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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Мова навчання:   українська 

Статус дисципліни:  вибіркова навчальна дисципліна 

Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне 

базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними 

фундаментальних положень таких навчальних дисциплін як Кримінальне право Загальна 

частина, Цивільне право Загальна частина, Судові та правоохоронні органи  та ін.. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Нотаріат» є суспільні відносини, що 

виникають з приводу позасудової охорони та захисту прав і законних інтересів, безспірних 

правовідносин, щодо яких вчиняються нотаріальні дії, здійснення нотаріальних дій 

уповноваженими на те органами та посадовими особами, а також функцій нотаріату – охорони 

та захисту.  

. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться   150 годин __5__кредити ECTS. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Нотаріат» є підготовка до практичної та 

наукової діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців. Вивчення даного спеціального 

курсу спрямоване на засвоєння здобувачами вищої освіти основних положень інституту 

нотаріату, з’ясування  сутності основних понять та змісту діяльності нотаріату, ознайомлення  з 

джерелами регулювання нотаріального процесуального права та засвоєння практики їх 

застосування та процесуального порядку здійснення нотаріальної  діяльності, правового статусу 

її учасників, а також закріплення та поглиблення знань у галузі цивільного права, отримання 

навичок і вмінь в сфері охорони та захисту майнових і особистих немайнових прав та 

охоронюваних законом інтересів громадян. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Нотаріат» є: ознайомлення здобувачі 

вищої освітиів із загальними закономірностями та особливостями інституту нотаріату; набуття 

знань з теоретичних основ нотаріального процесу; забезпечення розуміння здобувачі вищої 

освітиами правової атмосфери нотаріату; засвоєння правил та особливостей нотаріального 

провадження; дослідження нормативно-правових актів, що регулюють нотаріальну діяльність в 

Україні. 

 

3. Компетентності та заплановані результати навчання 

 

Дисципліна «Нотаріат» забезпечує набуття здобувачами вищої освіти компетентностей: 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК1 Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння 

структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК10 Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового 

регулювання. 

СК14 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. 

 



 
 

Програмні результати навчання (ПР) 

ПР5 
Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю.  

ПР8 
Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

ПР13 
Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

ПР14 
Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

ПР20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.   

ПР21 
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

№ 

пп 
Найменування тем курсу 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
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Змістовний модуль 1 

1 Тема 1.  Поняття, завдання і функції 

нотаріату в Україні. Предмет і 

система нотаріального 

процесуального права  

18 7 4 7 0 18 2 2 14 0 

2 Тема 2. Організація нотаріальної 

діяльності в Україні. Доступ до 

професії нотаріуса 

16 5 2 9 0 16 2 0 14 0 

3 Тема 3.  Система органів та 

посадових осіб, вчиняючи 

нотаріальні дії 

16 5 2 9 0 16 2 0 14 0 

4 Тема 4. Приватна нотаріальна 

діяльність 

16 5 2 9 0 16 2 0 14 0 

5 Тема 5. Загальні правила вчинення 

нотаріальних дій 

16 5 2 9 0 16 0 0 16 0 

6 Тема 6. Особливості нотаріального 

посвідчення окремих видів договорів 

та правочинів 

18 7 2 9 0 18 2 0 16 0 

7 Тема 7. Особливості оформлення 

нотаріусом спадщини 

18 7 2 9 0 18 2 2 14 0 



 
 

8 Тема 8. Посвідчення та засвідчення 

безспірних фактів, що не мають 

змісту правочинів.  

16 5 2 9 0 16 0 0 16 0 

9 Тема 9. Питання реформування 

органів нотаріату в Україні. 

Застосування нотаріусом 

законодавства іноземних держав 

 

16 6 2 8 0 16 2 0 14 0 

Разом за модуль 1 150 52 20 78 0 150 14 4 132 0 

Усього годин 150 52 20 78 0 150 14 4 132 0 

Форма підсумкового контролю:  диференційований залік  

 

5. Зміст програми навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Поняття, завдання і функції нотаріату в Україні. Предмет і система нотаріального 

процесуального права 
 Поняття, завдання і функції нотаріату 
 Поняття нотаріального процесуального права та його місце в системі права України 

 Нотаріальний процес і його стадії 

 Принципи нотаріального процесуального права 

 Джерела нотаріального процесуального права 

Тема 2. Організація нотаріальної діяльності в Україні. Доступ до професії нотаріуса 

 Нотаріус. Вимоги до посади нотаріуса в Україні 

 Вимоги до помічника нотаріуса 

 Порядок складання кваліфікаційного іспиту 

 Правовий статус Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату 

 Порядок видачі та анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю 

 Присяга нотаріуса, його права та обов’язки 

  

Тема 3. Система органів та  посадових осіб, вчиняючих нотаріальні дії 

 Система нотаріальних органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок вчиняти 

нотаріальні дії в Україні. Порядок організації та діяльності державних нотаріальних контор.  

 Приватна нотаріальна діяльність. Особливості правового статусу приватного нотаріуса та 

обсяг його компетенції 

 Державні нотаріальні архіви. Порядок організації та повноваження по вчиненню нотаріальних 

дій 

 Нотаріальні дії, вчинювані посадовими особами органів місцевого самоврядування. 

 Нотаріальні дії, вчинювані консульськими та дипломатичними установами України за 

кордоном. 

 Організація та діяльність Нотаріальної палати України 

  

Тема 4. Приватна нотаріальна діяльність 

 Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Реєстраційне посвідчення.  

 Нотаріальний округ. Печатка приватного нотаріуса. 

 Відповідальність приватного нотаріуса та його службове страхування. 

 Порядок заміщення приватного нотаріуса.  

 Припинення приватної нотаріальної діяльності.  

 Оплата вчинюваних нотаріальних дій.  

 Оподаткування доходу приватного нотаріуса.  

 Контроль за законністю діяльності приватних нотаріусів. 

 

 



 
 

Тема 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій 

 Місце та строки вчинення нотаріальних дій 

 Установлення особи громадянина, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії.  

 Визначення обсягу цивільної дієздатності фізичних осіб і перевірка цивільної правоздатності 

та дієздатності юридичних осіб, перевірка повноважень представника фізичної або юридичної 

особи. 

 Підписання нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв та інших документів.  

 Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій 

 Нотаріальні акти. 

 Оплата вчинюваних нотаріальних дій 

 Оскарження нотаріальних дій або відмова у їх вчиненні. 

 Реєстрація нотаріальних дій 

 Нотаріальне діловодство 

Тема 6.  Особливості нотаріального посвідчення окремих видів договорів та правочинів 

 Загальні правила правила посвідчення правочинів 

 Перелік документів, які не підлягають нотаріальному посвідченню 

 Функції нотаріуса як державного реєстратора 

 Посвідчення нотаріусом договору купівлі-продажу 

 Посвідчення нотаріусом договору дарування 

 Умови та порядок посвідчення договору довічного утримання 

 Особливості та порядок посвідчення іпотечного договору 

 Посвідчення шлюбного договору 

 Посвідчення договору про розподіл майна 

 Посвідчення нотаріусом аліментного договору 

 

Тема 7. Особливості оформлення нотаріусом спадщини 
 

 Оформлення нотаріусом спадщини 

 Посвідчення нотаріусом секретного заповіту 

 Посвідчення нотаріусом заповіту подружжя 

 Посвідчення нотаріусом заповіту з умовою 

 Охорона спадкового майна 

 Порядок посвідчення нотаріусом спадкового договору 

 Посвідчення нотаріусом договору про зміну черговості спадщини 

 Порядок видачі свідоцтва про право на спадщину за законом. 

 Видача свідоцтва про право на спадщину за заповітом. 

Тема 8. Посвідчення та засвідчення безспірних фактів, що не мають змісту правочинів.  

Посвідчення безспірних фактів: 

 Посвідчення факту, що громадянин є живим 

 Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці 

 Посвідчення часу пред’явлення документа 

 Посвідчення факту передачі заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та 

юридичним особам 

 Посвідчення факту прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів 

 Вчинення морських протестів 

Засвідчення безспірних фактів: 

 Засвідчення вірності копій документів та виписок з них 

 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу 

 Засвідчення справжності підпису на документах 

..Тема 9. Питання реформування органів нотаріату в Україні. Застосування нотаріусом 

законодавства іноземних держав 

 Перспективи розвитку органів нотаріату в Україні 

 Актуальні проблеми реформування органів нотаріату в Україні 

 Порівняльний аспект нині діючого закону «Про нотаріат» та майбутнього закону 



 
 

 Прийняття нотаріусами документів, оформлених за кордоном 

 Зносини нотаріусів з іноземними органами юстиції. 

 Забезпечення доказів, необхідних для ведення справ в органах іноземних держав.  

 Міжнародні договори. 

 

6. Теми лекцій 

 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Деннафо

рма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1.  Поняття, завдання і функції нотаріату в Україні. 

Предмет і система нотаріального процесуального права  

7 2 

2 Тема 2. Організація нотаріальної діяльності в Україні. 

Доступ до професії нотаріуса 

5 2 

3 Тема 3.  Система органів та посадових осіб, вчиняючи 

нотаріальні дії 

5 2 

4 Тема 4. Приватна нотаріальна діяльність 5 2 

5 Тема 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій 5 0 

6 Тема 6. Особливості нотаріального посвідчення окремих 

видів договорів та правочинів 

7 2 

7 Тема 7. Особливості оформлення нотаріусом спадщини 7 2 

8 Тема 8. Посвідчення та засвідчення безспірних фактів, 

що не мають змісту правочинів.  

5 0 

9 Тема 9. Питання реформування органів нотаріату в 

Україні. Застосування нотаріусом законодавства 

іноземних держав 

6 2 

Усього годин 52 год. 14 год.  

7. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Деннафо

рма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1.  Поняття, завдання і функції нотаріату в Україні. 

Предмет і система нотаріального процесуального права  

4 2 

2 Тема 2. Організація нотаріальної діяльності в Україні. 

Доступ до професії нотаріуса 

2 0 

3 Тема 3.  Система органів та посадових осіб, вчиняючи 

нотаріальні дії 

2 0 

4 Тема 4. Приватна нотаріальна діяльність 2 0 

5 Тема 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій 2 0 

6 Тема 6. Особливості нотаріального посвідчення окремих 

видів договорів та правочинів 

2 0 

7 Тема 7. Особливості оформлення нотаріусом спадщини 2 2 

8 Тема 8. Посвідчення та засвідчення безспірних фактів, 

що не мають змісту правочинів.  

2 0 

9 Тема 9. Питання реформування органів нотаріату в 

Україні. Застосування нотаріусом законодавства 

іноземних держав 

2 0 

Усього годин 20 год. 4 год.  

 



 
 

 

8. Теми практичних занять 

Не передбачено навчальним планом 

 

9. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у годинах 

Деннафо

рма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1.  Поняття, завдання і функції нотаріату в Україні. 

Предмет і система нотаріального процесуального права  

7 14 

2 Тема 2. Організація нотаріальної діяльності в Україні. 

Доступ до професії нотаріуса 

9 14 

3 Тема 3.  Система органів та посадових осіб, вчиняючи 

нотаріальні дії 

9 14 

4 Тема 4. Приватна нотаріальна діяльність 9 14 

5 Тема 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій 9 16 

6 Тема 6. Особливості нотаріального посвідчення окремих 

видів договорів та правочинів 

9 16 

7 Тема 7. Особливості оформлення нотаріусом спадщини 9 14 

8 Тема 8. Посвідчення та засвідчення безспірних фактів, 

що не мають змісту правочинів.  

9 16 

9 Тема 9. Питання реформування органів нотаріату в 

Україні. Застосування нотаріусом законодавства 

іноземних держав 

8 14 

Усього годин 78 год. 132 год.  

 

 

10. Теми  лабораторних занять 

№ 

пп 

Назва теми  Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

 Не заплановано навчальним планом - - 

 

11.Завдання для самостійної роботи  

Самостійна робота здобувачі вищої освітиа передбачає: 

 Підготовку до семінарських, контрольних робіт (опрацювання лекційного матеріалу, 

законодавчих та інших нормативних матеріалів, навчальної літератури, спеціальних джерел і 

інформації, періодики тощо) 

 Виконання індивідуальних завдань 

 Опанування матеріалу, що винесений цілком на самостійне опрацювання згідно з робочою 

програмою 

 Написання контрольних робіт 

 Опрацювання тестів для самостійної роботи 

 Написання рефератів 

Тема 1. Поняття, завдання і функції нотаріату в Україні. Предмет і система нотаріального 

процесуального права                                                                            

1. Самостійне опрацювання наступних питань: 

Визначте місце норм, що регулюють діяльність нотаріату в системі права. 

Сутність і класифікація принципів діяльності органів нотаріату: законність, принцип 

дотримання таємниці вчинення нотаріальних дій, принцип сприяння у здійсненні прав і 



 
 

законних інтересів, принцип мови нотаріального діловодства, принцип диспозитивності та 

обґрунтованості нотаріальних дій. 

Характеристика міжнародних договорів як джерел нотаріального права. 

Проблеми правового забезпечення розвитку нотаріальних відносин в Україні.  

2. Перевірка знань здобувачів вищої освіти у формі тестування. 

Тема 2. Організація нотаріальної діяльності в Україні. 

Доступ до професії нотаріуса                                                                                           

1. Самостійне опрацювання наступних питань: 

Організаційно-правове забезпечення нотаріальної діяльності в Україні. 

Допуск до професії нотаріуса в зарубіжних країнах. 

2. Перевірка знань здобувачів вищої освіти у формі тестування. 

Тема 3. Система органів та посадових осіб, вчиняючих нотаріальні дії                 

1. Самостійне опрацювання наступних питань: 

Організація діяльності Нотаріальної палати України. 

2. Перевірка знань здобувачів вищої освіти у формі тестування. 

3. Написання рефератів з тем: «Зміст професійної етики нотаріуса», «Роль органів юстиції в 

організації та діяльності нотаріату України», «Проблеми організації та діяльності нотаріату». 

Тема 4. Приватна нотаріальна діяльність                                                                     

1.Самостійне опрацювання наступних питань: 

Судовий контроль за нотаріальною діяльністю. 

Громадський контроль за нотаріальною діяльністю. 

2. Перевірка знань здобувачів вищої освіти у формі тестування. 

Тема 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій                                               

1.Самостійне опрацювання наступних питань: 

Правова природа нотаріальних актів. 

Реєстрація нотаріальних дій. 

Суть і значення нотаріального посвідчення угод. Характерні процесуальні ознаки окремих 

видів угод 

2. Перевірка знань здобувачів вищої освіти у формі тестування. 

3. Написання рефератів з тем: «Проблемні питання визначення загальних правил вчинення 

нотаріального процесу», «Система засобів оформлення нотаріального діловодства»,  

«Авторське право в цивільно-правових договорах, що посвідчуються нотаріусами». 

Тема 6.  Особливості нотаріального посвідчення окремих видів договорів та правочинів 

1.Самостійне опрацювання наступних питань: 

Особливості нотаріального посвідчення правочинів в зарубіжних країнах 

2. Перевірка знань здобувачів вищої освіти у формі тестування. 

Тема 7. Особливості оформлення нотаріусом спадщини                                            

1.Самостійне опрацювання наступних питань: 

Особливості оформлення нотаріусом спадщини в зарубіжних країнах 

2. Перевірка знань здобувачі вищої освітиів у формі тестування. 

 

Тема 8. Посвідчення та засвідчення безспірних фактів, що не мають змісту правочинів.  

1. Перевірка знань здобувачів вищої освіти у формі тестування. 

Тема 9. Питання реформування органів нотаріату в Україні. Застосування нотаріусом 

законодавства іноземних держав 

1.Самостійне опрацювання наступних питань: 

             Забезпечення доказів, необхідних для ведення справ в органах іноземних держав. 

2. Міжнародні договори. 

 

 

 

 

 

 



 
 

12. Питання для підготовки до модульного та підсумкового контролю 

(диференційованого заліку)  

1. Поняття нотаріату. Органи та посадови особи які вчиняють нотаріальні дії.  

2. Принципи нотаріального права. 

3. Права та обов’язки нотаріуса. 

4. Нотаріус як суб’єкт нотаріальних правовідносин.  

5. Нотаріальне діловодство та звітність.  

6. Порядок доступу до професії нотаріуса. 

7. Обмеження в праві вчинення нотаріальних дій.  

8. Місце та строки вчинення нотаріальних дій.  

9. Порядок встановлення особи суб’єкта нотаріальних правовідносин.  

10. Порядок перевірки повноважень представника фізичної особи. 

11. Перевірка повноважень представника юридичної.  

12. Порядок перевірки право та дієздатності юридичної особи.  

13. Підписання нотаріальних документів.  

14. Реєстрація нотаріальних дій.  

15. Відмова у вчиненні нотаріальних дій та порядок її оскарження.  

16. Порядок видачі дублікатів нотаріально посвідчених документів.  

17. Основні правила посвідчення правочинів.  

18. Порядок посвідчення заповітів.  

19. Оформлення нотаріусом спадкових справ.  

20. Видача свідоцтв про право власності у спільному майні подружжя.  

21. Посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна.  

22. Посвідчення договорів іпотеки. 

23. Спадковий договір, його відмінність від договору довічного утримання. 

24. Особливості посвідчення заповіту подружжя. 

25. Порядок посвідчення довіреностей.  

26. Вжиття заходів до охорони спадкового майна.  

27. Зміст виконавчого напису нотаріуса.  

28. Підстави та умови опротестування векселя.  

29. Умови вчинення виконавчого напису.  

30. Застосування нотаріусами норм іноземного права у нотаріальній практиці. 

 

13. Методи навчання 

 

Методи навчання на лекціях:  

 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);  

 методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод 

демонстрацій та інші);  

 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування 

тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

Методи навчання на практичних, семінарських заняттях: 

 вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);  

 практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);  

 метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод 

демонстрацій та інші);   

 робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе, 

доповіді тощо);  

 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

 кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);  

 Дослідницький метод 



 
 

 Пошуковий метод. 

14. Методи оцінювання 

 

У процесі вивчення дисципліни «Нотаріат» використовуються такі методи оцінювання: 

- для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування,  фронтального 

опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, написання есе 

(рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, творчих завдань, тощо.  

- для модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, вирішення 

ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.  

- для підсумкового контролю проведення заліку (усна та/або письмова відповідь, 

тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.).  

 

15. Засоби діагностики результатів навчання 

Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за 

формами контролю знань: 

 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та 

методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.  

 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних 

завдань.  

 підсумковий контроль передбачає проведення диф.заліку. 

 

16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання 

Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:  

№ Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти* Кількість балів  

1. Реферат, есе 1-5 

2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач 1-5 

3. Індивідуальне завдання 1-5 

4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті 1-5 

5. Ділова гра, практичний кейс, тощо. 1-10 

6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо) 1-10 

7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти) 1-20 

8. Контрольна робота  (для заочної форми здобуття освіти) 1-50 

*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від особливостей 

навчальної дисципліни. 

 

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями: 

Бали Критерії оцінювання 

90-100 

Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання 

основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить 

узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить 

приклади. 

82-89 

Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому 

відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі 

неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні 

понять. 

75-81 

Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний 

його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди 

здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами 

64-74 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь 

неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять, 

відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів. 



 
 

 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за 

допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали. 

 

Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS 

 

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Для денної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Змістовий модуль 1 Самостійна 

робота Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

3 3 3 3 4 4 4 3 3 10 40 100 

Модульний контроль 1 - 20 

 

Для заочної форми здобуття освіти 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

Сума  

Контрольна робота Самостійна робота 

50 10 50 100 

 

 

18. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни «Нотаріат» узагальнено в комплексі навчально-

методичного забезпечення, який включає: 

- силабус; 

- робочу програму навчальної дисципліни; 

- методичні вказівки до вивчення дисципліни; 

- опорний конспект лекцій; 

- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

60-63 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає 

суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може 

навести приклади. 

35-59 
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки при висвітленні понять. 

1-34 Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.  

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОЦІНКА 

ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

для диференційованого заліку, 

екзамену, курсової роботи 

(проекту), практики 

для недиференційованого 

заліку 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
82-89 B 

добре 
75-81 C 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

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 



 
 

- варіанти завдань для модульного контролю; 

- варіанти завдань для підсумкового контролю; 

- інші матеріали.  

 

19. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 

2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV// Відомості Верховної Ради України. — 

2003. — №№ 40–44. — Ст. 356. 

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної 

Ради України. — 2004. — № 40-41, 42. — Ст.492 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1618-iv. 

4. Сімейний кодекс України вiд 10.01.2002 р. № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. — 
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