
Заходи

спеціалізованих бібліотек України для дітей

до 425-річчя від дня народження українського гетьмана

Богдана Хмельницького

І. Книжкові виставки, огляди літератури:

Виставка – портрет «Богдан Хмельницький – творець козацької
держави» (Теплицька РБД Вінницької обл.);

Книжково-ілюстративна виставка «Богдан Хмельницький –

видатний державний діяч і полководець» (Волинська ОБД);

Книжкова виставка «Богдан Хмельницький — творець української
держави» (Володимир-Волинська МБД Волинської обл.);

Книжкова викладка «Богдан Хмельницький та історична доля
України» (Ратнівська РБД Ратнівської ЦБС Волинської обл.);

Книжкова виставка-персоналія «Славний гетьман України» 

(Нововолинська МБД Нововолинської МЦБС Волинської обл.);

Книжкова виставка «Богдан Хмельницький – фундатор української
державності» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Книжково-ілюстративна виставка «Славетний український гетьман» 

(Бібліотека-філія № 9 для дітей Бердянської МЦБС БМР Запорізької
обл.);

Книжкова експозиція «Славний гетьман України» (Бібліотека-філія
№ 10 для дітей МЦБС м. Запоріжжя);



Книжкова експозиція «Богдан Хмельницький та історична доля
України» (Чернігівська РБД КЗ «Чернігівська ЦБС» ЧСР Запорізької
обл.);

Книжкова виставка «У чому твоя сила, козаче?» (Кіровоградська ОБД
ім. Т.Г. Шевченка);

Книжкова виставка «Його славне ім’я лунає по світу» (Компаніївська
РБД Кіровоградської обл.);

Огляд літератури «Богдан Хмельницький – славний гетьман України» 
(Вільшанська РБД Кіровоградської обл.);

Книжкова виставка «Богдан Хмельницький – творець козацької
держави» (Петрівська РБД Кіровоградської обл.);

Виставка-портрет «Богдан Хмельницький – фундатор української
державності» (Болехівська ЦМБД Івано-Франківської обл., Гадяцька
РБД Полтавської обл.);

Виставка – портрет «Богдан Хмельницький – творець української
держави» (Новобузька РБД КЗ «Новобузька ЦБС НРР Миколаївської
обл.»); 

Перегляд літератури «Царівна пісень» (Лохвицька РБД Полтавської
обл.);

Перегляд літератури «Постать в історії України» (Миргородська РБД
Полтавської обл.);

Ювілейна виставка «Богдан Хмельницький. Великий воєвода» 
(Кременчуцька ЦМБД КЗК «Кременчуцька МЦБСД» Полтавської обл.);

Книжкова виставка-персоналія «Богдан Хмельницький – людина, що
створила епоху» (КЗ «Рівненська ОБД» РОР);



Книжкова викладка «Богдан Хмельницький та історична доля
України» (Козівська РБД Тернопільської обл.);

Виставка-портрет «Його слава та ім'я лунають по світу» 
(Кременецька ЦРБД Тернопільської обл.);

Ілюстрована викладка літератури «Козацька звитяга» 
(Богодухівська РБД КЗ БРР «Богодухівська ЦБС» Харківської обл.);

Виставка-квест «Таємниця козацького скарбу» (КЗ «Херсонська ОБД
ім. Дніпрової Чайки» ХОР);

Виставка-хроніка «Українське козацтво» (КЗ «Чернігівська ОБД» 
ЧОР);

Історико–патріотична виставка «Шляхами мужності і слави» 
(Прилуцька МБД ім. Павла Білецького-Носенка Чернігівської обл.);

Книжкова виставка «Гетьман війська Запоріжського» (Борзнянська
РБД Чернігівської обл.).

ІІ. Літературні бесіди:

Диспут «Неординарна та героїчна постать Б. Хмельницького» (ЦМБД
ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБСД» м. Одеси);

Слайд-бесіда «Батько Хміль – творець української державності» 
(Шумська ЦБД Тернопільської обл.).

ІІІ. Уроки і години історії, історичні екскурси: 

Екскурс в минуле «Славний гетьман України» (до 425-річчя від дня
народження Б. Хмельницького) (НБУ для дітей)

Історична година «Богдан Хмельницький – фундатор козацької
держави» (Шаргородська РБД Вінницької обл., Бердичівська МБД
Житомирської обл.);



Година історичної пам’яті «Славний Гетьман Війська Запорізького» 

(Вінницька МБДЮ);

Пізнавальна година «Богдан Хмельницький: штрихи до портрета» 

(Міська бібліотека для дітей Іллінецької міської мультимедійної
бібліотеки Іллінецької міської ОТГ Вінницької обл.);

Година історичної правди «Гетьман українського народу – Богдан
Хмельницький» (Мурованокуриловецька РБД Вінницької обл.);

Історичні роздуми «Я розминаюсь із своїм народом»  (ЦБД КЗ
«Луцька МЦБС» Волинської обл.);

Історичний екскурс «Його славне ім’я лунає по світу» ( Горохівська
РБД Горохівської ЦБС Волинської обл.);

Година історичної пам’яті «Богдан Хмельницький — творець
української держави» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Історичний екскурс «Будівничий української козацької держави» 

(КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Історичний портрет «Великий воїн і державотворець» (КЗК
«Донецька ОБД»);

Історична хвилина «Богдан Хмельницький та історична доля
України» (КЗК «Донецька ОБД»);

Година історії «Його життя - вогонь і боротьба» (КЗК «Донецька
ОБД»);                                                                             

Година історичної пам’яті «Повстання, яке змінило історію» 

(Бібліотека-філія № 2 для дітей Новоград-Волинської МБД
Житомирської обл.);



Історичний портрет «Гетьман України – Богдан Хмельницький» 

(Міжгірська РБД ім. В.С. Гренджі-Донського Закарпатської обл.);

Історичний портрет «Богдан Хмельницький та історична доля
України (РБД Тячівської ЦБС Закарпатської обл.);

Інформаційно-історичний урок «Гетьман українського народу» (РБД
Воловецького р-ну Закарпатської обл.);

Історичний портрет «Полководець Війська Запорізького: Богдан
Хмельницький» (Виноградівська РБД Закарпатської обл.);

Година історичної пам’яті «Гетьман. Дипломат. Державний діяч» 

(Бібліотека-філія для дітей смт Королево, Виноградівської ЦБС
Закарпатської обл.);

Історична розвідка «У всі часи, у всі віки приносять славу козаки» 

(КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР);

Урок видатної особистості «Перший гетьман вільної України» 

(Бібліотека-філія № 2 ЦБС для дітей м. Запоріжжя);

Історичний екскурс «Найвидатніший гетьман України» 

(Приморська РБД КЗ «Приморська ЦБС»  ПМР Запорізької обл.);

Година історичної пам’яті «Богдан Хмельницький – творець
української держави» (ЦМБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської
МЦБС Кіровоградської обл., КЗ «МБД» м. Южноукраїнська
Миколаївської обл.);

Година історичної пам'яті «Богдан Хмельницький та історична доля
України» (Івано-Франківська ОБД);

Година історичних повідомлень «Богдан Хмельницький: легенда і
людина» (Тисменицька РБД Івано-Франківської обл.);



Година історичної пам’яті «Богдан Хмельницький та історична
доля України» (КЗ КОР «Київська ОБД»);

Історичний екскурс «Його славне ім’я лунає по світу» (КЗ КОР
«Київська ОБД»);

Історико-краєзнавча сторінка «Володарі гетьманської булави» 

(ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка Миколаївської обл.);

Хронограф історії «Славетний гетьман – ватажок визволення
українського народу» (ДБ КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська» 

Миколаївської обл.);

Історична абетка «З глибини століть» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ
«МЦБСД» м. Одеси);   

Історичний портрет «Богдан Хмельницький – гетьман України» 

(Карлівська РБД Полтавської обл.);

Година історичної пам’яті «Його слава козацька, молодецька, не
вмре, не поляже…» (КЗ СОР «Сумська ОБД»);

Історичний портрет «Видатний Українець» (ДБ Кролевецької МР
Сумської обл.); 

Історична година «Шляхами мужності і слави Богдана
Хмельницького» (Почаївська МБД Тернопільської обл.);

Урок історичної пам’яті «Богдан Хмельницький – фундатор
української державності» (ОКЗ «Харківська ОБД»);

Історичний портрет «Гетьман, полководець, дипломат» 

(Богодухівська РДБ КЗ БРР «Богодухівська ЦБС» Харківської обл.);



Історичний лабіринт «Про історичне минуле козаків для розумних
малюків!» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР); 

Екскурс в історію козацтва «Лицарський орден України» (КЗ
«Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР);

Історико-літературна панорама «Знов про славу козацьку
згадаємо» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР);

Історичний репортаж «Перший гетьман вільної України» 

(Хмельницька ОДБ ім. Т.Г. Шевченка);

Історичний портрет «Чолом тобі, гетьмане» (Ізяславська РБД
Хмельницької обл.);

Історичне ім’я «Де козак, там і слава» (Летичівська БД ЛСР
Хмельницької обл.);

Історичне ревю «Богдан Хмельницький – постать зі шлейфом
переможця» (Чемеровецька ЦБД Хмельницької обл.);

Година спілкування «Козацька слава України. Гетьман Богдан
Хмельницький» (Антонінська БД АСР Хмельницької обл.);

Історичний екскурс «Його славне ім’я лунає по світу» (Віньковецька
РБД Хмельницької обл.);

Екскурс в історію «П’ять легенд про Богдана Хмельницького» (КУ
«Чернівецька ОБД»);

Історичний екскурс «Богдан Хмельницький – великий українець» 

(КЗ «Чернігівська ОБД» ЧОР).

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



Відеопрезентація «Богдан Хмельницький та історична доля України» 

(Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка);

Перегляд документального фільму «Непокірна Україна» 

(Локачинська РБД Локачинської ЦБС Волинської обл.);

Перегляд документального фільму «Україна: забута історія. Богдан
Хмельницький. Особиста справа гетьмана» (КЗК «Дніпропетровська
ОБД», Любомльська МБД Любомльської ОТГ Волинської обл.);

Відеознайомство «Благословенна та держава, що має видатних
синів»  (МБД Ужгородської МЦБС Закарпатської обл.);

Тематичний перегляд «Видатні та знамениті» (ДБ ЦБС
Енергодарської МР Запорізької обл.);

Тематичний перегляд «Таких людей народ родить віками» 

(Якимівська ЦБД КЗ «Якимівська ЦБС» ЯСР Запорізької обл.);

Презентація «Його слава козацька, молодецька не вмре, не
поляже…» (Новоодеська РБД Миколаївської обл.);

Відеоперегляд «Богдан Хмельницький – перший гетьман вільної
України» (Кам’янець-Подільська міська бібліотека-філія № 6 для
дітей Хмельницької обл.); 

Пізнавальна відеогодина «Великі Українці» ( КЗ «Черкаська ОБД» 

ЧОР);

Історична відеогодина «Гетьмани України» (КЗ «Черкаська ОБД» 

ЧОР).

V. Інше:



Художнє читання легенд і дум про Богдана Хмельницького –

бравого козака, славетного гетьмана України (Липовецька РБД
Вінницької обл.);

Вікторина «Що ти знаєш про Богдана Хмельницького?» (Піщанська
РБД Вінницької обл.);

Історичний квест «Лине слава козацька з глибини віків» (Міська
бібліотека для дітей Іллінецької міської мультимедійної бібліотеки
Іллінецької міської ОТГ Вінницької обл.);

Тематичний вечір «Богдан Хмельницький – фундатор української
державності» (Волинська ОБД);

Історично-літературна замальовка «Богдан Хмельницький – легенди
і дійсність» (Бібліотека-філія № 11 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Інформ-дайджест «Батько козацький – Богдан Хмельницький» (КЗК
«Донецька ОБД»);

Біографічний хронограф «Богдан Хмельницький — творець
української держави» (КЗК «Донецька ОБД»);

Літературно-патріотичний етюд «Славний гетьман України» (КЗК
«Донецька ОБД»);

Тематична полиця «Богдан Хмельницький – людина і міф» (КЗК
«Донецька ОБД»);             

Ретропогляд «Богдан Хмельницький: людина, що створила епоху» 

(КЗК «Донецька ОБД»);

Історичний колаж «Його слава козацька, молодецька не вмре, не
поляже (МБД ЦБС м. Мукачева Закарпатської обл.);



Квест «Де козак, там і слава» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» ЗОР);

Лицарський турнір «Нащадки славетних козаків» (КЗ «Закарпатська
ОБДЮ» ЗОР);

День інформації «Люди, які творили історію» (КЗ «Запорізька ОБД
«Юний читач» ЗОР);

Пізнавально-розважальний квест «У пошуках козацьких клейнодів» 

(КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР);

Онлайн-вікторина «Що ти знаєш про українських козаків?» 

(Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Патріотично-розважальна гра «А ми тую козацькую славу
збережемо» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Патріотична сторінка «Богдан Хмельницький — славний син і
видатний гетьман України» (Бібліотека-філія № 6 ЦМБД ім.  

Ш. Кобера і В. Хоменка Миколаївської обл.);

Методичні поради «Богдан Хмельницький - державотворець та
військовий діяч» (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»);

Віртуальна подорож «Минуле для майбутнього» (ЦМБД ім. А.П. 

Гайдара КУ «МЦБСД» м. Одеси);    

Екскурс в минуле «Хай славу козацьку ніхто не забуде» (ЦМБД ім. 

А.П. Гайдара КУ «МЦБСД» м. Одеси);  

Екскурс в минуле «Подорож Україною у просторі і часі» (ЦМБД ім. 

А.П. Гайдара КУ «МЦБСД» м. Одеси);  

Інформаційна хвилина «Гетьман-державотворець» (Хорольська РБД
Полтавської обл.);



Електронна презентація «Герої козацької доби» (Шосткинська ЦРБД
Сумської обл.);

Видання буклету «Рубікон Хмельницького» (Шосткинська ЦРБД
Сумської обл.);

Альманах пам’яті «Велетні духу Запорізької Січі» (Люботинська ЦБД
Люботинської ЦБС Харківської обл.);

Краєзнавчо-пізнавальна гра у гранд-форматі «Лицарі Таврійського
краю» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР);

Мистецька вікторина «Лине слава козацька з далеких віків» (КЗ
«Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР);

Бібліоліцей «Обличчя історії: Богдан Хмельницький» (Хмельницька
ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Віртуальна мандрівка «Славний полководець – Богдан
Хмельницький»  (Бібліотека-філія № 10 для дітей ім. 
Д. Брилінського Хмельницької МЦБС);

Віртуальна подорож «Богдан Хмельницький та історична доля
України» (Білогірська РБД Хмельницької обл.);

Інтернет-година «Україна часів Богдана Хмельницького» 
(Христинівська РБД Черкаської обл.);

Краєзнавча година «Легенди рідного краю. Богдан Хмельницький» 
(Смілянська РБД Черкаської обл.);

Час веселих випробувань «Як козаки до бібліотеки ходили» 
(Прилуцька МБД ім. Павла Білецького-Носенка Чернігівської обл.);

Тематичний вечір «Богдан Хмельницький – фундатор української
державності» (Бахмацька РБД Чернігівської обл.).


