
Навчально-методична карта 

семінарського заняття № 7  

Навчальна дисципліна: Цивільне та сімейне право 

 

 

Тема заняття: Умови усиновлення та порядок його здійснення 

Дидактична мета: розвивати вміння, навички розумової роботи, творчого мислення, вміння 

використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань. 

Виховна мета: формування у студентів активної громадянської позиції, поваги до норм 

національного права, виховання толерантності та терпимості, подолання правового нігілізму та 

емоційної скутості. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

 

забезпечуючі: Організація судових та правоохоронних органів – «Місцеві суди». 

Цивільний процес - «Сторони у цивільному процесі», «Цивільні процесуальні правовідносини», 

«Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ», Навчальна практика із набуття первинних 

професійних умінь і навичок з цивільного права – «Класифікація цивільних правовідносин», «Суб`єкти 

цивільних правовідносин, їх права та обов`язки. Поняття та правове значення представництва».  

 

забезпечувані: Міжнародне право – «Сімейне право», Теорія держави і права – «Правовідносини. 

Юридичні факти», «Суб`єкти правовідносин», Адміністративне право – «Суб’єкти адміністративного 

права», Міжнародне право – «Суб’єкти міжнародного права». 

 

Кваліфікаційні вимоги до знань, вмінь, навичок: здатність логічно вірно, аргументовано і 

зрозуміло будувати усну і письмову мову, вміння аргументувати свою думку.  

 

1.Забезпечення заняття 

1.1. Дидактичний матеріал: конспект студента, тести для визначення рівня знань, умінь та 

навичок студентів кооперативних технікумів і коледжів. 

1.2. Наочні посібники: опорний конспект до лекції 63. 

1.3. Технічні засоби навчання: 

1.4. Інструкційні матеріали: план семінарського заняття. 

1.5. Література: 

 Базова: 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. 

 Допоміжна: 1. Харитонов Є.О., Старцев О.В Цивільне право України. Підручник. К.: 

Істина, 2009. – 816 с. 

2. Цивільне право України: Навч. посібник / За ред. Р. О. Стефанчука.- К.: Правова 

єдність, 2009. - 536 c. 

3. Красіліч Н.Д., Іваненко Л.М.  Цивільне право України: Навч. посібник. - К.: КНТЕУ, 

2009. - 395 с. 

 

2.Хід заняття 

2.1. Організація заняття: перелічення низки питань, що представляють великий 



теоретичний інтерес і практичне значення, розкриття проблематики теми та методики роботи над 

нею. 

2.2. Вступне слово викладача (тема, мета, мотивація навчальної діяльності, вступ до теми): 

тема семінарського заняття – «Умови усиновлення та порядок його здійснення»; мета – знати 

загальні умови усиновлення, особливості усиновлення повнолітньої особи та порядок 

усиновлення; мотивацією при вивченні теми «Умови усиновлення та порядок його здійснення» 

для студентів може стати зацікавленість кожної особистості щодо умов усиновлення, порядку 

усиновлення братів та сестер, вступ до теми - основною проблемою теми семінарського заняття 

є визначення умов усиновлення та порядку його здійснення. 

2.3. Розгляд питань семінарського заняття, їх обговорення: 

1.Загальні умови усиновлення. 

2.Особливості усиновлення повнолітньої особи. 

3.Порядок усиновлення братів та сестер. 

4.Порядок усиновлення. 

2.4. Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Визначте основну мету усиновлення. 

2. Чому в особливих випадках дозволено всиновлювати повнолітню особу? 

3. Хто має право стати усиновлювачем? 

4. Наведіть підстави, при наявності яких усиновлення може бути визнане недійсним. 

2.5. Підведення підсумків заняття, оцінка діяльності студентів, активності ведення 

дискусії, вміння обґрунтовувати позиції, оголошення та обґрунтування оцінок : Оцінка 

“відмінно” за роботу на семінарському занятті ставиться, якщо студент: 

· знає матеріал теми; 

· опрацював основну та додаткову літературу; 

· здійснив конспектування першоджерел, чітко дотримуючись плану семінару; готовий з 

кожного питання плану запропонувати індивідуальний виступ або ж узагальнення матеріалів 

виступів одногрупників; 

· бере активну участь у відкритих дискусіях щодо винесених на семінар проблем. 

Оцінка “добре” виставляється, якщо студент в цілому справився із завданням за наявності 

незначних недоліків у викладенні теми. 

Оцінка “задовільно” виставляється, коли є суттєві недоліки у викладенні теми. 

Оцінка “незадовільно” виставляється за повної невідповідності вимогам семінарського 

заняття. 

2.6.Завдання для самостійної роботи студента (домашнє завдання):_повторити матеріал 

теми. 

Підпис викладача: _________________________ 

 

 

 

 

 

 



Модуль № 7 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 1 ( А, Є, К, С, Ш) 

1. Основні положення щодо визначення походження дитини. 

2. Визначення заборгованості за аліментами та її стягнення. 

3. *Прийомна сім’я.  

 

Модуль № 7 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 2 ( Б,Ж, Л, Т, Щ) 

1. *Відібрання дітей від батьків без позбавлення їх батьківських прав. 

2. Поняття, суб’єкти, умови і порядок усиновлення. 

3. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей. 

 

Модуль № 7 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 3 (В, З, М, У, Ф) 

1. Позбавлення та порядок поновлення у батьківських правах. 

2. Визнання усиновлення недійсним та його скасування. 

3. *Дитячий будинок сімейного типу 

 

Модуль № 7 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 4 ( Г, Й, Н, Х) 

1. *Порядок поновлення в батьківських правах.  

2. Правове регулювання обов’язків батьків щодо утримання дитини та способи їх 

виконання. 

3. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. 

 

Модуль № 7 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 5 (Д, І, О,Ю, Ц) 

1. Визнання усиновлення недійсним та його скасування. 

2. Усиновлення дітей громадянами України, які проживають за її межами та іноземцями. 

3. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна 

 

Модуль №7 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право» 

спеціальність 081 «Право» 

Варіант № 6 ( Е, И, П, Р, Ч, Я) 

1. Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків. 

2. *Використання доходу від майна дитини 

3. Визнання усиновлення недійсним та його скасування 
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