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 Конвенція ООН про права дитини – це 
міжнародно-правовий документ, який 
визначає права дітей. 
 

 Конвенція була прийнята резолюцією 
44/25 Генеральної Асамблеєї ООН           
20 листопада 1989 року та набула чинності 
2 вересня 1990 року. 
 

 В Україні Конвенція ООН про права дитини 
набула чинності з 27 вересня 1991 року і з 
цього часу є частиною національного 
законодавства. 
 



Події, які передували цьому: 

 1 кроком Генеральної Асамблеї ООН щодо захисту прав дітей було 
створення в 1946 році Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 
 

 2 кроком була прийнята в 1948 році Генеральною Асамблеєю 
Загальна декларація прав людини. 
 

 3 кроком стала прийнята Генеральною Асамблеєю в 1959 році 
Декларація прав дитини. 
 

 4 кроком стало проголошення ООН до 20-річчя прийняття Декларації 
прав дитини 1979 рік - Міжнародним роком дитини. Однією із 
ініціатив стала пропозиція, зроблена в 1978 році Польщею - 
розглянути в Комісії з прав людини ООН проєкт Конвенції про права 
дитини. Автором первинного проєкту був польський професор-
міжнародник А. Лопатка. Робота над текстом проєкту Конвенції велася 
10 років і завершилася в 1989 році. 



 Конвенція про права дитини отримала 
найбільш широке міжнародне визнання 
серед усіх документів з прав людини, 
її ратифікували 199 країн світу. 
 

 Конвенція поєднує в одному документі 
весь спектр громадянських, 
політичних, економічних, соціальних і 
культурних прав людини, що мають 
відношення до дітей. 
 

 Конвенція про права дитини 
складається з 54 статей. 

 



 Кожна дитина має право на любов та 
піклування.                               (стаття 3) 

 Усі діти є рівними у правах, ніхто не 
повинен їх порушувати.         (стаття 2)          

 Жодна дитина не повинна бути 
скривджена і зневажена.         (стаття 16) 



 Усі діти мають право на свободу 
совісті, думки  і релігії.    (стаття 15) 

 Кожна дитина має право на медичну 
допомогу.                            (стаття 24)          

 Усі діти мають право на отримання 
освіти.                               (стаття 28) 



 Кожна дитина має право на повноцінне 
харчування.                         (стаття 27) 

 Право на особливий захист та турботу 
про дітей-інвалідів.               (стаття 23)          

 Усі діти мають право вільно 
висловлювати свою думку.    (стаття 12) 



 Усі діти мають право на відпочинок      
і дозвілля.                           (стаття 31) 

 Кожна дитина має право на отримання 
інформації.                              (стаття 17)          

 Усі діти мають право на вільне 
спілкування.                (стаття 13) 



 Право на особливий захист та турботу  
дітям без сімей.              (статті 20, 21, 25) 

 Жодна дитина не повинна бути 
жертвою насилля.       (стаття 19)          

 Кожна дитина має бути  захищеною 
там де відбуваються збройні 
конфлікти.                        (стаття 38) 



 Права та особлива турбота дітям що 
перебувають в конфлікті із законом.               
            (стаття 40) 

 Права та особлива турбота дітям-біженцям.                        
               (стаття 22)          

 Жодна дитина не повинна бути 
примусово залучена до праці. (стаття 32) 



 Та найважливіше…. 

 «Діти повинні жити у світі краси, 
гри, казки, музики, малюнка, 
фантазії, творчості». 

           Василь Сухомлинський 



 

Дякую за увагу! 


