
Презентація до уроку 
«Знаю права і змінюю світ»,

присвяченого 75-річчю з дня заснування ООН



Глобальні 
проблеми людства





Це 17 цілей, досягнення яких має 
вирішити планетарні проблеми: 
подолати бідність, голод, нерівність, 
забруднення навколишнього 
середовища тощо



Кожна країна адаптує 
Цілі для себе, 
з огляду на наявні 
ресурси та найгостріші 
проблеми



Для одних країн головною проблемою є бідність, а для 
інших — брак питної води і забруднення довкілля



Сталий 
розвиток



Це розвиток, що відповідає 
потребам нинішнього 
покоління без шкоди для 
можливостей майбутніх 
поколінь задовольняти їхні 
потреби



ООН





Щоб людство вижило, було успішним і щасливим, 
потрібно досягти всіх 17 цілей



1) покінчити з бідністю  2) побороти нерівність  
і забезпечити справедливість

3) захистити планету



1) покінчити з бідністю  2) побороти нерівність і 
забезпечити справедливість

3) захистити планету

Чиста вода та належні 
санітарні умови Міцне здоров’я

Якісна освіта

Подолання голоду

Мир та справедливість

Зменшення нерівності 

Ґендерна рівність



Як ви гадаєте, які найбільш пріоритетні 
завдання прагне вирішити Україна?



Україна теж прагне цього і визначила для себе пріоритетні цілі: 
чиста вода та належні санітарні умови, міцне здоров’я, якісна 
освіта, подолання голоду, зменшення нерівності, подолання 
ґендерної нерівності, забезпечення миру та справедливості.



й



ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН



Світовий лідер у 190 країнах, 
включаючи Україну, який 
просуває та захищає права дітей. 
Ставить за мету:

● зберегти їхні життя;
● захистити права;
● уберегти від шкоди;
● дати їм дитинство, в якому 

вони будуть захищеними, 
здоровими та освіченими;

● забезпечити рівні можливості 
реалізувати свій потенціал, 
щоб одного дня вони могли 
зробити світ кращим.



Історія ЮНІСЕФ
1946

Їжа для Європи

Після Другої світової війни європейські діти 
стикались з голодом та хворобами.

Міжнародний дитячий надзвичайний фонд 
ООН (ЮНІСЕФ) був створений для 
забезпечення їх продуктами харчування 
одягом та медичною допомогою.

Пізніше напрямки роботи ЮНІСЕФ були 
розширені.



Історія ЮНІСЕФ
1959

Організація Об'єднаних Націй 
приймає Декларацію про права 
дитини, яка стає найбільш широко 
прийнятим документом про права 
людини в історії.



Кожна дитина 
виживає 

і розвивається
Кожна дитина 

навчається

Кожна дитина 
захищена від 
насильства та 
експлуатації

Кожна дитина 
має рівні 

можливості

Кожна дитина 
живе 

в безпечному та 
чистому 

середовищі

5 СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ДЛЯ КОЖНОЇ ДИТИНИ



дітей мають доступ 
до освіти

дітей вакциновані

збільшено доступ до 
питної води

зменшено смертність 
серед дітей віком до 5 
років

Результати Дитячого 
фонду ООН

Завдяки ЮНІСЕФ та зусиллям 
світової спільноти партнерів було 
досягнуто колосального прогресу в 
покращенні життя дітей у всьому 
світі.



Основна мета ЮНІСЕФ в Україні — допомогти уряду, щоб кожна 
дитина розвивалася, навчалася, була захищена від лиха, мала рівні 
можливості та жила у чистому середовищі. Ці та інші права дитини, 
ЮНІСЕФ відстоює, створюючи родинам доступ до найнеобхідніших 
послуг, як-от: охорона здоров’я, освіта та допомога у складних 
життєвих обставинах.



Конвенція ООН 
про права дитини







● Чим вони відрізняються?
● Чим вони схожі?
● Чому, на вашу думку, їх було 

створено?
● Хто їх створив?

Конвенція ООН про права дитини



Ти можеш зробити 
неможливе можливим


