувача вищої освіти 

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).  

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 

отримання консультацій з викладачем. Навчальний матеріал освітньої 

компоненти, 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 

виконання 
Форма та метод 

контролю 
1 Підготовка до лекційних та практичних 

занять 
25 щотижнево Усне та 

письмове 

опитування, 

тестовий 

контроль, 

обговорення 

проблемних 

питань, вирішення 

ситуаційних задач 
2 Підготовка самостійних 

питань з тематики дисципліни 
25 щотижнево Усне та письмове 

опитування, 

обговорення 

проблемних питань 

3 Індивідуальні творчі завдання 20 1 раз Захист 
індивідуального 

завдання, 

обговорення, 

виступ з 

презентацією 
4 Підготовка до контрольних 

заходів 
10 2 рази Усне та 

письмове 
опитування, 

тестування у 

системі СОКРАТ 

та MOODLE 

Разом  80   
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Інформаційні ресурси 

 

1. http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України. 

2.  http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України.  

3. http://www.kmu.gov.ua – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів 

України.  

4. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх 

справ України.  

5. http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб-портал судової влади в 

Україні  



6. http://www.scourt.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховного Суду.  

7. http://www.sbu.gov.ua – офіційний веб-сайт СБУ.  

8. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури 

України.  

9. http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 

України.  

10. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в 

Україні. 

 

 

Контроль і оцінка результатів навчання 

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 

ситуаційних вправ та ін.); рубіжний контроль (колоквіум у формі тестування) 

- 10 балів; за показниками наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності - 10 балів, підсумковий контроль, (іспит 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 додаткового завдання з метою добору балів 

для допущення до підсумкового контролю. 

 Вид навчальної діяльності Бали 

Атестація 1 

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 10 

3 Виконання самостійної роботи 5 

4 Рубіжний контроль 10 

 Всього за атестацію 1 30 

 Атестація 2  

6 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 

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 здобувача 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

 

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 

 

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 
Участь у дискусіях на 

лекційних та 

практичних заняттях, 

виконання 

контрольних робіт, 

індивідуальні та 

групові творчі 

завдання, тестування 

Критерії оцінювання 

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. 

73-89% 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, 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. 

55-72% 

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. 

35-54% 

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. 

15-34% 

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. 

0-15% 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

Не вирішив жодного тестового завдання. 

 
 

 


