
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ 

КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

 

Кафедра цивільного права та процесу   
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. проректора Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

  

 

О.В. Ведмідський 
 

___.___. 2016 рік 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

 

 
з навчальної дисципліни «Цивільний процес» 

  

 

  

 
спеціальність 6.030402 – «Правоохоронна діяльність» 

для здобувачів вищої освіти 3 курсу ФЗН ПП ННІ ПОЗН, 

що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016  



 

 

2 

 

Плани практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни «Цивільний 

процес» для здобувачів вищої освіти 3 курсу ФЗН ПП ННІ ПОЗН, спеціальності 

6.030402 – «Правоохоронна діяльність» / Дніпро: Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, 2016. - 6 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

 

Миронюк С.А. – старший викладач кафедри цивільного права та процесу 

факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, кандидат 

юридичних наук. 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри цивільного права та процесу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції протокол від 

08.08.2016, № 1 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

протокол від __.__.20__, №__ 

 

 
 

 

Завідувач кафедри цивільного права та процесу  

факультету підготовки фахівців для  

підрозділів кримінальної поліції 

підполковник поліції               А.В. Коваленко 
 

 «_____»___________________ 20___ р. 

 

 

 

 

 

 

© ДДУВС, 2016 рік 

© С.А. Миронюк, 2016 рік 
  



 

 

3 

 

1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 8. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі 

 

Практичне заняття – 2 год.  

 

План 

 
1. Привітання. 
2. Перевірка наявності здобувачів вищої освіти, заповнення журналу. 
3. Оголошення теми. 
4. Вирішення задач по темі. 

 

1. Ципко М.В. звернулась до суду з позовом до Уральського С.О. з 

позовом про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. У позовній заяві 

вона вказала, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у здійсненні якої 

винним було визнано Уральського С.О., який був звільнений від покарання у 

зв’язку з амністією, загинула її дочка. 

Свої позовні вимоги Ципко М.В. мотивувала тим, що вона понесла 

витрати на поховання дочки та що їй було завдано моральних страждань. 

Чи може бути об’єднано ці дві вимоги в одній позовній заяві? Дайте 

нормативне обґрунтування свого висновку. 

 

2. Бондаренко В.Г. працювала поваром-бригадиром їдальні, з нею була 

укладена угода про повну матеріальну відповідальність. Наказом завідуючого 

їдальнею вона була звільнена з роботи у зв’язку з утратою довіри. 

Не погоджуючись зі звільненням, Бондаренко В.Г. звернулася до суду з 

позовом про зміну формулювання причини звільнення. Під час розгляду справи 

в судовому засіданні позивачка подала до суду письмову заяву про зміну 

позовних вимог та просила поновити її на роботі і стягнути з відповідача 

заробітну платню за час вимушеного прогулу. 

Як повинен діяти суд в даній процесуальній ситуації? Визначте предмет 

та підставу позову по даній справі. 

 

3. Василенко К.А. звернувся в суд з позовом, в якому просив визнати за 

ним право на користування житловим приміщенням – кімнатою розміром 25,8 

кв.м, пославшись на те, що він був засуджений до позбавлення волі на термін 

шість місяців. У травні 2010 р. звільнився з місць позбавлення волі після 

відбування покарання. Райвиконком м. Дніпропетровська не дозволив йому 

оселитися в кімнаті і надав її Петренку А.В. 

На думку Василенка К.А., він не втратив права на користування 

житловим приміщенням, тому просив визнати недійсним ордер, виданий 

Петренку А.В. Суд провадження по справі закрив з тих підстав, що заява 

Василенка К.А. не підлягає роз-гляду в порядку цивільного судочинства, 

оскільки його вимоги спрямовані на відновлення реєстрації, в чому йому 



 

 

4 

 

відмовлено органами міліції, а такі вимоги підлягають розгляду в 

адміністративному суді.  

Чи відповідають дії суду чинному законодавству? Дайте мотивований 

висновок щодо даної процесуальної ситуації. 

 

4. До суду м. Дніпропетровська звернулася Балаш Р.І. з позовом до ФОП 

Колізуб Н.В. з позовом про захист прав споживача. Свої позовні вимоги 

позивачка обгрунтувала тим, що вона придбала у відповідача меблі на загальну 

суму 2600 грн. У зв’язку з тим, що меблі мають суттєві недоліки, які не можна 

усунути, позивачка просила суд розірвати договір купівлі-продажу між нею та 

відповідачем, стягнути з відповідача вартість меблів у розмірі 2600 грн та 

моральну шкоду в розмірі 1000 грн.  

Своєю ухвалою суд відмовив у відкритті провадження у справі, вказавши, 

що позивачка не може звертатися з позовною заявою, яка містить декілька 

вимог, тому її заява не може бути розглянута в порядку цивільного 

судочинства.  

Чи правильне рішення прийняв суд? Дайте аналіз зазначеній 

процесуальній ситуації. 

 

5. Суд виніс рішення про відмову Гріненко в позові про відновлення на 

роботі. Через 2 дні Гріненко був збитий автомобілем і у важкому стані 

відправлений в лікарню, де знаходився на лікуванні 2 місяця. Після одужання 

Гріненко звернувся в юридичну консультацію за порадою стосовно питання 

про можливість оскарження судового рішення. 

 Складіть скаргу, відповідь адвоката. Чим відрізняється продовження 

процесуального терміну від його поновлення? Укажіть наслідки пропуску 

процесуальних строків. 

 

2. Теми семінарських занять  
 

ТЕМА 5. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття цивільної юрисдикції. 

2. Судова юрисдикція: поняття і види.  

3. Підсудність цивільних справ: 

- поняття і види підсудності; 

- порядок передачі справи з одного суду до іншого. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: судова 

юрисдикція, цивільна юрисдикція, третейський суд, підсудність, функціональна 

підсудність, родова підсудність, територіальна підсудність. 
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Рекомендована література до Теми 5: (1.1;1.2.;1.3.;.1.4.;1.5.;2.1.-

2.5.;3.5.-3.13.;3.4.;4.76.;4.46.;4.41.;1.3.13.;1.3.73.) 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів (студентів, слухачів) на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по всім темам дисципліни «цивільний процес», 
засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні 
навички та вміння складати процесуальні документи та вирішувати задачі за темами 
зазначенної дисципліни; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані 
в повному обсязі, або виконані будь-які наукові роботи (конкурсні роботи, опубліковані 
тези, статті у співавторстві з викладачем в друкованих або інтернет виданнях), або 
участь у науковому гуртку кафедри. Під час заняття продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання є повними, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по темам дисципліни «цивільний процес», 
засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та 
вміння складати процесуальні документи та вирішувати задачі; всі передбачені планом 
заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 
Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по темам дисципліни «цивільний процес», у 
цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, 
процесуальні документи складаються з помилками, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані не в повному обсязі або, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по темам дисципліни «цивільний процес», 
засвоєні частково, прогалини у знаннях носять істотний характер; практичні 
навички та вміння складати процесуальні документи з дисципліни та вирішувати задачі 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, або виконанні всі 
навчальні завдання, але всі містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття з дисципліни «цивільний процес», не 
знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невміє 
складати процесуальні документи та розв’язувати задачи, невпевнено відтворює терміни 
і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань 
з зазначенної дисципліни. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 


