
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1. Код:I, 3.6. 

2. Назва: Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ. 

3. Тип: обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5-ий. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Водоп’ян Т.В., к.ю.н, доцент. 

9. Результати навчання:  
• здобуття ґрунтовних знань положень законодавства у сфері особливостей вирішення 

окремих категорій цивільних справ,  

• вміння використовувати положення науки цивільного процесуального права Україні 

для вирішення професійних завдань; 

• вміння знаходити необхідні норми цивільного процесуального законодавства України, 

правильно тлумачити їх і застосовувати на практиці; 

• навички аргументувати власну точку зору щодо прийнятого в конкретній ситуації 

рішення;  

• навички складати необхідні цивільно-процесуальні документи. 

10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія держави і права», 

«Судові та правоохоронні органи», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Сімейне право», 

«Трудове право». 

12. Зміст курсу: Особливості розгляду справ у позовному провадженні. Особливості розгляду справ 

у наказному та окремому провадженні. Особливості розгляду цивільних справ на стадії перегляду 

судових рішень. Особливості розгляду цивільних справ пов’язаних із виконанням судових рішень. 

Особливості розгляду справ, що виникають із цивільних правовідносин. Особливості розгляду справ, 

що виникають із сімейних правовідносин. Особливості розгляду справ, що виникають із трудових 

правовідносин. Особливості розгляду справ, що виникають із житлових та земельних правовідносин.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Буряк В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. К., 2003. 

2. Васильєв С.В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ. Навчальний 

посібник.  Х., 2012. 

3. Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках. Х.,  

2010.  

4. Комаров В. В. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства. Х., 2008.  

5. Короєд С.О. Процесуальне забезпечення ефективності цивільного  судочинства.  К., 

2013.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, модульний контроль. 

16. Мова викладання: українська . 

 
Завідувач кафедри  

конституційного права та галузевих дисциплін                                           І.В.Міщук к.ю.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:I, 3.6. 

2. Title: Specificities of the trial of certain categories of civil cases. 

3. Type: obligatory. 

4. Higher education level: ІІ (Master’s). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5th. 

6. Semester when the discipline is studied: 9. 
7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Vodopian T.V., Candidate of 

Legal Sciences, Associate Professor 

9. Results of studies:  
• obtaining a thorough knowledge of the provisions of legislation in the field of peculiarities of solving 

certain categories of civil cases, 

• ability to use the provisions of the science of civil procedural law in Ukraine for solving professional 

problems; 

• ability to find the necessary norms of civil procedural legislation of Ukraine, correctly interpret and apply it 

in practice; 

• skills to argue their own point of view on the solutions adopted in a particular situation; 

• skills to compile the necessary civil procedural documents.10. Forms of organizing classes: training, 

practical training with innovative methods of training 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Theory of state and law", "Judicial and law enforcement agencies", "Civil law", "Civil process", «Family 

Law», «Labor Law». 

12. Course contents: Features of consideration of cases in the proceeding. Peculiarities of case 

consideration in the order and separate proceedings. Features of consideration of civil cases at the stage of 

review of court decisions. Features of consideration of civil cases related to the execution of court decisions. 

Features of consideration of cases arising from civil legal relations. Features of consideration of cases arising 

from family relationships. Features of consideration of cases arising from labor relations. Features of 

consideration of cases arising from residential and land legal relations.. 

13. Recommended educational editions:  
1. Buryak V.Ya. Labor disputes: the order of their solution in Ukraine. K., 2003 

2. Vasiliev SV Features of consideration of certain categories of civil cases. Tutorial. X., 2012. 

3. Gusarov KV Review of court decisions in appeals and cassation procedures. X., 2010. 

4. Komarov VV Problems of the theory and practice of civil proceedings. Kh., 2008. 

5. Koroed S.O. Procedural ensuring of the efficiency of civil proceedings. K., 2013 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 lecture hours, 16 hours of practical training, 58 hours of independent work. Total– 90 hours.  

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, implementation of business and 

role games, individual and group research tasks, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria:  
The evaluation is carried out according to 100-point scale. 

Final test : testing. 

Current control (100 points): testing, surveys, module control. 

 

16. Language of teaching: Ukrainian 
. 

Head of the Department of  

constitutional law       I.V. Mishchuk Candidate of Legal Sciences, 

and branch disciplines       Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


