
Група ДК-09-17 КП 

4 курс  

Навчальна дисципліна «Цивільний процес» 

22.03.2021-09.04.2021 

 

22.03.2021 
Лекція   2 год. 

Тема: Розгляд справи по суті. 

 

Питання: 

 

1. Поняття та суть судового розгляду. 

2.  Порядок розгляду справи. 

3.  Зупинення провадження у справі, його відновлення. 

4. Фіксування судового процесу. 

Завдання: 

1. Опрацювати наданий матеріал лекції. 

2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції. 

3. З даної теми створити схеми в зошиті. 

4. Знайти та виписати з даної теми статті з Цивільного 

процесуального кодексу України. 

 

 

23.03.2021 
Семінар   2 год. 

Тема: Судовий розгляд цивільних справ. 

Питання: 

1. Поняття, значення та порядок судового розгляду цивільних справ. 

2. Судове засідання як процесуальна форма розгляду  цивільних справ. 

3. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ. 

4. Фіксування цивільного процесу.  
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Завдання: 

1. Законспектувати в робочий зошит відповіді на питання 

семінарського заняття 

2. З даної теми створити схеми в зошиті. 

3. Знайти та виписати з даної теми статті з Цивільного 

процесуального кодексу України. 

      

 

29.03.2021 
Лекція   2 год. 

Тема:  Перегляд судових рішень Верховним судом України. 

 

Питання: 

1  Загальна характеристика і підстави перегляду судових рішень у 

цивільних справах Верховним Судом України. 

2  Подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України. 

3  Процесуальні особливості перегляду судових рішень Верховним Судом 

України. 

 

Завдання: 

1. Опрацювати наданий матеріал лекції. 

2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції. 

3. З даної теми створити схеми в зошиті. 

4. Знайти та виписати з даної теми статті з Цивільного 

процесуального кодексу України. 

 

30.03.2021 
Семінар   2 год. 

Тема: Заочне провадження. 

 

Питання: 

1. Виникнення та еволюція заочного провадження в цивільному  

             процесі. 

2. Поняття і значення заочного провадження. 

3. Умови та порядок заочного провадження. 

4. Заочне рішення та його перегляд. 

 

Завдання: 

1. Законспектувати в робочий зошит відповіді на питання 

семінарського заняття 
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2. З даної теми створити схеми в зошиті. 

3. Знайти та виписати з даної теми статті з Цивільного 

процесуального кодексу України. 

4. Вирішити задачі ( письмово в зошиті). 

      

 

05.04.2021 
Лекція   2 год. 

Тема:  Судовий наказ. 

Питання: 

1  Поняття, правова природа та особливості інституту наказного 

провадження. 

2  Стадії наказного провадження. 

 

Завдання: 

1. Опрацювати наданий матеріал лекції. 

2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції. 

3. З даної теми створити схеми в зошиті. 

4. Знайти та виписати з даної теми статті з Цивільного 

процесуального кодексу України. 

 

06.04.2021 
Семінар   2 год. 

Тема: Заочне провадження. 

 

Питання: 

1. Умови та порядок заочного провадження. 

2. Заочне рішення та його перегляд. 

 

Завдання: 

1. Законспектувати в робочий зошит відповіді на питання 

семінарського заняття 

2. З даної теми створити схеми в зошиті. 

3. Знайти та виписати з даної теми статті з Цивільного 

процесуального кодексу України. 

4. Вирішити задачі ( письмово в зошиті). 
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