
 

Дуже гарне свято Завітає влітку. 

 Принесе всім радість, Сонце, сміх і світло. 

 Бо на перше червня Діток ми вітаєм – Хлопчиків, дівчаток. 

 Щастя їм бажаєм! Бо для них сьогодні Все, що є на світі. 

 Головне, щоб були Щасливі всі діти! 

Уже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей . 

Саме в дітях продовження роду людського й здійснення своїх мрій і сподівань 

на краще. Дорослі прагнуть, щоб діти зросли здоровими та радісними, 

прославляли свої родини і рідний край. 

Міжнародний день захисту дітей – це одне з найстаріших міжнародних свят. 

За однією із версій, у 1925 році Генеральний консул Китаю в Сан-Франциско 

зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань-у 

Цзе (Фестиваль човнів-драконів), яке якраз припала на 1-ше червня. Завдяки 

щасливому випадку цей день збігся із часом проведення «дитячої» 

конференції в Женеві. 



 

Рішення про відзначення Міжнародного дня захисту дітей саме першого 

червня прийняла Міжнародна демократична федерація жінок у листопаді 1949 

року. Перший Міжнародний день захисту дітей було відзначено ще в 1950 

році. 

ООН підтримала ініціативу федерації та оголосила захист прав, здоров'я і 

життя дитини одним із пріоритетів у своїй діяльності. 



 

Символ Міжнародного дня захисту дітей 

 

У Міжнародного дня дітей є свій офіційний символ – прапор. На зеленому 

полотні, який символізує зростання та гармонію, навколо знаку Землі 

розміщені фігурки ‒ червона, жовта, синя, біла і чорна. Ці людські фігурки 

символізують різноманітність і терпимість. Знак Землі, розміщений в центрі, 

‒ це символ нашого загального дому. 



 

Міжнародний день захисту дітей поєднано із Всесвітнім днем батьків 

Всесвітній день батьків – офіційна міжнародна подія, закріплена рішенням на 

рівні Генеральної Асамблеї ООН і відзначається щорічно в перший день літа. 

1-го червня на підтримку батьків по всьому світу, низкою урядових і 

громадських організацій багатьох країн проводяться різноманітні заходи, 

спрямовані на вшанування загальноприйнятих традиційних сімейних 

цінностей, ролі і значення батьків для всіх поколінь. 

 



 

 

День захисту дітей – це не тільки веселе свято для самих дітей, це і 

нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, щоб усі діти 

росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою і в майбутньому 

стали хорошими батьками і громадянами своєї країни. 

 

Декларація прав дитини 



 

Принцип 1.  

Дитині повинні належати всі зазначені в цій Декларації права. Ці 

права мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків і без 

відмінностей чи дискримінацій за ознакою раси, кольору шкіри, 

статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного 

чи соціального походження, майнового стану, народження або іншої 

обставини, що стосується самої дитини чи її сім'ї. 

Принцип 2 

Дитині законом та іншими засобами має бути забезпечений 

спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, що 

дадуть їй змогу розвиватися фізично, розумово, морально, духовно 

та соціально, здоровим і нормальним шляхом, в умовах свободи та 

гідності. При ухваленні з цією метою законів основною метою має 

бути найкраще забезпечення інтересів дитини. 



Принцип 3 

Дитині має належати від народження право на ім’я і громадянство. 

Принцип 4 

Дитина має користуватися благами соціального забезпечення. Їй має 

належати право на здорове зростання і розвиток; з цією метою 

спеціальні догляд і охорона мають бути забезпечені дитині та її 

матері, зокрема належний допологовий і післяпологовий догляд. 

Дитина повинна мати право на належні харчування, житло, 

відпочинок і медичне обслуговування. 

Принцип 5 

Дитині, яка є неповносправною фізично, психічно або соціально, 

мають бути забезпечені спеціальні режим, освіта і піклування, 

необхідні з огляду на її особливий стан. 

 

Принцип 6 

Дитина для повного і гармонійного розвитку її особистості потребує 

любові та розуміння. Вона має, якщо це можливо, зростати в 

піклуванні та під відповідальністю своїх батьків, у будь-якому разі – 

в атмосфері любові та моральної і матеріальної забезпеченості; 

малолітня дитина, крім випадків, коли є виняткові обставини, не має 

розлучатися зі своєю матір’ю. На суспільство та органи публічної 

влади має бути покладений обов’язок щодо здійснення особливого 

піклування про дітей, які не мають сім’ї, та про дітей, які не мають 



достатніх засобів існування. Бажано, щоб багатодітним сім’ям 

надавалася державна або інша допомога на утримання дітей. 

Принцип 7 

Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безоплатною та 

обов’язковою, щонайменше на початкових рівнях. Дитині має 

надаватися освіта, яка сприятиме її загальному культурному 

розвитку і завдяки якій вона зможе, на основі рівності можливостей, 

розвинути свої здібності та особистий світогляд, а також усвідомити 

моральну та соціальну відповідальність і стати корисним членом 

суспільства. 

Найкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним 

принципом для тих, хто несе відповідальність за її освіту і навчання; 

насамперед таку відповідальність несуть її батьки. 

Дитині має бути забезпечена повна можливість відпочинку та ігор, 

спрямованих на цілі освіти; суспільство та органи публічної влади 

повинні докладати зусиль для сприяння реалізації зазначеного права. 

Принцип 8 

Дитина за будь-яких обставин має бути серед тих, які першими 

одержують захист і допомогу. 

Принцип 9 

Дитина має бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, 

жорстокості та експлуатації. Вона не повинна бути об’єктом торгівлі 

в будь-якій формі. 



Дитина не може прийматися на роботу до досягнення належного 

вікового мінімуму; їй у жодному разі не повинні доручатися чи 

дозволятися роботи або заняття, які є шкідливими для її здоров’я або 

перешкоджають її освіті, фізичному, розумовому чи моральному 

розвитку. 

Принцип 10 

Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати 

расову, релігійну чи будь-яку іншу форму дискримінації. Вона має 

виховуватися в дусі взаєморозуміння, толерантності, дружби між 

народами, миру і загального братерства, а також у повному 

усвідомленні, що її енергія та здібності мають бути присвячені 

служінню на користь інших людей. 

 

 



 

 

 



Коли у небі сонечко сміється, 

А в полі, лузі квіти розцвітають, 

Тоді нас всіх із цим прекрасним святом – 

З днем захисту дітей завжди вітають. 

Нам зичать щастя, лагідної долі 

І неба чистого, і промінців грайливих, 

І снів спокійних, успіхів в навчанні, 

І щирих усмішок, і днів щасливих. 

Ми вдячні вам і за тепло, і ласку 

Та за турботу й гарні побажання. 

Від себе скажемо: нам все потрібно, 

Але найбільше – неньки піклування. 

Щоб поруч була любляча матуся, 

І щоб в очах іскриночки горіли, 

Щоб ми, сини і доньки в мирі жили 

І щоб нічим ніколи не хворіли. 

Нехай все збудеться, і неодмінно 

Нехай веселка різнобарвна грає, 

Хай дітвора у мирі лиш зростає, 

А Україна наша процвітає! 

(Джерело: мережа інтернет) 



 

 


