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                Деякі неписані закони твердіші за усі 

4 грудня 1950 на Пленарних 

зборах Генеральна Асамблея ООН 

офіційно встановила визначати 10 

грудня Днем прав людини (Human 

Rights Day). Всім державам і 

зацікавленим організаціям було 

запропоновано прийняти цей день 

і проводити відповідні заходи.  

 

Дата 10 грудня була обрана на 

честь прийняття та проголошення 

Генеральною Асамблеєю ООН 10 

грудня 1948 року Загальної 

декларації прав людини (Universal 

Declaration of Human Rights, 

UDHR). Зазначена Декларація 

стала першим світовим 

документом, що сформулював 

положення про права людини.  

 

 

Даяна Куканова, 

учениця 13 групи                   

Читайте у   випуску: 
10 грудня — День прав людини         с.1 

Конвенція ООН про права дитини      с.1 

Учень і закон. Якими є мої права у         

випадку затримання міліцією          с.2                     

Які злочини найчастіше скоюють          

неповнолітні                                        с.2.                                         

“Феміда” вивчає, формує, популяризує    с. 3 

Ваші права та обов'язки                      с.4             

Дивні закони                                        с.4 

 

Спецвипуск 

Конвенція ООН про права дитини - 

це угода між країнами. В ній записа

но, як уряд кожної країни має дбати 

про дітей. Конвенція була прийнята та 

відкрита для підписання та 

приєднання резолюцією 44/25 

Генеральної Асамблеї ООН від 20 

листопада 1989 року. Цей особливий 

документ було ратифіковано 191 

країною світу. 

Конвенція ООН про права дитини 

набула чинності в Україні з 27 

вересня 1991 року і з цього часу є 

частиною національного 

законодавства. 

      Права дитини в Україні 

Україна ратифікувала Конвенцію 

ООН про права дитини в перший же 

рік своєї незалежності. В нашій країні 

не існує спеціального законодавства 

для неповнолітніх, і їх права виділені 

окремими статтями Сімейного, 

Цивільного та Кримінального 

кодексів України, а також 

регулюються окремими законами, 

такими як закони «Про охорону 

дитинства», «Про соціальну роботу з 

дітьми та молоддю», «Про 

попередження насильства в сім’ї». 

Різні державні інституції та 

міністерства покликані відповідати за 

дотримання прав дитини в Україні. 

Дитина – це людська істота до 

досягнення нею 18-річного віку.  
Дитина – це людина, яка зростає. 

Діти – це люди на шляху в доросле 

життя. Всі діти потребують 

повноцінних умов для розвитку і 

зростання. 

Преамбула Конвенції ООН про 

права дитини містить таку важливу 

інформацію, як:  

- діти мають право на особливе 

піклування та допомогу; 

- сім'я несе відповідальність за 

повний та гармонійний розвиток 

дитини; 

- дитина потребує спеціальної 

охорони, піклування і захисту як до, 

так і після народження; 

- діти, які живуть у виключно 

тяжких умовах, потребують особливої 

уваги;  

- важливість традицій і культурних 

цінностей суспільства, в якому 

зростає дитина; 

- важливість міжнародного 

співробітництва для поліпшення умов 

20 листопада День прийняття Конвенції ООН  

про права дитини  

10 грудня  
День прав людини  
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        Жорстокість законів перешкоджає їх дотриманню.    

 

ЯКИМИ Є МОЇ  

ПРАВА У 

 ВИПАДКУ 

ЗАТРИМАННЯ 

МІЛІЦІЄЮ? 

 

Якщо тебе затримали, то 

правоохоронці обов’язково повинні 

пояснити тобі твої права. Вони мають 

негайно повідомити про затримання 

твоїх батьків або осіб, які їх 

замінюють. Тобі повинні надати 

можливість  зателефонувати батькам. 

Неповнолітніх не можна поміщати 

в одну камеру попереднього 

затримання разом із дорослими 

особами. 

У разі потреби за твоєю вимогою 

тобі повинні надати можливість 

скористатися туалетом. У випадку 

хронічної хвороби чи наявності 

поранень або ушкоджень тобі має 

бути надана медична допомога.. 

Міліціонери не мають права 

допитувати тебе без присутності 

батьків, адвоката, вчителя, лікаря. 

 

ЩО МОЖЕ БУТИ, ЯКЩО 

 Я ЧИНИТИМУ ОПІР  

ЗАТРИМАННЮ? 

 

Опір затриманню працівниками 

правоохоронних органів є 

протиправним. Такі дії можуть 

призвести до більш суворої 

відповідальності. Ніколи не чини опір 

і не допомагай іншій людині чинити 

такий опір, навіть якщо для 

затримання, на твою думку, немає 

підстав. Злісна непокора 

розпорядженню або вимозі працівника 

міліції, який виконує свої службові 

обов’язки, є окремим 

правопорушенням, за яке з 16 років  

законом передбачена адміністративна 

відповідальність. 

 

 

 

ЧИМ МОЖЕ ЗАКІНЧИТИСЬ 

ДЛЯ МЕНЕ ЗАТРИМАННЯ? 

Це залежить від скоєного тобою 

діяння та причин затримання. 

У разі вчинення тобою 

адміністративного проступку на тебе 

покладатиметься зобов’язання 

попросити вибачення у потерпілого, 

або буде винесено попередження, 

догану чи сувору догану, або передано 

під нагляд батьків чи педагогічного 

колективу. В окремих випадках до 

тебе можуть застосовуватись й інші 

адміністративні стягнення, наприклад, 

штраф, конфіскація предмету, що є 

знаряддям правопорушення, тощо. 

Якщо ж твої дії містять ознаки 

злочину, то подальшу твою долю 

вирішуватиме суд. 

Тебе можуть також помістити до 

приймальника-розподільника, 

притулку для неповнолітніх, центру 

медико-соціальної реабілітації, школи 

чи професійного училища соціальної 

реабілітації. 

ДО ЯКИХ ОРГАНІВ ТА  

УСТАНОВ МОЖЕ БУТИ 

НАПРАВЛЕНИЙ 

НЕПОВНОЛІТНІЙ? 

 

Є спеціальні органи та установи, 

які займаються соціальним захистом 

та профілактикою правопорушень 

серед неповнолітніх.  

Це: - кримінальна міліція у 

справах неповнолітніх, основними 

завданнями якої є профілактика 

правопорушень серед неповнолітніх та 

виявлення й розкриття скоєних ними 

злочинів; 

- суди, які розглядають справи 

щодо неповнолітніх, які вчинили 

злочини або адміністративні 

проступки; 

- приймальники-розподільники 

для неповнолітніх, куди 

доставляються неповнолітні у віці від 

11 до18 років на строк до 30 діб у 

випадках скоєння ними 

правопорушень або за умов необхідної 

їх ізоляції; 

- притулки для неповнолітніх, в 

яких тимчасово розміщуються 

неповнолітні (до 90 днів) у віці від 3 

до 18 

років, які потребують захисту з 

боку держави: заблукали, були 

покинуті батьками, залишилися без 

батьківської опіки, залишили сім’ю 

тощо; 

- центри медико-санітарної 

реабілітації неповнолітніх, створені 

для 

поміщення в них дітей, які 

вживають алкоголь, наркотики, 

токсичні речовини; 

- школи та професійні училища 

соціальної реабілітації, що є 

спеціальними навчально-виховними 

закладами закритого типу для 

неповнолітніх, які потребують 

особливих умов виховання. 

Неповнолітні направляються у ці 

заклади, якщо вони вийшли з-під 

контролю батьків, не піддаються 

виховному впливу та не можуть бути 

виправлені шляхом застосування 

інших виховних заходів. 

Неповнолітній знаходиться у такому 

закладі до його виправлення, але на 

строк, що не перевищує 3 років (у 

загальноосвітніх школах соціальної 

реабілітації перебувають підлітки 11-

14 років, у професійно-технічних 

училищах соціальної реабілітації – 14-

ЯКІ ЗЛОЧИНИ НАЙЧАСТІШЕ СКОЮЮТЬ НЕПОВНОЛІТНІ? 

Їх можна поділити на три 

групи:  
- злочини проти людей (життя і 

здоров’я); 

- злочини проти власності;  

- злочини (проступки) проти 

громадського порядку.  

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЕЙ  
Злочини проти людей пов’язані із 

завданням шкоди їхньому життю та 

здоров’ю. Такими злочинами є 

вбивство, нанесення тілесних 

ушкоджень, побої, катування, 

зґвалтування та ін.  
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ 

ВЛАСНОСТІ  

 

Злочини проти власності завдають 

матеріальної шкоди людям, 

підприємствам, організаціям. Вони 

пов’язані з незаконним заволодінням 

майном або його порчею. Такими 

злочинами є крадіжка, грабіж, розбій, 

вимагання, шахрайство тощо.  

ЗЛОЧИНИ ТА ПРОСТУПКИ 

ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО 

ПОРЯДКУ  
Проступками і злочинами проти 

громадського порядку є хуліганство, 

порушення тиші в громадських 

місцях, наруга над могилою та інші.  
ЩО ТАКЕ ПОРУШЕННЯ                              

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ?  

Це такі проступки, як розпивання 

спиртних напоїв на вулицях, 

стадіонах, у скверах, парках, у 

громадському транспорті, в інших 

громадських місцях; поява в цих 

місцях у п'яному вигляді, що ображає 

людську гідність і порушує правила 

моралі; порушення тиші на вулицях, 

площах, у парках, гуртожитках, жилих 

будинках та інших громадських 

місцях з 22.00 до 6.00 тощо.  

Такі дії матимуть наслідком накла- 

дання адміністративної 
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«Феміда» вивчає, формує, популяризує 

Законодавство має бути голосом розуму, а суддя - голосом закону.   

Піфагор                                                                                                             

Юридичний клуб "Феміда" був 

заснований у 1996 році учнями 

суспільно-гуманітарного профілю 

навчання Кам'янець-Подільського 

міського ліцею. Назвою клубу стало 

ім'я богині правосуддя, оскільки 

головними завданнями його було 

поширення правових знань серед 

молоді. 

Мета юридичного клубу 

"Феміда": 
формування особистості, якій 

притаманні демократична, громадська 

культура, усвідомлення взаємозв'язку 

між індивідуальною свободою, 

правами людини та її громадською 

відповідальністю, готовність до 

компетентної участі у житті 

суспільства; 

сприяння гармонійному поєднанню 

інтересів підлітків і суспільства, 

виховання молоді на принципах пат

ріотизму, гуманізму, самосвідомості; 

вивчення та популяризація 

правових знань, прав людини і основ 

громадянської освіти; 

визначення учнями власного 

ставлення до законів, їхнього місця і 

ролі в нашому житті; 

допомогти учням знайти інтерес і 

сенс активної громадянської позиції; 

апробація та пошуки інтерактивних 

форм і методів проведення 

позакласних справ з учнями; 

орієнтація учнів суспільно-

гуманітарного профілю навчання на 

здобуття професії юриста. 

Основні завдання: 
популяризація та пропаганда 

правових знань; 

залучення професійних юристів до 

співпраці; 

формування мотивації та основних 

умінь, необхідних для відповідальної 

участі у громадсько-політичних про

цесах, критично конструктивного 

ставлення молоді до життя 

суспільства; 

сприяння становленню активної 

позиції громадян щодо реалізації 

ідеалів і цінностей демократії в 

Україні; 

створення умов щодо набуття 

учнями досвіду громадської 

діяльності, демократичної поведінки 

та комунікативної взаємодії; 

стимулювання самодіяльної 

активності підлітків у сфері 

освітнього, культурного і духовного 

розвитку; 

створення умов для розкриття 

здібностей та творчого потенціалу 

підлітків; 

проведення необхідних заходів, що 

сприятимуть підвищенню освітнього, 

культурного і духовного розвитку, а 

також попередженню і подоланню 

негативних явищ у молодіжному 

середовищі; 

використання у роботі з активістами 

«Феміди» інформаційних 

можливостей, Інтернету. 

 

Організаційна структура  

 
Напрямки діяльності           

структурних підрозділів клубу 

"Феміда". 

 
1. Прес-центр клубу відповідає за 

популяризацію роботи клубу в засобах 

масової інформації, організацію 

робочих зустрічей з представниками 

органів влади, установ та організацій. 

2. Інформаційно-видавничий центр 

узагальнює роботу членів клубу, 

поляризує її через власну газету, 

здійснює правоосвітню пропаганду 

шляхом підготовки та випуску 

брошур, буклетів тощо. Узагальнення 

і систематизація учнівських науково-

дослідницьких робіт та рефератів. 

3. "Правовий лекторій" - форма    

правового навчання. Шляхом 

анкетування укладається перелік 

проблем, із яких учні хотіли б 

розширити та поглибити свої знання. 

Лекції читають викладачі 

спеціалізованих вищих            

навчальних закладів (ВНЗ), юристи, 

працівники правоохоронних органів, 

лектори товариства "Знання", вчителі 

правознавства. З міні-лекціями 

виступають і самі учні. 

4. "Кінолекторій" - форма 

правового навчання та поглиблення 

знань через перегляд відеофільмів, 

відеоматеріалів на правову, суспільно-

політичну та історичну тематику. 

5. "Правовий патронаж" - форма              

правоосвітньої співпраці обдарованих 

учнів, призерів олімпіад з підшефними 

класами, організація дозвілля, кон

курсів, турнірів, оглядів. 

6. Координаційний центр із зв'язків - 

організація співпраці з громадськими 

молодіжними, юридичними службами, 

органами сприяння виконанню дер

жавних молодіжних програм, 

соціального захисту. 

7. Волонтерська група. Підготовка 

матеріалів і поширення інформації з 

питань міжнародного гуманітарного 

права, поширення знань з прав                  

людини. 

8. Органи учнівського самоврядування 

(правнича комісія учкому). 

Узгоджують роботу клубу з планом 

роботи учнівського колективу школи, 

забезпечують захист прав учнів 

ліцею,              зв'язок із шкільним 

європейським клубом). 

 

Керівник клубу:  

Машталер Валентина Борисівна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив юридичного клубу 



Головний редактор:  

Чернецька Олена Валентинівна 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Заснована у 1996р.) 

 

 

Наша адреса:  

м. Кам’янець-Подільський,  

вул.  Лесі Українки, 29 

Тел./факс 51410 

Офіційний сайт ліцею — 

kpliceum.ucoz.ru  

Неофіційний форум ліцею—

www.liceykp.7bb.ru 

Ст.4                                                                                                            Лікейський сад 

Дивні закони  
 

  На Алясці не можна 

розглядати з літака  лосів  

 У Монтані жінці загрожує 

в'язниця, якщо вона  розкриє 

пошту чоловіка. 

 У Неваді заборонено їздити по шосе на              

верблюдові. 

 У Арканзасі вважається злочином 

неправильно вимовити назву цього 

штату. 

 У місті Томбсоун в цьому ж штаті 

чоловікам і жінкам старшим за 18 років 

заборонено посміхатися, якщо у них 

немає більше одного переднього зуба. 

 У місті Барлінгейм в тому ж штаті 

заборонено плюватися – якщо тільки ви 

не на бейсбольному стадіоні під час 

матчу. 

 У Колорадо заборонено їздити п'яним 

на коні. 

 У місті Лехай в Небрасці видано 

розпорядження, що офіційно забороняє 

продавати дірки від бубликів. 

 У Нью Джерсі під загрозою штрафу 

забороняється корчити пики 

поліцейським. 

 У місті Прескотт суворо заборонено 

в'їжджати на коні по сходах в будівлю 

суду. 

 У місті Літтл Дол в Арканзасі 

забороняєься вигулювати корів на 

головній вулиці в неділю після часу дня. 

 У місті Соутерн Шоурз поліція не має 

права проводити арешти в неділю і на 

День незалежності. 

 У Лос Анжелесі чоловік не має права бити 

дружину ременем, ширшим за два дюйми, 

не   отримавши від неї попередньої згоди. 

 На Гаваях забороняється вставляти у 

вуха монети. 

          Законом України “Про 

освіту” у статті 51  

та іншими законами  і 

нормативними документами 

встановлюються права і  обов’язки 

учнів.  

 

Права учнів 

 

Право обирати профіль 

навчання, індивідуальні програми, 

позакласні заняття; вносити 

пропозиції з питань організації та 

умов навчально-виховного 

процесу, відпочинку, побуту учнів. 

Користуватися навчальною, 

виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою, 

оздоровчою базою навчального 

закладу. 

Оскаржити у разі незгоди 

четвертну, річну, підсумкову 

оцінку до ради освітнього закладу 

у місячний термін і скласти 

екзамени з відповідного предмета. 

Брати участь у юнацьких та 

молодіжних організаціях. 

Брати участь у науково -

дослідній, конструкторській, 

експериментальній чи інших видах 

науково-практичної діяльності: 

конференціях, олімпіадах, 

конкурсах, виставах. 

Особисто або через своїх 

представників брати участь  у 

громадському самоврядуванні 

навчального 

закладу. 

 

 

Обов’язки учнів  

           

Дотримуватись  

законодавства, моральних та 

етичних норм. 

Систематично і глибоко 

оволодівати знаннями, 

підвищувати загальнокультурний 

рівень. 

Дотримуватись правил 

внутрішнього розпорядку, 

підтримувати навчальну 

дисципліну. 

Бережливо ставитись до майна 


