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Права –
це певні 

можливості, 

які потрібні 

Дітям до Дітям до 

18 років,

для того, 

щоб жити і дорослішати.



КАЛЕНДАРЬ ПРАВОВЫХ ДАТ 

• 2001 – 2010гг. – Международное десятилетие 

мира и ненасилия в интересах детей планеты 

• 1 июня – Международный день защиты детей 

• 4 июня - Международный день детей – жертв • 4 июня - Международный день детей – жертв 

агрессии 

• 20 ноября – Всемирный день прав ребёнка 

• 10 декабря – День прав человека 

• 28 июня – День Конституции Украины





1. Державними 
символами 
України є ...

а) Герб; 
б) Гімн;
в) Прапор;
г) зброя.



2. Малим 

Державним Гербом 

України є ...

а) блакитний тризуб 

на золотому фоні;

б) золотий тризуб б) золотий тризуб 

на блакитному 

фоні;

в) жовто-блакитний 

тризуб.



3. Державний 

Прапор України 

а) синьо-жовтий; а) синьо-жовтий; 

б) жовто-синій; 

в) блакитний.



4 Державним 

Гімном України є 

пісня ...

а) "Ой у лузі червона а) "Ой у лузі червона 

калина...";

б) "Ще не вмерла 

Україна...";

в) "Разом нас багато, 

нас не подолати".



5. Які споруди є 

символами 

України?

а) Києво-Печерська а) Києво-Печерська 

лавра.

б) Софійський 

собор.

в) Ейфелева вежа.



6. Національними 

символами 

України є ...

а) калина і верба; 

б) чорнобривці; 

в) пальма.





Игра 

«Разрешает

ся –

запреща

ется» 



Стаття 27. 

Кожна людина має право 

на життя. 

Стаття 27. 
Ніхто не може бути 

свавільно позбавлений 

життя. Обов'язок держави –

захищати життя людини. 



Каждый ребенок имеет право 

жить и воспитываться в семье



Всі діти є рівними

у своїх правах

Стаття 52

Всі діти, не залежно 

від походження, 

кольору шкіри, 

національності, мови, 

є рівні у своїх правах



Каждый ребенок имеет право не 

использоваться в качестве 

рабочей силы



Кожен має право на свободу 

світогляду і віросповідання

Стаття 35

У кожного народу є своя мова, свої традиції, релігія обряди. Всі 

мають право користуватися своєю  національною культурою, 

рідною мовою та сповідувати свою релігію.



Всі мають право 

на відпочинок

Стаття 45

Кожен,  має право на 

відпочинок, дозвілля 

та учать у 

культурному та 

творчому житті. 



Всі мають право на освіту

Стаття 53

Повна загальна середня 

освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує Стаття 53Держава забезпечує 

доступність і 

безоплатність 

дошкільної, повної 

загальної середньої, 

професійно – технічної 

та вищої освіти.



Каждый ребенок имеет право на 

образование



Кожен має право на охорону здоров'я
Стаття 49

Кожен має право на охорону 

здоров'я, медичну допомогу та 

медичне страхування за 

найвищими стандартами, які 

реально може забезпечити реально може забезпечити 

держава. Жодна людина не 

може бути позбавлена доступу 

до ефективної охорони 

здоров`я.



Каждый ребенок имеет право на 

медицинский уход



Кожен має право на житло

Держава створює 

Стаття 47

Держава створює 

умови, за яких кожний 

громадянин матиме 

змогу побудувати 

житло, придбати його у 

власність або взяти в 

оренду.



Дети-инвалиды имеют право на 

особую защиту 




