
 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування   України 

https://nubip.edu.ua/ 

 

Юридичний факультет 

https://nubip.edu.ua/node/1061 
Кафедра цивільного та господарського права  

https://nubip.edu.ua/node/4059 

 
 

Назва навчальної 

дисципліни  

       

Спадкове право 

  

Викладачка  

Горіславська Інна Вікторівна, доцент кафедри цивільного та 

господарського права, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Профайл  

викладачки  

 

  https://nubip.edu.ua/node/24447 

 

 
 

Контакти  

  03040, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 17, НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС № 6, КІМ. 236 
 

 

ТЕЛ.: (044) 259-97-25  

E-mail: 

 

horis lavska@ukr.net  

 

 
 

Сторінка курсу в 

Elearn  

 

  
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=977  

 

 

Консультації  

 

Очні консультації: вівторок 4 пара (по знаменнику); середа – 4 пара в 

ауд. 236 к. 6. 

 Онлайн консультації: через обмін повідомленнями 

- на форумі https://elearn.nubip.edu.ua/mod/forum/user.php?id=9794  

- через е-mail: horislavska@ukr.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nubip.edu.ua/
https://nubip.edu.ua/node/1061
https://nubip.edu.ua/node/4059
https://nubip.edu.ua/node/24447
mailto:horislavska@ukr.net
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=977
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/forum/user.php?id=9794
mailto:%20horislavska@ukr.net


Анотація навчальної дисципліни 
 

 

Навчальний  

рік 

 

Семестр 

 

Спеціальність 

 

ОС 

 

Курс 

 

Нормативна/  

вибіркова  

 

2020-2021 

 

6 

  

081 «Право»  

  

Б 

  

3 

вибіркова 

(В)  

 

 

 

 

Вид заняття  

 

Кількіс ть годин 

 

лекції 

 

30 год. 

 

практичні заняття  

 

15 год. 

 

самостійна робота  

 

105 год. 

 

Кількість годин / змістових модулів 

 

150 / 5 
 

Курсова робота  

 

1 
 

Форма підсумкового контролю  

 

 іспит 

Формат вивчення навчальної дисципліни 
Змішаний (Blended Learning) - вивчення навчальної дисципліни передбачає поєднання 

традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому 

використовуються спеціальні інформаційні технології (відео-, інтерактивні елементи, онлайн 

консультування тощо). 

Пререквізити навчальної дисципліни 
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння тем зміс тових модулів 1-4 

навчальної дис ципліни «Теорія держави і права. Ч1», «Іс торії держави і права зарубіжних 

країн», «Судові та правоохоронні органи», «Логіки» «Теорія держави і права Ч2», «Римське 

право» та «Цивільне право».  

Постреквізити навчальної дисципліни 
Сис тема загальнотеоретичних знань навчальної дисципліни буде викорис товуватися 

при засвоєнні галузевих та прикладних навчальних дис циплін. Компетентності, набуті 

студентами під час вивчення дисципліни «Спадкове право» забезпечують умови для 

накопичення правового досвіду та с творюють умови для ефективного виконання ними своїх 

професійних обов'язків при здійсненні наукової та практичної юридичної діяльнос ті.  

Технічне забезпечення /обладнання 
При засвоєнні дисципліни викорис товуються сучасне інформаційно-комунікаційне 

обладнання,  інформаційні ресурси та програмні продукти, що зас тосовуються в правовій 

діяльності, а для комунікації з викладачем - мобільний телефон та/або комп'ютерна техніка із 

виходом в глобальну мережу. 

 

Політика курсу 
Політика щодо організації навчального процесу: організація навчального процесу при 

вивченні навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» здійснюється відповідно до  

Конс титуції України, Закону України "Про вищу освіту", Положення про організацію освітнього 

процесу у НУБІП України, освітньо-профес ійної програми підготовки фахівців  напряму 081 

«Право» ОС «Бакалавр» та інших документів щодо організації освітнього та виховного процесу 

в НУБіП України.  

Політика щодо відвідуваності занять: відвідування занять є обов'язковими для видів 

діяльності, що передбачають формат F2F (Face To Face, очності). За об'єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне с тажування, індивідуальний графік тощо) навчання може 

відбуватись дис танційно на навчальній платформі Elearn за погодженням із викладачкою курсу.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://nubip.edu.ua/node/12654
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https://nubip.edu.ua/node/12654
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https://nubip.edu.ua/node/60420
https://nubip.edu.ua/node/60420
https://nubip.edu.ua/node/12654
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Політика щодо взаємодії під час занять у форматі F2F: зберігати допус тимий рівень 

тиші для роботи в аудиторії; активна учас ть під час обговорення в аудиторії, відкритіс ть і 

готовніс ть пізнавати нове, працелюбс тво, здатніс ть аналізувати матеріал, мати власну точку зору 

і вміти її обґрунтовувати, повага та толерантніс ть до чужої думки; вміти визнавати хибність; 

панування я-висловлювань при озвучуванні своєї позиції підчас аудиторних занять та ми-

висловлювань при написанні наукових робіт, знайомс тво з першоджерелами, рекомендованою 

літературою, креативність та творчіс ть у всіх видах діяльнос ті. Під час проведення аудиторних 

занять дозволяється залишати аудиторію на короткий час за потреби і за дозволом викладачки, а 

також вживати безалкогольні напої. 

 Політика щодо академічної доброчесності: порушення академічної доброчеснос ті не 

толерується. Дотримання академічної доброчеснос ті студентами та відповідальніс ть за її 

порушення регулюються Положенням про академічну доброчесніс ть у Національному  

університеті біоресурсів і природокорис тування України. Викорис тання мобільних прис троїв під 

час групової роботи на практичних заняттях допускається лише з дозволу викладачки.  

Рекомендована література 
Зі списком рекомендованої літератури можна ознайомитися у робочій навчальній програмі 

«Цивільне та с імейне право» або у розділі «Навчальна та спеціальна література,  інтернет-

джерела та мультимедійні матеріали» на Elearn. 

Система оцінювання та вимоги 
Форми контролю, порядок визначення рейтингу студента, складання та перескладання 

екзаменів та заліків тощо здійснюється відповідно до Положення про екзамени та заліки у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України.  

 

 

Загальна система 

оцінювання курсу  

Максимальна 
кількість 

балів за 
змістовий 
модуль 

Максимальна 
кількість 

балів за 
навчальну 
роботу 

Максимальна 
кількість 

балів за 
екзамен 

Максимальна 
кількість 

балів за 
дисципліну 

100 70 30 100 

Максимальна 

кількість балів за 

окремі види діяльності  

Лекція Практичне 
завдання 

Самостійне 
завдання 

Атестаційний 
тест до 
змістового 
модуля 

Шкала 

співвідношення балів 

та національної оцінки  

кількість балів національна оцінка 

90 -100 Відмінно 

74 - 89 Добре 
60 - 73 Задовільно 

0 - 59 Незадовільно 

  

 

Вимоги  

до виконання 

практичних завдань  

див.:    https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=183193 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193636 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193637 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193638 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193648 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193649 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193650 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193651 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=195496 
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Вимоги до 

самостійної роботи  

 

  

див. : https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193633 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193640 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193641 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193654 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193655 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193656 
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193657 
 

 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю  

Рейтинг з навчальної роботи не менше 42 балів 

Вимоги до 

проведення екзамену 

Екзамен проводиться у письмовій формі із подальшою 
співбесідою. Екзаменаційний білет включає два теоретичні 
питання, вага кожного з яких становить 10 балів, та 10 тестових 
завдань різних видів складності. 

 

 

 

 
 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193633
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193640
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193641
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193654
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193655
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193656
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/assign/view.php?id=193657

