
на виконання Указу Президента від 30 березня 2021 р. № 128/2021

«Про відзначення 25-річчя Конституції України»



Виставка-календар «Крізь віки до сьогодення» (НБУ для дітей);

Книжкова виставка «Конституція України — гарант українців» (Вінницька ОБД імені І.Я. Франка);

Книжкова виставка «Дітям про Конституцію» (Вінницька ОБД імені І.Я. Франка);

Книжкова виставка «Оберіг держави і нації» (Теплицька бібліотека для дітей Вінницької обл.);

Книжкова виставка «Мої права, мої обов’язки» (Чернівецька бібліотека для дітей Вінницької обл.);

Виставка однієї книги «Конституція України» (Волинська ОБД);

Тематична поличка «Конституція країни — Закон законів» (бібліотека-філія для дітей Маневицької ПБ
Волинської обл.);

Виставка-факт «Україна і Конституція» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Книжкова виставка-інсталяція «Я — українець. Є в мене право на рідну мову та свою державу» (КЗ
«Зеленодольська МБД» Дніпропетровської обл.);

Книжкова виставка «Живи та міцній, моя Україно!» (КУ «ЦМПБ Маріупольської МР з філіями» Донецької
обл.);

Книжкова виставка «Символ державної величі» (Вугледарська МБД Донецької обл.);

Книжково-ілюстративна виставка «Конституція — основний закон для влади і громади» (КЗ «Нікольська
ЦБС» Донецької обл.);

Виставка-плакат «Конституція – основа моєї держави» (КЗ «Нікольська ЦБС» Донецької обл.);

Книжково-патріотична виставка «Історія української Конституції» (Мангушська бібліотека для дітей КЗ
«Мангушська ПБ» Мангушської селищної ради» Донецької обл.);



Виставка-діалог «Конституція — основний закон держави» (ЦБД ім. О.І. Теліги КЗ «Покровська МПБ»
Донецької обл.);

Книжкова виставка-календар «Український шлях до Конституції» (КЗ «Бібліотека — центр екологічного
виховання імені Героя України О.Г. Лелеченка» Миколаївської ОТГ Донецької обл.);

Книжково-інформаційна виставка «Конституція як паспорт держави» (МБД Бахмутської ОТГ Донецької
обл.);

Книжкова виставка «Конституція — оберіг нашої держави» (ЦБД КЗ «ЦБС м. Селидове» Донецької обл.);

Книжкова виставка «Оберіг державності» (ОБД Житомирської ОР);

Книжкова виставка «Конституція — правовий оберіг держави» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської
ОР);

Книжкова виставка «Оберіг української державності» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

Книжково-ілюстративна виставка «Конституція України — оберіг нашої держави» (КЗ «Міжгірська
бібліотека для дітей імені Г. Донського» Закарпатської обл.);

Книжкова виставка «Конституція України: від Гетьмана до Президента» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний
читач» Запорізької ОР);

Виставка-інформація «Конституція моєї Батьківщини — країна мрій і прав дитини» (ЦБД ім. А. Гайдара
ЦБС м. Мелітополя Запорізької обл.);

Книжково-інформаційна виставка «Україна — це твоя свобода» (Приморська бібліотека для дітей
Запорізької обл.);

Виставка-знайомство «Країна прав і мрій дитини» (Нововасилівська селищна бібліотека для дітей
Запорізької обл.);

Виставка-диспут «Конституція. Що вона для мене значить?» (Гуляйпільська бібліотека для дітей
Запорізької обл.);



Виставка-презентація «Конституція — сила закону, сила держави» (Комишуваська бібліотека-філія для
дітей Запорізької обл.);

Книжкова виставка «Конституція країни дитинства» (Снятинська бібліотека для дітей Івано-Франківської
обл.);

Книжкова виставка «Конституція — оберіг нашої державності» (Надвірнянська МБД ім. Ірини Яцури Івано-
Франківської обл.);

Книжкова виставка «Ти на життя і щастя маєш право» (Бурштинська МБД Івано-Франківської обл.);

Книжкова виставка «Основні закони нашої держави» (бібліотека-філія для дітей смт Рожнятів КЗ
«Публічна бібліотека з філіями» Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл.);

Книжкова виставка «Конституція -— наш спільний крок до майбутнього» (Верховинська РБД Івано-
Франківської обл.);

Книжково-інформаційна виставка «Оберіг нашої державності» (Болехівська МБД Івано-Франківської обл.);

Книжкова викладка-огляд «Я — людина. Ми — родина. Дім наш — Україна» (КЗ КОР «Київська ОБД»);

Книжково-ілюстративна виставка «Конституція України: від Орлика до сучасності» (Броварська МБД
Київської обл.);

Інформаційна виставка «Конституція — гарант України» (Бібліотечно-інформаційний центр для дітей та
юнацтва м. Славутича Київської обл.);

Книжкова виставка «Конституція України — символ незалежності держави» (Баришівська бібліотека для
дітей Київської обл.);

Книжкова виставка «Основа життя — мій закон основний» (Рокитнянської РБД Київської обл.);

Книжкова виставка «Конституція і Євросоюз: людина, свобода, демократія» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г.
Шевченка);



Книжкова виставка «Конституція України: з глибини віків до сьогодення» (Вільшанська бібліотека-філія
для дітей Кіровоградської обл.);

Книжкова виставка «Держава. Право. Закон» (Новоархангельська РБД Кіровоградської обл.);

Книжково-ілюстративна виставка «Я — частинка своєї країни, Україною зветься вона» (КУ «Петрівська
бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради Кіровоградської обл.);

Книжкова інсталяція «Конституція — оберіг нашої держави» (КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»);

Виставка-вікторин «Основний закон нашої держави» (Сколівська МБД Львівської обл.);

Книжкова виставка «Є Конституція — є міцна незалежна держава» (МБД м. Борислава Львівської обл.);

Книжкова виставка «Конституція України: від гетьмана до президента» (КЗ «Публічна бібліотека для дітей
Самбірської МР» Львівської обл.);

Виставка-дискусія «Права дитини. Як їх захистити?» (КЗ «Публічна бібліотека для дітей» Городоцької МР
Львівської обл.);

Книжкова виставка «Конституція — основа державності» (бібліотека для дітей Березнегуватської
селищної ради Миколаївської обл.);

Книжкова виставка «Оберіг нашої державності» (ЦПБД Врадіївської ЦБС Миколаївської обл.);

Книжкова виставка «Подорож країною закону і права» (бібліотека для дітей КЗ «Новобузька публічна
бібліотека» Новобузької міської ради Миколаївської обл.);

Книжкова виставка «Я — громадянин своєї держави» (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»);

Книжкова виставка «Український Конституції 25 років» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей»

м. Одеси);

Книжкова виставка «Основа життя — мій закон головний» (бібліотека для дітей м. Чорноморська Одеської
обл.);



Книжкова виставка «Я і Конституція та мої права» (Іванівська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Виставка-хронограф «Конституція України — оберіг нашої держави» (Кодимська бібліотека для дітей
Одеської обл.);

Книжково-ілюстративна виставка «Оберіг нашої державності» (ЦБД Куяльницької ОТГ Одеської обл.);

Книжкова виставка «Подорож у Країну Прав Дитини» (МБД КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської
МР» Одеської обл.);

Книжкова виставка «Твої права – твій захист» (Цебриківська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Виставка літератури «Я і мої права» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

Книжкова виставка «Я — українець, і моє це право —– любити землю горду й величаву!» (Диканська
публічна бібліотека для дітей Полтавської обл.);

Книжкова виставка-перегляд «Оберіг нашої державності» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);

Книжкова виставка «Держава і діти: захист і обов’язок» (Дубровицька РБД Рівненської обл.);

Книжкова виставка «Конституція України: від Пилипа Орлика до сучасності» (КЗ Сумської ОР «Сумська
ОБД»);

Книжкова виставка «Твої права» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);

Книжкова виставка-інформація «Основа життя — мій закон головний» (бібліотека для дітей КЗ
«Великописарівська публічна бібліотека» Сумської обл.);

Книжкова виставка «Зростаймо громадянами» (ЦБД Конотопської МЦБС Сумської обл.);

Книжкова виставка «Країна мрій і прав дитини» (бібліотека для дітей КЗ «Краснопільська публічна
бібліотека» Сумської обл.);

Книжкова виставка «Конституція України у часі, джерелах, постатях» (Путивльська РБД Сумської обл.);



Книжково-ілюстративна виставка «Конституція — паспорт держави» (Тернопільська ОБД);

Виставка-факт «Україна і Конституція» (Бучацька ЦРБД Тернопільської обл.);

Книжкова виставка «Конституція України — від витоків до сьогодення» (Збаразька ЦБД Тернопільської
обл.);

Книжково-ілюстративна виставка «Дитинство в Україні: права, гарантії, захист» (Зборівська ЦБД
Тернопільської обл.);

Книжкова виставка «Права свої знай, обов’язки не забувай» (Козівська бібліотека для дітей
Тернопільської обл.);

Книжкова виставка «Конституція — Основний Закон України» (Кременецька ЦБД Тернопільської обл.);

Книжкова вітрина «Конституція: твої права і обов’язки» (Кременецька МБД Тернопільської обл.);

Книжкова виставка «Конституція — паспорт держави» (Монастириська ЦДБ Тернопільської обл.);

Книжково-ілюстративна виставка «Конституція України в умовах сьогодення» (Почаївська МБД
Тернопільської обл.);

Виставка-присвята «Конституція України — оберіг нашої держави» (Скала-Подільська бібліотека для
дітей Тернопільської обл.);

Книжково-інформаційна виставка «Основний закон життя» (Балаклійська РБД Харківської обл.);

Книжкова полиця «Конституція — правова основа України» (Барвінківська бібліотека для дітей
Харківської обл.);

Виставка-хроноскоп «Конституція — гарант українців» (Борівська бібліотека для дітей Харківської обл.);

Книжкова полиця «День Конституції України» (Вовчанська бібліотека для дітей Харківської обл.);



Книжкова виставка «Поколіннями вимріяна Конституція» (Красноградська бібліотека для дітей
Харківської обл.);

Книжкова поличка «Гарант кожного з нас» (Сахновщинська бібліотека для дітей Харківської обл.);

Виставка-хронограф «Конституція України: від Гетьмана до Президента» (ЦМБД ЦБС м. Херсона);

Книжкова виставка «Конституція України — правовий фундамент стабільності держави» (Генічеська
РБДЮ Херсонської обл.);

Книжково-ілюстративна виставка «Основний закон України» (Новокаховська МБД Новокаховської ЦБС
Херсонської обл.);

Книжкова виставка «До Конституції — з повагою» (Каланчацька бібліотека для дітей Херсонської обл.);

Книжкова виставка «Омріяна поколіннями» (Голопристанська бібліотека-філія для дітей
Голопристанського МПК «Сузір'я» Херсонської обл.);

Виставка-календар «Конституція України — символ незалежності держави» (ЦБД № 12 Хмельницької
МЦБС);

Виставка-експозиція «Конституція — оберіг нашої держави» (Славутська МБД Хмельницької обл.);

Книжкова виставка «Я — українець, і моє це право — любити землю горду й величаву!» (Красилівська
бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Книжкова виставка «Основний закон держави» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);

Книжкова виставка-знайомство «Перша зустріч із законом» (Уманська ЦМБД Черкаської обл.);

Книжкова виставка «Конституція України: шлях утвердження української державності» (Маньківська РБД
Черкаської обл.);

Книжкова виставка «Конституція: від витоків до сьогодення» (Монастирищенська МБД Черкаської обл.);

Книжково-ілюстративна виставка «Конституція і ми» (КУ «Чернівецька ОБД»);



Книжково-ілюстративна виставка «Гарант незалежності і свободи» (МБД Хотинської ТГ Чернівецької обл.);

Книжкова виставка «Оберіг нашої державності» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Книжково-інформаційна виставка «Живемо за законами Держави» (Ріпкинська бібліотека для дітей
Чернігівської обл.);

Книжкова виставка «Конституція України — символ незалежності держави» (Бахмацька МБД Чернігівської
обл.);

Книжкова виставка-інсталяція «Конституція країни дитинства» (Варвинська бібліотека для дітей КЗ
«Варвинська ЦБС» Варвинської селищної ради Чернігівської обл.);

Книжкова виставка «Конституція України: від Гетьмана до Президента» (Бібліотека для дітей КЗ
«Публічна бібліотека Куликівської селищної ради» Чернігівської обл.);

Книжково–ілюстративна виставка «Конституція моєї Батьківщини» (Семенівська бібліотека для дітей
Чернігівської обл.);

Книжково-інформаційна виставка «Конституція — гарант українців» «Я малюю Україну, я малюю світ»
(бібліотека-філія для дітей № 3 Ніжинської МЦБС Чернігівської обл.);

Книжкова виставка «Оберіг нашої державності» (бібліотека-філія для дітей Сновської ПБ Чернігівської
обл.).

Правовий аспект «Сторінки гортаємо — права й обов’язки вивчаємо» (НБУ для дітей);

Правова інформаційна хвилинка «Конституція – оберіг нашої державності» (бібліотека-філія для дітей КЗ
«Ямпільська МПБ Вінницької обл.»;

Правова абетка «Аз і Буки правової науки» (Волинська ОБД);



Правовий путівник «Права. Гарантії. Захист» (бібліотека для дітей Рожищенської МР Волинської обл.);

Правознавча хвилинка «Конституція — паспорт держави» (Нововолинська МБД Волинської обл.);

Правова гра «Я маю право на життя» (Луцька МЦБД Волинської обл.);

Правовий екскурс «Конституція — мій закон основний!» (Іваничівська бібліотека для дітей КЗ «Центр
культури, дозвілля та спорту Іваничівської селищної ради» Волинської обл.);

Правовий компас «Мої права та обов’язки в Конституції України» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Правознавча година «Держава починається з освіти» (бібліотека-філія № 4 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Правова година «Конституція — правовий оберіг держави» (бібліотека-філія № 24 МКЗК «ЦСБД»
м. Дніпра);

Правовий калейдоскоп «Конституція України — головний підручник життя» (Томаківська бібліотека для
дітей КЗ «Томаківська ЦБС» Дніпропетровської обл.);

Правознавча абетка «Знаємо права, виконуємо обов’язки» (Павлоградська МБД Дніпропетровської обл.);

Правовий компас «Конституція — правовий оберіг держави» (бібліотека для дітей КЗ «Лозуватська ЦБС»
Дніпропетровської обл.);

Правова мандрівка «Право на щасливе дитинство» (Новомосковська МБД Дніпропетровської обл.);

Правова година «Конституція — правова основа України» (КЗК «Донецька ОБД»);

Правовий сторітелінг «Мораль і Право, Право і Закон» (зустріч з ювенальною превенцією краматорської
поліції, в рамках циклу заходів соціальної адаптації підлітків «Тинейджерські проблеми») (ЦБД ім. О.
Пушкіна «ЦМПБ Краматорської МР та її структурних підрозділів»);

Правова полиця «Живи за правилами держави» (ЦБД імені О. Пушкіна «ЦМПБ Краматорської МР та її
структурних підрозділів»);

Правовий диспут «Конституція України — головний підручник життя» (КЗ «Нікольська ЦБС» Донецької
обл.);



Правовий компас «Конституція у нашому житті» (Мангушська бібліотека для дітей КЗ «Мангушська ПБ
Мангушської селищної ради» Донецької обл.);

Правовий навігатор «Дітям про Конституцію» (Мангушська бібліотека для дітей КЗ «Мангушська ПБ
Мангушської селищної ради» Донецької обл.);

Правознавчий орієнтир «Конституція. Людина. Свобода. Демократія» (КЗ «Бібліотека — центр
екологічного виховання імені Героя України О.Г. Лелеченка» Миколаївської ОТГ Донецької обл.);

Правова година «Оберіг нашої державності» (Добропільська міська дитяча бібліотека-філія № 5
«Публічна бібліотека Добропільської міської ТГ» Донецької обл.);

Правова абетка «А у нас в Україні є затверджений закон» (МБД Бахмутської ОТГ Донецької обл.);

Правовий квест «Правовий оберіг моєї Держави» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

Правовий вектор «Скарб нації» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

Правова гра «Чи знаю я свої права» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

Правовий орієнтир «Права людини починаються з прав дитини» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач»
Запорізької ОР);

Правова інформаційна хвилина «Ми знаємо Конституцію України» (бібліотека-філія для дітей Оріхівської
ОТГ Запорізької обл.);

Правовий екскурс «Конституція — фундамент правового суспільства» (Василівська РБД Запорізької обл.);

Правова виставка-абетка «Конституція від А до Я» (Чернігівська РБД Запорізької обл.);

Правознавча вікторина «Конституцію вивчаємо та завжди поважаємо» (Рогатинська ЦБД Івано-
Франківської обл.);

Правова абетка «Дітям про Конституцію» (Надвірнянська МБД імені Ірини Яцури Івано-Франківської обл.);

Правова бесіда «Конституція — основа моєї держави» (Богородчанська ЦБД Івано-Франківської обл.);

Правовий батл «Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо» (Бурштинська МБД Івано-Франківської обл.);



Правова година «Конституція України — основний закон для влади і громадян» (Верховинська РБД Івано-
Франківської обл.);

Правові мандри «Конституцію потрібно вчити. За її законами потрібно жити» (бібліотека для дітей ПБ
Тлумацької МР ОТГ Івано-Франківської обл.);

Правова вікторина «Я і мої права» (Дитяча бібліотека імені В. Грабовецького селища Печеніжин Івано-
Франківської обл.);

Правові сходинки «Світ дитинства захищений правом» (Яготинська ЦБД Київської обл.);

Правова вікторина «Свої права ти добре знай — їх шануй та захищай» (Бібліотечно–інформаційний
центр для дітей та юнацтва м. Славутича Київської обл.);

Правова абетка «Правова азбука державності» (Боярська міська бібліотека-філія для дітей Києво-
Святошинської РЦБС Київської обл.);

Правова година «Вчимося бути громадянами» (Іванківська бібліотека для дітей Київської обл.);

Правова галерея «Конституція — від козаків до сьогодення» (Вишгородська бібліотека для дітей Київської
обл.);

Правовий путівник «Оберіг нашої державності» (Олександрівська бібліотека для дітей Кіровоградської
обл.);

Правова гра «Конституцію я поважаю, обов’язки й права я знаю» (Устинівська бібліотека для дітей
Кіровоградської обл.);

Правознавчий компас «Конституція — фундамент держави» (КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»);

Правове виховання «Маленьким громадянам про Конституцію України» (бібліотека для дітей КЗ
«Публічна бібліотека Кам’янко-Бузької МР» Львівської обл.);

Правовий компас «Великі права маленьких українців» (МБД м. Борислава Львівської обл.);



Правова гра «Конституція — твої права і обов’язки» (КЗ «Публічна бібліотека для дітей Самбірської МР»
Львівської обл.);

Правова акція «Я і Конституція» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна);

Правова абетка «Діти і Конституція України» (бібліотека для дітей Березанської селищної ради
Миколаївської обл.);

Правовий батл «Конституція України: вимір історії і часу» (Веселинівська бібліотека-філія для дітей КЗ
«ПБ» Веселинівської селищної ради» Миколаївської обл.);

Правовий колаж «Конституція дала мені право на…» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);

Правовий турнір «Чи знаєш ти Конституцію України?» (бібліотека-філія № 5 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В.
Хоменка);

Правова година «Я — українець, і це моє право – любити землю горду й величаву!» (бібліотека-філія № 8
ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);

Правова година «Я і мої права» (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»);

Правознавча медіагра «Конституція гарантує» (бібліотека-філія № 5 КУ Ізмаїльської МР «ЦБС для дітей»);

Правознавча гра «Вимріяна поколіннями» (бібліотека-філія № 4 КУ Ізмаїльської МР «ЦБС для дітей»);

Правовий диспут «Конституція. Що вона для мене значить» (ЦМБД імені А.П. Гайдара КУ «МЦБС для
дітей» м. Одеси);

Правознавча абетка «Ми маленькі українці, а права вивчаємо» (бібліотека-філія № 2 КУ Ізмаїльської МР
«ЦБС для дітей»);

Правовий батл «Основа життя — мій закон головний» (бібліотека для дітей м. Чорноморська Одеської
обл.);



Правознавча година «Конституція дала мені право» (МБД КЗ «Балтська ПБ» Балтської МР Одеської обл.);

Правовий діалог «Правові знання — кожному!» (Ананьївська МБД Одеської обл.);

Правова вікторина «Знавці правознавства» (ЦБД Куяльницької ОТГ Одеської обл.);

Правова інформхвилинка «Вчимося бути громадянами» (Тарутінська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Правова вікторина «Права дітей у сюжетах казок» (Лубенська МБД імені О. Донченка Полтавської обл.);

Правовий орієнтир «Я — частинка своєї країни — Україною зветься вона» (Лубенська МБД імені
О. Донченка Полтавської обл.);

Правова година «Конституція України і моє життя» (Піщанська сільська бібліотека для дітей
Полтавської обл.);

Правовий путівник «Оберіг нашої державності» (КЗК «Кременчуцька МЦБСД» Полтавської обл.);

Правова година «Великий дім — держава, лад у ньому — закон» (КЗК «Кременчуцька МЦБСД»
Полтавської обл.);

Правовий нонстоп «Дитино, знай свої права!» (КЗК «Кременчуцька МЦБСД» Полтавської обл.);

Правові сходинки «Є обов’язки у тебе, їх виконувати треба» (Костопільська РБДЮ Рівненської обл.);

Правова година культури «Конституція — гарант майбутнього України» (Здолбунівська РБДЮ Рівненської
обл.);

Правознавча абетка «Права свої вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);

Правова абетка «Країна мрій і прав дитини» (бібліотека для дітей КЗ «Краснопільська публічна
бібліотека» Сумської обл.);

Правовий компас «Закон — путівник по життю» (Роменська МЦБД Сумської обл.);



Правознавчий акцент «Конституція — основа моєї держави» (Роменська МЦБД Сумської обл.);

Правова довідка «Я і Конституція» (Шосткинська МЦБД Сумської обл.);

Правовий акцент «Конституція — основний закон держави» (Шосткинська МЦБД Сумської обл.);

Правовий компас «Жити за законами держави» (Дитяча бібліотека філія № 3 КЗ «Шосткинська МЦБС»
Сумської обл.);

Правові хвилини «Подорож країною Закону і Права» (Бучацька ЦРБД Тернопільської обл.);

Правова година «Наш Закон — наша сила» (Збаразька ЦБД Тернопільської обл.);

Правознавча інформина «Основний Закон держави» (Копичинецька МБД Тернопільської обл.);

Правова хвилинка «Дитина у світі законів» (Кременецька МБД Тернопільської обл.);

Правова абетка «До Конституції з повагою» (Підгаєцька ЦБД Тернопільської обл.);

Правова година «Конституція України: від гетьмана до президента» (ОКЗ «Харківська ОБД»);

Правовий компас «Мої права та обов’язки в Конституції України» (Дворічанська бібліотека для дітей
Харківської обл.);

Правовий путівник «Наші права у мандрівку життя» (Дворічанська бібліотека для дітей Харківської
обл.);

Правова гра «Конституція — твої права і обов’язки» (Чугуївська МБД Харківської обл.);

Правова медіагра «Я і Конституція» (КЗ «Херсонська ОБД імені Дніпрової Чайки» Херсонської ОР);

Правова година «Вчимо закони змалку» (Великопанівська бібліотека для дітей Херсонської обл.);

Правова абетка «Дітям про Конституцію» (Каланчацька бібліотека для дітей Херсонської обл.);



Правова абетка «Великі права маленької дитини» (Старосинявська бібліотека для дітей Хмельницької
обл.);

Правова інформхвилинка «Основний Закон мого життя» (бібліотека-філія для дітей № 4 Хмельницької
МЦБС);

Правовий путівник «Основний Закон держави: права, гарантії і захист» (бібліотека-філія для дітей № 14
Хмельницької МЦБС);

Правовий лабіринт «Жити за законами своєї держави» (Деражнянська бібліотека для дітей
Хмельницької обл.);

Правові вузлики «Читай, вивчай, пізнавай Конституцію своєї країни» (Летичівська бібліотека для дітей
Хмельницької обл.);

Правова панорама «Конституція — оберіг нашої держави» (Ямпільська бібліотека для дітей
Хмельницької обл.);

Правознавчий урок «Права людини починаються з прав дитини» (Шепетівська МБД Хмельницької обл.);

Правознавча гра «Знай свої права, виконуй свої обов’язки» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);

Правовий букварик «Конституція – країна прав» (Уманська ЦМБД Черкаської обл.);

Правова гра «Конверт відкритих запитань і відповідей» (Уманська ЦМБД Черкаської обл.);

Правовий калейдоскоп «Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай» (Черкаська ЦМБД);

Правовий калейдоскоп «Гарант кожного з нас» (Смілянська ЦМБД Черкаської обл.);

Правовий зріз «Конституція – ключ до успіху країни» (Монастирищенська МБД Черкаської обл.);

Правовий колаж «Право — мистецтво добра і справедливості» (Корсунь-Шевченківська РБД Черкаської
обл.);



Правова година «Є Конституція і право — значить є надія» (бібліотека для дітей ПБ Катеринопільської
селищної ради Черкаської обл.);

Правознавча вітальня «Вимріяна поколіннями» (бібліотека-філія для дітей № 2 ЦБС м. Чернівці);

Правознавчий гравіккон «Мої права і мої обов’язки» (Глибоцька бібліотека для дітей Чернівецької обл.);

Правова година «Конституцію вивчаю» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Правова гра «Мої права від А до Я» (Бахмацька МБД Чернігівської обл.);

Правова абетка «Казки читаємо — права вивчаємо!» (Варвинська бібліотека для дітей КЗ «Варвинська
ЦБС» Варвинської селищної ради Чернігівської обл.);

Правовий урок «Я дитина! Я людина! Я громадянин!» (Козелецька бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Правова абетка «Конституція від А дот Я» (бібліотека-філія для дітей Сновської ПБ Чернігівської обл.).

Історичний колаж «Як Україна отримала Конституцію» (Вінницька МБДЮ);

Історична година «Пилип Орлик – гетьман України та його Конституція» (Мангушська бібліотека для
дітей КЗ «Мангушська ПБ» Мангушської селищної ради» Донецької обл.);

Історичний калейдоскоп «Цікаві факти біографії Пилипа Орлика» (ЦБД КЗ «ЦБС м. Селидове» Донецької
обл.);

Історико-правовий екскурс «Конституція — від козаків до сьогодення» (Ужгородська МБД Закарпатської
обл.);

Історичний колаж «Як Україна отримала Конституцію» (Снятинська бібліотека для дітей Івано-
Франківської обл.);

Історичні віражі «Конституція — скарб нації» (КЗ КОР «Київська ОБД»);

Історичний колаж «Як Україна отримала Конституцію» (бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ
Білоцерківської МР «Білоцерківська МЦБС імені Петра Красножона» Київської обл.);



Історична година «Конституція — оберіг нашої держави» (бібліотека-філія для дітей № 13 ЦБС
м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

Історичний колаж «Як Україна отримала Конституцію» (бібліотека-філія для дітей КЗ «ЦПБ»
Компаніївської селищної ради Кіровоградської обл.);

Історична година «Конституція України у часі, джерелах, постатях» (бібліотека для дітей
Березнегуватської селищної ради Миколаївської обл.);

Історичний колаж «Як Україна отримала Конституцію?» (КУ «Роздіянська МБД» Одеської обл.);

Історичний колаж «Як Україна отримала Конституцію» (Овідіопольська РБД Одеської обл.);

Історичний екскурс «Історія Конституції — історія української державності» (Цебриківська бібліотека для
дітей Одеської обл.);

Історична подорож «З днем народження, Конституціє» (дитяча бібліотека філія № 1 ім. А. Гайдара КЗ
«Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);

Історичні віражі «Конституція — паспорт і оберіг нашої держави» (Шумська ЦБД Тернопільської обл.);

Історичний екскурс «Україна — це твоя свобода» (Кам’янець-Подільська міська бібліотека-філія № 8 для
дітей Хмельницької обл.);

Історичний колаж «Як Україна отримала Конституцію» (Старосинявська бібліотека для дітей
Хмельницької обл.);

Історична хроніка подій «Як приймали Конституцію України» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР).

Інформаційна гра «Конституція України для дітей» (НБУ для дітей);



Інформаційний день «Основа життя — мій закон» (бібліотека-філія для дітей КЗ «Барська ПБ Вінницької
обл.);

Інформаційна хвилина «Я маю право» (Волинська ОБД);

Інформаційна година «Оберіг нашої державності» (бібліотека-філія № 30 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Інформаційна мережка «Конституція — наш спільний крок до майбутнього» (Синельниківська МБД
Дніпропетровської обл.);

Інформаційний акорд «Оберіг нашої державності» (бібліотека для дітей КЗК «Жовтоводська ЦБС»
Дніпропетровської обл.);

Інформаційний екскурс «З історії української Конституції» (Мангушська бібліотека для дітей КЗ
«Мангушська ПБ» Мангушської селищної ради» Донецької обл.);

Інформаційна година «Конституція — оберіг нашої державності» (КЗ «Хустська бібліотека для дітей»
Хустської МР Закарпатської обл.);

Інформаційний куточок «Знай свої права» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

Інформаційна сторінка «Шануємо та дотримуємось» (бібліотека-філія для дітей Оріхівської ОТГ
Запорізької обл.);

Інформаційна година «Конституція — фундамент нашого суверенітету» (Приморська бібліотека для
дітей Запорізької обл.);

Інформаційний день «Я маю право мати право» (бібліотека для дітей Якимівської ОТГ Запорізької обл.);

Інформаційний експрес «Конституцію вивчаємо — закони знаємо» (бібліотека для дітей КЗ «Долинська
ЦПБ» Івано-Франківської обл.);

Інформаційний бібліогід «Конституцію вивчаємо — свої права знаємо» (Таращанська бібліотека для
дітей Київської обл.);



Інформаційне повідомлення «Охорона прав дитини у світі та Україні» (Боярська міська бібліотека-філія
для дітей Києво-Святошинської РЦБС Київської обл.);

Інформаційна година «Конституція — основний закон держави» (бібліотека-філія для дітей КЗ
«Долинська ЦПБ Долинської міської ради» Кіровоградської обл.);

Інформаційний дайджест «Чи знаєш ти Конституцію України?» (бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна
бібліотека» Братської селищної ради Миколаївської обл.);

Інформаційна година «Жити за законами Держави» (ЦМБД імені А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей»
м. Одеси);

Інформаційний параграф «Живи та міцній, Українсько державо!» (ЦДБ КУ Ізмаїльської МР «ЦБС для
дітей»);

Інформаційна година «Подорож сторінками історії» (Кодимська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Інформаційний перегляд «Конституція – основний закон» (ЦБД Конотопської МЦБС Сумської обл.);

Інформаційний дайджест «Конституція: вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо» (Тернопільська ОБД);

Інформреліз «Конституцію вивчаємо, пам'ятаємо, поважаємо» (бібліотека-філія № 3 для дітей КУ
«Тернопільська МЦБС»);

Інформаційний кадр «Конституція України — правовий фундамент стабільності держави» (бібліотека-
філія № 4 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»);

Інформаційна година «Конституція України — найголовніший закон країни» (Почаївська МБД
Тернопільської обл.);

Інформаційний лист «Проста Конституція» (ОКЗ «Харківська ОБД»);

Інформдайджест «Конституція — основа моєї держави» (Нововодолазька бібліотека для дітей Харківської
обл.);



Інформаційний виклад «Конституція – основний закон моєї держави» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);

Інформаційно-тематична експозиція «Конституція — фундамент правової держави» (КУ «Чернівецька
ОБД»);

Інформрепортаж «Конституція України: від гетьмана до президента» (бібліотека для дітей ЦБС
Сокирянської МР Чернівецької обл.);

Інформаційний мікс «Королева Конвенція» (бібліотека-філія для дітей Сновської ПБ Чернігівської обл.).

Година спілкування «Ми маємо право» (Вінницька МБДЮ);

Година державності «Конституція про мене — мені про Конституцію» (бібліотека-філія для дітей ПБ
Томашпільської селищної ради Вінницької обл.);

Хвилина національної свідомості «Конституційна свобода і рівність людей» (Шаргородська міська
бібліотека-філія для дітей Вінницької обл.);

Година державності «Сила закону» (Турбівська МБД Вінницької обл.);

Вікторина «Конституція — права і обов’язки» (Волинська ОБД);

Буктрейлер за книгою Лариси Денисенко «Я і Конституція» (Волинська ОБД);

Літературна вікторина «Грай і свої права вивчай» (Ковельська ЦБД Волинської обл.);

Урок громадянства «Оберіг нашої державності» (бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека»
Ратнівської селищної ради Волинської обл.);

Бесіда «Конституція — оберіг державності» (Цуманська бібліотека для дітей Волинської обл.);

Година цікавої інформації «Конституція — від козаків до сьогодення» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);



Година спілкування «Є Конституція і є міцна держава» (ЦМБД МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Година державності «Рідна Україна — то земля єдина, що сходив ногами босими Тарас!» (бібліотека-філія № 11 

МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Групова бесіда «Конституція України — символ незалежності держави» (бібліотека-філія № 28 МКЗК «ЦСБД» м. 

Дніпра);

Бліцопитування «Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо» (Бібліотека-філія № 15 МКЗК «ЦСБД» м. 

Дніпра);

Година спілкування «Конституція — оберіг нашої державності» (бібліотека-філія № 2 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Групова бесіда «Конституцію вивчаємо — права свої знаємо» (бібліотека-філія № 25 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Година спілкування «Конституція — твої права і обов’язки» (бібліотека-філія № 7 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Бесіда «Конституція України: права — знай, обов’язки виконуй!» (бібліотека-філія № 10 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Бібліоквест «Сходинки державності» (бібліотека-філія № 9 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Літературна година «Конституція — паспорт держави» (бібліотека-філія № 19 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Пресдіалог «Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо» (Юр’ївська бібліотека для дітей КЗ «Юр’ївська ЦБС» 

Дніпропетровської обл.);

Бібліохронограф «Від козаків до сьогодення» (Марганецька МБД Дніпропетровської обл.);

Публічні читання «Конституція — правова основа України» (КЗК «Донецька ОБД»);

Молодіжний діалог «Конституція — оберіг нашої державності» (КЗК «Донецька ОБД»);

Година запитань та відповідей «Чи знаєш ти Конституцію України?» (КЗК «Донецька ОБД»);

Калейдоскоп цікавих повідомлень «Конституція Пилипа Орлика — перша конституція світу» (КЗК «Донецька 

ОБД»);

Гра-вікторина «Конституція — основний закон України. Чи знаєш ти свої права і обов’язки?» (ЦБД ім. 

О. Пушкіна «ЦМПБ Краматорської МР та її структурних підрозділів»);

Година державності «Вимріяна поколіннями» (КУ «ЦМПБ Маріупольської МР з філіями» Донецької обл.);

Лекторій «Головний Закон держави» (Вугледарська МБД Донецької обл.);

Актуальна розмова «Ти маєш знати свої права» (КЗ «Нікольська ЦБС» Донецької обл.);



Подорож у країну Феміди «Вимір історії часу — вимріяна поколіннями» (КЗ «Бібліотека — центр екологічного 

виховання ім. Героя України О.Г. Лелеченка» Миколаївської ОТГ Донецької обл.);

Виставка творчих робіт декоративно-прикладного мистецтва «Стабільність Конституції — стабільність держави» 

(Великоновосіливська ПБД Донецької обл.);

Флешмоб «Знаю, поважаю Конституцію» (ЦБД КЗ «ЦБС м. Селидове» Донецької обл.);

Аудіозапис «Як у нас в Україні» (ОБД Житомирської ОР);

Експрес-інформація «Мої права — мої обов’язки» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

Подорож в історію «Перша в світі Конституція — українська» (за оповіданням В. Барановської) (КЗ «Запорізька 

ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

Казкова подорож «У Країну королеви Феміди» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

Виставка-вернісаж дитячих малюнків «Символ твоєї свободи» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької 

ОР);

Вікторина «Жити за законами держави» (Бібліотека-філія для дітей Оріхівської ОТГ Запорізької обл.);

Відкритий діалог «До Закону серцем прихилися» (Івано-Франківська ОБД);

Година спілкування «Конституція — фундамент нашого суверенітету» (Івано-Франківська ОБД);

Флешмоб «Я знаю свої конституційні права та обов'язки» (бібліотека-філія для дітей смт Рожнятів КЗ «Публічна 

бібліотека з філіями» Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл.);

Книжковий вектор «Держава — дім, закон — це лад у ньому» (Яготинська МБД Київської обл.);

Трибуна права «Конституція — оберіг нашої держави» (бібліотека-філія № 9 для дітей КЗ Білоцерківської МР 

«Білоцерківська МЦБС ім. Петра Красножона» Київської обл.);

Аукціон знань «Конституція — фундамент України» (Кіровоградська ОБД ім. Т. Г. Шевченка);

Флешмоб «Зростаймо громадянами!» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);

Вікторина «Великі права маленької дитини» (КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»);

Інтелект-гра «Буква Закону» (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова);

Калейдоскоп цікавих повідомлень «Конституція — оберіг нашої державності» (Трускавецька МБД Львівської обл.);

Літературний перегляд «Конституція — гарант демократії» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна);



Урок громадянства «Маленьким громадянам — великі права» (бібліотека для дітей Березнегуватської
селищної ради Миколаївської обл.);
Бібліотечна локація «Правова акваторія України» (бібліотека-філія № 4 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);
Година спілкування «Права в моєму житті» (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»);
Калейдоскоп цікавих фактів «Конституція Пилипа Орлика — перша Конституція світу» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара 
КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);
Сторінка державності «Основний закон держави» (ЦДБ КУ Ізмаїльської МР «ЦБС для дітей»);
Пізнавальна ігротека «Цікава казка — правова підказка» (бібліотека для дітей м. Чорноморська Одеської обл.);
Читацький діалог «Основа життя — мій закон основний» (Вилківська МБД Одеської обл.);
Вікторина «Чи знаєш ти свої права?» (Захарівська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);
Вікторина «Чи знаєш ти закони?» (РБД Ренійської ЦБС Одеської обл.);
Бесіда «Конституція — гарант українців» (МБД КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської МР» Одеської обл.);
Інтелектуальна вікторина «День Конституції — найважливіше свято України» (Піщанська сільська бібліотека 
для дітей Полтавської обл.);
Година державності «Основа життя — мій закон головний» (КЗК «Кременчуцька МЦБСД» Полтавської обл.);
Ерудит-мозаїка «Наш прапор – це небо і жовте колосся» (КЗК «Кременчуцька МЦБСД» Полтавської обл.);
Година державності «Основний закон державності» (КЗ Сумської ОР «Сумська обласна бібліотека для дітей»);
Година державності «Нема ціни святині дорогій…» (бібліотека для дітей КЗ «Великописарівська публічна 
бібліотека» Сумської обл.);
Калейдоскоп цікавих повідомлень «Перша Конституція України» (бібліотека для дітей Кролевецької МР 
Сумської обл.);
Діалог-бесіда «Конституція. Що вона для мене значить?» (бібліотека для дітей Кролевецької МР Сумської обл.);
Урок громадянства «Конституція дала мені право» (бібліотека для дітей Кролевецької МР Сумської обл.);
Літературна навігація за книгою Лариси Денисенко «Я і Конституція» (ЦБД КУ «Тернопільська МЦБС»);
Бібліографічний огляд літератури «Я — громадянин України» (Козівська бібліотека для дітей Тернопільської 
обл.);
Ділова гра «Конституція України дала мені право» (Монастириська ЦДБ Тернопільської обл.);
Година державності «Конституція і мої права» (Скалатська МБД Тернопільської обл.);
Година державності «Конституція — фундамент України» (Балаклійська РБД Харківської обл.);
Аукціон знань «Конституція — паспорт держави» (Печенізька бібліотека для дітей Харківської обл.);



Година державності «Правила, за якими живуть держави світу» (Сахновщинська бібліотека для дітей 
Харківської обл.);
Година цікавої інформації «Конституція незалежної держави» (ЦМБД ЦБС м. Херсона);
Година спілкування «Конституція України в моєму житті» (Нижньосірогозька РБД Херсонської обл.);
Година патріотичних цінностей «Симфонія незалежної держави» (Каланчацька бібліотека для дітей 
Херсонської обл.);
Година спілкування «Підростаюче покоління потребує захисту» (Білозерська РБД ім. Василя Стуса КЗ 
«Білозерська РБ ім. Петра Григоренка» Херсонської обл.);
Документальна панорама «Конституція — наш спільний крок до майбутнього» (Кам’янець-Подільська міська 
бібліотека-філія № 8 для дітей Хмельницької обл.);
Бібліопазл «Я вивчаю закон, а чи знаю його» (ЦБД № 12 Хмельницької МЦБС);
PRAVO-quiz «Конституція — 25 років до мрії, 25 запитань до знань» (Чемеровецька ЦБД Хмельницької обл.);
Компетентна думка «Конституція незалежної держави» (Деражнянська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);
Майданчик вільного спілкування «Діти в правовій державі» (Ізяславська бібліотека для дітей Хмельницької 
обл.);
Урок державності «Конституція: новий відлік часу» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);
Пізнавальна гра «Закон законів, серце України — Конституція країни» (Уманська ЦМБД Черкаської обл.);
Урок громадянства «Моя Конституція» (Черкаська ЦМБД);
Вікторина «Конституція України — твій підручник життя» (бібліотека для дітей ПБ Драбівської селищної ради 
Черкаської обл.);
Бесіда «Є право значить є надія» (Берегометська селищна бібліотека для дітей Чернівецької обл.);
Акція читання «Активуй Конституцію» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
Акція-вікторина «Конституція — основний Закон України» (Семенівська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Патріотичний марафон «Конституція — основа розвитку національного законодавства» (Горохівська МБД
Волинської обл.);
Патріотичний ерудиціон «Розквітай, моя ти Україно!» (бібліотека-філія № 14 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);



Патріотична абетка «Державні символи України» (КЗК «Петропавлівська бібліотека для дітей» 

Дніпропетровської обл.);

Патріотичний айстопер «Я — українець, і моє це право — любити землю горду й величаву!» (КЗК «Донецька 

ОБД»);

Патріотичний айстопер «Живи, моя державо!» (бібліотека-філія № 2 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);

Патріотична абетка «Як писалась Конституція» (ЦБД Куяльницької ОТГ Одеської обл.);

Патріотичний марафон «Я — українець. І моє це право — любити землю горду й величаву!» (КЗ «Херсонська 

ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР);

Патріотичний екскурс «Україна є — Україна буде» (ЦМБД ЦБС м. Херсона);

Патріотичний айстопер «Я — українець, і моє це право любити землю горду й величаву!» (КУ «Чернівецька 

ОБД»).

Мультимедійний огляд «Конституція України: закон, знаряддя, захист» (Бородянська бібліотека для дітей 

Київської обл.);

Мультимедійна презентація «Права дитини у нашій державі» (бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека 

Кам’янко-Бузької міської ради» Львівської області);

Мультимедійна презентація «Українська держава та її національна символіка» (бібліотека-філія № 5 для дітей 

Бориславської МЦБС Львівської обл.);

Мультимедійна презентація «Права дитини в нашій державі» (ЦПБД Врадіївської ЦБС Миколаївської обл.);

Мультимедійна презентація «Права дитини у нашій державі» (ЦДБ КУ Ізмаїльської МР «ЦБС для дітей»);

Мультимедійна презентація «25 років під захистом держави» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

Мультимедійна презентація «Конституція незалежної України: історія свободи» (бібліотека-філія № 5 для дітей 

КУ «Тернопільська МЦБС»).



Вебекскурсія «Прогулянки сайтами органів державної влади України» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» 

Запорізької ОР);

Вебпрезентація «Конституція моєї держави» (ЦБД Куяльницької ОТГ Одеської обл.);

Вебмандрівка «Урядовий сайт для юних громадян» (МБД КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської МР» 

Одеської обл.);

Вебінформина «Права дитини у мультфільмах» (Володимирецька РБД Рівненської обл.);

Відеоподорож «Перехрестя мудрого закону» (Любомльська МБД Волинської обл.);

Відеопрезентація «З Днем Конституції України» (бібліотека для дітей ПБ Любешівської селищної ради 

Волинської обл.);

Відеоекскурс «Вимір історії часу» (бібліотека-філія № 1 для дітей «ЦБС м. Торецька» Донецької обл.);

Відеоперегляд «Головний закон держави» (Добропільська міська дитяча бібліотека-філія № 5 «Публічна 

бібліотека Добропільської міської територіальної громади» Донецької обл.);

Відеопрезентація «Права дитини» (Вільнянська РБД Запорізької обл.);

Відеовікторина «Україна і Конституція» (Комишуваська бібліотека-філія для дітей Запорізької обл.);

Відеоекскурс «Вимір історії часу» (Снятинська бібліотека для дітей Івано-Франківської обл.);

Відеоекскурс «Як Україна отримала Конституцію» (Баришівська бібліотека для дітей Київської обл.);

Відеобесіда «Шлях Української Конституції» (ЦБД КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська МЦБС ім. Петра 

Красножона» Київської обл.);

Відеоекскурс «Оберіг держави і нації» (бібліотека-філія для дітей № 19 ЦБС м. Кропивницького Кіровоградської 

обл.);



Відеоекскурсія «Країна, яку ми любимо. Держава, якою пишаємося» (бібліотека-філія № 3 КУ Ізмаїльської МР 

«ЦБС для дітей»);

Відеоінтерв’ю «Конституція України очима дітей» (Арцизька РБД Одеської обл.);

Відеоекскурс «Краса і велич закону України» (ЦБД Куяльницької ОТГ Одеської обл.);

Відеопрезентація «Ази знань про державу та право» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);

Відеоролик «Дітям про Конституцію України» (РБД Ренійської ЦБС Одеської обл.);

Відеоекскурс «Віднині Україна матиме закон» (ЦБД КУ «Тернопільська МЦБС»);

Відеоролик «Діти про Конституцію України» (бібліотека-філія № 2 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»;

Відеоперегляд «Конституція України — правова основа держави» (Бережанська ЦРБД Тернопільської обл.);

Відеопрезентація книги Лариси Денисенко «Я і КонституціЯ» (Полонська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Відеоролик «Вивчаємо Україну: пізнавальна добірка для дітей» (Красилівська бібліотека для дітей Хмельницької 

обл.);

Відеокаст «Прапор миру, вірності й волі» (Волочиська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Відеофільм «Конституція Пилипа Орлика» (Білогірська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Відеопрезентація «Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо» (бібліотека для дітей ПБ Драбівської

селищної ради Черкаської обл.);

Відеопрезентація «Основний закон держави» (Жашківська ЦРБД Черкаської обл.);

Відеогодина «Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо» (бібліотека для дітей Христинівської МР

Черкаської обл.);

Відеопрезентація «Конституція України – твій підручник життя» (бібліотека для дітей Христинівської МР

Черкаської обл.);

Відеопрезентація «Конституція — оберіг нашої державності» (Бахмацька МБД Чернігівської обл.).

Онлайн-екскурс у минуле «Творець вікопомного документу — Пилип Орлик» (НБУ для дітей);



Онлайн-гра «Подорож Країною прав» (МБД Іллінецької міської мультимедійної бібліотеки Іллінецької міської ОТГ

Вінницької обл.);

Онлайн-екскурс «З історії української Конституції»; (Володимир-Волинська МБД Волинської обл.);

Онлайн-презентація «Основний Закон держави (бібліотека-філія № 2 ім. В. Нестайка КЗ «Дружківська МЦБ ім. 

Лесі Українки» Донецької обл.);

Онлайн-довідка «Конституція — основа розвитку національного законодавства» (КЗ «Нікольська ЦБС» Донецької 

обл.);

Онлайн-вікторина «Конституція незалежної держави» (КЗ «Нікольська ЦБС» Донецької обл.);

Онлайн-вікторина «Чи знаєте ви Конституцію України?» (КЗ «Бібліотека — центр екологічного виховання ім. 

Героя України О.Г. Лелеченка» Миколаївської ОТГ Донецької обл.);

Онлайн-мікрофон «Маленьким громадянам — великі права» (ОБД Житомирської ОР);

Онлайн-вікторина «В країні цікавих запитань» (ЦБД ім. А. Гайдара ЦБС м. Мелітополя Запорізької обл.);

Онлайн-тест «Як добре ви знаєте Конституцію України» (Нововасилівська селищна бібліотека для дітей 

Запорізької обл.);

Онлайн-панорама «Конституція: нові закони нашого світлого дитячого майбутнього» (Чернігівська РБД

Запорізької обл.);

Онлайн-композиція «Зростаймо громадянами України» (Гуляйпільська бібліотека для дітей Запорізької обл.);

Онлайн-хвилинка «Дитина у світі права» (Бородянська бібліотека для дітей Київської обл.);

Онлайн-правова гра «Конституція — твої права і обов’язки» (Гайворонська бібліотека для дітей філія № 1 КЗ 

«Гайворонська МПБ» Кіровоградської обл.);

Онлайн-презентація «Конституція України — оберіг нашої держави» (КУ «Петрівська бібліотека для дітей» 

Петрівської селищної ради Кіровоградської обл.);

Онлайн-гра «А я добре знаю Основний Закон держави!» (бібліотека-філія № 6 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);

Онлайн-марафон «Україна від А до Я: Конституція» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

Онлайн-вікторина «Свої права ти добре знай, ти їх шануй і пам’ятай» (Володимирецька РБД Рівненської обл.);

Онлайн-вікторина «Абетка прав у Країні Казок» (Зарічненська РБД Рівненської обл.);

Онлайн-кросворд «Конституція України» (Зарічненська РБД Рівненської обл.);



Онлайн-перегляд «Пилип Орлик — творець першої Конституції» (Скала-Подільська бібліотека для дітей 

Тернопільської обл.);

Онлайн-турнір «Сторінки української державності» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР);

Онлайн-екскурс «Мандруймо Україною» (Великоолександрівська ЦБД Херсонської обл.);

Oнлайн-STEM-виставка «#Живемо_за_Конституцією» (Чемеровецька ЦБД Хмельницької обл.);

Онлайн-челендж «Я маю право…» (Антонінська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Онлайн-виставка «Конституція України — погляд у майбутнє» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР).

Інтерактивний тест «Як добре ти знаєш Конституцію?» (Добропільська міська дитяча бібліотека-філія № 5 

«Публічна бібліотека Добропільської міської територіальної громади» Донецької обл.);

Інтерактивна гра «Конституція і Я» (Хмельницька ОБД імені Т.Г. Шевченка);

Інтерактивно-мистецький майданчик «Оберіг нашої державності» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» 

Херсонської ОР).

Всеукраїнський онлайн-конкурс дитячого малюнка «Я і мої права» до 25-річчя Конституції України (НБУ для 

дітей);

Конкурс малюнка «Конституція України в моєму житті» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Конкурсна програма «Моя Батьківщина — Україна!» (КУ «ЦМПБ Маріупольської МР з філіями» Донецької обл.);

Конкурс ерудитів «Конституція України в умовах сьогодення» (Великоновосіливська ПБД Донецької обл.);

Конкурс малюнків «Великі права маленької дитини» (Іванівська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Конкурс дитячого малюнка на асфальті «Моє найголовніше право» (Варвинська бібліотека для дітей КЗ 

«Варвинська ЦБС» Варвинської селищної ради Чернігівської обл.);



Конкурс правознавців «Конституційне право України» (бібліотека для дітей КЗ «ПБ Куликівської селищної 

ради» Чернігівської обл.);

Конкурс малюнку на асфальті «Я малюю Україну, я малюю світ» (бібліотека-філія для дітей № 3 Ніжинської 

МЦБС Чернігівської обл.);

Конкурс дитячого малюнку «Я і мої права» (бібліотека-філія для дітей Сновської ПБ Чернігівської обл.).

Віртуальний екскурс «Конституція — твій життєвий компас» (Мукачівська МБД Закарпатської обл.);

Віртуальний журнал «Як писалася Конституція» (бібліотека-філія № 1 для дітей «ЦБС м. Торецька» Донецької 

обл.);

Віртуальний історичний колаж «Як Україна отримала Конституцію» (Богородчанська ЦБД Івано-Франківської 

обл.);

Віртуальний екскурс за книгою Ю. Марченко «Проста Конституція» (Кіровоградська ОБД ім. Т. Г. Шевченка);

Віртуальна виставка «Мої права, мої обов’язки» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської 

обл.);

Віртуальна історична довідка «Історія Української Конституції» (бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодської 

МЦБС Кіровоградської обл.);

Віртуальний журнал «Конституція — головний закон країни» (ЦБД Куяльницької ОТГ Одеської обл.);

Віртуальний журнал «Як писалась Конституція» (Овідіопольська РБД Одеської обл.);

Віртуально-інформаційна зупинка «Я і Конституція» (Підволочиська бібліотека для дітей Тернопільської обл.);

Віртуальний журнал «Як писалась Конституція» (Чугуївська МБД Харківської обл.);

Віртуальна виставка «Мої права, мої обов’язки» (Горностаївська селищна бібліотека для дітей КУ

«Горностаївська селищна центральна бібліотека» Херсонської обл.);

Віртуальна виставка «Мої права, мої обов’язки» (Хмельницька ОБД імені Т.Г. Шевченка);

Віртуальна тренінг-гра «Права людини починаються з прав дитини» (Городоцька бібліотека для дітей

Хмельницької обл.);



Віртуальна експедиція «Подорож країною закону» (Судилківська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Віртуально-правова траєкторія «Конституція України — знов зустрічає новий день» (Чемеровецька ЦБД

Хмельницької обл.);

Віртуальна виставка «Конституція — верховенство права і свободи» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);

Віртуальний журнал «Як писалась Конституція» (КУ «Чернівецька ОБД»);

Віртуальна гра «Я ви знаєте Конституцію України?» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР).


