
Я – українець і я маю право… 
  

Я маю право жити на Землі, 

Творити, дихати, учитись, 

Примножувать багатства всі її, 

Своєю Україною гордитись. 

Я маю право Україну восхвалять, 

Боротися за неї і за честь стоять, 

Безкрайнії поля її любити 

І щовесни журавликів із вирію зустріти. 

Світові глобалізаційні, інтегративні процеси, нова філософія освіти 

наполегливо вимагають і нових підходів до виховання людини. І суспільні, і особисті 

інтереси в осяжному майбутньому зможе задовольнити лише людина нової формації, 

яка б легко і вільно почувала себе патріотом своєї країни і громадянином світу. 

Пересічних громадян турбують питання: що є головною цінністю в країні; на чому має 

бути зосереджена увага всіх громадян. Третя стаття Конституції України відповідає: 

"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю... ". Отже, Людина, її фізичне здоров'я, 

морально-духовне багатство — системотвірна цінність сучасного українського 

суспільства. 

Колектив Павлоградського медичного коледжу проводить 

гармонійне виховання молоді, що допомагає кожній дитині, 

кожному студенту зрозуміти суть людського життя, визначити 

своє місце в ньому, сприяє вихованню в них людяності, 

працьовитості, відповідальності, виховує активну громадянську 

позицію, самоповагу, почуття гідності й відповідальності за себе та за свої вчинки. 

Людина повинна жити прекрасним, повним надій і сподівань життям. Де б вона не була, 

ким би вона не стала, вона повинна знати свої права та обов'язки і бути Людиною і 

цінувати життя: 

 

 

 

 

Права дитини: 

1. Усі діти мають право вільно висловлювати свою 

думку. 

2. Усі діти мають право на вільне спілкування. 

3. Усі діти мають право на свободу совісті, думки і 

релігії. 

4. Усі діти мають право на отримання інформації. 

5. Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля. 

6. Усі діти мають право на повноцінне харчування. 

7. Усі діти мають право на отримання освіти. 

8. Усі діти мають право на медичну допомогу. 

9. Усі діти є рівні у правах, ніхто не повинен їх 

порушувати. 

10. Жодна дитини не повинна бути жертвою насильства 

або війни. 

11. Жодна дитини не повинна бути скривджена і 

зневажена. 

12. Кожна дитина має право на любов і спілкування. 

13. Особлива турбота дітям-інвалідам. 

14. Особлива турбота дітям-біженцям. 

15. Особлива турбота дітям без сімей. 

16. Особлива увага дітям, що перебувають у конфлікті з 

законом. 

Обов’язки дитини: 

1. Поважати і любити своє оточення.  

2. Поважати близьких та друзів. Не 

принижувати гідності кожної людини.  

3. Дотримуватись правил моральної 

етики.  

4. Сумлінно навчатись.  

5. Дотримуватись певних норм 

поведінки, прийнятих у суспільстві.  

6. Цінувати і дбати про своє 

здоров'я.  

7. Поважати співрозмовників.  

8. З повагою ставитися до людей, які 

піклуються про нас. 

9. Виконувати роботу, яка не завдає 

шкоди здоров'ю.  

10. Самостійно знаходити 

інформацію в різноманітних джерелах. 

11. Не ображати і не принижувати 

оточуючих. 

12. Дотримуватись норм і правил 

поведінки, прийнятих у суспільстві.  

 


