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На виконання указу Президента України від 14 листопада 2017 р. 
№ 361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації 
правопросвітницького проекту «Я маю право!» та розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 681-р «Про затвердження плану 
заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права» фахівцями 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 
підготовлено рекомендаційний бібліографічний список «Права людини 
починаються з прав дитини».  

Cписок складається з чотирьох розділів:  
1. Нормативно-правові акти з питань захисту прав дитини.  
2. Права дитини в сучасному суспільстві. 
2. Захист прав та свобод дитини.  
3. Сценарії виховних заходів, уроків.  
Матеріали розміщено за українською абеткою. Список має наскрізну 

нумерацію. Хронологічні рамки дібраного матеріалу – 2015–2018 рр.  
Бібліографічний список адресовано вчителям і організаторам виховної 

роботи закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 
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резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листоп. 1989 р. та набула 
чинності 2 верес. 1990 р. ; ратифікована Постановою Верховної Ради України від 
27 лют. 1991 р. № 789ХІІ (78912) та набула чинності для України 27 верес. 1991 р. 
// Законодавство України. – Текст. дані. – Київ, 2003. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата звернення 21.11.14) – Назва з 
екрана. 

2. Конституція України [Електронний ресурс] : прийнята на п'ятій сесії 
Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. : [станом на 02.06.2016] // Законодавство 
України / Верхов. Рада України. – Київ, 2016. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021


http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page (дата 
звернення 21.11.14) – Назва з екрана. 

3. Про внесення змін до Типового положення про комісію з питань 
захисту прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний заклад : 
постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 576 // Інформ. зб. та 
комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 10. – С. 20–21. – Додаток. 

4. Про затвердження плану заходів з проведення у 2018 році 
Всеукраїнського тижня права [Електронний ресурс] : розпорядж. Кабінету 
Міністрів України від 26 верес. 2018 р. № 681-р // Урядовий портал : [єдиний веб-
портал органів виконавчої влади України]. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим 
доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-iv-z-provedennya-u-2018-roci-
vseukrayinskogo-tizhnya-prava (дата звернення: 26.10.2018). – Назва з екрана. 

5. Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо реалізації 
правопросвітницького проекту «Я маю право!» [Електронний ресурс] : 
розпорядж. Кабінету Міністрів України від 14 берез. 2018 р. № 155-р 
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2018. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-2018-%D1%80 (дата 
звернення: 26.10.2018). – Назва з екрана. 

6. Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації 
правопросвітницького проекту «Я маю право!» [Електронний ресурс] : указ 
Президента України від 14 листоп. 2017 р. № 361/2017 // Законодавство України 
/ Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим 
доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/361/2017 (дата звернення: 26.10.2018). 
– Назва з екрана. 

7. Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 
2145-VIII // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 
2018. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 
26.10.2018). – Назва з екрана. 

8. Про охорону дитинства [Електронний ресурс] : Закон України від 
26 квіт. 2001 р. № 2402-III : [станом на 25.07.2018] // Законодавство України 
/ Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 (дата звернення 26.10.2018). – Назва з 
екрана.  

9. Рекомендації парламентських слухань на тему: «Права дитини в 
Україні: забезпечення, дотримання, захист» [Електронний ресурс] : схвалено 
постановою Верхов. Ради України від 22 лют. 2017 р. № 1906-VIII 
// Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2017. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-19 (дата звернення: 
26.10.2018). – Назва з екрана. 
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10. «Будуємо майбутнє разом». Модуль 1. Права та обов’язки : книга 
учасника/учасниці / [авт.: Качуровська Вікторія, Строєва Наталія, Янковець 
Вікторія]. – Київ : АВД Плюс, 2016. – 52 с. 

11. Відавська, Е. Права дитини як важливий аспект виховного процесу 
/ Е. Відавська // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. 
наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т проблем виховання НАПН 
України. – Київ, 2018. – № 29. – С. 29–34. – Текст статті доступний в Інтернеті: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2018_29_7 (дата звернення: 22.12.2018). 
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12. Войцях, Т. Дієздатність і правоздатність дитини / Тетяна Войцях 
// Сучас. шк. України. – 2016. – № 5. – С. 12–17. – Бібліогр.: 8 назв. 

13. Войцях, Т. Права дитини: історична ретроспектива / Тетяна Войцях 
// Сучас. шк. України. – 2016. – № 5. – С. 6–11. – Бібліогр.: 7 назв. 

14. Гончаренко, О. А. Право доступу до Інтернету як складова прав дитини 
/ О. А. Гончаренко // Право та інновації. – 2016. – № 4. – С. 23–29. – Текст статті 
доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2016_4_5 (дата звернення: 
04.10.2018). 

15. Губаль, Ю. В. Концептуальні підходи щодо визначення категорій 
«дитина» та «права дитини» за вітчизняним та міжнародним законодавством 
/ Ю. В. Губаль // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Юриспруденція : зб. 
наук. пр. / Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 16. – С. 33–34. – Текст 
статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_16(1)__10 
(дата звернення: 09.10.2018). 

16. Денисенко, Ю. М. Роль Уповноваженого Президента України з прав 
дитини у забезпеченні прав та законних інтересів малолітніх: адміністративно-
правовий аспект / Ю. М. Денисенко // Молодий вчений. – 2015. – № 6. – С. 120–
122. – Текст статті доступний в Інтернеті: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_6(2)__31 (дата звернення: 14.10.2018). 

17. Дрозд О. Ю. Міжнародні стандарти забезпечення прав і законних 
інтересів дитини та їх імплементація в законодавство України 
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261. – Текст статті доступний в Інтернеті: 
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/ Т. Є. Єжова // Молодий вчений. – 2016. – № 6. – С. 433–437. – Текст статті 
доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_109 (дата звернення: 
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20. Єжова, Є. Проблема забезпечення прав дітей у теорії та історії 
педагогіки (кінець 19-го – поч. 20-го ст.) / Є. Єжова // Психолого-педагогічні 
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http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2015_52_40 (дата звернення: 14.10.2018). 

21. Зілковська, Л. М. Сутність конституційних гарантій прав дітей і їх 
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Серія: Правознавство / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, 
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