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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Права та обов’язки подружжя   

Викладач (-і) Зеліско Алла Володимирівна, доктор юридичних наук, 

професор кафедри цивільного права, професор 

Контактний телефон 

викладача 

 (0342) 596130 

 

E-mail викладача alla.zelisko@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку 

індивідуальних занять зі студентами, розміщеному на 

інформаційному стенді та сайті кафедри 

https://kcp.pnu.edu.ua/інформація-щодо-навчального-процесу 

Також передбачена можливість консультацій шляхом 

листування через електронну пошту, зокрема, що стосується 

погодження планів та змісту курсових проектів, індивідуальних 

науково-дослідних завдань тощо. 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є однойменна галузь права та 

законодавства, а також практика реалізації відповідних норм різноманітними 

суб’єктами. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Підстави виникнення та припинення прав і обов’язків дружини і чоловіка. 

2. Здійснення прав та обов’язків дружиною і чоловіком. 

3. Відносини дружини і чоловіка щодо матеріального утримання один одного та дітей 

(аліментні відносини). 

Сімейний кодекс України регулює достатньо широкий перелік особистих 

немайнових та майнових прав та обов’язків дружини і чоловіка, які виникають на 

підставі особливого юридичного факта – шлюбу. 

Основними джерелами цієї галузі виступають Сімейний кодекс України, Цивільний 

кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», 

Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження 

Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні», ряд міжнародних 

нормативних актів, ратифікованих ВР України, наприклад, Конвенція про право, що 

застосовується до режимів власності подружжя 1978 р., Конвенція про згоду на 

укладення шлюбу, шлюбний вік і реєстрацію шлюбів 1962 р. тощо. 

Подружні відносини – це та сфера, яка стосується безпосередньо кожного із нас і 

знання основних прав та обов’язків дружини і чоловіка це ті знання, які потрібні нам у 

повсякденному житті і є основою для побудови адекватних подружніх відносин, а також 

основою для попередження порушення своїх прав та інтересів у цій площині. 

 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Права та обов’язки подружжя» є 

формування у студентів знань щодо основних прав та обов’язків подружжя, 

особливостей їх виникнення та припинення, а також здатності застосовувати ці знання у 

своєму повсякденному житті в якості учасника подружніх відносин.  

   

http://www.d-learn.pu.if.ua/
https://kcp.pnu.edu.ua/інформація-щодо-навчального-процесу


Основними цілями вивчення дисципліни «Права та обов’язки подружжя» є набуття 

студентами знань та розуміння змісту норм сімейного законодавства, формування умінь 

та навичок щодо застосування норм сімейного законодавства у своєму власному житті для 

охорони та захисту своїх власних прав та інтересів в якості учасника подружніх відносин.  

 

4. Програмні компетентності та результати навчання 

Загальні компетентності: 

здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

здатність застосовувати набуті знання у повсякденному житті; 

здатність до критичного мислення; 

здатність ефективно реалізовувати свої права і обов’язки в якості дружини чи 

чоловіка у сфері як немайнових, так і майнових їх відносин.  

 

Програмні результати навчання: 

формувати власні обґрунтовані судження щодо здійснення прав та обов’язків 

дружиною і чоловіком; 

застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, які виникають у 

побутовому сімейному житті. 

 

 

5. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

18 

самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативна / 

вибіркова 

6 всі спеціальності 

галузей 

3 вибіркова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Підстави виникнення та припинення прав і обов’язків дружини і чоловіка. 

Тема № 1. Поняття та умови укладення шлюбу.  2 2 7 

Тема № 2. Недійсність шлюбу.  

- 

2 6 

Тема № 3. Припинення шлюбу. 2 2 7 

Модуль ІІ. Здійснення прав та обов’язків дружиною і чоловіком. 

Тема № 4. Здійснення сімейних прав та виконання 

обов’язків дружиною і чоловіком. 

  2 2 7 

Тема № 5. Загальна характеристика особистих 

немайнових прав та обов’язків подружжя.   

- 2 6 

Тема №6. Загальна характеристика майнових 

правовідносин подружжя. 

- 2 7 

Тема №7. Шлюбний договір. 2 2 6 

Модуль ІІІ. Відносини дружини і чоловіка щодо матеріального утримання один 

одного та дітей (аліментні відносини). 

Тема № 8. Аліментні зобов’язання подружжя. 2 2 7 



Тема № 9. Аліментні зобов’язання батьків і дітей. 2 2 7 

 Всього за VIII семестр 12 18 60 

ЗАГ.: 12 18 60 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

навчальної 

дисципліни 

Загальна система оцінювання навчальної є уніфікованою в межах 

навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 4.4 

Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 

юридичному інституті Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника, затвердженим Вченою радою Юридичного 

інституту Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, протокол № 2 від 12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними 

Вченою радою навчально-наукового юридичного інституту, протокол 

№6 від 25 червня 2020 р.) – текст розміщений на інформаційному 

стенді та сайті Інституту https://law.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/100/2021/03/Положення-про-оцінювання-

студентів-у-ННЮІ.pdf 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма 

студентами підсумкової залікової контрольної роботи.  

За бажанням (для отримання додаткових до 5 балів) студенти 

можуть виконувати індивідуальні завдання за темою відповідного 

семінарського заняття. Види, приклади підготовки та критерії 

оцінювання індивідуальних завдань знаходяться на кафедрі та 

розміщені на сайті кафедри. 

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять передбачає поточні оцінки 

успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – 

«незадовільно») – виставляються під час проведення семінарських 

(практичних) занять. Підсумкова оцінка за семінарські (практичні) 

заняття виставляється в кінці семестру за результатами роботи на 

семінарських (практичних) заняттях, самопідготовки і є середнім 

арифметичним (заокругленим до сотих) всіх отриманих оцінок за 

семінарські (практичні) заняття та оцінок за відпрацьовані заняття. 

Підсумковий бал за семінарські (практичні) заняття (максимально 45 

балів) – підсумкова оцінка за семінарські (практичні) заняття, 

помножена на коефіцієнт 9, заокруглена до цілого. 

Система оцінювання семінарських занять визначена п.п. 4.4.3.2, 

4.4.3.3 Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 

юридичному інституті Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови 

допуску до підсумкового контролю визначаються р. 5 Положення про 

порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 

студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника . 

Умовою складання заліку є виконання всіх видів робіт, передбачених 

силабусом та відпрацювання пропущених семінарських занять. 

Мінімальна кількість балів для отримання заліку – 50 балів. 

 

Підсумковий Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку. 

https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/Положення-про-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/Положення-про-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf
https://law.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/100/2021/03/Положення-про-оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf


контроль Залік проводиться у вигляді підсумкової письмової контрольної 

роботи (проводиться на останньому семінарському занятті), 

максимальний бал за яку становить 50 балів. Завдання із підсумкової 

контрольної роботи передбачає три питання теоретичного характеру 

та термінологічне завдання. Описові питання оцінюються у 15 балів 

кожне і термінологічне завдання – у 5 балів. 

Мінімальна сумарна кількість балів за результатами семінарських 

занять, індивідуальної науково-дослідницької, самостійної роботи та 

написання підсумкової контрольної роботи  для отримання заліку 

становить 50 балів. 

Якщо здобувач освіти набрав менше 50 балів, то залік проводиться в 

усній формі та передбачає усне опитування-співбесіду зі здобувачем 

на предмет з’ясування опанування ним предмета навчальної 

дисципліни, системності набутих ним компетентностей. Заліковий 

білет включає 5 питань по 20 балів кожне. 

Максимальний бал за залік – 100 балів. 

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів 

письмових робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, письмових тестових 

завдань за темами, винесеними на самостійне опрацювання (перелік міститься в 

Методичних вказівках і завданнях для підготовки до семінарських (практичних) занять), 

письмових експрес-опитувань на семінарських заняттях тощо, а також додаткових 

письмових індивідуальних завдань, курсових робіт (за вибором студента) – Методичні 

вказівки розміщені на сайті кафедри. 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про 

запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Студент зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття 

впродовж двох тижнів з дня пропуску заняття. За пропущені лекційні заняття без 

поважних причин в обсязі, що перевищує 10% від загальної кількості лекційних годин, 

які відведені на навчальну дисципліну відповідно до робочого навчального плану, 

керівник навчальної дисципліни віднімає 5 балів від підсумкового семестрового балу 

студента (п. 5.1.2 Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/).  

8. Рекомендована література 

1. Мироненко В.П. Сімейне право України / В.П. Мироненко, С.А. Пилипенко. Київ: 

Правова єдність, 2008. 477 с.  

2. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. 

Є.О.Харитонова. – Харків: ТОВ «Одісей», 2006. 552 с. 

3. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України: пер. з рос. / 

[С.В.Ківалов, Ю.С.Червоний, Г.С. Волосатий та ін.]; За ред. Ю.С.Червоного. К.: 

Юрінком Інтер, 2008. 504 с.  

4. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. К.: Вид. 
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