
 

Розділ 2. Я і моя родина. Тема 1 (5).  Сім'я, родичі, рід  

Пропонований зміст 
 Взаємини в родині.  
 Ставлення до батьків / осіб, що їх замінюють. 
 Право на сім'ю.  
 Права та обов'язки дітей і батьків / осіб, що їх замінюють. 

Проблемні питання 
 Які взаємини в сім'ї є бажаними? 
 Що потрібно, щоб поєднувати власні потреби, бажання, інтереси в сімейному 

колі? 
 Якими є права та обов’язки дітей та батьків / осіб, що їх замінюють? 
 Яка твоя особиста роль у родині? 

Очікувані результати 
навчання для учасників 
заняття: 
 

Учень/учениця: 
 визначає свої потреби, бажання, інтереси та цілі;    
 виявляє розуміння індивідуальних відмінностей 

інших осіб; 
 розуміє взаємовплив емоційного стану, переконань, 

поведінки всіх учасників спільної діяльності; 
 пояснює почуття інших осіб і визнає їхнє право на 

вираження своїх почуттів; 
 називає та пояснює необхідність власної 

відповідальності за поведінку в побуті 
та  громадських місцях; 

 моделює кроки задоволення власних потреб з 
урахуванням можливостей своїх та інших осіб; 

 толерантно ставиться до поглядів, переконань, 
інтересів і потреб інших осіб, що не загрожують 
здоров’ю, безпеці і добробуту.       

Ключові поняття та ідеї Сім’я, родина, родовід, права та обов’язки батьків / осіб, що 
їх замінюють, Сімейний кодекс, абетка спорідненості 

Підготовка до заняття  Необхідні матеріали: стікери, дошка, роздатковий 
матеріал, олівці чи маркери, скотч 

 
КРОК 1. Вступна частина 

Варіант 1.  Коментоване читання  оповідання Віри  Паронової «Єдине 
ціле»   

Мета: актуалізувати тему визначення значущості сім’ї  для людини, моделі 
взаємовідносин та власну відповідальність у родині.   

Час: до 15–20 хвилин. 
Інструкція: 

1. Вчитель/вчителька проводить експрес-обговорення за темою уроку «Сім'я, родичі, 
рід». Збирає думки щодо того, що для учнів означають сім’я, родичі, рід.  

2. Вчитель/вчителька пропонує послухати текст оповідання Віри Паронової «Єдине 
ціле» (додаток 1), не повідомляючи назви оповідання, водночас звернувши увагу 



учнів на те, що читання тексту буде із «зупинками» та з обговоренням кожної 
частини.  

3. Вчитель/вчителька читає першу частину тексту та просить учнів відповісти на 
запитання: «Про що йде мова в оповіданні?», «Визначте, скільки членів сім’ї та яке 
в них особисте ставлення до прогулянки за грибами», «Яке було прохання матусі і 
чому саме таке?», «Як реагували на прохання мами батько та син?» 

4. Вчитель/вчителька читає другу частину тексту оповідання та просить відповісти на 
запитання: «Що відбулося?», «Що б ви порадили змінити або не змінити в 
попередніх діях героїв оповідання?», «Чому син не пішов спати?», «Які слова 
батька були важливими для сина та чому?» 

5. Вчитель/вчителька просить учнів подумати над назвою оповідання: «Яку назву, на 
вашу думку, має оповідання?» – й написати на стікерах назви (1 стікер = 1 назва).  

6.  Учні по черзі повідомляють свої назви, записані на стікерах, а вчитель/вчителька 
на дошці складає з них змістовні кластери (наприклад, взаємодопомога, 
відповідальність, єдність тощо). Вчитель/вчителька підводить підсумки, озвучуючи 
кластери в порядку значущості для учнів (спочатку називає ті, що зазначені в 
більшій кількості, а потім окремі).  

7. Вчитель/вчителька озвучує авторську назву оповідання «Єдине ціле» й пропонує 
учням обговорити запитання «Які взаємини в родині є бажаними?».   

 
Варіант 2 

Час: до 20 хвилин. 
Застереження: Педагогу/педагогині варто з обережністю працювати з цією 

вправою, якщо в класі є діти, які нещодавно втратили когось із рідних або гостро 
переживають розлучення батьків чи від’їзд когось із батьків на заробітки. Під час 
проведення вправи треба звернути увагу на реакцію та поведінку дітей з неповних 
родин, сиріт і в разі потреби підтримати їх.  

Інструкція: 
1. Вчитель/вчителька проводить експрес-обговорення за темою уроку «Сім'я, родичі, 

рід», спираючись на запитання: «Що для вас означає слово ―родина‖?», «Хто такі 
родичі?», «Навіщо потрібна родина?» Колективно розробляється тлумачення 
терміна «родина» або «сім’я». 

2. Вчитель/вчителька пропонує дітям заповнити анкету (додаток 2) і на підставі цих 
відповідей скласти невеличку усну розповідь про свою сім’ю.  

3. Діти в парах упродовж однієї хвилини розповідають одне одному про свої родини, 
спираючись на заповнену анкету.  

4. Вчитель/вчителька пропонує в загальному колі обговорити такі питання (2–3 – на 
вибір педагога): «На які запитання було важко відповісти і чому?», «Які висновки ти 
зробив/зробила, коли готував/готувала розповідь про свою родину?», «Які 
запитання змусили тебе замислитися чи, може, засмутили?», «Навіщо родині 
потрібні правила?», «Що тебе найбільше вразило/сподобалося в презентації 
родини твого сусіда/сусідки?», «Яку допомогу та підтримку одержує людина в 
сім’ї?», «Що ти хотів/хотіла би зробити, щоб ваша родина була більш згуртованою і 
щасливою?» 

 



КРОК 2  
Варіант 1. Вправа «Малюнок: портрет сім’ї»  
Мета: сприяти формуванню в учнів емоційного інтелекту через створення 

малюнків бажаних взаємин у сім'ї. 
Час: до 10–15 хвилин. 
Інструкція: 

1. Вчитель/вчителька просить учнів методом мозкового штурму перерахувати, з чим 
або з ким можна порівняти хорошу сім'ю. Відповіді фіксує на папері або дошці.  

2. Вчитель/вчителька об’єднує учнів  у групи (5–6 – залежно від кількості дітей у класі 
та часу). Кожна група вибирає яке-небудь одне порівняння і на великому аркуші 
ватману малює портрет сім'ї, яка схожа на джерело, гору, фортецю і т. д.  

3. Вчитель/вчителька розміщує малюнки на дошці, і за малюнками одне одного групи 
розповідають про той чи інший портрет родини. 

4. У підсумку вправи вчитель/вчителька обговорює з учнями питання: «Що спільного 
в портретах і чому?», «Чи можуть всі родини бути однаковими?», «Від чого 
залежать відмінності в родинах?» 

5. Насамкінець учитель/учителька пропонує підібрати кілька слів, що характеризують 
стосунки в сім’ї, зв’язки між членами родини.  

 
Варіант 2.  Рольова гра  
Мета: сприяти формуванню в учнів емоційного інтелекту через моделювання 

ситуацій і розігрування театралізованих мінісценок бажаних взаємин у сім'ї. 
Час: до 20–30 хвилин. 
Інструкція: 

1. Об’єднайте дітей у малі групи (має бути 4–8 груп). Запропонуйте групам (вибір 
ситуації можна визначити жеребкуванням) вигадати і показати однокласникам короткі 
сценки про те, як, на їхній погляд, мають вчинити:  

1) хороші (ідеальні, зразкові тощо) батьки або особи, що їх замінюють, у таких 
ситуаціях: а) дитина хоче іграшку або смаколик і капризує, б) дитина почала 
погано вчитися, в) діти в родині посварилися між собою, г) у дитини сталася 
якась гарна подія чи вона прийшла додому з якоюсь перемогою;  
2) хороші (ідеальні, зразкові тощо) діти, якщо: а) батьки перевантажені на 
роботі, б) хтось із рідних почувається недобре, в) діти в родині щось не 
поділили між собою; г) батьки зайняті своїм хобі. 

2. Після демонстрації сценок проведіть обговорення: «Яка сценка сподобалася 
найбільше і чому?», «Яка сценка не сподобалася і чому?», «Як ви почувалися в ролі 
батьків? Що було найскладніше в ній?», «Які з показаних сценок сталися з вами в 
реальному житті?»  
3. Запропонуйте дітям разом у загальному колі або в малих групах скласти перелік 

найнеобхідніших якостей, які потрібні: а) хорошим батькам або особам, що їх 
замінюють; б) хорошим дітям; в) хорошим братам і сестрам. Зведіть ці переліки 
разом, вписуючи їх у три кола Венна, і виділіть спільні якості. Обговоріть їх з 
підлітками.  

 
 



КРОК 3  
Вправа «Створення переліку, який визначає власні потреби та бажання»  
Мета: сприяти формуванню в учнів визначення своїх потреб, бажань, інтересів 

та цілей. 
Час: до 10–12 хвилин. 
Інструкція: 

1. Вчитель/вчителька просить учнів подумати та відповісти на запитання: «Що 
потрібно, щоб поєднувати власні потреби, бажання, інтереси в сімейному 
колі?», «Як ви вважаєте, чи усе те, що ви хочете, є життєве необхідним?», «Що 
з цього переліку є потребами, а що бажаннями?»  

2. Вчитель/вчителька об’єднує учнів у пари. Кожна пара отримує перелік потреб 
та бажань (додаток 3) і завдання обговорити в парах та визначити серед них 
три, які вони вважають необхідними та важливими. Зробити позначки в кожній 
колонці – «Для мене це важливо» і «Для мене це необхідно». 

3. Вчитель/вчителька на великому аркуші паперу або дошці малює відповідну 
таблицю та заносить до неї те, що вибрали всі учні.  

4. Вчитель/вчителька обговорює результати, наголошуючи на потребі та бажанні 
мати хорошу сім’ю.  

 
КРОК 4  

Варіант 1. Вправа «Сім’я крізь призму права»  
Мета: ознайомити учнів з основними документами, які гарантують право на 

сім’ю, і правами та обов'язками батьків / осіб, що їх замінюють, і дітей.  
Час: до 20 хвилин. 
Інструкція: 

1. Вчитель/вчителька на дошці складає у вигляді дому пазли, які стосуються 
права особи на сім’ю із Сімейного  кодексу України (ст. 3, ст. 4, ст. 5, ст. 7, ст. 
55, ст.150, ст. 152, ст. 257, ст. 259). Учні обговорюють з учителем/учителькою, 
як поєднуються норми права з «портретом сім’ї» або визначенням, яке вони 
сформулювали на початку уроку.  

2. Вчитель/вчителька наголошує, що особливого захисту в сім’ї та державі 
потребують діти, і пропонує учням переглянути та обговорити медіатексти 
(додаток 4), присвячені Конвенції про права дитини.  

3. Учні під час перегляду занотовують основні тези щодо прав дитини.  
4. Вчитель/вчителька об’єднує учнів у малі групи і пропонує їм розглянути 

фотографії (додаток 5) та обговорити практичні ситуації, що є на фотографіях, 
крізь призму права. 

5. Групи по черзі надають результати обговорення ситуацій на фото, 
вчитель/вчителька коментує тези щодо забезпечення та реалізації прав і 
обов'язків батьків та дітей. 

 
Варіант 2. Вправа «Якими є права та обов’язки дітей та батьків / осіб, що їх 

замінюють, у сім’ї» 
Мета: формувати в учнів розуміння про права та обов’язки батьків та дітей у 

сім’ї, відповідальне ставлення до своїх обов’язків. 

https://www.youtube.com/watch?v=BWUxZk-hqq0


Час: до 15 хвилин. 
Інструкція: 
1. Вчитель/вчителька нагадує учням, що з моменту народження дитини або з 

моменту встановлення опіки над дитиною в дорослих виникають батьківські 
права та обов’язки щодо своєї дитини. 

2. Вчитель/вчителька об’єднує учнів у 4 групи й пояснює, що вони зараз будуть 
дослідниками й на цьому етапі перед ними стоїть завдання – підготувати 
відповіді на запитання за допомогою запропонованого документа – це 
Сімейний кодекс, який регулює питання, пов’язані зі створенням сім’ї, а 
також визначає права та обов’язки членів сім’ї.  

3. Кожна група отримує витяг з документа (додаток 6) та по одному з 
наведених запитань: 1. Наведіть приклади ваших прав у сім’ї. Хто і в яких 
випадках обмежує ваші права? Як їх можна захистити? 2.Чи погоджуєтесь 
ви з тим, що дитина в сім’ї має не тільки права, а й обов’язки? Поясніть свою 
думку. 3. Чому права та обов’язки в сім’ї мають бути взаємними? 4. Якою, на 
вашу думку, має бути атмосфера в сім’ї, яка сприятиме вашому розвитку? 

4. Групи презентують підготовлені відповіді на загал. Учитель/учителька може 
запитати про враження від прочитаного та спільної роботи й організувати 
обговорення результатів.  

 
КРОК 5. Підсумок заняття 

Інструкція: 
Вчитель/вчителька ставить для обговорення такі запитання: «Що об'єднує 

родичів? На чому тримаються родинні зв'язки?», «Чому родинні зв'язки зобов'язують 
нас до певних дій, відносин?», «Як ви розумієте вислови: ―Велика родина – велика 
Україна‖, ―Міцна родина – міцна Україна‖?» 
 
Ідеї для домашнього завдання:  

1. Вправа «Мій особистий щоденник»  
 Інструкція: 

1. Вчитель/вчителька пропонує учням поміркувати над темами, які обговорювались 
під час уроку.  

2. Якщо підліток/підлітка вже веде свій особистий щоденник, запропонуйте внести в 
нього такий пункт: «Що я цінного зробив/зробила сьогодні для себе і для своєї 
родини?», щоб дитина могла кожного дня щось про це написати.  

3. Якщо особистий щоденник не ведеться, запропонуйте створити окрему сторіночку 
в паперовому варіанті або за допомогою цифрових інструментів «Що я цінного 
зробив/зробила сьогодні для себе і для своєї родини?».  

4. Вчитель/вчителька наголошує на тому, що варто кожного дня або хоча б декілька 
разів на тиждень записувати свої міркування на цю тему. Зауважте, що ця 
інформація буде дуже особистою, тому її не мають права вимагати чи перевіряти 
ані вчитель/вчителька, ані батьки. 

 
Вправа 2. «Абетка спорідненості» 

Інструкція: 



1. Зауважте, що «абеткою спорідненості» іноді називають різні терміни, якими в 
кожній мові та культурі визначають родинні зв’язки. Ці зв’язки можуть бути серед 
родичів «по крові» або серед родичів по «по свояцтву», тобто через шлюбні 
зв’язки.   

2. Запропонуйте дітям розглянути малюнок у додатку 7 і вписати у відповідні картуші 
своє ім'я та імена своїх близьких.  

3. Якщо родини дітей належать до етнічної культури, відмінної від української, або 
володіють місцевими діалектами, попросіть їх заповнити табличку термінів 
спорідненості в додатку 8. 

 
Вправа 3.  Складання власного родоводу або пошук в інтернеті 

далеких родичів  за допомогою цифрових ресурсів   
Інструкція: 

1. Попросіть дітей віднайти свій родовід, який вони робили в початковй школі. 
Запропонуйте перенести цю інформацію в будь-який безкоштовний електронний 
ресурс, який дає можливість створити родовідне дерево, наприклад Родовід 
(https://uk.rodovid.org/wk).   

2. Запропонуйте учням додати до цього родоводу нові гілочки – двоюрідних братів і 
сестер, дядьків, тіток та інших, яких вони знають.  

3. Запропонуйте групі дітей розробити проєкт – знайти в інтернеті сайти чи онлайн-
ресурси, які можуть допомогти віднайти своїх родичів, і презентувати ці можливості 
в класі та на батьківських зборах. 

 
Ідеї для батьківських зборів, годин спілкування і позаурочних заходів 

 Представте батькам в узагальненому вигляді деякі результати обговорень і 
малюнки, які зробили діти під час роботи за цією темою, зокрема під час кроків 1–3. 
Обговоріть з батьками ці матеріали. 

 Проведіть батьківські збори разом з дітьми на тему взаємовідносин у родині або за 
кроком «Портрет родини» (варіант 1, 2).  

 Запропонуйте батькам і дітям провести всім разом позакласний захід «Свято нашої 
родини» з презентацією родовідних дерев або запропонуйте під час заходу 
розробити сімейні герби, презентувати якісь цікаві традиції родини тощо.  

 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Оповідання про сім’ю Віри  Паронової «Єдине ціле». [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://dk-
books.com/upload/iblock/50d/50d373b03a0c15b64b62663661fb5bf4.pdf  

2. Медіатекст, присвячений Конвенції про права дитини. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=BWUxZk-hqq0 

3. Сімейний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 
 

 
 

 

https://dk-books.com/upload/iblock/50d/50d373b03a0c15b64b62663661fb5bf4.pdf
https://dk-books.com/upload/iblock/50d/50d373b03a0c15b64b62663661fb5bf4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BWUxZk-hqq0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text


Додаток 1 
 
 

Віра Паронова 
 

 Єдине ціле 
 

1. 
Наприкінці тижня татко прийшов з роботи і весело сказав: 
— У лісі — море маслюків. Завтра їдемо за грибами. 
— Можна я не поїду? — попросила мама. — Щось я нездужаю. 
— Гаразд, — погодився татко. — А ти, синку, як на це дивишся? 
— Хочу їхати! Дуже хочу! — зрадів я. 
Звечора приготували все необхідне для поїздки. Коли мама проводжала нас, то 

попросила: 
— Хлопці, завтра неділя, то дуже не захоплюйтеся. Мусимо всі гриби сьогодні ж 

почистити і відварити. Консервувати буду вже в понеділок. 
— Гаразд, — погодився татко. 
— Знаю я ваше «гаразд»: привезете повний мішок, як минулого разу, а мені 

потім цілу ніч не спати. Дайте слово, що допоможете почистити всі гриби. 
Ми з татком перезирнулися, усміхнулись один одному і, набравши повітря, в 

один голос сказали:  
— Даємо слово, що допоможемо почистити всі гриби. 

 
2.  

Приїхали до лісу. Молодий соснячок щедро висипав нам під ноги золотисті 
маслюки. Ми назбирали два повних відра і великий кошик. 

— У нас уже достатньо грибів, — сказав тато. — Повертаймося додому. 
— Ой! — скрикнув я. — Татку, дивись, які гарні молоденькі! 
— Молоденькі погано чистити, — зауважив батько. 
— Ну, ще тільки ці — і все! 
— Гаразд, синку, але збирати — не чистити. Запам’ятай це. 
І от ми сидимо і чистимо. 
Уже надворі темно — а ми все чистимо. Мама, хоча й нездужає, узялася нам 

допомагати. Особливо важко чистити маленькі грибочки: під капелюшком треба 
обережно знімати тоненьку плівочку. У мене злипаються очі. 

— Синку, іди вже спати, — каже мама втомленим голосом. 
Я дивлюсь на тата, що він скаже. 
Батько по-доброму усміхається: 
— Можеш іти, якщо дуже змучився. Але ж ми дали мамі слово і його потрібно 

дотримуватись. Ми ж одна сім’я? Єдине ціле? Правильно, синку? 
— Правильно, — погодився я і з новими силами взявся до роботи. 
Я не залишив батьків і був з ними до останнього грибочка. 
 

 



Додаток 2 
Розкажи про свою родину, написавши невеличке оповідання. Для цього тобі 
потрібно вставити в текст імена та відповісти на запитання. 
«У моїй родині___________________________________________________ 
дзвінкіше за всіх сміється__________________________________________ 
більше за всіх працює_____________________________________________ 
завжди усім допомагає____________________________________________ 
готує____________________________________________________________ 
прибирає________________________________________________________ 
піклується про інших_______________________________________________  
любить дарувати подарунки________________________________________ 
вважає себе головою родини _______________________________________ 
Що ти сам/сама робиш для своїх рідних? _____________________________ 
_________________________________________________________________ 
Чи є у твоїй сім'ї якісь закони або правила? Якщо так, назви декілька з них:  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Як у твоїй родині зазвичай розв’язують суперечки? ______________________ 
_________________________________________________________________ 
Про що ви в родині мрієте всі разом? _________________________________ 
_________________________________________________________________» 

 
Додаток 3  

Таблиця переліку потреб та бажань 
 

Потреби та бажання Важливо Необхідно 

Бути готовим до випробувань   

Бути хорошим другом / хорошою подругою   

Гратися в ігри на гаджетах    

Допомагати іншим   

Досягати взаєморозуміння з оточенням   

Досягати успіху   

Дотримуватися порядку    

Дотримуватися традицій моєї родини, спільноти   

Жити в безпеці, почуватися захищеним/захищеною   

Кататися на скейтборді, самокаті чи велосипеді   

Мати владу   

Мати житло   

Мати повагу серед людей   

Мати чудову сім’ю    

Не голодувати   

Здобути освіту   

Співпрацювати з однолітками    

Спілкуватися   



Додаток 4 
 
Медіатекст, присвячений Конвенції про права дитини. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу :  https://www.youtube.com/watch?v=BWUxZk-hqq0 
 

Додаток 5 
Всі фото наводяться з ресурсу світлин, наданих фотографами для безоплатного 
користування (https://unsplash.com), проте вчитель може запропонувати інші. 

  
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BWUxZk-hqq0


Додаток 6 
 

СІМЕЙНИЙ_КОДЕКС_УКРАЇНИ  
(Витяги) 

Наводиться за: Сімейний кодекс України. [Електронний ресурс] . – Режим доступу :  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 

 
Стаття 6. Дитина 
1. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. 
2. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. 
Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. 
 
Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини 
1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, 
любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. 
2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та 
моральний розвиток. 
3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої 
освіти, готувати її до самостійного життя. 
4. Батьки зобов'язані поважати дитину. 
5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку 
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. 
 
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 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання 
1. Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою 
державного контролю, що встановлена законом. 
2. Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків 
щодо неї. 
3. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та 
піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 
громадських організацій. 
4. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до 
суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text


Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків 
1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на 
повазі до прав дитини та її людської гідності. 
2. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини. 
 
Стаття 171. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її 
життя 
1. Дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, 
посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї. 
2. Дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між 
батьками, іншими особами спору щодо її виховання, місця проживання, у тому числі 
при вирішенні спору про позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських 
прав, а також спору щодо управління її майном. 
 
Стаття 172. Обов'язок дитини, повнолітніх дочки та сина піклуватися про батьків 
1. Дитина, повнолітні дочка, син зобов'язані піклуватися про батьків, проявляти про 
них турботу та надавати їм допомогу. 
 
Стаття 174. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, 
навчання та виховання 
1. Майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення розвитку, навчання 
та виховання дитини (одяг, інші речі особистого вжитку, іграшки, книги, музичні 
інструменти, спортивне обладнання тощо), є власністю дитини. 

 
Додаток 7 

Вправа «Абетка спорідненості» 
Абеткою спорідненості іноді називають різні терміни, якими в кожній мові та культурі 
визначають родинні зв’язки. Ці зв’язки можуть бути серед родичів «по крові» або 
серед родичів по «по свояцтву», тобто через шлюбні зв’язки.    
Розглянь малюнок,  впиши у відповідні картуші своє ім'я та імена своїх близьких. 

 
 



Додаток 8 
 

Дізнайся, запиши й розкажи своїм однокласникам, як твоєю рідною мовою 
(якщо вона відмінна від української або має суттєві діалектні відмінності) чи в 
етнокультурі твоїх близьких заведено називати: 
 

бабусю ____________________________ 
батька ____________________________ 
брата молодшого ___________________ 
брата старшого _____________________ 
дідуся _____________________________ 
дочку ______________________________ 
дядька по батькові ___________________ 
дядька по мамі ______________________ 
 

маму__________________________ 
онука __________________________ 
онуку ____________________________ 
сестру молодшу _____________________ 
сестру старшу _____________________ 
сина _____________________________ 
тітку по батькові ____________________ 
тітку по мамі ________________________ 
 

 
 


