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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

 У відповідності до національного законодавства, нотаріат в Україні – це 

система органів і посадових осіб, на які покладено обов‟язок посвідчувати 

права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші 

нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної 

вірогідності. Отже, нотаріат відіграє важливу роль як правовий інститут, 

адже покликаний захищати приватну власність й забезпечувати безспірність 

та охорону цивільних прав. Дисципліна «Нотаріат» є спеціальною 

юридичною дисципліною, що вивчає питання організації та діяльності 

нотаріату в державі. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Нотаріат» є отримання 

здобувачами теоретичних знань, навичок з їх практичного застосування та 

підготовка висококваліфікованих фахівців з нотаріату, які є добре 

обізнаними з питань діючого законодавства, що сприятиме підвищенню 

престижності і значущості професії нотаріуса. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є набуті навички щодо 

аналізу норм законодавства, що регулюють нотаріальну діяльність; 

засвоєння основних принципів нотаріальної діяльності; а також, навчитися 

складати нотаріальні документи. 
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Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

 

ПРНК04 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

визначати переконливість аргументів у 
процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин 

Лекції  

практичні заняття 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

екзамен 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

здійснювати аналіз суспільних процесів у 
контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її 
розв‟язання 

Лекції  

практичні заняття 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

екзамен 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК04 

 

проводити збір та інтегрований аналіз 
матеріалів з різних джерел 

Лекції  

практичні заняття 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

екзамен 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

формулювати власні обґрунтовані судження 
на основі аналізу відомої проблеми 

Лекції  

практичні заняття 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

екзамен 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНК04 

складати та узгоджувати план власного 
дослідження і самостійно збирати матеріали 

за визначеними джерелами 

Лекції  

практичні заняття 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

екзамен 

 

ПРНА01 

ПРНА02 

 

доносити до респондента матеріал з певної 
проблематики доступно і зрозуміло 

Лекції  

практичні заняття 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

екзамен 

   ПРНК05 
вільно використовувати для професійної 

діяльності доступні інформаційні технології і 
бази даних. 

Лекції  

практичні заняття 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

екзамен 

ПРНК01 

ПРНК02 

 

виявляти знання і розуміння основних 
сучасних правових доктрин, цінностей та 
принципів функціонування національної 

правової системи 

Лекції  

практичні заняття 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

екзамен 

ПРНК01 

ПРНК02 

 

демонструвати необхідні знання та розуміння 
сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей 
права 

Лекції  

практичні заняття 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

екзамен 



ПРНК03 

ПРНК04 

ПРНК06 

 

пояснювати природу та зміст основних 
правових явищ і процесів 

Лекції  

практичні заняття 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

екзамен 

ПРНК03 

ПРНК04 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

застосовувати набуті знання у різних 
правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати 
обґрунтовані правові висновки 

Лекції  

практичні заняття 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

екзамен 

ПРНК03 

ПРНК04 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

розв‟язувати практичні задачі з захисту прав 
та законних інтересів учасників 

правовідносин 

Лекції  

практичні заняття 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

екзамен 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

застосовувати набуті знання та навички у 
різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати 
обґрунтовані правові висновки, здійснювати 
процесуально-документальне оформлення 
результатів розгляду юридичної справи, 

іншої юридичної документації 

Лекції  

практичні заняття 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

екзамен 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

практикувати консультаційну діяльність з 
питань нотаріату 

Лекції  

практичні заняття 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

екзамен 

 

Зміст навчання 

Тема за п/п 
Назва теми 

Посилання на 

ПРН модуля 
Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна ф/н) 

Тема 1. 
Поняття та значення 

нотаріату в Україні. 

Організаційні основи 

діяльності нотаріату. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК04 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

2, 4, 6 

Тема 2. 
Загальні правила та порядок 

вчинення нотаріальних дій. 

Відмова у вчиненні 

нотаріальних дій. 

Оскарження нотаріальних 

дій і відмови в їх вчиненні. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК04 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

2, 4, 4 

 

Тема 3. 

Правила вчинення окремих 

нотаріальних дій в Україні 

щодо посвідчення і 

засвідчення юридичних 

фактів. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК04 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

4, 4, 8 



ПРНП01 

ПРНП03 

Тема 4. 
Правила вчинення окремих 

нотаріальних дій в Україні 

щодо посвідчення 

безспірного права. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК04 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

2, 2, 6 

Тема 5. 
Нотаріальні дії щодо надання 

документам виконавчої сили 

та охоронні нотаріальні 

провадження. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК04 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

2, 2, 8 

Тема 6. 
Застосування законодавства 

іноземних держав та 

міжнародних договорів 

України при вчиненні 

нотаріальних дій. 

Міжнародні договори. 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК04 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП03 

2, 2, 6 
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Дотримання вимог академічної доброчесності Відповідно до Закону України «Про освіту» 

академічна доброчесність – це сукупність 

етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу під час навчання, складання 

та провадження наукової (творчої) діяльності з 

метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності 

передбачає: самостійне виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про 

авторське право і суміжні права; надання 

достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Основні засади дотримання академічної 

доброчесності в НУ “ОЮА” визначено у 

Положенні про дотримання академічної 

доброчесності в НУ «ОЮА». 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 Незадовільно з обов‟язковим повторним 

курсом 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

 

Види навантаження 

Середня кількість год. на 

кожен вид (денна форма) 

Кількість кредитів/год. 3/90 
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Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.: 32 

лекційні заняття, год. 14 

практичні заняття, год. 18 

лабораторні заняття, год. - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 58 

контрольні роботи, к-сть/год. - 

індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 20 

підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 38 

Екзамен + 

 


