
Заходи спеціалізованих бібліотек України для дітей 
до Дня незалежності України 

 
❖ Патріотичний майстер-клас «Прапорові барви України» (НБУ для дітей). 
❖ Історичний круїз «Ми вдячні Богові і долі за гарне свято — свято волі» (НБУ для дітей). 
❖ Виставка-привітання «Прийшов твій день, моя державо!» (НБУ для дітей). 
❖ Патріотичний репортаж «Рости, українська дитино, під прапором сонця і неба!» (НБУ для дітей). 
❖ Інтерактивна патріотична абетка «Україна від А до Я» (ЦДБ КЗ «ЦБС для дітей» м. Ізмаїл 

Одеської обл.). 
❖ Арт-акція «Священний прапор з сонця та Дніпра» (ЦДБ КЗ «ЦБС для дітей» м. Ізмаїл Одеської обл.). 
❖ Патріотична мандрівка «Хай квітне щаслива моя Україна» (Липовецька РДБ Вінницької обл.). 
❖ Літературно-краєзнавчий квест «Мій рідний край — чудова Україна» (Муровано-Куриловецька РДБ 

Вінницької обл.). 
❖ Історична година «Держава наша є і вічно буде» (Немирівська РДБ Вінницької обл.). 
❖ Патріотична година «Моя Батьківщина — незалежна країна» (Теплицька РДБ Вінницької обл.). 
❖ Історичний диспут «За що я люблю свою Україну?» (Томашпільська РДБ Вінницької обл.). 
❖ Літературно-мистецька панорама «Народе мій, пишаюся тобою!» (Тростянецька РДБ 

Вінницька обл.). 
❖ Літературно-музична композиція «Тобі  Україно, пісні лебедині, тобі наше серце, і кров, і життя» 

(Тульчинська РДБ Вінницької обл.). 
❖ Година державності «Незалежній Україні — слава нині і вовік» (Хмільницька РДБ Вінницької обл.). 
❖ Конкурс малюнків «Ти одна і неподільна, Україно моя вільна» (Чечельницька РДБ Вінницької обл.). 
❖ Слайд-презентація «Героїчна Україна від минулого до сьогодення» (Шаргородська РДБ 

Вінницька обл.). 
❖ Година державності «Під синім небом Батьківщини позолотилися жита» (Ямпільська РДБ 

Вінницької обл.). 
❖ Флеш-опитування «Що ви знаєте про український прапор?» (Вінницька ОБД ім. І. Франка). 
❖ Свято єднання «За справедливу державу, за процвітання України» (Харківська ОБД). 
❖ Патріотична година  «Відроджена святиня — знамена України» (Харківська ОБД). 
❖ Патріотична секція «Україна — це я!» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 



❖ Історико-пізнавальний квест «Великі українці» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
❖ Екскурс в історію «Україна: мужність, незламність, свобода» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
❖ Історичний сторісек* «Ми українці і маємо право жити щасливо в квітучій державі» 

(Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
❖ Подорож-відкриття «Україна моя дивовижна» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
❖ Етнографічна мандрівка «Моя Україна понад усе» (Чернівецька ОБД). 
❖ Національно-патріотичний проект «Майбутнє України будуємо разом» (Хмельницька ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка). 
❖ Творчий конкурс «Мрії про майбутнє моєї країни» (Криворізька бібліотека-філія № 14 КЗК «Міська 

дитяча бібліотека» Криворізької міської ради Дніпропетровської обл.). 
❖ Виставка-айстопер «Краса і велич символів держави» (Бібліотека-філія № 7 Маріупольської МЦБС 

для дітей Донецької обл.). 
❖ Інтелектуально-історичний дартс «Українська державність» (Бібліотека-філія № 1 Маріупольської 

МЦБС для дітей Донецької обл.). 
❖ Гра-змагання «Мій рід, моя Батьківщина — це все моя Україна!» (Бібліотека-філія № 3 

Маріупольської МЦБС для дітей Донецької обл.). 
❖ ART-мікс «На полотні і в серці Україна» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва). 
❖ Літературно-патріотичне  свято «Україно! Мій славетний краю!» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна). 
 

                                                 
* storysack — мішок історій; проектний метод, спрямований на відродження традицій спільного читання 


