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2 Теми практичних занять  

 

ТЕМА № 7. Аліментні зобов’язання 

 

Практичне заняття – 2год. 

 

1. З чоловіком Березинець розлучилася 2006 року. Від шлюбу має двох 

синів, менший навчається у шостому класі, а старший закінчує 11 клас. 

У березні йому виповниться 18 років. Старший син планує поступати 

до інституту.  

Чи повинен батько сплачувати аліменти на старшого сина в ситуації, коли  

він поступить на навчання до інституту? 

 

2. Колишній чоловік Петренко не сплачував аліменти на їх дитину 

протягом 4 років. Чи можна стягнути з нього аліменти за ці роки? 

Надайте обґрунтовану консультацію. 

 

3. Малиновська із Коноваловим прожили вісім років без оформлення 

відносин в РАГСі, у них є спільна дитина якій 1,5 роки. Коновалов 

пішов від неї і дитини.  

На які виплати може розраховувати в такій ситуації Малиновська з боку 

чоловіка? 

 

4. Син Дмитренко навчався в інституті, згодом його призвали в армію, а 

аліменти продовжують вираховувати.  

Чи законно це? 

 

5. Іванова не дає бачитися колишньому чоловіку з дитиною, а аліментів 

вимагає. Іванов ходив у виконавчу службу з проханням допомогти 

йому у побаченнях з дитиною, але йому відмовили. Останні 3 місяці 

він не платив аліментів, сказавши Івановій, що не буде сплачувати їх 

поки не побачить доньку. В зв'язку із цим Іванова подає на суд по 

заборгованості.  

Чи змушений Іванов буде повернути несплачені аліменти?  

 

6. Надайте відповіді на питання 
а) Обов’язок матері, батька утримувати дитину. 
б) Виконання батьками обов’язку по утриманню дитини. 
в) Аліменти на дитину, та їх стягнення. 
г) Обов’язок повнолітніх дітей утримувати своїх батьків. 
д) Аліментні правовідносини між іншими членами сім’ї та родичами 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Аліментні зобов’язання подружжя. Підстави стягнення аліментів на 

утримання одного з подружжя. Право на утримання після розірвання шлюбу. 



Способи надання утримання одному з подружжя. 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14,1.15, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 

2.11, 2.12, 2.13, 2.14 
 

 

2. Теми семінарських занять  

 

ТЕМА № 2. Сімейне законодавство України 

 Семінарське заняття – 2 год. 

План 

 

1. Місце Конституції України  в системі джерел сімейно-правових норм 

2. Сімейний кодекс України – основне джерело сімейного законодавства 

3. Закони та інші нормативні акти в системі сімейного законодавства.  

4. Договір як джерело сімейно-правових норм. 

5. Звичай як джерело сімейно-правових норм. 

6. Міжнародні договори в системі сімейного законодавства України.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14,1.15, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 

2.11, 2.12, 2.13, 2.14 
 



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 «сімейне право», 
засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні 
навички та вміння складати процесуальні документи та вирішувати задачі за темами 
зазначеної 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 «сімейне право», 
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 «сімейне право», 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 «сімейне право», 
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 «сімейне право», не 
знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невміє 
складати процесуальні документи та розв’язувати задачі, 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 зазначеної дисципліни. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


