
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 СІМЕЙНЕ ПРАВО 

1. Кафедра:  Цивільно-правових дисциплін 

2.Інформація про 

викладачів 

 Середницка Інга Анатоліївна - кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри  цивільно-правових дисциплін 

факультету підготовки фахівців для  підрозділів 

превентивної діяльності. Автор більше 70 наукових 

праць, досвід роботи більше 25 років. 

Сфера наукових інтересів: 

 Цивільне право, Сімейне право,  Цивільне процесуальне 

право, Альтернативні способи вирішення юридичних 

конфліктів ( медіація), Юридична психологія. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб.  237, тел. (067)  934 38 15 Viber, 

Telegram, електронна адреса:  ingaodessa@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна   

5. Статус навчальної 

дисципліни 

 Дисципліна професійної та практичної підготовки за 

вибором здобувача 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

 

Викладається у третьому семестрі на  другому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

 

3 

90 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Сімейне право є однією з важливих навчальних 

дисциплін приватноправового циклу, яке   складає 

підгалузь цивільного права, хоча в системі цивільного 

права воно характеризується певною уособленістю, яка 

обумовлюється особливостями відносин, які 

регулюються нормами сімейного права, та своєрідністю 

засобів їх правового регулювання. Сімейне право 

регулює певну сукупність суспільних відносин —

сімейні відносини. Предмет сімейного права складають: 

відносини, які виникають у зв’язку зі шлюбом;  особисті 

та майнові відносини між членами сім’ї; особисті та 

майнові відносини між іншими родичами; відносини, які 



виникають у зв’язку із влаштуванням дітей, які 

позбавлених батьківського піклування. 

 Метою викладання навчальної дисципліни є опанування  

здобувачами вищої освіти системи знань з сімейного 

права України; акцентування уваги  здобувачів вищої 

освіти на складних теоретичних та практичних 

проблемах сімейних правовідносин; на основі 

конкретно-предметного матеріалу сприяти виробленню 

навиків аналітичного мислення у  здобувачів вищої 

освіти; формування практичних умінь і навиків щодо 

правильного тлумачення та застосування сімейно-

правових норм. 

 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Конституційне права, Теорія держави і права, Римське 

право, Цивільне право, Спадкове право, Договорі 

зобов’язання, Цивільний процес 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  

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. 

 

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 
 

13. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати:  історію розвитку сімейного законодавства та 

загальну систему джерел сучасного сімейного права; 

актуальні зміни в сімейному законодавстві; суть та місце 

сімейного права у системі права; сутність сімейних 

правових категорій та основних інститутів сімейного 

права; поняття, зміст та види сімейних відносин, юридичні 

факти як підстави їх виникнення; особливості правового 

регулювання окремих видів сімей них відносин; способи 

захисту сімейних прав та законних інтересів; основні 

положення про міжнародне регулювання сімейних 

правовідносин. 

 вміти: давати вірну юридичну кваліфікацію 

означеним фактичним відносинам; тлумачити норми, що 

регулюють шлюбні правовідносини, особисті та майнові 

відносини між членами сім’ї та відносини що виникають 

у зв’язку із влаштуванням дітей, які позбавлені 

батьківського піклування; застосовувати на практиці 

діюче законодавство; розробляти проекти  шлюбного 

договору (контракту), договору про розмір аліментів на 

дитину, договору між подружжям щодо виховання 

спільних дітей у випадку розлучення, та інших договорів 

та      необхідної документації   при  виникненні спірних 

правовідносин щодо сімейних прав та обов’язків. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1.   Сімейне право України : підручник/ Дзера О. В., 

Боднар Т. В. Київ: Юрінком Інтер, 2020. - 520 с. 

2. Сімейне право України: підручник / за ред. А. О. 

Дутко. Львів: Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2018. 480 с. 

3. Сімейне право (у схемах та визначеннях) : навч. 

посібник / кол. авт. ; [Коваленко А. В. (кер.), Валєєв Р. Г., 



Круглова О. О. та ін.]. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр справ, 2016. – 200 с. 

4. Сімейне право України : підручник / за заг. ред. 

проф. Т. В. Боднар та О. В. Дзери. Київ: Юрінком Інтер, 

2016. 519 с. 

5. Сімейне право України: підручник / Булецька С.Б. 

Фазикош В.Г. – Знання. – 2015. – 375 с. 

5. Українське сімейне право: підручник. / Ромовська З. –

К.: Правова єдність, 2009 – 500с. 

 

 

 


