
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СІМЕЙНЕ ПРАВО» 
(назва навчальної дисципліни) 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Сімейне право» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр 

назва освітньо-кваліфікаційного рівня напряму підготовки (спеціальності) 

014.03 Середня освіта (Історія та правознавство). 

1. Метою вивчення дисципліни «Сімейне право» є набуття студентами не 

лише відповідного рівня юридичного мислення, але й формування їх 

професійної ментальності та належної правової культури, закладення стійких 

психологічних стереотипів щодо безумовного дотримання вимог 

законодавства, захисту законних прав та інтересів учасників цивільних 

правовідносин. 

Курс інтегрується з такими предметами як «Конституційне право», 

«Цивільне право», «Адміністративне право», «Історія правових вчень» та з 

іншими історико-правовими предметами. 

 

2. Вивчення даного навчального курсу орієнтовано на студентів, які 

спеціалізуються в області історії та архівознавства. Для ефективного засвоєння 

змісту дисципліни передбачено наступні методи викладання дисципліни: 

 лекції для ознайомлення з основними теоретичними положеннями 

курсу «Сімейне право»; 

 семінарські/практичні заняття, на яких студенти матимуть змогу 

опрацювати джерела та наукову літературу; навчаться формулювати 

власні думки, робити аргументовані висновки, дискутувати; 

 самостійна робота з опрацювання окремих питань (написання 

рефератів тощо); 

 виконання домашніх завдань, підготовка до контрольних заходів; 

 індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ), мета яких полягає у 

самостійному вивченні частини програмового матеріалу: написання 

есе, підготовка та захист презентацій; 

Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення 

даної дисципліни. 

У результаті вивчення сімейного  права студент повинен: 

знати: коло суспільних відносин, що регулюються сімейним правом; 

суб'єктів цих відносин; нормативно-правову базу забезпечення таких відносин; 

підстави виникнення та динаміку сімейних правовідносин, їх форму, зміст; 

порядок укладення та розірвання шлюбу; права та обов’язки подружжя, 

батьків, дітей, інших членів сім’ї та родичів; форми влаштування дітей, що 

позбавлені батьківського піклування; правову регламентацію сімейних 

відносин з іноземцями.  

вміти: застосовувати теоретичні знання та нормативно-правову базу з 

сімейного права для врегулювання сімейних правовідносин; аналізувати 



закономірності та тенденції розвитку сімейного права; професійно захищати 

законні права та інтереси різних суб'єктів сімейних правовідносин. 

 

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення 

даної дисципліни: 

 Аксіологічна компетенція – здатність студентів формулювати оцінки 

та версії історичного руху й розвитку. 

 Компетентність у галузі навчання – свідоме використання 

студентами пізнавальних здібностей для набуття, застосування, 

управління знаннями. 

 Історична – знання змісту та методології фундаментальних і 

спеціальних історичних дисциплін. 

 Інформаційна – працювати з різними джерелами інформації, 

аналізувати, синтезувати, узагальнювати та використовувати її для 

навчання. 

 Компетентність у сфері інновацій та вдосконалення – 

поінформованість з проблем інновацій в галузі освіти, використання 

різноманітних освітніх технологій і засобів навчання. 

 Практична компетентність – здатність застосовувати на практиці 

знання та дослідницькі вміння, готовність до прийняття самостійних 

рішень, відповідальність за результати діяльності. 

 

Сфера реалізації здобутих компетентностей під час 

працевлаштування. Здобуті студентами компетентності у результаті вивчення 

даної навчальної дисципліни сприятимуть організації роботи з правовими 

документами; наданню відповідної правової інформації. Крім того, випускники 

зможуть якісно: 

 проектувати і здійснювати правовий освітній процес з урахуванням 

державних вимог; 

 огранізовувати навчальну діяльність та позаурочну роботу учнів у 

загальноосвітніх закладах, створювати і підтримувати безпечне 

правове середовище; 

 проявляти важливі для професійної педагогічної та правової діяльності 

особистісні якості (комунікативність, відповідальність, здатність до 

самоаналізу і самоуправління, фахового зростання).  

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами. 

Змістовий модуль 1. Шлюбні (майнові та немайнові) відносини, 

правовідносини між батьками та дітьми: 

1.1. Вступ до сімейного права. Сімейні правовідносини. (2 год.) 

1.2. Укладення шлюбу. Особисті немайнові правовідносини подружжя. (2 

год.) 

1.3. Шлюбний договір. (2 год.) 

1.4. Правовий режим майна подружжя. (2 год.) 



1.5. Правовідносини подружжя з приводу утримання (2 год.) 

1.6. Припинення шлюбу. Недійсність шлюбу (2 год.) 

1.7. Правовідносини батьків, дітей, інших членів сім'ї та родичів. (2 год.) 

1.8. Правовідносини між батьками та дітьми з приводу майна. (2 год.) 

1.9. Правовідносини батьків, дітей, інших членів сім'ї та родичів з 

приводу утримання.2 год.) 

1.10. Усиновлення. Опіка та піклування над дітьми.(2 год.) 

 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 

Кількість кредитів ЄКТС – 4. Загальний обсяг годин – 120 (аудиторних – 

40, з них: лекційних – 20, практичні заняття – 20; самостійна та індивідуальна 

робота – 80). 

 

5. Форма підсумкового контролю – залік. 

 

6. Викладацький склад: Лубчинський А.А. – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих 

дисциплін. 

 

7. Перелік основної літератури: 

1. Гузь Л. Е. Гражданско-правовая защита судом прав и интересов 

несовершеннолетних / Л. Е. Гузь. – Харьков: Харьков юридический, 

2004. – Кн. 1 – 436 с. 

2. Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред. І.В. 

Жилінкової. – Х.: Ксилон, 2008. – 855 с. 

3. Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручник [для студ. вищ. 

навч. закл.] / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с. 

4. Лепех С. М. Сімейне право України : навчальний посібник / С. М. 

Лепех. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 

318 с. 

5. Апопій І.В. Сімейне право України: навчальний посібник: 2-гу 

видання перероблене та доповнене. – Київ : Центр учбової літератури, 

2011. – 360 с. 

 

Науково-педагогічний  

працівник ___________ Лубчинський А.А. 

       
(підпис)     (ініціали та прізвище) 

Завідувач кафедри ___________ Федьков О.М. 

       
(підпис)     (ініціали та прізвище) 


