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Давайте менше говорити про обов’язки дітей, 

 а більше про їхні права.  

Жан-Жак Руссо 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України „Про 

затвердження плану заходів з проведення у 2014 році Всеукраїнського тижня 

права” фахівцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського підготовлено рекомендаційний бібліографічний список до 

Всеукраїнського уроку „Права людини” з нагоди проголошення Загальної 

декларації прав людини, який буде проведено 10 грудня 2014 р. в навчальних 

закладах. 

Cписок складається з трьох розділів: 

1. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань захисту прав дитини. 

2. Права дітей у сучасному світі. 

3. Сценарії виховних заходів, уроки, ігри, тренінги. 

Матеріали розміщено за українською абеткою. Список має наскрізну 

нумерацію. 

Хронологічні рамки дібраного матеріалу – 2010–2014 рр. 

Список адресовано вчителям та організаторам виховної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів. 
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чинності 2 верес. 1990 р. ; ратифікована Постановою Верховної Ради України від 

27 лют. 1991 р. № 789ХІІ (78912) та набула чинності для України 27 верес. 
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№ 84. – Ст. 2371 ; Уряд. кур’єр. – 2014. – 17 жовт. (№ 192). – С. 4. – Відомості 

доступні також з Інтернету: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/811/2014 (дата 

звернення 21.11.2014). – Назва з екрана. 

 

ІІ. ПРАВА ДІТЕЙ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

16. Байталюк, О. М. Дитина в сімейних правовідносинах [Електронний 

ресурс] / Ольга Михайлівна Байталюк // Освітологічний дискурс : електрон. наук. 

фах. вид. – Текст. дані. – 2011. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-
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