
Заходи 

спеціалізованих бібліотек України для дітей 

до 30-річчя з дня проголошення  

Декларації про державний суверенітет України 

 

І. Книжкові виставки, огляди літератури:  

 

Презентація книжкової виставки-інсталяції «Ти у серці моїм, Україно!» (ЦБДЮ 

Вінницької міської ЦБС); 

Огляд літератури «До 30 річчя проголошення Декларації про державний 

суверенітет України» (Шаргородська РБД Вінницької обл.); 

Книжкова виставка «Становлення незалежності України» (Любешівська РБД 

Волинської обл.) 

Виставка-дослідження «Тернистий шлях державотворення» (Вінницька ОБД 

ім. І.Я. Франка); 

Виставка – панорама «Моя країна – Україна» (Піщанська РБД  Вінницької обл.); 

Виставка «Моя Україна – єдина і вільна!» (Житомирська ОБД ЖОР);  

Виставка – дослідження «Тернистий шлях державотворення» (КЗК «Донецька 

ОБД»);   

Книжково-ілюстративна виставка «Святиться твоє, Україно, ім’я!» (КЗК «Донецька 

ОБД»);  

Виставка-експозиція «Моя країна – прекрасна і незалежна Україна!» (КЗК 

«Донецька ОБД»);                                    

Виставка-експозиція  та огляд літератури «Україна… Золота чарівна сторона!» 

(КЗК «Донецька ОБД»);  

Виставка-звеличення «Воскресни волі дух і наша сила!» (КЗ «Запорізька ОБД 

«Юний читач» ЗОР); 

Виставка-досьє «Творці незалежності України» (Бібліотека-філія № 9 Бердянської 

МЦБС БМР Запорізької обл.); 



Виставка-панорама «Україна. Віхи історії» (Чернігівська РБД КЗ «Чернігівська 

ЦБС» ЧСР Запорізької обл.);   

Виставка-роздум «В Україні наша доля й воля» (Бібліотека для дітей КУ «ЦБС 

Гуляйпільської МР» Запорізької області); 

Книжкова виставка «Україна і ми – незалежні!» (Кіровоградська ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка); 

Книжкова виставка «Шлях до незалежності» (Петрівська РБД Кіровоградської 

обл.); 

Виставка-банер «Україна – це супер, Україна – це ексклюзив!» (КЗ КОР «Київська 

ОБД»); 

Виставка – дослідження «Тернистий шлях державотворення» (КЗ «МБД» 

м. Южноукраїнська Миколаївської області); 

Перегляд літератури «Україна – суверенна і незалежна держава»  (Новоодеська 

РБД Миколаївської обл.); 

Книжкова виставка «Моя Україна. Подорож  в історію» (Миргородська РБД 

Полтавської обл.); 

Бібліографічний огляд літератури «Історія незалежності України» (Кременецька 

ЦРБД Тернопільської обл.); 

Виставка-дослідження «Тернистий шлях державотворення»  (Шумська ЦБД 

Тернопільської обл.); 

Виставка-панорама «Горнусь до тебе, Україно!» (Первомайська МЦБД КЗ 

«Первомайська МЦБС» Харківської обл.); 

Виставка-інсталяція «Україна – єдина країна» (Краснокутська ЦБД РКЗ 

«Краснокутська ЦБС» Харківської обл.); 

Ілюстрована виставка «В моєму серці Україна» (Дворічанська РБД Дворічанської 

РЦБС Харківської обл.); 

Книжково-ілюстрована виставка «З Україною в серці!» (КЗ «Херсонська ОБД 

ім. Дніпрової Чайки» ХОР);  

Виставка-інсталяція «Україна унікальна, Україна надзвичайна!»  (КЗ «Херсонська 

ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР);  



Виставка-заклик «За волю, правду й майбуття» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової 

Чайки» ХОР);  

Книжкова виставка «Демократичні традиції в Україні» (КЗ «ОБД» Чернігівської 

ОР); 

Парад книг «Наша Україна: святкуємо 30-річчя» (Монастирищенська РБД 

Черкаської обл.); 

Виставка-дослідження «Декларація про державний суверенітет України: витоки 

незалежності» (КУ «Чернівецька ОБД»); 

Виставка-літопис «Нашої історії рядки» (КЗ «Чернігівська ОБД» ЧОР); 

Книжкова виставка-хроніка (до 30-річчя з дня ухвали Декларації про державний 

суверенітет України) «Ти єдина й неподільна, Україно моя вільна» (Прилуцька 

МБД ім. Павла Білецького-Носенка Чернігівської обл.). 

 

ІІ. Літературні бесіди: 

 

Бесіда «Будь благословенна, земле калинова, найдорожча в світі, рідна Україна!» 

(ЦБДЮ Вінницької МЦБС); 

Бесіда «У серці моїм Україна»  (Іллінецька РБД Вінницької обл.); 

Історико – правова бесіда «Моя країна – прекрасна і незалежна Україна!»  

(Горохівська РБД Волинської обл.); 

Історична бесіда «Моя незалежна країна – вільна, сильна Україна» (Михайлівська 

РБД КУ «ЦБС Михайлівської РР» Запорізької обл.); 

Бесіда «Документ, що змінив епоху» (Звенигородська РБД Черкаської обл.). 

 

ІІІ. Уроки і години історії державотворення, історичні екскурси:  

   

День державності «Незалежній Україні слава нині і повік» (НБУ для дітей) 

Літературно-патріотична година  «В нас єдина мета – Україна свята» (Волинська 

ОБД); 

Інформаційна година «Незалежність України: історія і сучасність» (Любомльська 

МБД Волинської обл.); 



Година державності «Декларація про державний суверенітет України» (Ратнівська 

РБД Волинської обл.); 

Патріотична година «Україна. Становлення нації» (Іваничівська бібліотека для 

дітей КУ «Іваничівська публічна бібліотека» Іваничівської с/р Волинської обл.); 

Історична подорож «Декларація про державний суверенітет України – важливий 

крок до незалежності» (Турійська РБД Волинської обл.);  

Історичний екскурс «Шляхами української державності» (Луцька ЦБД КЗ «Луцька 

МЦБС» Волинської обл.); 

Історичний етюд «Декларація про державний суверенітет України: Витоки 

незалежності» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);        

Літературно-патріотична година  «В нас єдина мета – Україна свята» (КЗК 

«Дніпропетровська ОБД»);       

 Інформаційна година «Незалежність України: історія і сучасність» (КЗК 

«Дніпропетровська ОБД»); 

Історико-пізнавальна година «Україна суверенна від витоків до сьогодення» 

(ЦМБД МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);  

Урок громадянства «Живе Україна і вільний народ» (Виноградівської РБД 

Закарпатської обл.); 

Літературно-патріотична година «В нас єдина мета – Україна свята» (Бібліотека-

філія для дітей смт. Королево Виноградівської ЦБС Закарпатської обл.); 

Патріотичний екскурс «Мала історія… В ній стільки мужності і гіркоти» (МБД 

ЦБС м. Мукачева Закарпатської обл.); 

Година державності «Шляхами української державності» (РБД Тячівської ЦБС); 

Історичний етюд «Декларація про державний суверенітет України: Витоки 

незалежності» (МБД Ужгородської МЦБС, КЗК «Донецька ОБД»); 

Історичний віраж «Майоріє наша слава» (КЗК «Донецька ОБД»);  

Літературно-патріотична година  «Шляхами української державності»  (КЗК 

«Донецька ОБД»); 

Урок державності «Одна Батьківщина,  і двох не буває!» (КЗ «Запорізька ОБД 

«Юний читач» ЗОР); 



Інтерактивно-пізнавальний урок «Мій сонячний дім – моя  Україна» (Веселівська 

СБД Запорізької обл.); 

Година інформації «І майорить там синьо-жовтий стяг» (Петрівська РБД 

Кіровоградської обл.); 

Екскурс в історію «Декларація про державний суверенітет України. Початок» 

(Компаніївська РБД Кіровоградської обл.); 

Історична година «День прийняття Декларації про суверенітет України»: як це 

було» (Коломийська МБД № 2 ім. Т. Мельничука Івано-Франківської обл.); 

Пізнавально-правовий урок «Україна – суверенна держава» (Бібліотека для дітей 

смт. Кути Івано-Франківської обл.); 

Патріотичний екскурс  «Україна є – Україна буде» (Бурштинська МБД Івано-

Франківської обл.); 

Патріотична година «Перший крок до становлення незалежності України» 

(Болехівська ЦМБД Івано-Франківської обл.); 

Історичний етюд «Декларація про державний суверенітет України: Витоки 

незалежності» (КЗ КОР «Київська ОБД»); 

Літературно-патріотична година «В нас єдина мета – Україна свята» (КЗ КОР 

«Київська ОБД»); 

Година  цікавих повідомлень «Живи, Україно, живи для краси, для сили, для 

правди, для волі!» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка Миколаївської обл.); 

Історична подорож «Декларація про державний суверенітет України – важливий 

крок до незалежності» (Баштанська РБД Миколаївської обл.); 

Історичний етюд «Декларація про державний суверенітет України: Витоки 

незалежності» (Березанська РБД Березанської ЦБС Миколаївської обл.); 

Година державності «Історична пам'ять українського народу» (Братська ЦРБД 

Братської ЦБС Миколаївської обл.); 

Історичний етюд «Декларація про державний суверенітет України: Витоки 

незалежності» (Новобузька РБД КЗ «Новобузька ЦБС НРР» Миколаївської обл.); 

Година державності «Україна: шлях до суверенітету» (Снігурівська РБД 

Миколаївської обл.); 



Урок патріотизму «Україна – суверенна держава» (КУ «Одеська ОБД 

ім. В. Катаєва»);  

Виховна година «Героїв треба пам'ятати» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для 

дітей» м. Одеси); 

Історичний спогад «Немає правди у війні, вона лиш в мирі та любові» (ЦМБД 

ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси); 

Година мужності «І пам'ятає врятований світ» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС 

для дітей» м. Одеси); 

Година історії «Україна – єдина і суверенна» (Кременчуцька ЦМБД КЗК  

«Кременчуцька МЦБС для дітей» Полтавської обл.); 

Історичний екскурс «Шляхами української державності» (Хорольська РБД 

Полтавської обл.); 

Історичний колаж  «Крізь плин століть і гомін сьогодення» (КЗ «Рівненська ОБД» 

РОР); 

Історичний екскурс «Моя країна – Україна» (КЗ СОР «Сумська ОБД»); 

Інформаційна година «Перший крок до незалежності» (ЦБД ім. М. Горького КЗ 

«Шосткинська МЦБС» Сумської обл.); 

Історична година «Крок за кроком до волі і незалежності» (Бережанська ЦРБД 

Тернопільської обл.); 

Історичний щоденник «Наша Україна – вільна і єдина» (ОКЗ «Харківська ОБД»); 

Інформаційна година «Україна кольору сонця та неба» (Краснокутська ЦБД РКЗ 

«Краснокутська ЦБС» Харківської обл.); 

Історичний етюд  «Шляхами державності» (Кам’янець-Подільська РБД 

Хмельницької обл.); 

Урок державності  «Україна – ЄДИНА!» (Бібліотека для дітей Городоцької МР 

Хмельницької обл.); 

Патріотична година «В нас єдина мета – Україна свята» (КУ «Чернівецька ОБД»); 

Інформаційна година «Україна, твоя доля – єдність, злагода і воля» (Бахмацька РБД 

Чернігівської обл.). 

 

 



IV. Відео, фото та слайд-презентації, марафони, акції: 

 

Відео-перегляд «В історію свою візьми нас, Батьківщино!» (Теплицька РБД 

Вінницької обл.); 

Презентація «Є держава наша Україна»  (Іллінецька РБД Вінницької обл.)  

Відео-перегляд «Декларація про державний суверенітет України: Початок» 

(Ківерцівська РБД Волинської обл., КЗК «Дніпропетровська ОБК», КУ 

«Чернівецька ОБД»); 

Інтелектуальний марафон «Україно, я твоя дитина, крапелька великого Дніпра» 

(Бібліотека-філія № 16 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра); 

Фотовиставка «Пригадаймо, як це було?» (Бібліотека-філія для дітей № 2 Новоград-

Волинської МБД Житомирської обл.); 

Патріотична акція «Врятуй солдатську долю від забуття» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара 

КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси); 

Акція «Уклін живим, загиблим слава!» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для 

дітей» м. Одеси); 

Відео-перегляд «Декларація про державний суверенітет України» (Карлівська РБД 

Полтавської обл.); 

Відео-перегляд «День прийняття Декларації про державний суверенітет України» 

(Козівська РБД Тернопільської обл.); 

Історичний відео-екскурс «Миті історії української незалежності» (Зміївська ЦБД 

КЗ «ЦБС Зміївського району» Харківської обл.); 

Відео-панорама  «Моя соборна, суверенна» (Ізяславська РБД Хмельницької обл.); 

Відео-перегляд  «Декларація про державний суверенітет України» (Віньковецька 

РБД Хмельницької обл.); 

Відео-сюжет «30 років до мрії» (Білогірська РБД Хмельницької обл.); 

Відео-репортаж «Україна: віхи історії» (ЦДБ Уманської МЦСБ Черкаської обл.); 

 

 

 

 



V. Інше: 

 

Конкурс малюнків «Сильна, вільна і єдина, моя квітуча Україна» (Липовецька РБД 

Вінницької обл.); 

Літературно-ілюстративний глобус «Суверенітет незалежної держави: події і час»  

(Муровано-Куриловецька РБД Вінницької обл.); 

Вільний мікрофон «Україна є! Україна буде!» (Житомирська ОБД ЖОР); 

«Україна від А до Я» (Житомирська ОБД ЖОР); 

Конкурс дитячих творів «Моя країна Україна» (Воловецька РБД Закарпатської 

обл.); 

Інформіна «Основи незалежності держави» (КЗК «Донецька ОБД»);  

Інформ-дайджест «Становлення незалежності України» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Патріотичний калейдоскоп «Україно, мій коханий краю!» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Патріотичний квест «Незалежність у тобі» за участю ГО «Юнацький корпус 

м. Запоріжжя» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР); 

Парад книг «Міцніє у віках та книгах наша Незалежна Україна» (Василівська РБД 

КЗ «Василівська ЦБС» Василівської РР Запорізької обл.); 

Прес-круїз «Мандруємо Україною» (Якимівська ЦБД КЗ «Якимівська  ЦБС» 

Якимівської СР Запорізької обл.); 

Плакат у бібліотечному форматі «Україна моєї мрії» (Кіровоградська ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка); 

Голосне читання оповідання «Пишаюся, що я Українець» (Кіровоградська ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка); 

Абетка державності для малюків «Є священний диво-птах в синьо-жовтих 

кольорах» ( Бібліотека-філія № 2 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка Миколаївської 

обл.); 

Експрес-інформація «Переломний момент в історії України» (Дитяча бібліотека КЗ 

«Бібліотечна мережа м. Вознесенська» Миколаївської обл.);  

Літературно-музична ода «Вінок безсмертя» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС 

для дітей» м. Одеси); 



Пізнавальна мандрівка-гра «Україно моя! Я – дитина твоя» (Лохвицька РБД 

Полтавської обл.); 

Інформ-реліз «Перший крок до становлення державності» (Гадяцька РБД 

Полтавської обл.); 

Патріотична мандрівка «Країна, в якій я живу» (КУ ТОР «Тернопільська ОБД»); 

Бібліо-арт з малювання листівки «Твоє ім’я на карті України» (Чугуївська ЦМБД 

Чугуївської ЦБС Харківської обл.); 

Патріотичний флешмоб «Єднаймось – Україною пишаймось!» (КЗ «Херсонська 

ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР);  

Патріотичний квест «Наш прапор майорить над світом – України вільної ми діти» 

(КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР);  

Вікторина «Що ти знаєш про Україну?» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 

Мандрівка в часі «Україна неповторна, єдина, свята» (Ярмолинецька РБД 

Хмельницької обл.); 

Круглий стіл  «Суверенітет – крок до незалежності» (Антонінська бібліотека для 

дітей Антонінської СР Хмельницької обл.); 

Документальна веб-подорож  «Витоки Незалежності» (Кам’янець-Подільська 

бібліотека-філія № 6 для дітей Хмельницької обл.); 

Патріотичне інформування «Декларація про державний суверенітет України та її 

історичне значення» (Смілянська МЦБД Черкаської обл.); 

Усний журнал «В Україні буде Україна, а не чиясь окраїна глуха» (Корсунь-

Шевченківська РБД Черкаської обл.); 

Конкурс дитячого малюнку «Я малюю Україну» (Смілянська РБД Черкаської обл.); 

Патріотичний майданчик «Україна – незалежна, тож цінуй її належно!» (РБД 

Уманської РЦБС Черкаської обл.); 

Інтернет-мандри «І світлим буде день твій, Україно» (Катеринопільська РБД 

Черкаської обл.); 

Інформаційний виклад «Україна: шлях до державності» (КЗ «ОБД» Черкаської 

ОР). 

 


