
 
 

Заходи спеціалізованих бібліотек України для дітей  
з нагоди 150-річчя від дня народження  

видатного історика, літературознавця, письменника,  
публіциста, громадського та державного діяча  

М.С. Грушевського 
 

 
 
 

 

 
 

Відеолекторій «Михайло Грушевський – історик і будівничий нації» 

Портрет на тлі епохи «Він мріяв про Велику Україну» 
Книжкова виставка «М.С. Грушевський — погляд із сьогодення» 

 

 
 
 
 

 

Методичні рекомендації «Апостол української ідеї» (Комінтернівська РБД Одеської обл.). 

Методико-бібліографічний матеріал до року М. Грушевського та до 25-річчя незалежності України «Не можна зупинити 
націю...» (Львівська ОБД). 

Презентація біобібліографічного посібника «Михайло Грушевський — перший Президент України: до 150-річчя від дня 
народження» (Київська ОБД). 
Методико-бібліографічні матеріали «Михайло Грушевський — сподвижник української ідеї» (Харківська ОБД). 

Рекомендаційний список літератури «Син своєї епохи і свого народу» (Овідіопольська РБД Одеської обл.). 
Круглий стіл «Михайло Грушевський і сучасна Україна» (Комінтернівська РБД Одеської обл.). 

 Національна бібліотека України для дітей 

 Заходи для організаторів дитячого читання 

 
 

 
 



 
 
 
 

Виставка-портрет  «Михайло Грушевський – історик і президент» (ЦМБД ім. О.С. Пушкіна, м. Краматорськ). 
Виставка-роздум «Історик і будівничий нації» (Шумська РБД Тернопільської обл.). 

Книжкова виставка «Титанічна постать на ниві української історії» (Болградська РБД Одеської обл.). 
Книжкова виставка «Закоханий в історію України» (Івано-Франківська ОБД). 
Виставка-портрет «Михайло Грушевський – великий син українського народу» (Тернопільська ОБД). 

Книжкова виставка «М. Грушевський: життя і діяльність очима нащадків» (Віньковецька РБД Хмельницької обл.). 
Книжково-інформаційна виставка «Михайло Грушевський — історик і патріот свого народу» (Черкаська ОБД). 

Презентація книжкової виставки «Видатні ювіляри незалежної України» (Київська ОБД). 
Книжкова виставка «Життя, віддане Україні» (Великомихайлівська РБД Одеської обл.). 
Виставка-персоналія «Велет розуму і духу» (Бережанська РБД ім. Лесі Українки Тернопільської обл.). 

Виставка-вшанування «Апостол української ідеї» (Житомирська ОБД). 
Книжкова виставка «Ідеолог і творець української державності» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 
Історична панорама «Титанічна постать на ниві української історії» (Міжгірська РБД ім. В.С. Гренджі-Донського 

Закарпатської обл.). 
Книжкова виставка «Михайло Грушевський – історик нації» (Дніпропетровська ОБД). 

Виставка-екскурс «Історичний вимір Михайла Грушевського» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
Книжкова виставка «Найбільший творець нової історії» (Лановецька РБД Тернопільської обл.). 
Віртуальна виставка «Фундатор відродження української держави» (Котовська РБД Одеської обл.). 

Книжкова інсталяція «Михайло Грушевський – борець за незалежність» (Кам’янець-Подільська РБД Хмельницької 
обл.). 

Книжково-інформаційна виставка «Історична спадщина М. Грушевського» (Чернівецька ОБД). 
Виставка-персоналія «Перший Президент України — Михайло Грушевський» (Яготинська МБД Київської обл.). 
Виставка-присвята «Жив і творив заради України» (Бібліотека-філія № 5 для дітей Ізмаїльської МЦБС для дітей 

Одеської обл.). 
Виставка-ім’я «Вчений та історик, лицар визвольної боротьби» (Тернопільська РБД Тернопільської обл.). 
Літературна реконструкція «Таємна історія української державності» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 

Виставка-портрет «Михайло Грушевський — історик і творець історії» (Бібліотека-філія № 3 для дітей Ізмаїльської 
МЦБС для дітей Одеської обл.). 

 
 

 Світ, побачений крізь книгу 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Веб-панорама «Історик. Науковець. Президент» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 

Відеосалон «Обличчя української історії» (Бібліотека-філія № 14 КЗК «МДБ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.). 
Віртуальне знайомство «Життя, віддане Україні» (Кам’янець-Подільська РБД Хмельницької обл.). 

Відеознайомство «М. Грушевський – обличчя української історії» (Ужгородська МБД Закарпатської обл.). 
Відеогалерея «Знамениті, великі, геніальні: Михайло Сергійович Грушевський» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
Відеознайомство «Обличчя української історії — Михайло Грушевський» (Бородянська РБД Київської обл.). 

Історична відеомініатюра «Апостол української ідеї» (Бібліотека-філія № 15 КЗК «МДБ», м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської обл.). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Історичний екскурс «Українська ідея М. Грушевського: історія і сучасність» (Дніпропетровська ОБД). 
Історичний екскурс «Найвидатніший історик України» (Харківська ОБД). 

Літературно-історична подорож «Титанічна постать на ниві української історії» (Івано-Франківська ОБД). 

Віртуально-історичний круїз життєвими дорогами Михайла Грушевського: «Його життя – дороговказ у майбуття» 
(Чемеровецька РБД Хмельницької обл.). 

Екскурс в історію «Михайло Грушевський — перший Президент України» (ЦМБД  МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 
Історичний екскурс «Жив і творив заради України» (Монастириська РБД Тернопільської обл.). 
Історична відеомандрівка «Я хочу жити, щоб працювати, страждати і боротись разом із вами» (Київська ОБД). 

Подорож в історію «Вірний син свого народу» (Бібліотека-філія № 15 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 
Екскурс в історію «Літописець історії України» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара МЦБС для дітей м. Одеси). 

Літературно-історичний екскурс «Совість української державності» (Бібліотека-філія № 3 КЗК «МДБ», м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської обл.). 

 

 
 

 Електронні ресурси 
 

 
 

 

 Літературні подорожі 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

Урок-портрет «Обличчя української історії» (ЦМБД  МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 
Історична година «Жив і творив заради України» (ЦМБД ім. О.С. Пушкіна, м. Краматорськ). 
Година національної пам’яті «Великий українець: життя та діяльність М. Грушевського» (Дніпропетровська ОБД). 

Автобіографічна година «Совість української державності» (Красноокнянська РБД Одеської обл.). 
Година історії «Українська ідея Михайла Грушевського» (Тернопільська ОБД). 

Історична година «Борець за історичну правду України» (Закарпатська ОБДЮ). 
Година спілкування «Михайло Грушевський — український історик європейського значення» (Кременчуцька 
бібліотека-філія № 9 Кременчуцької ЦМБД Полтавської обл.). 

Година історичних роздумів «М. Грушевський: життя і діяльність очима нащадків» (Баришівська РБД Київської обл.). 
Літературна бесіда «Дитячі та юнацькі роки М. Грушевського» (Львівська ОБД). 
Літературна година «Незабутнє ім’я України» (Бібліотека-філія № 2 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 

Урок патріотизму «Жив і творив заради України» (Кілійська РБД Одеської обл.). 
Бесіда-хронограф «Літописець історії України» (Мукачівська РБД Закарпатської обл.). 

Літературно-історична година «Велична постать українського народу» (Рівненська ОБД). 
Історична година «Михайло Грушевський: історичні поступи та здобутки» (Кілійська РБД Одеської обл.). 
Історико-краєзнавча година «Гортаємо сторінки історії» (Бібліотека-філія № 26 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 

Година державності «Михайло Грушевський — політичний діяч, історик, письменник» (Ставищенська РБД 
Київської обл.). 

Історико-кінематографічна година з переглядом д/ф «Михайло Грушевський — обличчя української історії» (Бібліотека-
філія № 4 для дітей Ізмаїльської МЦБС для дітей Одеської обл.). 
Бесіда-інформація «Найвидатніший історик України» (Кременецька РБД Тернопільської обл.). 

Історична година «Постать М. Грушевського в історії України» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 
Урок історії «Історія в особах: М. Грушевський» (Шепетівська МБД Хмельницької обл.). 
Година спілкування «Велетень української національної культури» (Бібліотека-філія № 24 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 

Година державності «Будівничий української народної республіки» (Тарутинська РБД Одеської обл.). 
Історична година «Справжній творець живої історії» (Богуславська РБД Київської обл.). 

Літературна година «Він сам творив історію» (Бібліотека-філія № 10 КЗК «МДБ», м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської обл.). 
Година історії «Перший президент відновленої української держави» (Кременчуцька бібліотека-філія № 4 

Кременчуцької ЦМБД Полтавської обл.). 

 У країні цікавих уроків 

 
 

 
 



 
Просвітницька година «Великий літописець вітчизняної історії» (Бібліотека-філія №15 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 
Година громадянської освіти «Роль М. Грушевського в історії українського державотворення» (Володарська РБД 

Київської обл.). 
Патріотична година «М. Грушевський: життя і діяльність очима нащадків» (Бібліотека-філія № 6 МКЗК «ЦСБД» 
м. Дніпра). 

Літературна година «Михайло Грушевський – історичні поступи та здобутки» (Комінтернівська РБД Одеської обл.). 
Година історії «М. Грушевський: Зевс Олімпу історичного» (Бібліотека-філія № 5 КЗК «МДБ», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл.). 

 
 

 
 

 
Інформаційний огляд «Віхи біографії М. Грушевського» (Володарська РБД Київської обл.). 

Історичний щоденник «Михайло Грушевський на порозі нової України» (Гусятинська РБД Тернопільської обл.). 
Інформ-дос’є «М. Грушевський – найбільший творець живої історії» (Бібліотека-філія № 16 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 
Історичний портрет «Михайло Грушевський: історик, політик, державний діяч» (Хмельницька ОДБ ім. Т.Г. Шевченка). 
Бібліографічний огляд літератури «Михайло Грушевський: історія і сучасність» (Фрунзівська РБД Одеської обл.). 

Літературний портрет «Він був першим українським президентом» (Львівська ОБД). 
Історична довідка «Великий син українського народу» (Іванківська РБД Київської обл.). 

Огляд літератури «Михайло Грушевський: історія і сучасність» (Заліщицька РДБ Тернопільської обл.). 

Історичний портрет «М. Грушевський — геніальний учений і видатний політичний діяч України» 
(ЦМБД ім. А.П. Гайдара МЦБС для дітей м. Одеси). 

Бібліографічний огляд «У його серці жила Україна» (Закарпатська ОБДЮ). 
День інформації «Михайло Грушевський — перший Президент України» (Білоцерківська МЦБД Київської обл.). 

Літературне дос’є «Великий українець: Михайло Грушевський» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 
Історичний ракурс «Творець Української держави» (ЦБД Ізмаїльської МЦБС для дітей Одеської обл.). 
Історичний портрет «Михайло Грушевський — видатний історик України» (Бібліотека-філія № 1 для дітей 

Білоцерківської МЦБС Київської обл.). 
Політдос’є «Перший Президент України» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара МЦБС для дітей м. Одеси). 
Інформаційне дос’є «Михайло Грушевський – історик і будівничий нації» (Чернівецька ОБД). 

Історичний портрет «Апостол української ідеї» (Бібліотека-філія № 9 для дітей Білоцерківської МЦБС 
Київської обл.). 

Бібліографічний огляд літератури «Титанічна постать на ниві української історії» (Великомихайлівська РБД 
Одеської обл.). 

 Бібліотечно-інформаційна мозаїка 

 
 

 
 



 
 

Історичний портрет «Михайло Грушевський – історик і будівничий нації» (Віньковецька РБД Хмельницької обл.). 

День інформації «Український історик, визначний державний діяч Михайло Грушевський» (Кагарлицька МБД 
Київської обл.). 
Історичний портрет «Великий український історик і політик М. Грушевський» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

Інформаційний перегляд «Перший Президент України» (Обухівська РБД Київської обл.). 

 

 
 
 

 
Гра для юних ерудитів «Михайло Грушевський: хто він?» (Бібліотека-філія № 1 для дітей Білоцерківської МЦБС 

Київської обл.). 
Вікторина «М. Грушевський — видатний представник української історичної науки» (Великомихайлівська РБД 
Одеської обл.). 

Історичний квест «М. Грушевський — апостол української ідеї» (Славутська РБД Хмельницької обл.). 
Літературна вікторина «Михайло Грушевський» (Бібліотека № 3 для дітей Тернопільської МЦБС). 
Гра для юних ерудитів «На шляху до правди про Михайла Грушевського» (Хмельницька ОДБ ім. Т.Г. Шевченка). 

Історична розвідка за книгою М. Грушевського «Як жив український народ» (Волинська ОБД). 
 

 

 
 

 
 

Історичний лекторій «Зевс історичного Олімпу»  (Красноокнянська РБД Одеської обл.). 

День історичної пам’яті «Творимо велику Україну» (Житомирська ОБД). 
Тематичний вечір «Титанічна постать на ниві української історії» (Перечинська РБД Закарпатської обл.). 

Вечір політичного портрета «На порозі нової України: думки і мрії першого Президента УНР» (Віньковецька РБД 
Хмельницької обл.). 
Історичні читання «Великий українець: життя та доля Михайла Грушевського» (Кодимська РБД Одеської обл.). 

Вечір історичного портрету «Михайло Грушевський: між історією і політикою» (Великоберезнянська РБД 
Закарпатської обл.). 
Літературні читання «М.Грушевський. Історичні поступи та здобутки» (Бібліотека-філія №30 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 

Історична замальовка «Ми не лукавили з тобою, ми чесно йшли...» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара МЦБС для дітей м. Одеси). 

 Бібліотечні ігри 

 
 

 
 

 Літературні варіації 

 
 

 
 


