Яка б не була розумна і талановита дитина, вона все
ж потребує дорослу опіку й увагу, турботу, любов,
захист і постійну підтримку.
1949 року у Парижі рішенням сесії Ради
Міжнародної демократичної федерації жінок
заснований Міжнародний день захисту дітей. ООН
підтримала цю ініціативу й оголосила захист прав,
життя і здоров’я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності.
До Вашой уваги дайджест:
«Міжнародний день захисту дітей»
Електронні ресурси:
Цибулько Л. Г. Минуле та сучасне у проблемі захисту прав дітей /
Л. Г. Цибулько, О. О. Ковнєров // Духовність особистості: методологія,
теорія і практика. – 2017. – Вип. 1. – С. 209-217. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_1_25 (дата звернення 29.05.17).
У статті аналізуються нормативні документи, присвячені захисту
прав дітей, які були прийняті на міжнародному рівні у ХХ столітті.
Розглянуто форми та методи роботи педагогів вищих та загальноосвітніх
навчальних закладів, що використовуються під час викладання курсу «Права
людини». Були напрацьовані відповідні форми та методи викладання,
проведені педагогічні експерименти з відбору найефективніших методик
навчання. Встановлено, що проблеми, актуальні у ХХ столітті, стоять на
порядку денному і нині, на початку нового століття. Їх можна вирішити,
вивчаючи історичний досвід та виховуючи нове покоління в дусі
толерантності й патріотизму, що сприятиме забезпеченню щасливого
дитинства майбутнім поколінням.
Маренчук О. М. Правові засади захисту соціальних категорій дітей у
сучасних умовах / О. М. Маренчук // Таврійський вісник освіти. – 2017. –
№ 1. – С. 131-138. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2017_1_24
(дата звернення 29.05.17).
У статті розглядаються правові засади соціального захисту дітей,
особливо соціальних категорій – дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Особлива увага надається соціально вразливим
категоріям дітей, тим, які перебувають у складних життєвих обставинах і
являють собою особливу категорію соціального сирітства.

Баран А. В. Права дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в
Україні: проблеми реалізації та захисту / А. В. Баран // Актуальні проблеми
правознавства. – 2016. – Вип. 1. – С. 5-8. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2016_1_3 (дата звернення 29.05.17).
Проаналізовано проблеми реалізації таких прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, як право на виховання у сім’ї, право на
повне матеріальне забезпечення, право на забезпечення житлом, право на
охорону здоров’я, право на працевлаштування, право на захист під час
збройного конфлікту. Виявлено, що права дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, законодавчо врегульовані, проте існує проблема у
нестабільній економічній ситуації в Україні, через що законодавчо
встановлені соціальні стандарти та гарантії не відповідають реальним
потребам громадян, у т. ч. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Дакал А. Державна політика у сфері захисту прав дітей: принципи, завдання
та засоби реалізації / А. Дакал // Державне управління та місцеве
самоврядування. – 2016. – Вип. 3. – С. 59-65. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2016_3_10 (дата звернення 29.05.17).
Виокремлюються
принципи,
обґрунтовуються
завдання
та
визначаються засоби державної політики щодо захисту прав дітей.
акцентується на тому, що модель державної політикиу сфері захисту прав
дітей не відповідає масштабу викликів, що стають перед державою і
суспільством.
Дакал А. В. Політична культура як детермінанта функціонування механізмів
державного управління у сфері захисту прав дітей / А. В. Дакал // Вісник
Національної академії державного управління при Президентові України. –
2016. – № 4. – С. 72-77. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2016_4_12 (дата звернення 29.05.17).
У межах статті проведено аналіз детермінованого впливу політичної
культури на функціонування механізмів державного управління у сфері
захисту прав дітей. Наголошується на тому, що недостатній рівень
поінформованості громадськості про права дитини та механізми їх захисту
створює ситуацію, у якій навіть активність громадян, спрямована на
представлення та захист інтересів дітей, часто не досягає своєї мети.
Підкреслюється значення функції соціалізації, яка більшістю дослідників
відводиться
політичній
культурі.
Обґрунтовується
важливість
співробітництва для підвищення кваліфікації спеціалістів служб, на які
покладено обов’язок здійснювати захист прав та інтересів дитини,

залучення до роботи психологів, медіаторів, волонтерів, меценатів. З цією
метою мають бути проведені спільні наукові конференції, семінари,
симпозіуми, круглі столи, наради з питань охорони дитинства.
Сухомлинська О. В. В. О. Сухомлинський про життєві (вітальні) потреби
дітей: піклування і захист / О. В. Сухомлинська // Інноватика у вихованні. –
2016. – Вип. 3. – С. 6-15. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2016_3_3 (дата звернення 29.05.17).
У статті виокремлено життєві потреби зростаючої особистості як
такі, що мають педагогічні аспекти та виховне підґрунтя. Розглянуто
життєві потреби школярів крізь призму творчої спадщини В. О.
Сухомлинського. Доведено, що український педагог одним із перших звернувся
до означеної проблематики з позицій формування культури життєвих
потреб як захисту і підтримки дитини. Найповніше Василь Олександрович
виклав свої думки щодо формування вітальних потреб підлітків у книзі
«Народження громадянина», другій частині трилогії про виховання.
Обґрунтовується актуальність означеної проблематики в умовах сучасних
викликів і загроз.
Діденко А. М. Питання розвитку дитячого самоврядування як основи
формування у дітей та молоді власного соціального захисту у науковій
спадщині Я. Корчака / А. М. Діденко // Збірник наукових праць
[Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2016. – Вип.
69(3). – С. 87-91. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_69(3)__20 (дата звернення 29.05.17).
У статті розглянуто форми організації дитячого самоврядування в
освітніх закладах інтернатного типу. Зокрема, наголошується, що Я.
Корчак все своє життя, педагогічну діяльність присвятив питанням
соціального захисту дітей. Учений обґрунтував шляхи реалізації цих завдань
різними інституціями: см’єю, закладами освіти, громадськими
організаціями.
Кошіль В. І. Модель управління організаційно-педагогічною діяльністю
недержавних установ у сфері соціального захисту дітей та молоді /
В. І. Кошіль // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 1. – С. 24-29. – Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2015_1_7 (дата звернення 29.05.17).
Розкрите питання моделювання управління організаційно-педагогічною
діяльністю недержавний установ у сфері соціального захисту дітей та
молоді. Обґрунтована модель, визначені її основні компоненти.

Закцентована увага на розкритті змісту моделі з урахуванням специфіки
об’єктів та суб’єктів управління організаційно-педагогічною діяльністю
недержавних установ.
Кошіль В. І. Сутність та особливості управління організаційно-педагогічною
діяльністю недержавних установ у сфері соціального захисту дітей та молоді.
/ В. І. Кошіль // ScienceRise. – 2015. – № 1(1). – С. 40-45. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_1(1)__9 (дата звернення 29.05.17).
У статті розкривається сутність та особливості управління
організаційно-педагогічною діяльністю недержавних установ у сфері
соціального захисту дітей та молоді; з урахуванням специфіки діяльності
недержавних установ аналізуються основні управлінські функції в соціальній
сфері; висвітлюються організаційна структура недержавної установи та
основні напрями її діяльності в умовах зростання впливу громадянського
суспільства на сферу соціального захисту дітей та молоді.
Сироїд Т. Л. Міжнародно-правовий захист дітей від сексуального насилля /
Т. Л. Сироїд // Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна. Серія : Право. – 2015. – № 1151, вип. 19. – С. 166-169. –
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2015_1151_19_44 (дата
звернення 29.05.17).
У статті проаналізовано міжнародно-правові акти щодо захисту
дітей від сексуального насильства; визначено роль ООН, її органів та
посадових осіб у захисті прав дітей; окреслено шляхи подальшого
удосконалення співпраці світової спільноти у цій сфері правовідносин.
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