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Дитина – особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з 

законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої 

раніше. 

Дитинство – період розвитку людини до досягнення 

повноліття; 

Обов'язок – громадянська необхідність відповідати за свої дії, 

вчинки. 

Видатний німецький мислитель Г. Гегель відокремив чотири 

різновиди обов'язків: 

- обов'язок перед самим собою; 

- перед сім'єю; 

- перед державою; 

- перед іншими людьми. 

Десять НЕ МОЖНА Сухомлинського: 

 не можна байдикувати, коли всі працюють; 

 не можна сміятися над старістю; 

 не можна вступати в суперечки з дорослими; 

 не можна виявляти невдоволення через те, що в тебе немає якоїсь 

речі; 

 не можна допускати, щоб мати давала тобі те, що вона не може дати 

собі; 

 не можна робити те, що засуджують старші; 

 не можна залишати літню людину самотньою, якщо в неї немає 

нікого, крім тебе; 

 не можна збиратися в дорогу, не спитавши дозволу дорослих; 

 не можна сидіти обідати, не запросивши старшого; 

 не можна чекати, доки з тобой привітається старший, ти повинен 

привітатися першим. 



Кожен з нас є частиною суспільства, а отже повинен жити за 

певними правилами. Чим старше дитина, тим більше обов'язків на неї 

накладається. Найперше – це обов'язок дитини 

отримати загальну освіту. З одного боку, отримання 

освіти – це наше право, яке надає нам держава. Але 

держава також має право контролювати процес. 

Підростаючому школяреві обов’язково потрібно 

знати, що навчання в школі — це перший 

серйозний обов'язок у його житті. 

Освіта відіграє в житті дитини дуже важливу роль. Завдяки їй 

формується характер, погляд на життя, суспільні інтереси й власні 

принципи. Це, так би мовити, своєрідний моральний грунт кожної 

людини, а також дитини, зокрема. 

Права учнів:  

 право обирати профіль навчання, 

індивідуальні програми, позакласні 

заняття; 

 вносити пропозиції з питань 

організації та умов навчально-

виховного процесу, відпочинку, побуту; 

 користуватися навчальною, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;  

 право на захист від будь-яких форм фізичного та психічного 

насильства; 

 участь у юнацьких та молодіжних організаціях; 



 брати участь у науково-дослідній, конструкторській, 

експериментальній чи інших видах науково-практичної діяльності: 

конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо; 

 особисто або через своїх представників брати участь у 

громадському самоврядуванні навчального закладу та ін. 

Обов’язки учнів: 

 оволодівати знаннями, вміннями, 

практичними навичками, підвищувати 

загальнокультурний рівень;  

 дотримуватися вимог статуту, правил 

внутрішнього розпорядку;  

 бережливо ставитись до державного, громадського і особистого 

майна;  

 дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;  

 брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не 

заборонені чинним законодавством;  

 дотримуватися правил особистої гігієни;  

 піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і 

однокласників;  

 дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території 

закладу;  

 діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і 

авторитет установи;  

 дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та 

переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників 



навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні 

домашнього господарства);  

 дотримуватися ділового стилю одягу;  

 займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-

корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, 

нормативів та вимог гігієни. 

Але ще до школи діти повинні дотримуватися безліч правил. 

Наприклад, вони зобов'язані поважати права один одного. Дитина не 

має ніякого права ображати та кривдити інших дітей. Кожна людина 

має власну гідність і потребує повазі. Діти з іншим кольором шкіри або 

особливим розрізом очей абсолютно нічим не відрізняються від інших, 

і дражнити таких дітей неприйнятно. Крім того, дитина повинна 

пам'ятати, що дітей не можна оцінювати за рівнем заможності їх 

батьків, можна говорити лише про їхню особисту старанності і 

працьовитості. Все інше не підлягає обговоренню. 

Найголовніше, що повинна чітко розуміти кожна дитина, що 

права і обов'язки людей пов'язані між собою. Ми поважаємо права 

людей, а вони у відповідь зобов'язані поважати наші права. Якщо ми 

ставимося ввічливо до однокласників, друзів у дворі, сусідів і 

знайомих, вони точно так само шанобливо ставитимуться і до нас.  

Домашні обов'язки дитини дозволять 

виховати зібрану і відповідальну людину. 

Обов'язки дитини вдома не повинні бути 

складними. Але по мірі росту і розвитку 

малюка, йому можна доручати все більш і більш відповідальні 



завдання. Але і дитина повинна бачити, що у відповідь на її старання, і 

дорослі докладають свої зусилля. Така довіра з боку батьків зробить 

дитину щасливою, а стосунки у родині близькими і дружними. 

Взаємні права та обов’язки батьків і дітей ґрунтуються на 

походженні дітей, засвідченому у встановленому законом порядку. 

Батьки і діти зобов’язані 

надавати один одному взаємну 

моральну підтримку та матеріальну 

допомогу. 

Батько і мати мають рівні права 

та обов’язки щодо своїх дітей. 

Батьки користуються рівними правами та мають рівні обов’язки 

щодо своїх дітей і у випадках, коли шлюб між ними розірвано. 

Права та обов’язки батьків і дітей поділяються на особисті та майнові. 

Повнолітні діти зобов'язані утримувати батьків
[3]

, які є 

непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Обов'язок не 

виникає, якщо мати, батько були 

позбавлені батьківських прав або якщо 

буде встановлено, що вони ухилялися 

від виконання своїх обов'язків. Розмір 

аліментів на утримання батьків 

визначається судом. Але у більшості 

випадків повнолітні діти добровільно надають своїм батькам 

матеріальну допомогу. 



Отже, ОБОВ’ЯЗКИ ДИТИНИ: 

1. Поважати і любити своє оточення. Ставитися до них так, як би ми 

хотіли, щоб ставились до нас. 

2. Поважати близьких та друзів. Не принижувати гідності кожної 

людини. Поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати 

прав іншої людини. 

3. Бути толерантним до таких людей. Поважати їх і допомагати їм. 

4. Дотримуватись режиму харчування. Вживати продукти до кінця 

терміну придатності. Поважати працю кухарів. 

5. Дотримуватись правил моральної етики; організовувати дозвілля 

так, щоб воно приносило корись і не заважало іншим. 

6. Сумлінно навчатись; активно працювати на уроках, готуватись 

самотужки; старанно виконувати домашні завдання. 

7. Дотримуватись певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві. 

Намагатись не створювати ситуації, які призводять до порушення 

закону. 

8. Поважати своє оточення. Давати нагоду кожному висловлювати 

свої думки. Не нав'язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними 

не згодні. 

9. Цінувати і дбати про своє здоров'я. Виконувати приписи лікарів у 

разі потреби. 

10. Поважати співрозмовників. Коректно і тактовно висловлювати свої 

думки. Дотримуватись правил мовного етикету. 

11. З повагою ставитися до людей, які піклуються про нас. 

12. Виконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров'ю. Виконувати всі 

види обслуговуючої праці. 

13. Самостійно знаходити інформацію в різноманітних джерелах 

14. Не ображати і не принижувати оточуючих. 

15. Дотримуватись норм і правил поведінки, прийнятих у суспільстві. 

Не створювати ситуацій, що можуть спричинити нещасні випадки. 
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