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Права та обов'язки батьків 

Згідно законодавства 

 

3 Конституції України 

Конвенція ООН про права дитини. 

 

Діти мають такі самі права людини, що й дорослі (на них розповсюджуються 

Загальна декларація прав людини та інші міжнародні й національні 

нормативно-правові акти). Проте міжнародне співтовариство 

визнало, що діти потребують особливого піклування і допомоги, особливого 

захисту для гарантування їх повноцінного розвитку. Через це вони також мають 

«свій» міжнародний документ про права - Конвенцію про права дитини. 

Конвенція не надає дітям більше прав, ніж дорослим, але в ній визнано потребу 

в додаткових гарантіях, для того щоб переконатися, що діти здатні 

користуватися правами людини, які має кожний дорослий. 

- Конвенція про права дитини затверджена Організацією Обʼєднаних Націй у 

(1989 році і набула чинності 2 вересня 1990 року. Її дія поширюється на всіх 

дітей у тих державах, які визнали та належно ратифікували Конвенцію (майже 

всі країни світу утвердили ї). В Україні Конвенцію про права дитини 

ратифіковано Постановою Верховної Ради України № 789-XII від 27.02.91 р. 

Конвенція дала змогу зробити великий поступ у сфері захисту дітей і 

встановила певні основи, щоб дитина була повністю підготовлена до 

самостійного життя в суспільстві та вихована в дусі миру, гідності, терпимості, 

свободи, рівності та солідарності. 

 

Участь, захист, забезпечення 

 

Правозахисні статті з Конвенції про права дитини згруповані за трьома 

категоріями, які часто називають «Три  П» (англ. «Three Ps»- participation, 

protection, provision), тобто категорії участі, захисту та забезпечення. 

Перша категорія - «участь» відображає сприймання дітей як субʼєктів 

права, а не обʼєктів захисту, згідно з Конвенцією. Багато дорослих вважають 

дітей неспроможними самостійно мислити, а їх уподобання і висновки - 

неважливими. 

Однак Конвенція висуває ідею сприймати дітей як людей, чиї бажання справді 

повинні бути почуті. Гідне ставлення до дітей дозволяє ім бути незалежними та 

висловлювати свої побажання і думки, як тільки вони здатні це робити. 

Друга категорія - «захист» - наприклад, від жорстокого поводження, 

насильства, експлуатації, дискримінації та зневаги. 

Третя категорія - «забезпечення»- охоплює права, реалізація яких потрібна 
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для елементарного виживання й повноцінного розвитку дитини, наприклад 

право на достатнє харчування, житло, освіту й охорону здоровʼя. 

 

Стаття 51. Батьки зобовʼязані утримувати дітей до їхнього повноліття. 

Повнолітні діти зобовʼязані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. 

Сімʼя, дитинство, материнство й батьківство охороняються державою. 

 

Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від 

того, народжені вони в шлюбі чи поза ним. 

 

Із Сімейного кодексу України 

 

Стаття 150. Обовʼязки батьків щодо виховання та розвитку дитини 

1. Батьки зобовʼязані виховувати дитину в дусі поваги до прав і свобод 

інших людей, любові до своєї сімʼї та родини, свого народу, своєї 

Батьківщини. 

2. Батьки зобовʼязані піклуватися про здоровʼя дитини, її фізичний, 

духовний та моральний розвиток. 

3. Батьки зобовʼязані забезпечити здобуття дитиною повної загальної 

середньої освіти, готувати її до самостійного життя. 

4. Батьки зобовʼязані поважати дитину. 

5. Віддання дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від 

обовʼязку батьківського піклування щодо неї. 

6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї 

дитини. 

7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування 

ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини. 
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Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини 

1. Батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте 

виховання дитини. 

2. Батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, 

передавати її на виховання фізичним та юридичним особам. 

3. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, 

крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства. (...) 

Стаття 153. Права батьків і дитини на спілкування 

1. Мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між 

собою, крім випадків, коли таке право обмежене законом. (...) 

Стаття 155. Здійснення батьківських прав і виконання батьківських 

обовʼязків 

1. Здійснення батьками своїх прав і виконання обовʼязків мають 

ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності. 

2. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини. 

3. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним 

засадам суспільства. 

4. Ухилення батьків від виконання батьківських обовʼязків є підставою для 

покладення на них відповідальності, установленої законом. 

Стаття 25. Права, обов’язки та відповідальність батьків учнів  

1. Батьки учнів мають права та обов’язки у сфері загальної середньої освіти, 

передбачені цим Законом, Законом України "Про освіту" та іншими законами 

України. Батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях 

своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти. 

 2. На батьків учнів, а також керівників закладів освіти, які виконують 

обов’язки опікунів дитини у випадках, визначених законом, покладається 

відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти. 

Стаття 27. Громадське самоврядування в закладі освіти  
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1. Громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього 

процесу безпосередньо та/або через органи громадського самоврядування брати 

участь у вирішенні питань організації та забезпечення освітнього процесу в 

закладі освіти, захисту своїх прав та інтересів, організації дозвілля та 

оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні 

закладом освіти у межах повноважень, визначених Законом України "Про 

освіту", цим Законом та установчими документами закладу освіти.  

2. Громадське самоврядування в закладі освіти здійснюється на принципах, 

визначених частиною восьмою статті 70 Закону України "Про освіту".  

3. У закладі освіти можуть діяти: органи самоврядування працівників закладу 

освіти; органи учнівського самоврядування; органи батьківського 

самоврядування. Інші органи громадського самоврядування учасників 

освітнього процесу можуть утворюватися і діяти відповідно до установчих 

документів закладу освіти.  

4. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів 

громадського самоврядування визначаються цим Законом та установчими 

документами закладу освіти. У діяльність будь-якого органу громадського 

самоврядування закладу освіти не мають права втручатися представники 

іншого органу громадського самоврядування цього закладу освіти.  

5. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є 

загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які скликаються не 

менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх 

учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування - за наявності). 

Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) 

колективу закладу освіти розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на 

офіційному вебсайті закладу освіти не пізніше ніж за один місяць до дня їх 

проведення. Загальні збори (конференція) колективу закладу освіти щороку 

заслуховують звіт керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність і за 
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результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового 

інституційного аудиту закладу освіти. 

 

Стаття 30. Батьківське самоврядування закладу освіти  

1. У закладах освіти та їх структурних підрозділах може діяти батьківське 

самоврядування. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів як 

безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою 

захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, 

громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених цим 

Законом та статутом закладу освіти.  

2. Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування 

(в межах класу, закладу освіти, за інтересами тощо).  

3. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, 

що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського 

самоврядування закладу освіти.  

4. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками 

виключно на добровільних засадах. Рішення органу батьківського 

самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності 

закладу освіти можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника 

закладу освіти, якщо таке рішення не суперечить законодавству. Рішення, 

заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до 

надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-

якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не 

можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не 

відповідають законодавству. 

 5. Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані 

оформляти свої рішення відповідними протоколами. 6. Працівники закладів 

освіти не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а 
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також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського 

самоврядування. 

  



 

 
 

7 

Статут школи 

 

6.21. Батьки здобувачів освіти зобовʼязані: 

забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти; виховувати у 

дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та 

етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоровʼя, здоровʼя 

оточуючих і довкілля; 

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників 

освітнього процесу; 

дбати про фізичне і психічне здоровʼя дитини, сприяти розвитку її здібностей, 

формувати навички здорового способу життя; 

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі 

та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 

культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, 

гуманізму, толерантності, працелюбства; 

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та 

законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, 

національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення 

до історико-культурного надбання України; 
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дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

нести відповідальність за відвідуванням учнями ліцею, 1 день відсутності 

засвідчувати запискою від батьків, 3 дні довідкою від лікаря; планувати 

відпочинок учнів, поїздки за кордон під час канікул, а не під час навчального 

процесу. Поїздки дозволяються тільки у разі необхідності медичного 

обстеження за кордоном та санаторного лкування; 

інші права та обовʼязки батьків здобувачів освіти визначені законодавством. 

 

6.22. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, 

обовʼязків, передбачених законодавством. 

 Ліцей може порушувати установленому порядку клопотання про 

відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

 

 


