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Заходи спеціалізованих бібліотек  
України для дітей  

до Року єдності України 
  
 

 

Назва заходу Форма заходу 
Місце і час 

проведення 
Організатори 

Моя Соборна, вільна, незалежна   акція єдності січень, 

м. Запоріжжя 

КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» 

Запорізької ОР 

Соборна мати Україна — одна на 

всіх, як оберіг 

година історичної 

пам'яті 

січень, 

м. Запоріжжя 

КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» 

Запорізької ОР, Запорізька міська 
організація ветеранів АТО,  ГО «Сотня 
самооборони Запоріжжя», ГО 

«Європейська молодь України» 

Свято Злуки   

 

історико-пізнавальний 

турнір   

січень, 

м. Херсон 

КЗ «Херсонська ОБД ім.Дніпрової Чайки» 

ХОР 

Україна — єдина країна зустріч-концерт січень, 

м. Запоріжжя 

КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» 

Запорізької ОР 

Мости духовного єднання    
 

флеш-моб січень, 
м. Тернопіль 

Бібліотека- філія № 4 для дітей  
КУ «Тернопільська міська  ЦБС» 

Тісніше станьмо, сильні духом, під 
прапором одним   

історична академія січень, 
м. Городок 

Городоцька РДБ Львівської обл. 

Зламався врешті двох імперій мур! 
З’явилися УНР та ЗУНР    

відео-хронограф 
 

січень, 
м. Херсон 

КЗ «Херсонська ОБД ім.Дніпрової Чайки» 
ХОР 



 2 

Єднання заради незалежності   

 

година історичної 

пам’яті 

січень, 

м. Львів 

ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова 

Україна гідна свободи   урок мужності січень, 

смт Піщанка 

Піщанська РБД Вінницької обл.  

Нам берегти тебе, Соборну і єдину   

 

історичний фотоподіум січень, 

м. 
Монастирище 

Монастирищенська РБД Черкаської обл. 

Соборна. Вільна. Самостійна  патріотичний пазл січень, 
смт Турбів 

Турбівська МБД Липовецького р-ну 
Вінницької обл. 

З Україною в серці   
 

виставка-міркування січень, 
м. Трускавець 

Трускавецька МБД Львівської обл. 

Соборність держави – єднання 

народу   
 

аукціон знань січень, 

смт Березанка 

Березанська  РБД Березанської ЦБС 

Миколаївської обл. 

У єдності сила   
 

патріотичний марафон 
 

січень, 
м. Херсон 

КЗ «Херсонська ОБД ім.Дніпрової Чайки» 
ХОР 

Соборність: мовою фактів і 
документів   
 

інформаційна 
бібліовітрина 

січень, 
м. Біла Церква 

Бібліотека-філія № 9 для дітей  
КЗ Білоцерківської міської ради 
«Білоцерківська МЦБС» Київської обл. 

Єднання заради Незалежності огляд літератури січень, 
м. Ямпіль 

Ямпільська РБД Вінницької обл. 

Соборність рідної землі — основа 
нації й держави   

прес-конференція січень, 
м. Одеса 

Бібліотека-філія № 37  
КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси 

Сила Соборної нації  
 

історичний екскурс січень, 
м. Броди 

Бродівська РБД Львівської обл. 

Соборна та єдина Україна — 
завдання на всі часи  

історична  година січень, 
м. Бобринець 

КЗ «Бобринецька РБД» Бобринецької 
районної ради Кіровоградської обл. 

Україна — неповторна, незалежна, 
соборна  

інтелектуальна гра січень, 
м. Бар 

Барська РБД Вінницької обл. 

Соборність душ єднає Україну година патріотичного 
виховання 

січень, 
м. Луцьк 

Волинська ОБД 

Українська революція. 100 років 
боротьби 
 

виставка-календар січень, 
м. Кременчук 

Бібліотека-філія № 1 КЗК «Кременчуцька 
МЦБС для дітей» Полтавської обл. 
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З  вічною думою про єдність на 

своїй  землі   

бесіда-роздум січень, 

м. Кам`янка-
Бузька 

Дитяча бібліотека КЗ «Публічна бібліотека 

Кам`янко-Бузької міської ради»  
Львівської обл. 

Соборна мати Україна — одна для 
всіх, для всіх єдина   

патріотично-ігровий 
пазл 

січень, 
м. Олександрія 

ЦМБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської 
МЦБС Кіровоградської обл. 

Соборність -  свято вільної нації   
 

година історичної 
пам’яті 

січень, 
смт 

Березнегувате 

Березнегуватська РБД Миколаївської обл. 

Соборна  мати- Україна одна  для  
всіх, для  всіх єдина   

айпостер січень, 
м. Тернопіль 

Бібліотека- філія № 3 для дітей  
КУ «Тернопільська міська  ЦБС» 

День Соборності  — символ єдності книжково-
ілюстративна виставка 

січень, 
м. Ужгород 

КЗ «Закарпатська ОДЮБ» Закарпатської 
ОР 

Історичне значення  Акту Злуки 
УНР та ЗУНР: чому не відбулося 

справжнє воз’єднання українських 
земель 

урок державності січень, 
м. Івано-

Франківськ 

Івано-Франківська ОБД 

Соборна країна – навіки єдина патріотичний батл січень, 
м. Вознесенськ 

Дитяча бібліотека КЗ «Бібліотечна мережа  
м. Вознесенська» Миколаївської обл. 

Моя єдина Україна година державності січень, 

м. Кременчук 

Бібліотека-філія № 3 КЗК «Кременчуцька 

МЦБС для дітей» Полтавської обл. 

Горнусь до тебе, Україно літературно-музична 

композиція 

січень, 
м. Старий Самбір 

Старосамбірська РБД Львівської обл. 

Рушник – символ єднання 

українського народу 

Національно-

патріотичний флешмоб 

січень, 

смт 
Березнегувате 

Березнегуватська РБД Миколаївської обл. 

Держава наша є і вічно буде спілкування юних 
істориків 

січень, 
м. Одеса 

Бібліотека-філія № 8  
КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси 

Українська мрія — єдність і 
свобода 

патріотичний вечір січень, 
м. Івано-

Франківськ 

Івано-Франківська ОБД 

Єднання заради Незалежності історичне перехрестя січень, 
смт Новгородка 

РБД Новгородківської ЦБС  
Кіровоградської обл. 

Злука в ім’я Соборності історичний хроноскоп січень, 
м. Сокаль 

Сокальська РБД Львівської обл. 
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З любовʼю до України патріотичний челендж січень, 

м. Кривий Ріг 

Бібліотека-філія № 2 КЗК «Міська дитяча 

бібліотека» Криворізької міської ради 
Дніпропетровської обл. 

Соборність — єдність думок всіх 
нас 

тематична бесіда січень, 
м. Луцьк 

Волинська ОБД 

Сила і перемога у соборності 
наших душ 
 

історичний діалог січень, 
м. Харків 

ОКЗ «Харківська ОБД» 

Величний день єднання   
 

історичний хроноскоп січень, 
м. Черкаси 

Центральна міська бібліотека для дітей 
Черкаської МЦБС 

Соборність України в особах історичний екскурс січень, 
м. Луцьк 

Волинська ОБД 

Ми овіяні духом єднання    
 

історична година 
єднання 

січень, 
м. Збараж 

Збаразька ЦБД Тернопільської обл. 

Тисячолітня пам’ять Соборності 
 

історична мандрівка січень, 
м. Миколаїв 

Бібліотека-філія № 8 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 
В. Хоменка 

З Україною в серці    флешмоб січень, 
м. Світловодськ 

Бібліотека-філія № 8 для дітей 
Світловодської МЦБС Кіровоградської обл. 

Акт Злуки УНР і ЗУНР та втілення 
ідеалу Соборної України    

методичні поради січень, 
м. Харків 

ОКЗ «Харківська ОБД» 

Україна неповторна, незалежна і 
соборна   
 

гра-квест січень, 
м. Сокаль 

Сокальська РБД Львівської обл. 

Факти крізь призму історії 
 

екскурс в минуле січень, 
м. Львів 

Бібліотека-філія № 13 ЦБС для дітей  
м. Львів 

Україна починається з тебе година національної 
єдності 

січень, 
м. Дніпро 

КЗК «Дніпропетровська ОБД» 

І обнялися береги одного, вічного 
народу!    

 

ланцюг єдності січень, 
м. Кривий Ріг 

Бібліотека-філія № 14 КЗК «Міська дитяча 
бібліотека» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської обл. 

Єдиний скарб у тебе – рідна мова   
 

літературне свято січень, 
м. Харків 

ОКЗ «Харківська ОБД» 

Ми – єдина держава, ми – єдиний 
народ 

 

історико-патріотична 
гра 

січень, 
м. Кропивницький 

Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка 
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Соборність — символ боротьби за 

волю   
 

виставка-спогад січень, 

м. Боярка 

Києво-Святошинська РБД,  

Боярська МБД,  
Вишнівська міська бібліотека-філія для 

дітей Києво-Святошинської РЦБС 
Київської обл. 

Серцем завжди з Україною   

 

історична година січень, 

м. Умань 

Центральна дитяча бібліотека  

Уманської МЦСБ Черкаської обл. 

Великий день єднання 

 

історична година січень, 

м. Полтава 

Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного 

Що ти знаєш про історію своєї 

землі? 
 

пізнавальна вікторина січень, 
м. Кропивницький 

Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка 

Наша зброя — це єдність         
 

історичний екскурс січень, 
м. Золочів 

Золочівська РБД Львівської обл. 

В єдності сила народу teach-in січень, 
м. Дніпро 

КЗК «Дніпропетровська ОБД» 

Соборність в душах, єдність у 
серцях…   
 

історичний хронограф січень, 
м. Миколаїв 

Бібліотека-філія № 7 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 
В. Хоменка 

Собор свободи нам серце зігріва 
 

патріотичний нарис січень, 
м. Львів 

Бібліотека-філія № 27 ЦБС для дітей  
м. Львів 

«Нехай ніхто не половинить 

Твоїх земель не розтина, 

Бо ти єдина, Україно, 
Бо ти на світі в нас одна»    

літературна  лоція січень, 
м. Кривий Ріг 

Бібліотека-філія № 15 КЗК «Міська дитяча 
бібліотека» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської обл. 

Сила єдності   

 

година історії 
(зустріч з кандидатом 

історичних наук  
Нечаєвою-Юрійчук Н. В.) 

січень, 

м. Чернівці 

Чернівецька ОБД 

Єдність у розмаїтті година  спілкування січень, 

м. Дніпро 

КЗК «Дніпропетровська ОБД» 

Символи моєї землі    

 

соціокультурна акція 
зі створення плакату-мапи 
у бібліотечному форматі 
з елементами геральдики 

областей України 

січень, 
м. Кропивницький 

 

Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка 
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Україна – соборна навіки   

 

патріотичний форум січень, 

м. 
Хмельницький 

Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка 

Соборна Україна – для всіх єдина   
 

книжкова виставка-
роздум 

січень, 
м. Чернігів 

КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР 

Соборна Україна – сильна держава   
 

відеобесіда січень, 
м. Тернопіль 

КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД» 

В єднанні сила й міць держави історична година січень, 
смт Муровані-

Курилівці 

Мурованокуриловецька РБД   
Вінницької обл. 

Величний день єднання   
 

тематичний вечір січень, 
м. Умань 

Дитяча бібліотека філія № 2  
Уманської МЦСБ Черкаської обл. 

Соборна духом Україна Віртуальний екскурс в 
історію 

січень, 
м. Андрушівка 

Андрушівська РБД Житомирської обл. 

Єднання заради Незалежності тематичний перегляд січень, 
смт Крижопіль 

Крижопільська РБД Вінницької обл. 

Під синьо-жовтим прапором 
свободи, з’єднаємо великий наш 
народ!   

день українознавства січень, 
м. Миколаїв 

Бібліотека-філія № 2 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 
В. Хоменка 

Єдина і неподільна Україна   
 

історичний екскурс січень, 
м. Заліщики 

Заліщицька РБД Тернопільської обл. 

Соборність — найцінніший скарб історичний екскурс січень, 
м. Ізмаїл 

ЦДБ КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБС для 
дітей» Одеської обл. 

Ланцюжок єдності 
 

акція січень, 
м. Чернігів 

КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР 

Україна суверенна: від витоків до 
сьогодення   

 

актуальний репортаж січень, 
м. Кам’янець-

Подільський 

Кам’янець-Подільська міська бібліотека-
філія № 8 для дітей Хмельницької обл. 

Україна неділима, соборна, вільна 

та єдина! 

щаблі історії січень, 

м. Ізмаїл  

Бібліотека-філія № 2 КУ Ізмаїльської 

міської ради «ЦБС для дітей» Одеської обл. 

І возз’єдналась Україна  
 

історичний колаж січень, 
м. Львів 

Мікс-бібліотека «На дві половини» 
(Бібліотека-філія № 11 ЦБС для дітей  

м. Львів) 

Соборність України: від ідеї до 

сьогодення   

історична відеогодина січень, 

м. Черкаси 

КЗ «Обласна бібліотека для дітей» 

Черкаської ОР 
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Соборна мати Україна – одна для 

всіх, як оберіг 

година історичної дати січень, 

м. Ізмаїл  

Бібліотека-філія № 3 КУ Ізмаїльської 

міської ради «ЦБС для дітей» Одеської обл. 

Соборна мати Україна – одна на 

всіх, як оберіг   

історичний часопис січень, 

смт. Ярмолинці 

Ярмолинецька РБД Хмельницької обл. 

Україна – єдина   

 

патріотичний флешмоб січень, 

м. Долинськ 

КЗ «Районна бібліотека для дітей» 

Долинської районної ради  
Кіровоградської обл. 

В єдності наша сила   
 

відео-екскурс січень, 
м. Чернігів 

КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР 

Творці нації       
 

історичний зріз січень, 
м. Львів 

Бібліотека-філія № 22 ЦБС для дітей  
м. Львів 

Історія моєї  країни   

 

гра-вікторина січень, 

м. Миронівка 

Миронівська РБД Київської обл. 

Соборна духом Україна   

 

міні-екскурс січень, 

смт. Білогір’я 

Білогірська РБД Хмельницької обл. 

Соборність України - понад усе!   свято єднання січень, 

м. Миколаїв 

ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка  

м. Миколаєва 

Народжена бути єдиною   

 

історичне перехрестя січень, 

м. Старо-
костянтинів 

Старокостянтинівська РБД  

Хмельницької обл. 

Моя соборна Україна знов 
зустрічає новий день 

панорама історичної 
події 

січень, 
м. Ізмаїл 

ЦДБ КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБС для 
дітей» Одеської обл. 

І обнялися береги одного, вічного 
народу   
 

флешмоб січень, 
смт Петрове 

Петрівська РБД Кіровоградської обл. 

Усе моє, все зветься Україна   
 

історична гра січень, 
м. Черкаси 

КЗ «Обласна бібліотека для дітей» 
Черкаської ОР 

Соборність України  —  запорука 
єдності держави 

історичний акцент  січень, 
м. Ізмаїл 

Бібліотека-філія № 4 КУ Ізмаїльської 
міської ради «ЦБС для дітей» Одеської обл. 

Батьківщина моя, будь навіки 
міцна і соборна! 

виставка-присвята січень, 
м. Ізмаїл  

Бібліотека-філія №5 КУ Ізмаїльської 
міської ради ЦБС для дітей» Одеської обл. 

Соборність — найцінніший скарб літературно-історична 
експозиція 

січень, 
смт Муровані-

Курилівці 

Мурованокуриловецька РБД   
Вінницької обл. 
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Україна: соборна, вільна, сильна історичний екскурс січень, 

м. Тульчин 

Тульчинська РБД Вінницької обл. 

 

Соборна Україна: від ідеї до 

сьогодення 

бенефіс січень, 

м. Славута 

Славутська РБД Хмельницької обл. 

Соборність держави — єднання 

народу 

патріотично-ігровий 

пазл  

січень, 

м. Бердичів 
Бердичівська МБД Житомирської обл. 

Будеш жити, Україно! урок мужності лютий, 
смт Крижопіль 

Крижопільська РБД Вінницької обл. 

Героїв країна — моя Україна 
 

літературна година лютий, 
смт Піщанка 

Піщанська РБД Вінницької обл. 
 

Ти на світі в нас одна  патріотична бесіда лютий, 
м. Бар 

Барська РБД Вінницької обл. 

Історична правда: одна на всіх чи 
для кожного своя?   

круглий стіл березень, 
м. Львів 

ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова 

У єдності наша сила 
 

патріотичний 
репортаж 

І кв., 
м. Одеса 

Одеська ОБД ім. В. Катаєва 

Ми – єдині і по духу, і по крові   

 

Міжрегіональний 

конкурс дитячої 
листівки 

І-ІІ кв., 

м. Тернопіль 

КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД» 

Українська візитівка   
 

народознавчий 
калейдоскоп 

І-ІІ кв., 
м. Черкаси 

КЗ «Обласна бібліотека для дітей» 
Черкаської ОР 

Ми – рівні, ми – різні, ми - разом   народознавчий 
енциклопедичний 

дайджест 

І-ІІІ кв., 
м. Черкаси 

КЗ «Обласна бібліотека для дітей» 
Черкаської ОР 

Україна — єдина держава  перегляд літератури квітень, 
м. Калинівка 

Калинівська РБД Вінницької обл. 

Україна Шевченкова квітне, бо 
вишивана в неї душа   

флешмоб   травень, 
м. Яготин 

Яготинська міська бібліотека для дітей 
Яготинської РЦБС Київської обл. 

Моя Україна 

 

патріотичний пазл червень, 

смт 

Голованівськ 

Голованівська РДБ Кіровоградської обл. 

Заради мирного неба   

 

military-навігатор червень, 

м. Львів 

ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова 
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Творці української історії   

 

історичний портрет липень, 
м. Кропивницький 

БФ № 19 для дітей МЦБС  

м. Кропивницького 

Величні і прекрасні (Історичні 

місця України) 

слайд-вернісаж липень, 

м. Маріуполь 

КЗК «Донецька ОБД» 

Мальовнича Україна година з мистецтвом липень, 

м. Маріуполь 

КЗК «Донецька ОБД» 

Унікальна, неймовірна, неповторна 

Україна!    

віртуальний 

пошуковий квест 

серпень, 

м. Херсон 

КЗ «Херсонська ОБД ім.Дніпрової Чайки» 

ХОР 

Великий день єднання екскурс в історію серпень, 

м. Коростишів 

Коростишівська дитяча бібліотека 

Житомирської обл. 

Україну будує кожен з нас    
 

майстер-клас з 
виготовлення 

атрибутів української 
символіки 

серпень, 
смт Єланець 

Єланецька РБД Миколаївської обл. 

Живий герб   
 

патріотичний флешмоб 
 

серпень, 
м. Херсон 

КЗ «Херсонська ОБД ім.Дніпрової Чайки» 
ХОР 

Як у нас на Україні   
 

відео-мандри серпень, 
смт 

Новоархангельськ 

Новоархангельська РБД  
Кіровоградської обл. 

У нас єдина мета – Україна свята   
 

патріотичний турнір 
 

серпень, 
м. Херсон 

КЗ «Херсонська ОБД ім.Дніпрової Чайки» 
ХОР 

Тільки тим історія належна, хто 
сьогодні бореться й живе 

тематична полиця ІІІ кв., 
смт Тиврів 

Тиврівська РБД Вінницької обл. 

Батьківщину вмій захищати виставка творів 
мистецтва та 

фотодокументів 

жовтень, 
м. Вінниця 

Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка 

Мужність – творить перемогу, 
єдність — творить непереможених   

година єдності листопад, 
смт Устинівка 

Устинівська РБД Кіровоградської обл. 

Мій сонячний дім — моя Україна   постійно-діюча 
ілюстративна 

книжкова виставка 

протягом року, 
м. Київ 

КЗ Київської ОР «Київська ОБД» 

Ми - українці 

 

патріотичний проект протягом року, 

м. Миколаїв 

Миколаївська ОДБ ім. В.О. Лягіна 
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28 причин любити Україну 

 

гра патріотів протягом року, 

м. Миколаїв 

Миколаївська ОДБ ім. В.О. Лягіна 

Українською розмовляємо. Свою  

країну любимо  і поважаємо     

проект   протягом року, 

м. Миколаїв 

Миколаївська ОДБ ім. В.О. Лягіна 

 


