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Мета  

навчальної   

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — навчити студентів розуміти зміст 
закону у галузі нотаріального процесу, отримати навички і вміння у сфері 
охорони та захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних 
законом інтересів громадян і застосовувати норми права до конкретних 
життєвих ситуацій.  

Семінарські заняття можуть проводитися за доповідною системою, у формі 

«круглих столів», наукових конференцій, диспутів у студентських 

навчальних групах, тощо за розсудом викладача.  

Для вироблення практичних навичок викладач на свій розсуд пропонує 

студентам вирішити задачі, що представляють собою конкретні справи з 

практики судів. Їхнє вирішення дозволяє в навчальній аудиторії домогтися 

максимального наближення студентів до практичної юридичної діяльності. Їх 

вирішення в навчальній аудиторії дозволяє досягнути максимального 

наближення студента до практичної діяльності юриста-цивіліста. 

 

 



Програмні   
компетентності

,  які 
здобуваються  

під час 
вивчення  

навчальної   

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні (фахові,предметні) компетентності: 

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію. 

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, 

логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння 

особливостей практики їх застосування. 

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, 

ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією. 

Результати   

навчання 

РН-7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. 

РН-8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності. 

РН-17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

Зміст 
навчальної   

дисципліни 

Тема 1. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. 

Тема 2. Загальні правила посвідчення правочинів 

Тема 3. Посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна 

Тема 4. Посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування. 

Тема 5. Посвідчення фактів. 

Тема 6. Засвідчення вірності копій документів і витягів з них. Засвідчення 

вірності перекладу. 

Тема 7. Охоронні нотаріальні дії 

Тема 8. Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам виконавчої сили. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  


