
Вибірковий блок «Нотаріат» ОС «Бакалавр» (заочна форма навчання) 

Ключовими результатами навчання за вибірковим блоком «Нотаріат» ОС 

«Бакалавр» є набуття здобувачами освіти компетентностей, потрібних для 

професійної діяльності з широким доступом до працевлаштування, а також 

для подальшого навчання. 

Загальний стиль навчання за вибірковим блоком «Нотаріат» ОС 

«Бакалавр» - завдання-орієнтований (загальний стиль навчання - завдання-

орієнтований. Лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота на 

основі підручників, конспектів, методичних рекомендацій, консультації із 

викладачами) 

Результати навчання, що відображують специфіку вибіркового блоку 

«Нотаріат» ОС «Бакалавр», формуються за рахунок вивчення здобувачами 

освіти таких дисциплін вибіркового блоку як: Нотаріальний процес; 

Процедура нотаріального посвідчення договорів; Вчинення консулом 

нотаріальних дій; Нотаріальне посвідчення правочинів з речовими правами 

та їх реєстрація. 

Дисципліна «Нотаріальний процес» вивчає теорію нотаріального 

процесу як одну з форм юрисдикційної діяльності, його предмет, методу, 

систему, функції, принципи, нотаріальні процесуальні відносини та їх 

суб’єктів, компетенцію нотаріусів та посадових осіб щодо вчинення 

нотаріальних проваджень. 

Дисципліна «Процедура нотаріального посвідчення договорів» вивчає  

процедуру нотаріального посвідчення договорів, загальні правила 

нотаріального посвідчення договорів, правила нотаріального посвідчення 

правочинів та спеціальні правила посвідчення окремих видів договорів; 

загальні положення про реєстрацію нотаріусом прав в єдиних та державних 

реєстрах; витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору. 

Дисципліна «Вчинення консулом нотаріальних дій» вивчає організацію 

діяльності консула щодо вчинення нотаріальних дій, загальну характеристику 

міжнародно-правових актів щодо консульської діяльності, загальні правила 



вчинення консулом нотаріальних дій, процедуру посвідчення консулом 

односторонніх правочинів (юридичні факти, заяви, довіреності), вчинення 

нотаріальних дій щодо спадкування, нотаріальних дій, що виникають із 

сімейних та інших відносин.   

Дисципліна «Нотаріальне посвідчення правочинів з речовими правами 

та їх реєстрація» аналізує теоретичні та практичні проблеми посвідчення 

правочинів з речовими правами та їх реєстрацією;  особливості посвідчення 

окремих видів правочинів з речовими правами; основні правові джерела, які 

повинні дотримуватися нотаріусами при посвідченні відповідних правочинів; 

процедура реєстрації речових прав, інформаційні бази даних. 

Завдяки використанню викладачами в освітньому процесі авторських 

методик відбувається опанування здобувачами освіти нотаріального, 

нотаріального процесуального, цивільного, земельного, сімейного, 

спадкового, господарського права, міжнародного нотаріального права. 

Досягнення програмних результатів навчання та результатів навчання в 

частині, яка забезпечується вибірковим блоком дисциплін «Нотаріат» ОС 

«Бакалавр», забезпечується ґрунтовним формуванням у здобувачів освіти 

таких загальних та спеціальних компетентностей як здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями; здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні; здатність застосовувати знання з 

основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої 

професії та її ролі у суспільстві; повага до честі і гідності людини як 

найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи; знання і 

розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про 



захист прав людини та основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини; здатність застосовувати знання засад і 

змісту інститутів міжнародного публічного права, а також міжнародного 

приватного права; знання і розуміння основ права Європейського Союзу; 

здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного 

права, а також змісту правових інститутів; знання і розуміння особливостей 

реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права; 

здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції. 

Вказане забезпечує досягнення визначених в освітній програмі таких 

програмних результатів навчання як вміння, навички здійснювати аналіз 

суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу відомої проблеми; давати короткий висновок 

щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю; 

використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин; вільно використовувати для 

професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних; 

демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права; надавати 

консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях. 

Механізми забезпечення досягнення результатів навчання, визначених за 

вибірковим блоком дисциплін «Нотаріат» ОС «Бакалавр», передбачають 

використання професорсько-викладацьким складом таких форм, методів, 

технологій викладання та навчання, які відповідають вимогам сучасності, 

вчать самостійно і творчо мислити, аналізувати правові ситуації, самостійно 

навчатися, містять авторський компонент, орієнтовані на здобувача освіти і 

формування у нього навичок, вмінь, компетентностей. Опанування 

здобувачами освіти навчальних дисциплін вибіркового блоку «Нотаріат» ОС 



«Бакалавр» забезпечується акцентуванням у процесі викладання на 

проблемних аспектах нотаріальної та судової практики, стимулюванні 

здобувачів освіти до самостійності і автономності у пошуку таких 

проблемних питань, шляхів правової оцінки, вирішення тих чи інших 

правових ситуацій.  


