
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

Тема:  Загальна характеристика сімейного права України.  

Поняття шлюбу. Умови, порядок укладання та розірвання шлюбу. 

Шлюбний договір 
Розглянемо одну з найважливіших галузей права у вашому житті- 

Сімейне право України. 

 Опрацюйте слайди презентації «Сімейне право України» (коротко про 

основні принципи, функції та джерела сімейного права, поняття та 

типии сім'ї, тощо). 

 Перегляньте уважно навчальне відео за наступними посиланнями: 

 Всеукраїнська школа онлайн "Правознавство. Сім’я. Шлюб..." ; 

 ПРАВО НА СІМ'Ю | УСЕ, ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ; 

 Мої права: Шлюб. Розлучення. Поділ майна. Аліменти. 

 На сторінках нашого електронного підручника перегляньте теоретичну 

частину параграфу  80, 81-82, ознайомтеся з поданими таблицями та 

витягами Сімейного кодексу України 

 Правознавство 11 клас Т.М. Філіпенко, В.Л. Сутковий 

 Ознайомтеся за доданим посиланням  зі статями глави I та II 

Сімейного кодексу України (СКУ) 

 Сімейний кодекс України 

 А чи добре ви опрацювали та засвоїли матеріал?  

Давайте спробуємо перевірити свої знання, виконавши 

інтерактивні вправи за наступними посиланнями (буде цікаво): 

 Вправа : Розподіли 

 Вправа: Вікторина 

 Вправа: Розподіли вислови 

 Вправа: Порівняй  

 Вправа: Знайди пару 

 Вправа: Порівняй й розподіли 

https://docs.google.com/presentation/d/157imGjx-HhYB8dD5U7AYXkpyu0MLozhrOC9sduXzSHI/edit?usp=sharing
https://youtu.be/YaZC3IfUCjk
https://youtu.be/2QhOXmZ-34g
https://youtu.be/2QhOXmZ-34g
https://youtu.be/P2S2tRYNwNw
https://shkola.in.ua/1133-pravoznavstvo-11-klas-filipenko-2019.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://learningapps.org/display?v=pfoiyk2wj19
https://learningapps.org/17599083
https://learningapps.org/display?v=pudhysmta18
https://learningapps.org/display?v=pppcoy3mc20
https://learningapps.org/display?v=pchfojzhc20
https://learningapps.org/display?v=p8uwmp6in22


 Для закрпілення набутих знань та вмінь, заохочую пройти 

невеличке тестування за наступним посиланням: 

 Тестування "Сімейне право України" 

 

Тема: Права та обов'язки подружжя.  Взаємні права та обов’язки 

батьків та дітей.  

Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування 
 

Вітаю, продовжуємо розглядати сімейне право, сьогодні  пропоную до 

вашої уваги питання прав та обов'язків батьків та дітей, подружжя, а 

також як влаштувати дитину, що залишилася без батьківського 

піклування . 

 Перегляньте слайди доданої презентації: 

 "Взаємні права та обов"язки батьків та дітей" (зверніть увагу на 

майнові та немайнові права дитини, а також її обов'язки), 

 На сторінках нашого електронного підручника перегляньте теоретичну 

частину параграфу 83-84, ознайомтеся зі схемами та витягами 

Сімейного кодексу України 

 Правознавство 11 клас Т.М. Філіпенко, В.Л. Сутковий 

 Ознайомтеся за доданим посиланням  зі статтями розділу III 

Сімейного кодексу України (СКУ) 

 Сімейний кодекс України 

 Перегляньте уважно навчальне відео за наступними посиланнями: 

 Всеукраїнська школа онлайн: Влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування ; 

 Всеукраїнська школа онлайн : Державні органи з охорони прав 

дітей ; 

 Проєкт Мінюст "Я МАЮ ПРАВО"Тема: Позбавлення батьківських 

прав ; 

  Патронат. 

https://www.classtime.com/code/M47DDG
https://docs.google.com/presentation/d/13hDPXNGNJ0L6mUmOGUyKcV8gUB7zNGsfpgQu4icVDC0/edit?usp=sharing
https://shkola.in.ua/1133-pravoznavstvo-11-klas-filipenko-2019.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://youtu.be/3e8QoGpZs-k
https://youtu.be/3e8QoGpZs-k
https://youtu.be/IxAT6B4aITA
https://youtu.be/IxAT6B4aITA
https://youtu.be/UzWW4Vv85ew
https://youtu.be/UzWW4Vv85ew
https://youtu.be/uoL0unpXldQ


 Для закрпілення набутих знань та вмінь, заохочую пройти 

невеличке тестування за наступним посиланням: 

  Тестування "Сімейне право України" 

             

Практичне заняття:  Шлюб неповнолітніх 

 

 Завершуючи вивчення галузі права - сімейного, заохочую розглянути 

питання, як отримати право неповнолітнім на шлюб. 

 Перегляньте відеоконсультації з даних питань у наступних 

посиланнях (цікаво знати!): 

 Надання права на шлюб неповнолітнім | Про суд 

 Як подати заяву про шлюб? 

 Ознайомтеся за доданим посиланням  зі статями розділу I глави IV 

Сімейного кодексу України (СКУ) (зверніть увагу на зміни!)  

 Сімейний кодекс України 

 На сторінках нашого електронного підручника перегляньте теоретичну 

частину параграфу 85-86, спробуйте усно проаналізувати правові 

ситуації, вказуючи підстави за поданими витягами СКУ. 

 Правознавство 11 клас Т.М. Філіпенко, В.Л. Сутковий 

 

 

 

https://www.classtime.com/code/YDGYK3
https://youtu.be/p0xafHiBcVM
https://youtu.be/O4GsRHMfVUc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
https://shkola.in.ua/1133-pravoznavstvo-11-klas-filipenko-2019.html

