
Заходи спеціалізованих бібліотек України для дітей 

до відзначення 20-річчя з дня прийняття 

Конституції України 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 Національна бібліотека України для дітей 
 

Тематична виставка методичних матеріалів для організаторів дитячого читання «Є право — значить, є надія»   
Екскурс в минуле «Перехрестя Мудрого Закону» 

Книжкова виставка-орієнтир «Є Конституція і є міцна держава» 
Історичне турне «Стежками минулого» (перша Конституція України П. Орлика) 
Правознавчий компас «Закони держави вивчаємо - свої права і обов'язки знаємо» 

Рекомендаційний бібліографічний покажчик для учнів 1-4 класів «Я — громадянин України, великої і давньої 
країни». Розділ «Основний Закон і символи України». Підрозділ «Конституція України». 
 

 Заходи для організаторів дитячого читання 
 

Правовий тренінг «Немає прав без обов’язків» (Хмільницька РБД, Вінницької обл.). 
Презентація сторінки Хронологічного календаря «Конституція України — гарант Незалежності» (Київська ОБД). 

Круглий стіл «Моя держава» (Судилківська СБД, Хмельницької обл.). 
Засідання за круглим столом «Конституція України правовий фундамент стабільності держави» (Саратська РБД, 
Одеської обл.). 



Тематична година «Держава. Діти. Право» (Кагарлицька МБД, Київської обл.). 

Просвітницька година «Українські діти за Конституцією вчаться жити» (Чечельницька РБД, Вінницької обл.). 
Історико-хронологічний дайджест «Конституції України» (Київська ОБД). 

Дискусія «Підліткова праця: правознавчий аспект» (Ренійська РБД, Одеської обл.). 
Мультимедійна презентація «Права дитини в нашій державі» (Тульчинська РБД, Вінницької обл.). 

 

 Літературно-музикальні композиції, вечори, ранки 
 

Театралізоване свято «Знай свої права дитино» (Теплицька РБД, Вінницької обл.). 
Перегляд фільму про Конституцію «20 кроків до мрії» (Львівська ОБД). 

Літературно-музичний вечір «Любіть Україну» (Арбузинська РБД, Миколаївської обл.). 
Презентація «Основний закон держави» (МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 

Літературно-театралізована вистава «Прийди до серця, Україно, благослови добром мене» (Дніпропетровська 
ОБД). 
Правові дебати «Мої права — моє життя» (Старокостянтинівська РБД, Хмельницької обл.). 

Цикл заходів «Є право-значить є надія: закон і підлітки» (Вінницька МБД, Вінницької обл.). 

 

 Бесіди, години та уроки історії 
 

Бесіда «Конституцію України вивчай, про Гімн, Герб, Прапор все знай» (Чернівецька ОБД). 
Година безпеки «Безпека дитини в сучасній Україні» (Київська ОБД). 
Історична година «Україно! Твої сподівання і мрії в моє вливаються життя» (МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 

Бесіда-роздум «Від громадянина України — до громадянина Землі» (Бібліотека-філія № 4 ЦБС для дітей 
м. Львова). 

Бесіда-знайомство «Звуть Закон цей в Україні — Конституція країни» (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна). 
Відео-будні «З Україною в серці» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
Урок права «Я і мої права» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

Година-роздум «Мої права в моїй державі» (МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 
Урок громадянського виховання «Закон на сторожі дитинства» (Зборівська РБД, Тернопільської обл.). 
Літературно-пізнавальна година «Конституція України — символ незалежності держави» (Бориспільська МБД, 

Київської обл.). 
Історичний віраж «Оберіг держави і нації» (Житомирська ОБД). 

Година інформації «Конституція України: новий відлік часу» (Дніпропетровська ОБД). 



Тематична бесіда «Школа громадського виховання: від громадянина України — до громадянина Землі» (Львівська 

ОБД). 
Година гідності «Є така держава — Україна» (МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 

Година державності «Основа держави — закон і право» (Березанська МБД, Київської обл.). 
Година питань і відповідей «Що ми знаємо про свої права» (МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 
Правовий лабіринт «Наші права — щасливе дитинство» (Волинська ОБД). 

Година державності «Конституцію України вивчай — про гімн, герб, прапор все знай!» (Бібліотека-філія № 26 
МЦБС для дітей м. Одеси). 

Правознавчі мандри «Знаємо, вивчаємо  Конституцію України» (Старокостянтинівська РБД, Хмельницької 
обл.). 
Правознавча година «Оберіг нашої держави» (Рівненська ОБД). 

Урок  державності «Конституція України — перепустка у світ гідного життя» (Великомихайлівска РБД смт 
Цебрікове Великомихайлівської ЦБС, Одеської обл.). 
Просвітницька година «Основний закон держави: що він забезпечує нам із вами?» (Бібліотека-філія № 22 ЦБС 

для дітей м. Львова). 
Година права «Дитинство це я і ти» (Бучацька РБД, Тернопільської обл.). 

Правовий крос «Конституцією — за 40 хвилин» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 
Урок державності «Конституція України – гарантія прав людини» (Черкаська ОБД). 
Година правового виховання «Правовий оберіг держави» (Первомайська міська дитяча бібліотека-філія №2, 

Миколаївської обл.). 
Година державності «Права і обов'язки маленьких громадян» (Яготинська ЦБД, Київської обл.). 

Бесіда «Стабільність Конституції — стабільність держави» (МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 
Урок громадянства «Конституція оберіг нашої державності» (Калинівська РБД, Вінницької обл.). 
Правова панорама «Конституція України: із глибини віків до сьогодення» (Кам’янець-Подільська міська 

бібліотека-філія №8 для дітей, Хмельницької обл.). 
Відверта розмова «Права і свободи  українців» (МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 
Правовий етикет «Закон від А до Я» (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова). 

Історична мандрівка «Україна від давнини до сьогодення» (Чернівецька ОБД). 
Година державності «Конституція — основа моєї держави» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 

Година спілкування «Конституція України — наш основний закон» (Івано-Франківська ОБД). 
Година державотворців «Жити за законами держави» (Київська ОБД). 
Дискусійна година «Конституція України — перепустка у світ гідного життя» (Вознесенська РБД, 

Миколаївської обл.). 



Геральдична подорож «З греків до козаків: довгий шлях Конституції України» (Виноградівська РБД, 

Закарпатської обл.). 
Історико-правознавча година «Основний закон держави» (Бібліотека-філія № 42 ЦБС для дітей м. Львова). 

Правознавча година «Конституція — наш спільний крок до майбутнього» (Тернопільська РБД, 
Тернопільської обл.). 
Урок державності  «Конституцію вивчаймо, пам’ятаймо, Поважаймо» (Чечельницька РБД, Вінницької обл.). 

Веб-мандрівка «Урядовим сайтом для юних громадян» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
Правова хвилинка «Конституція дає тобі права» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 

Година права «Через правову освіту — до правової держави» (Володарська РБД, Київської обл.). 
Урок державності «Закон нашого життя» (Харківська ОБД). 
Година правознавця «Основний закон держави: права, гарантії і захист» (Ужгородська МБД, Закарпатської 

обл.). 
Бесіда «Конституція — свобода і рівність людей» (Шаргородська РБД, Вінницької обл.). 
Година правознавця «Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо» (зустріч з юристом) (Чернівецька ОБД). 

Година правового виховання «Маленьким громадянам про Конституцію України» (Королівська бібліотека-філія 
для дітей Виноградівської ЦБС, Закарпатської обл.). 

Година спілкування «Європейські цінності в Конституції України» (Миронівська РБД, Київської обл.). 
Пізнавальна година «Великий дім — держава, лад в ньому — закон» (Іллінецька РБД, Вінницька обл.). 
Правова інформина «Витоки державності» (Волинська ОБД). 

Коментовані читання «Конституція Основний Закон нашого життя» (Ірпінська МБД, Київської обл.). 
Година спілкування «Конституція України в моєму житті» (Житомирська ОБД). 

Музична година «Головна пісня країни» (з історії українського гімну) (Чернігівська ОБД ім. М. Островського). 
Правова година «Конституція для нас і нащадків» (Берегівська РБД, Закарпатської обл.). 
Година історичної правди «Молода, незалежна правова держава» (Чернівецька ОБД). 

 

 Бібліографічні огляди 
 

Перегляд літератури «Головний закон країни» (Волинська ОБД). 

Експрес-інформування «Правова азбука держави» (Бородянська РБД, Київської обл.). 
Відкритий перегляд «Основний закон нашої держави» (Львівська ОБД). 
Інформаційна брама «Права юних громадян» (Ізмаїльська центральна дитяча бібліотека Ізмаїльської МЦБС 

для дітей, Одеської обл.). 
Прес-перегляд «Оберіг нашої держави» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 

Слайд-інформація «Великий дім — Держава, лад у ньому – Закон» (Дніпропетровська ОБД). 



Пам'ятка читача «Конституція — основний закон нашої країни» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 

Інформаційний  репортаж «Молодшим школярам про Основний Закон» (Городоцька РБД, Хмельницької обл.). 
Експрес-інформація «З носія суверенітету — до його володаря» (Білоцерківська МЦБД, Київської обл.). 

Перегляд літератури «Конституцію вивчаймо, пам’ятаймо,поважаймо» (Могилів–Подільська бібліотека 
сімейного читання, Вінницької обл.). 
Правознавча інформина «Дітям про конституцію» (Києво-Святошинська РБД, Київської обл.). 

Правовий навігатор «Діти і право» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
День бібліографії «По ньому ми живем із вами — це Основний Закон Держави» (Бібліотека-філія № 36 МЦБС 

для дітей м. Одеси). 
День інформації «Конституція — оберіг держави» (Богуславська РБД, Київської обл.). 
Перегляд літератури «Конституція України — новий відлік часу» (Погребищенська РБД, Вінницької обл.). 

Книжкова викладка та перегляд літератури «Є право — є надія» (Київська ОБД). 
Огляд книжкової виставки «Конституцію вивчай, про закони все знай» (Гайсинська РБД, Вінницької обл.). 
Експрес-інформація «Основа життя — мій основний закон» (Сквирська РБД, Київської обл.). 

 

 Конкурси, вікторини, акції, виставки 
 

Подорож-вікторина «У серці — рідна Україна» (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна). 

Правознавчий турнір «Що вам відомо про Конституцію України» (Львівська ОБД). 
Вікторина-шанс «Є у мене право на свою державу!» (Ізмаїльська центральна дитяча бібліотека Ізмаїльської 

МЦБС для дітей, Одеської обл.). 
Виставка-вікторина «Правовий ключик» (Білоцерківська бібліотека-філія для дітей № 1, Київської обл.). 
Інтерактивна гра «Україна моя — я для тебе на світі живу» (МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 

Вікторина «Мої дитячі права» (Кременецька РБД, Тернопільської обл.). 
Правознавчий турнір «Конституцію вивчай, пам’ятай і поважай» (Черкаська ОБД). 

Ігри патріотів «Україна — єдина країна» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
Флешмоб «Конституція-основа моєї держави» (Арбузинська РБД, Миколаївської обл.). 
Етнографічна гра «Українята на святі» (Ізмаїльська центральна дитяча бібліотека Ізмаїльської МЦБС для 

дітей, Одеської обл.). 
Інтелектуальна гра «Книги читаємо — права вивчаємо» (Гусятинська РБД, Тернопільської обл.). 
Історична панорама «Конституція України: минуле й сьогодення» (Бібліотека-філія № 10 ЦБС для дітей 

м. Львова). 
Правовий квест «Чи знаєш ти свої права» (Овідіопольська РБД, Одеської обл.). 

Конкурс малюнків «Барвиста райдуга дитинства» (Липовецька РБД, Вінницької обл.). 



Гра-подорож «Україна — рідний дім» (Закарпатська ОБДЮ). 

Історична гра «Усе моє, все зветься Україна» (Черкаська ОБД). 
Інтелектуальна гра-конкурс «Правознавчий калейдоскоп» (Івано-Франківська ОБД). 

Конкурс малюнків «Любов і шана тобі, єдина, наша нене — Україно» (МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 
Адвокасі-аукціон «Іменем закону» (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова). 
Історичний екскурс «Родовід державних символів» (Чернігівська ОБД ім. М. Островського). 

Виставка дитячих малюнків «Я на землі — Людина» (Лановецька РБД, Тернопільської обл.). 
Інтелектуальний спринт «Ключі від форту «Право» (Чемеровецька РБД, Хмельницької обл.). 

Флешмоб-акція «Закон на сторожі дитинства» (Єланецька РБД, Миколаївської обл.). 
Патріотична гра «Україна моя барвінкова» (Ізмаїльська центральна дитяча бібліотека Ізмаїльської МЦБС 
для дітей, Одеської обл.). 

Історичні перегони «Від «Руської правди» до сучасних законів» (Львівська ОБД). 
Конкурс ерудитів «Чи знаєте ви Конституцію України» (МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 
Правовий квест «Закон і право для всіх єдині» (Барська РБД, Вінницької обл.). 

Брейн-ринг «Конституція України та права дитини» (Монастириська РБД, Тернопільської обл.). 
Патріотична гра «Я — українець!» (Бібліотека-філія № 27 ЦБС для дітей м. Львова). 

Віртуальна подорож «Мандруємо країною Права» (Первомайська міська дитяча бібліотека-філія №2, 
Миколаївської обл.). 
Конкурс малюнків «Моя країна — Україна» (Бучанська МБД, Київської обл.). 

Діалоговий майданчик «Закон — обов’язок — право» (Бібліотека-філія № 11 ЦБС для дітей м. Львова). 
Акція «Патріотизм у об'єктиві: сучасний стріт-арт» (фото патріотичних місць у Краматорську) (Краматорська 

ЦМБД ім. О.С. Пушкіна). 
Виставка-фоторепортаж «Україно моя історична, ти сьогодні прекрасна й велична!» (Херсонська ОБД ім. 
Дніпрової Чайки). 

Виставка малюнків «Твої права в малюнках» (Іллінецька РДБ, Вінницької обл.). 
Патріотичний квест «Конституція — права людини, закон родини, життя країни» (Бібліотека-філія № 3 ЦБС для 
дітей м. Львова). 

Правова гра «Вчися бути громадянином» (МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 
Морально-правова гра «Вчись бути громадянином» (Доманівська РБД, Миколаївської обл.). 

Книжково-ілюстративна виставка «Конституція держави — дороговказ на віки» (Шепетівська МБД, 
Хмельницької обл.). 
Історичний брейн-ринг «Що я знаю про тебе Україно моя?» (Рахівська РБД, Закарпатської обл.). 

Юридичний аукціон «Мої права та обов'язки в Конституції України» (Кагарлицька МБД, Київської обл.). 
Правовий дартс «Знати, щоб не оступитися» (Первомайська РБД, Миколаївської обл.). 



Патріотичний квест «З Україною в серці» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 

Правова вікторина «Закон і право для всіх єдині» (Тиврівська РБД Вінницької обл.). 
Конкурс малюнків «Я малюю свої права» (МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 

Пізнавальна вікторина «Витоки державної символіки» (Славутська РБД Хмельницької обл.). 
Вікторина-інформина «Права людини починаються з прав дитини» (Київська ОБД). 
Голосні читання на майданчику «Переказав я Конституцію віршами» (Миколаївська РБД, Миколаївської обл.). 

Пізнавальна гра «Світ права знай і захищай» (Муровано-Куриловецька РБД, Вінницької обл.). 
 

 Книжкові виставки, тематичні полиці 
 

Книжкова виставка «З історії української Конституції» (Чернівецька ОБД). 

Книжкова виставка-огляд «Скільки в світі запитань! Скільки різних є завдань! І один дороговказ - Конституції 
указ» (Бучанська МБД, Київської обл.). 

Книжкова виставка–інсталяція «Конституція — Основний Закон України» (Хмельницька ОДБ ім. Т.Г. Шевченка). 
Книжкова  виставка «Конституцію вивчаємо, знаємо, поважаємо» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 

Книжкова виставка «Зростаємо громадянами України» (Томашпільська РБД, Вінницької обл.). 
Книжковий каскад «Україна суверенна — від витоків до сьогодення» (Березнегуватська, РБД, 
Миколаївської обл.). 

Книжкова виставка «Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 
Книжково-ілюстративна виставка «Конституція України — символ незалежності держави» (Бібліотека-філія для 
дітей №12 Хмельницької міської ЦБС, Хмельницької обл.). 

Огляд книжково-ілюстративної виставки «Стабільність Конституції — стабільність Держави» (Тернопільська ОБД). 
Тематична полиця  «Конституція — паспорт України» (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна). 

Книжкова виставка «Основа життя — мій закон основний» (Рівненська ОБД). 
Книжкова виставка «Я чую твій голос, моя Україно» (Черкаська ОБД). 
Тематична полиця «Конституція на варті миру і спокою» (Рокитнянська РБД, Київської обл.). 

Книжково-ілюстративна виставка-композиція «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо» (Житомирська 
ОБД). 

Книжкова виставка «Конституція України — минуле і сьогодення» (Саратська РБД, Одеської обл.). 
Книжково-ілюстративна виставка «Україна — правова держава» (Бережанська РБД ім. Лесі Українки, 
Тернопільської обл.). 

Книжково-ілюстративна виставка «Оберіг нашої державності» (Славутська МБД, Хмельницької обл.). 
Інформаційна викладка літератури «До Конституції з повагою — до влади з надією» (Жмеринська бібліотека 
сімейного читання, Вінницької обл.). 



Огляд літератури «З дитинства знай свої права» (Борщівська РБД, Тернопільської обл.). 

Книжково-ілюстрована виставка «Жити за Основним Законом» (Харківська ОБД). 
Книжково-ілюстративна виставка «Історія Конституції України» (Вінницька РБД, Вінницької обл.). 

Викладка-експозиція «Оберіг держави і нації» (Яготинська МБД, Київської обл.). 
Літературна виставка-огляд «Симфонія моєї держави» (Славутицький БІЦ для дітей та юнацтва, 
Київської обл.). 

Книжково-ілюстративна виставка «Держави славна назва — Україна!» (Ізмаїльська центральна дитяча 
бібліотека Ізмаїльської МЦБС для дітей, Одеської обл.). 

Книжково-ілюстративна виставка-знайомство «Конституція — паспорт держави» (Житомирська ОБД). 
Книжкова виставка «Конституція України: історія та сьогодення» (Закарпатська ОБДЮ). 
Книжково-ілюстративна виставка «Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо» (Теплицька РБД, Вінницької 

обл.). 

 
 
 


