
Вдячність – це сила. Потрібно вміти не тільки просити про допомогу, 

а й гідно її прийняти. А також пам’ятати, що у будь-якого, хто надає 

допомогу, теж є межа. Межа можливостей, межа емоцій, межа терпіння. 

Будьте вдячними, допомагайте один одному і не забувайте сказати хоча б 

крихітне «дякую» людині, яка допомогла вам. Може, вона і не зробила 

максимум, який могла, але ж могла б і взагалі нічого не робити. 

 

1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=Lg2dqFCU67Q&fe

ature=emb_logo (важливо бути вдячним) 

Нормативно-правові документи 

Права та обов’язки батьків, відповідальність за виховання та 

навчання неповнолітніх дітей. 

 1. Сімейний кодекс України: 

ст. 150 Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини (Батьки 

зобов`язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та 

моральний розвиток. Забезпечувати здобуття дитиною повної загальної 

середньої освіти). 

ст. 155 Здійснення батьківських прав та виконання батьківських 

обов’язків (Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам 

дитини. Ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків є 

підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом). 

ст. 164 Підстави позбавлення батьківських прав (Мати, батько можуть 

бути позбавлені батьківських прав, якщо вона, він: ухиляються від 

виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню дитини; жорстоко 

поводяться з дитиною; є хронічними алкоголіками або наркоманами; 

вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до 

жебракування та бродяжництва). 

 

2. Закон України про освіту: 

ст. 59 Відповідальність батьків за розвиток дитини (Батьки зобов’язані: 

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей). 

3. Закон України про загальну середню освіту: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=Lg2dqFCU67Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=Lg2dqFCU67Q&feature=emb_logo


ст. 29 Права та обов’язки батьків та осіб, які їх замінюють (Батьки 

зобов’язані забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної 

середньої освіти за будь-якою формою навчання). 

4. Кримінальний кодекс України: 

ст. 166 Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за 

особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (Злісне невиконання 

батьками по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, - 

карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або 

позбавленням волі на той самий строк). 

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: 

ст. 184 Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей 

(Ухиляння батьків від виконання передбачених законодавством обов`язків 

щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання, виховання 

неповнолітніх дітей – тягне за собою попередження або накладання 

штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян). 

6. Закон України про попередження насильства в сім'ї: 

ст. 15. Відповідальність за вчинення насильства в сім'ї (Члени сім'ї, які 

вчинили насильство в сім'ї, несуть кримінальну, адміністративну чи 

цивільно-правову відповідальність відповідно до закону). 

7. Закон України «Про охорону дитинства»: 

ст. 8. Право на достатній життєвий рівень (Кожна дитина має право на 

рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, 

культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки або особи, які їх 

замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для 

всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України). 

Ст. 12. Права, обов'язки та відповідальність батьків за виховання та 

розвиток дитини (Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку особистості 

дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за 

виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх 

замінюють, мають право і зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про 

її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, 

створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, 

поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці. 



      Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, 

поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних 

історичних і культурних цінностей українського та інших народів, 

підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі 

взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх 

членів суспільства, злагоди та дружби між народами, етнічними, 

національними, релігійними групами. 

       Позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без 

позбавлення їх цих прав не звільняє батьків від обов'язку утримувати 

дітей. 

      Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за 

порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону 

здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та 

ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до закону). 

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94&feature=emb_logo 

красивий короткометражний мультик, який нагадує нам, що сила та 

відвага – ось, що робить нас переможцями над самим собою. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94&feature=emb_logo

