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ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Львівський інститут

Кафедра права

Назва дисципліни Сімейне право

Викладач Андриц Мар’яна Русланівна

Портфоліо викладача http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-prava/

osobovyy-sklad-kafedry/kyun-dotsent-kafedry-prava-

andryts-mar’yana-ruslanivna/

Контактний тел. +38(063)2604598

E-mail: andryts.mariana@gmail.com

Сторінка дисципліни на сайті http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-prava/

metodychne-zabezpechennya-navchalnykh-dystsyplin/

vybirkovi-navchalni-dystsypliny-opp-pravo-pershyy-

bakalavrskyy-riven/simeyne-pravo/

Консультації вівторок, 2 години, 15.00-16.30, ауд.210 

1.  Коротка  анотація  до  дисципліни.  “Сімейне  право” –  навчальна  дисципліна  у

системі вищої освіти, об’єктом вивчення якої є особисті та майнові відносини, які виникають

на ґрунті шлюбу, рідства та усиновлення. Утворюючи єдину чітку систему, сімейне право як

самостійна  галузь  є  складовою  частиною  загальної  системи  всього  права.  Предметом

сімейного права є сукупність норм, які регулюють особисті немайнові та ті, що випливають з

них,  майнові  відносини  людей,  які  виникають  на  ґрунті  шлюбу  та  сім’ї.  Сімейне  право

містить  ряд  інститутів,  які  органічно  пов’язані  між  собою  загальними  принципами  і

обумовлюється  базисом  суспільства.  Вивчення  навчальної  дисципліни  „Сімейне  право”

базується  на  основі  нормативних  актів,  наукових  і  навчальних  літературних  джерел,  які

розкривають суть і особливості сімейно-правових взаємовідносин.

2. Мета: успішне засвоєння студентами знань у сфері сімейних правовідносин, що має

розглядатися  як  умова  становлення  студента,  його  професійної  культури  та  високої

кваліфікації.

Завдання:  дисципліни  є  опанування  основних  положень  чинного  сімейного

законодавства  України,  формування  у  студентів  уміння  користуватися  відповідними

нормативними  актами,  розкриття  змісту  основних  категорій  та  інститутів,  а  також

вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані із застосуванням норм сімейного права. 

3. Формат курсу: очний (offline) 

4. Програмні результати навчання:

Табл.1

Компетентність Ступінь

сформованості

компетентності

Оцінювання

Здатність  розв’язувати  складні

спеціалізовані  задачі  та  практичні

проблеми  у  галузі  професійної

правничої діяльності або у процесі

навчання,  що  передбачає

застосування  правових  доктрин,

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Підсумкове (залік у формі 

оцінювання усного виступу-

презентації)
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принципів  і  правових  інститутів  і

характеризується комплексністю та

невизначеністю умов.

Здатність  застосовувати  знання  у

практичних ситуаціях.

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань у 

формі презентації)

Знання  та  розуміння  предметної

області  та  розуміння  професійної

діяльності.

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань у 

формі презентації), 

підсумкове (у формі усного 

виступу-презентації)

Здатність  вчитися  і  оволодівати

сучасними знаннями

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів)

Здатність  реалізувати  свої  права  і

обов’язки  як  члена  суспільства,

усвідомлювати  цінності

громадянського  (вільного

демократичного)  суспільства  та

необхідність його сталого розвитку,

верховенства  права,  прав  і  свобод

людини і громадянина в Україні

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань- у 

формі презентації), 

підсумкове (у формі усного 

виступу-презентації)

Здатність  усвідомлювати  рівні

можливості та гендерні проблеми

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань- у 

формі презентації), 

підсумкове (у формі усного 

виступу-презентації)

Повага до  честі  і  гідності  людини

як  найвищої  соціальної  цінності,

розуміння їх правової природи

Частково.  Разом  з

іншими  освітніми

компонентами

освітньої програми

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів)

Знання  і  розуміння  міжнародних

стандартів  прав  людини,  положень

Конвенції  про захист прав людини

та основоположних свобод, а також

практики  Європейського  суду  з

прав людини

Частково.  Разом  з

іншими  освітніми

компонентами

освітньої програми

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів)

Здатність  застосовувати  знання

завдань,  принципів  і  доктрин

національного права, а також змісту

правових інститутів, щонайменше з

таких  галузей  права,  як:

конституційне  право,

адміністративне  право  і

адміністративне  процесуальне

право,  цивільне  і  цивільне

процесуальне право,  кримінальне і

кримінальне процесуальне право

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів)
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Знання  і  розуміння  особливостей

реалізації  та  застосування  норм

матеріального  і  процесуального

права

Частково.  Разом  з

іншими  освітніми

компонентами

освітньої програми

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів)

Здатність  аналізувати  правові

проблеми,  формувати  та

обґрунтовувати правові позиції.

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Підсумкове (залік у формі 

оцінювання    усного виступу-

презентації)

Здатність  до  критичного  та

системного аналізу правових явищ і

застосування  набутих  знань  у

професійній діяльності.

Частково.  Разом  з

іншими  освітніми

компонентами

освітньої програми

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів)

Здатність  до  консультування  з

правових  питань,  зокрема,

можливих способів захисту прав та

інтересів  клієнтів,  відповідно  до

вимог  професійної  етики,

належного  дотримання  норм  щодо

нерозголошення  персональних

даних та конфіденційної інформації

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів), підсумкове (залік у 

формі усного опитування)

Здатність до логічного, критичного

і  системного  аналізу  документів,

розуміння їх правового характеру і

значення

Повністю.

Співвідноситься  з

метою курсу

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів), підсумкове (залік у 

формі усного опитування)

5. Тривалість курсу. 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: 28 години аудиторної роботи;

92 годин – самостійної роботи, залік – 2 години (проводиться на останньому занятті).

6. Статус дисципліни: вибіркова.

7.  Пререквізити:  Курс  «Сімейне  право»  безпосередньо  пов’язаний  з  дисциплінами:

«Цивільне право», «Цивільний процес»

8.  Технічне й програмне забезпечення /  обладнання –  мультимедійний проектор та

комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ студентів до Інтернету.

9. Політика курсу: 

- Передбачає роботу в команді. 

- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної самоіронії. 

- Виконання завдань у встановлений термін. 

- Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та консультацій

викладача. 

- Дотримання академічної доброчесності. 

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними. 

10. Зміст дисципліни: Курс складається з  трьох змістових модулів. Кожен модуль, у

свою чергу,складається з лекційної та семінарської частин: 

- Змістовий модуль 1 «Загальні положення сімейного права» (лекційні теми 1, 2, 3, 4 семінарські

теми 1, 2, 3);

- Змістовий модуль 2 «Порядок укладення та розірвання шлюбу. Загальні положення особливої

частини сімейного права» (лекційна тема 5, 6, 7, 8 семінарські теми 4, 5, 6).
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11.Форми  і  методи  навчання. Основними  видами  навчальних  аудиторних  занять  є

лекції,  семінарські  заняття,  консультації.  При  викладанні  лекційного  матеріалу  передбачено

поєднання таких форм і  методів  навчання,  як лекції-бесіди, лекції-візуалізації.  Лекція-бесіда

забезпечує безпосередній контакт викладача з аудиторією і дозволяє привернути Вашу увагу до

найбільш важливих питань теми лекції,  визначити у процесі діалогу особливості сприйняття

навчального  матеріалу.  Ви  маєте  можливість  обмірковувати  поставлені  запитання,  робити

самооцінку  рівня  своєї  підготовки,  навчитися  самостійно  формулювати  висновки  і

узагальнення. 

Лекція-візуалізація  включає  візуальну  форму  подачі  лекційного  матеріалу  технічними

засобами навчання. Читання такої лекції зводиться до розгорнутого або короткого коментування

викладачем візуальних матеріалів, що переглядаються. 

При  проведенні  семінарських  занять передбачено  поєднання  таких  форм  і  методів

навчання як робота у малих групах, рольові ігри, дискусія, публічний виступ, групові проекти та

кейс-завдання. 

Ви  працюєте  з  інформацією  вдома,  зокрема  з  використанням  мережі  Інтернет  (див.

рекомендовану літературу), під час занять виконуєте усні та письмові завдання, виступаєте з

доповідями  і  презентаціями,  підготовленими  як  групою  так  і  індивідуально,  моделюєте

поведінку у конкретних професійних ситуаціях.

Програмою курсу передбачено такі проекти: 

- Виступ-інформування за темами семінарських занять;

- Підготовка рефератів;

- Підготовка питань для самостійного вивчення та контрольних питань.

12.  Оцінювання  знань  здійснюється відповідно  до  «Положення  про  оцінювання

навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти  у  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).

Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента

М
ак

си
м

а
л
ь
н

а 
к
-с

ть
 

б
а
л
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю

Модуль 1 Модуль 2

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
   

  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

а
л
ів

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь

м
ак

си
м

а
л
ь
н

а 
   

  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

а
л
ів

Відвідування лекцій 1 4 4 4 4

Відвідування семінарських 

занять

1 3 3 3 3

Робота на семінарському 

занятті

10 3 30 3 30

Виконання завдань для 

самостійної роботи

5 1 5 1 5

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

Виконання ІНДЗ 30 - - - -

Разом - 67 - 67

Максимальна кількість балів: 134

134:100=1,34. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,34 = загальна кількість балів.

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Під час  вивчення  курсу  виконуються 8  самостійних  робіт (завдання  до  самостійної

роботи див.: Робоча програма дисципліни, розділ 7.3).
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Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів. 

14. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний  контроль  відбувається  в  кінці  вивчення  блоків  змістових  модулів і

здійснюється  у  вигляді  виконання  індивідуальних  завдань-кейсів  у  формі  презентації  за

тематикою  самостійного  вивчення  матеріалу відповідного  змістового  модуля.  Під  час

модульного контролю оцінюються такі компоненти:

- Повнота розкриття теми – 10 балів 

- Якість інформації – 10 балів 

- Самостійність та креативність – 5 балів 

Максимальна кількість балів - 25 балів. 

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: Залік.

Відбувається у формі усного опитування з питань, які надані в переліку питань для заліку

робочої програми.

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю (Робоча

програма дисципліни, пп. 7.4).

17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно    

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59

FX
незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з

можливістю повторного

складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни
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18. Рекомендовані джерела (література): 

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.

Ст. 141.(зі змінами і доповненнями станом на 16.03.2016 р.) 

2. Сімейний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21-22, ст.135.

3. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356. 
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Сімейне право»

Разом: 120 год., з них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 92 год., модульний контроль – 4 год.

Кількість балів

за семестр

134 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II

Назва модуля Загальні положення сімейного права Порядок укладення та розірвання шлюбу. Загальні

положення особливої частини сімейного права

Лекції Теми: 1 (1 бал) Теми: 2 (1 бал) Теми: 3-4 (2 бали) Теми: 5 (1 бал) Теми: 6 (1 бал) Теми: 7-8 (2 бали)

Теми лекцій Поняття, предмет і 

система сімейного 

права

Сімейні 

правовідносини

Джерела сімейного 

права 

Поняття та порядок 

укладення шлюбу

Припинення шлюбу Особисті 

немайнові та 

майнові права 
подружжя. 

Аліментні 

зобов’язання 
подружжя

Семінарські і

практичні

заняття

1 (10 балів) 2 (10 балів) 3 (10 балів) 4 (10 балів) 5 (10 балів) 6 (10 балів)

Теми 

семінарських 

занять

Поняття,  предмет  і

система  сімейного

права

Сімейні правовідносини Джерела  сімейного

права

Поняття  та  порядок

укладення шлюбу

Припинення шлюбу Особисті немайнові

та  майнові  права

подружжя.

Аліментні

зобов’язання

подружжя

Самостійна

робота

1 (5 балів) 1 (5 балів)

Поточний

контроль

модульна контрольна робота №1

(25 балів)

модульна контрольна робота №2

(25 балів)

Підсумковий

контроль

Розрахунковий коефіцієнт: 1,34


