
4. Укажіть, яке майно у випадку розірвання шлюбу буде вважатись сумісно 

нажитим і ділитиметься порівну. 

1 приватний будинок, побудований під час шлюбу А 1, 2, 3, 

6 2 норкова шуба дружини, подарована чоловіком на річницю Б 1,3,4, 5 
 весілля В 2, 3, 5,6 
3 дорога скрипка дружини, на якій вона грає у філармонії, Г 1,4, 5, 6 

 де вона працює   
4 меблі   
5 гроші   

6 машина, куплена у кредит, за яким розраховувався чоловік   
 

А  шлюб зареєстровано між жінкою 18років і чоловіком 50 років  

Б шлюб зареєстровано без урочистої церемонії 

В шлюб за рішенням суду зареєстровано між дівчиною 17 років і чоловіком 32 років  

Г шлюб зареєстровано між двоюрідними братом і сестрою 

Самостійна робота 4.  

 

Закони в житті твоєї сім’ї 

Завдання 1-3 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише 

один правильний. Оберіть варіант та позначте його 

1.Укажіть, із якого моменту настає шлюбна правоздатність. 

 

 

 

2. Визначте, що НЕ є обов’язковою умовою укладання шлюбу. 

 

 

 

 

3. Укажіть, у якому із зазначених прикладів шлюб укладено з порушенням вимог закону. 

 

 

 

Завдання 4 має шість варіантів відповідей, серед яких лише чотири є 

правильними. Оберіть правильний варіант та позначте його 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Установіть відповідність між правовим терміном та його визначенням. 

А. особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, 

мають взаємні права та обов’язки 

Б. правове становище жінки у зв’язку з народженням, утри-

манням та вихованням дітей 

В. сукупність правових норм, принципів, що регулюють та 

охороняють особисті майнові й немайнові відносини, що 

виникають із шлюбу та належності до сім’ї  

Г. здатність і можливість справляти вплив на діяльність і поведінку людей за 

допомогою авторитету переконання, примусу 

Д. союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі  

реєстрації цивільного стану

Завдання 6 передбачає розгорнуту відповідь 

6. Складіть зразок заяви для реєстрації шлюбу. 

Варіант 1 

 

і 

 

1 сім’я 
2 шлюб 
 3 сімейне 
 право 
4 материнство 

 

А) з моменту укладання шлюбу  В) з народження 

Б) з отриманням паспорту  Г) одночасно зі шлюбною 

дієздатністю 

 

А)взаємна згода чоловіка і жінки В) досягнення шлюбного віку 

Б)дозвіл батьків Г) відсутність перешкод для 

                                                                                укладання шлюбу                

 


