
Заходи 
спеціалізованих 

бібліотек України для дітей
з нагоди Року математики в Україні

(на виконання Указу Президента від 30 січня 2020 р. 

№ 31/2020 «Про оголошення 2020/2021 навчального року 

Роком математичної освіти в Україні»)



Видавнича діяльність:

Бібліографічний посібник «Подорож у світ математики» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
Бібліографічний посібник «В доміно — на килимку: до року математичної освіти в Україні» (КЗК
«Дніпропетровська ОБД»);
Бібліографічний огляд «Цікава математика» (Ананьївська міська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);
Бібліографічний огляд «Королева всіх наук» (Дворічанська бібліотека для дітей Харківської обл.);
Методичні матеріали «Позакласні заходи математики. Рік математики» (ОКЗ «Харківська ОБД»);
Попереджувальна довідка «Математика – наука для майбутнього: 2020-2021 навчальний рік – рік
математики в Україні» (Вип. 1; 2) (КЗ «ОБД»Черкаської ОР);
Рекомендаційний список літератури «Про що не розповів підручник з математики» (ЦБД Черкаської
МЦБС);
Рекомендаційний список літератури «Математичні ребуси» (ЦБД Черкаської МЦБС);
Цикл публікацій «Цікава наука – математика» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «ПБ Волноваської міської ТГ»
Донецької обл.).

Книжкові виставки:

Книжкова виставка-діалог «Поезія думки» (до Року математичної освіти в Україні) (НБУ для дітей);
Книжково-ілюстративна експозиція «Магія математики» (Вінницька МБДЮ);
Книжкова виставка «Мандруємо світом математичної книги» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Ямпільська 
міська ПБ» Вінницької обл.);
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Книжкова виставка «Країна-математика» (КЗ «МБД» Вільногірської міськради Дніпропетровської обл.);
Книжкова виставка «Математика навколо нас» (Синельниківська МБД Дніпропетровської обл.);
Книжкова виставка «Колумби математики» (Вугледарська МБД Донецької обл.);
Книжкова виставка «Математика – королева наук» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «ПБ Волноваської
міської ТГ» Донецької обл.);
Книжкова виставка «На допомогу шкільній програмі» (Новогродівська МБД Донецької обл.);
Книжкова виставка «Математика – королева наук» (Новогродівська МБД Донецької обл.);
Книжкова виставка «Захоплююча математика» (Сiверська бібліотека-філія для дітей № 1 Донецької обл.);
Книжкова виставка «Математика – чарівна наука!» (Сiверська бібліотека-філія для дітей №1 Донецької
обл.);
Книжкова виставка «Лабіринтами математики» («ОБД» Житомирської ОР);
Книжкова виставка «Мій перший крок у країну Математики» (Коростишівська бібліотека для дітей
Житомирської обл.);
Книжкова виставка-інсталяція «Математика – цариця всіх наук» (Якимівська ЦБД КЗ «Якимівська ЦБС
Якимівської сільської ради Запорізької обл.);
Книжкова виставка «Математика – цариця всіх наук» (Приморська РБД Запорізької обл.);
Книжкова виставка «Запрошуємо до захоплюючого світу математики» (Бібліотека-філія № 9 для дітей
Бердянської МЦБС Запорізької обл.);
Книжкова виставка «У школі такому не вчать» (Оріхівська бібліотека-філія для дітей Запорізької обл.);
Книжкова виставка «Життя, віддане науці» (Бібліотека-філія для дітей ЦБС Енергодарської міськради
Запорізької обл.);



Книжкова виставка «Математика скрізь і всюди» (Гуляйпільська бібліотека для дітей Запорізької обл.);
Книжкова виставка «Крута математика» (Міська бібліотека № 1 для дітей м. Коломиї Івано-Франківської
обл.);
Книжкова виставка «Математика – королева наук» (Верховинська РБД Івано-Франківської обл.);
Книжкова виставка «Цікава математика у світі чисел» (Бурштинська МБД Івано-Франківської обл.);
Книжкова виставка «Подорож у світ математики» (Печеніжинська бібліотека-філія для дітей
ім. В. Грабовецького Івано-Франківської обл.);
Книжкова виставка «Математика – королева наук» (Новоархангельська бібліотека для дітей
Кіровоградської обл.);
Книжкова виставка «Математика – цариця наук» (Бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська ПБ»
Кіровоградської обл.);
Книжкова виставка «У світі цікавих чисел» (Дитяча філія Новоукраїнської ЦБ Кіровоградської обл.);
Книжкова виставка-інсталяція «Математика навколо нас» (КУ «Петрівська бібліотека для дітей»
Петрівської селищної ради Кіровоградської обл.);
Книжкова виставка «Математична веселка» (Бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодської МЦБС
Кіровоградської обл.);
Книжкова виставка-інсталяція «Усе впорядковується відповідно до чисел» (КЗ КОР «Київська ОБД»);
Книжкова виставка «Математика – це цікаво!» (КЗ КОР «Київська ОБД»);
Книжкова виставка «2020/2021 – РІК МАТЕМАТИКИ» (Іванківська бібліотека для дітей КЗ «Іванківська
ПБ» Іванківської селищної ради Київської обл.);
Книжкова виставка «Видатні математики України» (Яготинська ЦБД Яготинської ПБ Яготинської
міськради Київської обл.);



Книжково ілюстративна виставка «Математичний калейдоскоп» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва);
Книжкова виставка «Математика в сузір’ї великих» (Дитяча бібліотека м. Чорноморська Одеської обл.);
Книжкова виставка «Крута математика» (Бібліотека-філія № 5 КУ Ізмаїльської міськради ЦБС для дітей
Одеської обл.);
Книжкова виставка «Як вчитися на відмінно?» (Вилківська МБД Одеської обл.);
Книжкова виставка «Видатні математики» (Цебриківська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);
Книжкова виставка «Подорож в історію математики» (Цебриківська бібліотека-філія для дітей Одеської
обл.);
Книжкова виставка «Цікава математика у світі чисел» (Бібліотека-філія для дітей смт. Суворове ПБ
Суворовської селищної ради Одеської обл.);
Книжкова виставка «Математика – це мова плюс роздум» (Овідіопольська бібліотека-філія для дітей
Одеської обл.);
Книжкова виставка «Про що не розповів підручник: її Величнісь – Математика» (Овідіопольська
бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);
Книжкова виставка «Видатні математики України» (Розділянська міська бібліотека-філія для дітей Одеської
обл.);
Книжкова виставка «В країні цікавих уроків» (Тарутинська районна бібліотека для дітей Одеської обл.);
Книжкова виставка «Видатні математики» (Татарбунарська бібліотека для дітей Одеської обл.);
Книжкова виставка «Математичний вернісаж» (Котелевська бібліотека для дітей Полтавської обл.);
Книжкова виставка «Книжковий дивограй» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);
Книжкова виставка «Математика в казках» (Бібліотека для дітей КЗ «Великописарівська ПБ» Сумської обл.);



Книжкова виставка «Математичний вернісаж» (Бібліотека для дітей КЗ «Краснопільська ПБ»
Краснопільської селищної ради Сумської обл.);
Книжкова виставка «Розумні книги радять» (ЦБД ім. М. Горького КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);
Книжкова виставка «Екскурсія математикою» (Тернопільська ОБД);
Книжково-ілюстративна виставка «Цариця всіх наук – математика» (Бучацька бібліотека для дітей
Тернопільської обл.);
Книжкова виставка «Математика – королева наук». (Бібліотека-філія № 4 для дітей КУ «Тернопільська
МЦБС»);
Книжкова виставка «Математика – королева наук» (Монастириська ЦБД Тернопільської обл.);
Книжково-ілюстративна виставка «Математична веселка» (Скала-Подільська МБД Тернопільської обл.);
Книжкова викладка «Математичний віночок» (Кременецька МБД Тернопільської обл.);
Книжкова виставка «Світ цікавих уроків» (Вільшанська бібліотека для дітей Харківської обл.);
Книжкова виставка «Математика: цікаво і доступно» (Дворічанська бібліотека для дітей Харківської обл.);
Книжкова виставка «Цариця всіх наук» (Сахновщинська бібліотека для дітей Харківської обл.);
Книжкова виставка «Магія математики» (ЦБД Смілянської МЦБС Черкаської обл.);
Книжкова поличка «Формула успіху: обирай математику» (ЦБД Смілянської МЦБС Черкаської обл.);
Книжкова виставка «Піонери української математичної школи» (КУ «Чернівецька ОБД»);
Книжкова виставка «Математика служить людині» (Берегометська селищна бібліотека для дітей
Чернівецької обл.);
Книжкова виставка «Математика – королева точних наук» (Бібліотека для дітей Глибоцької ПБ
Чернівецької обл.);



Книжкова виставка «Математика для малят» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
Книжкова виставка «Магія математики» (Бобровицька бібліотека для дітей КЗ «ПБ» Чернігівської обл.);
Книжкова виставка «Математика – королева наук» (Лосинівська селищна бібліотека для дітей Чернігівської
обл.);
Книжкова виставка «У світі математики» (Срібнянська бібліотека для дітей Чернігівської обл.).

Культурно-просвітницькі заходи з підтримки математики:

Батл допитливих диваків «Математика чи література» (НБУ для дітей);
Інтелектуальний двобій «Загадки мудрої сови» (НБУ для дітей);
Алгоритм-квест «Цифрові кроки Програмляндією» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської
ОР);
Арифметична вікторина «Від пункту «А» до пункту «Б» (Бібліотека-філія № 29 ЦБС для дітей м. Львова);
Арифметичні каламбур «Де загубились цифри» (Бібліотека-філія № 10 ЦБС для дітей м. Львова);
Аукціон знань «Математичні розумники» (Середино-Будська бібліотека-філія для дітей КЗ «Середино-
Будська ПБ» Сумської обл.);
Аукціон знань «Цікава математика – дітям» (Розділянська міська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);
Бесіда за книгою Якова Перельмана «Жива математика» (МБД Іллінецької міської мультимедійної
бібліотеки Іллінецької міської ТГ Вінницької обл.);
Бесіда «Роль математики в житті людини» (Мангушська бібліотека для дітей КЗ «Мангушська ПБ»
Мангушської селищної ради Донецької області);
Бесіда «Магія математики» (Дитяча бібліотека м. Чорноморська Одеської обл.);



Бесіда «Видатний математик: до 220-річчя від дня народження М.В.Остроградського» (Вилківська МБД
Одеської обл.);
Бібліогра «Математика – цариця всіх наук» (КУ «Чернівецька ОБД»);
Бібліодайджест «Відомі математики України» (Бібліотека-філія № 2 для дітей КУ «Тернопільська
МЦБС»);
Бібліокалейдоскоп «Математика – це життя» (Бібліотека-філія № 42 ЦБС для дітей м. Львова);
Бібліокомпас «Крута наука» (ЦБД КУ «Тернопільська МЦБС»);
Бібліомайданчик «Цікава математика» (Олександрівська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
Бібліоспаринг «Математика – це круто» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «ПБ Волноваської міської ТГ»
Донецької обл.);
Бібліотечна гра «Математичне лото» (Копичинецька МБД Тернопільської обл.);
Бібліотечний калейдоскоп «Математика навколо нас» (Лугинська бібліотека для дітей Житомирської
обл.);
Бібліотечний лабіринт «Кіт Матроскін і математичні вузлики» (Лубенська МБД Полтавської обл.);
Бібліофреш «Країна Перельманія» (Бібліотека-філія для дітей № 2 м. Українська КЗ «ЦБС м. Селидове»
Донецької обл.);
Бібліофреш «А у нас новинка» (Печеніжинська бібліотека-філія для дітей ім. В. Грабовецького Івано-
Франківської обл.);
Брейн-ринг «Магія математики» (КЗ «Верхньодніпровська МБД» Дніпропетровської обл.);
Брейн-ринг «Веселий математик» (Бібліотека для дітей Кобеляцької міськради Полтавської обл.);
Буктрейлер за книгою Стівена Строгаца «Екскурсія математикою. Як через готелі, риб, камінці і
пасажирів зрозуміти цю науку» (ЦМБД КЗК «ЦСПБ м. Костянтинівка» Донецької обл.);



В гостях у казки «Читаємо математичні казки» (Бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська ПБ»
Кіровоградської обл.);
Вернісаж математичних особистостей «Юні математики – гордість України» (КУ «Чернівецька ОБД»);
Відеозапитання «Математичні дива та таємниці» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Барська ПБ» Вінницької
обл.);
Відеокруїз «У світі цікавої математики. Видатні жінки математики» (Бібліотека-філія для дітей м. Гайсин
Вінницької обл.);
Відеомандрівка «Визначні математики на монетах та марках» (КУ «Чернівецька ОБД»);
Відеомозаїка «Чому потрібно вивчати математику?» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
Відеоперегляд «Подорож містом математичних загадок» (Приморська РБД Запорізької обл.);
Відеопрезентація «Цікаві факти про математику» (Вишнівська МБД КЗ «ПБ» Вишневої міськради Київської
обл.);
Відеопрезентація «Цариця всіх наук» (Гуляйпільська бібліотека для дітей Запорізької обл.);
Відеофактаж «12 фактів про математику та математиків» (Бібліотека для дітей м. Червонограда Львівської
обл.);
Відеохвилинка для допитливих «Математичні цікавинки — допитливим» (Бібліотеки-філії для дітей
Полтавської МЦБС);
Вікторина з математики «Математична кмітливість» (КЗ «МБД» Вільногірської міськради Дніпропетровської
обл.);
Вікторина «Від Альфи до Омеги» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);
Вікторина «Математична шкатулка» (ЦБД КЗ «ЦБС м. Селидове» Донецької обл.);



Вікторина «Математичний Олімп» (КЗ «Дитяча бібліотека» Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської
обл.);
Вікторина «Наодинці з математикою» (Бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська ПБ» Кіровоградської обл.);
Вікторина «Математика – королева наук» (Дитяча бібліотека м. Чорноморська Одеської обл.);
Вікторина «Сто веселих задач» (Бібліотека-філія для дітей смт Суворове ПБ Суворовської селищної ради
Одеської обл.);
Вікторина «Мандрівка в історію чисел» (Овідіопольська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);
Вікторина «Математика – гімнастика для розуму» (Розділянська міська бібліотека-філія для дітей Одеської
обл.);
Вікторина «Математика в казках» (Савранська РБД Одеської обл.);
Вікторина «Цікаво знати. Цифри в казках» (Татарбунарська бібліотека для дітей Одеської обл.);
Вікторина «Подорож-змагання у цікавий світ читання» (Первомайська бібліотека для дітей Харківської
обл.);
Вікторина «Математичний марафон» (Лосинівська селищна бібліотека для дітей Чернігівської обл.);
Вікторина «Лічба цифр після коми» (Новомиколаївська селищна бібліотека для дітей Запорізької обл.);
Віртуальна подорож «Захоплюючий світ математики» (Бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська ПБ»
Кіровоградської обл.);
Виставка малюнків «Живі цифри» (Цебриківська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);
Геометрична подорож «Евклідовий світ» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР);
Година математичних знань «Думай, шукай і знаходь» (Горохівська МБД Волинської обл.);
Година для кмітливих «Математичні ребуси» (Бібліотека-філія для дітей смт Колки Волинської обл.);



Година цікавих повідомлень «Математика і мистецтво» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
Година ерудита «У світі чисел і цифр» (Лубенська МБД Полтавської обл.);
Година інформації «Цікаві факти про математику і математиків» (Гадяцька бібліотека для дітей
Полтавської обл.);
Година інформації «Цікаві факти про Кубік Рубіка» (Збаразька бібліотека для дітей Тернопільської обл.);
Година інформації «Цікаві факти про математику і математиків» (Івано-Франківська ОБД);
Година цікавих повідомлень «Математичні цікавинки» (Івано-Франківська ОБД);
Година цікавих повідомлень «Видатні математики світу» (Новоархангельська бібліотека для дітей
Кіровоградської обл.);
Година цікавих повідомлень «В Країні цифрової науки» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва);
Година інформації «Чи знаєте ви що…» (Овідіопольська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);
Гра-змагання «Двобій інтелекту» (Бібліотека для дітей ЦБ Христинівської міськради Черкаської обл.);
Гра «11 сірників» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);
Гра-змагання «Математичні перегони» ( ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);
Гра «Поле математичних чудес» (Бібліотека-філія № 6 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);
Гра-пазл «Весела лічба» (Бібліотека-філія № 36 ЦБС для дітей м. Львова);
Гра-змагання «Математичні перегони» (Сiверська бiблiотека-філія для дітей № 1 Донецької обл.);
Гра «Відгадай слово» (Приморська РБД Запорізької обл.);
Гра-змагання «Математичні перегони» (ЦБД м. Токмак Запорізької обл.);
Гумор «Година математичного гумору» (Володимирецька РБД Рівненської обл.);
День інформації «Цікаве в числах і фігурах» (Вінницька МБДЮ);



День інформації «Цікаві факти про математику» (Бібліотека-філія для дітей № 9 КЗ «Білоцерківська МЦБС
ім. Петра Красножона» Білоцерківської міськради Київської обл.);
День інформації «Дивовижний світ точних наук» (ЦБД Уманської ЦБС Черкаської обл.);
День математики «Флагмани математичної науки» (ОКЗ «Харківська ОБД»);
Ерудит-гра «Математика для малят» (Бібліотека-філія № 11 ЦБС для дітей м. Львова);
Ерудит конкурс «Перевір свої знання» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Ямпільська міська ПБ» Вінницької
обл.);
Ерудит-фактаж «Голова йде обертом від науки» (Бібліотека-філія № 27 ЦБС для дітей м. Львова);
Загадки для ерудитів «Загадка числа «Пі» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);
Ігри для кмітливих «Весела математика» (ЦДБ КБУ «Чернівецька ЦБС»);
Інтегроване заняття «Математика у лісовому садочку» (КЗ «Львівська ОБД» Львівської ОР);
Інтелект-гра «Вундеркінд» (Бібліотека-філія № 9 для дітей Бердянської МЦБС Запорізької обл.);
Інтелект-шоу «У світі чисел» (Середино-Будська бібліотека-філія для дітей КЗ «Середино-Будська ПБ» Сумської
обл.);
Інтелектуальна бесіда «Розумнику про математичні цікавинки» (Вертіївська селищна бібліотека для дітей
Чернігівської обл.);
Інтелектуальна гра «Математичний експрес» (Бібліотека-філія № 8 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м.
Миколаєва);
Інтелектуальна гра «Інтелектуальні розваги» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);
Інтелектуальна гра «Математика – це мова Всесвіту» (Чугуївська МБД Харківської обл.);
Інтелектуальна гра «Математика – гімнастика для розуму» (МБД ЦМБ Бахмутської міської ТГ Донецької
обл.);



Інтелектуальна гра «Пригоди в королівстві Математика» (Донська міська бібліотека-філія для дітей КЗ
«ПБ Волноваської міської ТГ» Донецької обл.);
Інтелектуальна гра «Математичний ярмарок» (Василівська МБД Запорізької обл.);
Інтелектуальний каламбур «IQ нового покоління» (ЦБД ім. О.І. Теліги КЗ «Покровська МПБ» Донецької
обл.);
Інтелектуальний турнір «Математична кмітливість» (Зарічненська РБД Рівненської обл.);
Інтерактивна гра «Математичний морський бій» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської
ОР);
Інтерактивна гра «Королева цифр» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);
Інтерактивна гра «Математичний футбол» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);
Інтерактивна програма «Весела математика біля фонтану» (Слобожанська бібліотека для дітей
Харківської обл.);
Інформаційна година «Історія математики в цікавих фактах» (Зачепилівська бібліотека для дітей
Харківської обл.);
Інформаційна година «Видатні математики світу» (Бібліотека-філія для дітей ПБ Томашпільської
селищної ради Вінницької обл.);
Інформаційна година «Математика навколо нас» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
Інформаційна година «Видатні математики» (Бібліотека для дітей КЗ «Великописарівська ПБ» Сумської
обл.);
Інформаційна година «Цікава математика» (Устинівська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
Інформаційна година «Відомі українські математики» (Гуляйпільська бібліотека для дітей Запорізької
обл.);



Інформаційна година «Великі математики» (Бібліотека-філія № 5 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка
м. Миколаєва);
Інформаційна година «Для чого потрібна математика» (Дитяча бібліотека с. Старокозаче Одеської обл.);
Інформаційна подорож «Як люди навчилися рахувати» (Бібліотека для дітей Рожищенської міськради
Волинської обл.);
Інформаційна хвилинка «В лабіринті знань» (КЗ Сумської ОР«Сумська ОБД»);
Інформаційна хвилинка «Мандрівка у математику» (ЦБД Конотопської ЦБС Сумської обл.);
Інформаційний колаж «Видатні математики світу» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
Інформаційний куточок «Відкрий для себе світ Математики, Інформатики, Логіки» (Бібліотека-філія
№ 2 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);
Інформаційно-ігрова веселка «Математичні цікавинки» (Бібліотека-філія № 2 ЦМБД ім. Ш. Кобера і
В. Хоменка м. Миколаєва);
Інформаційно-розважальна гра «Математика навколо нас» (Бібліотека для дітей Глибоцької ПБ
Чернівецької обл.);
Інформина «Про все «най…най…най…» (Лубенська бібліотека для дітей ім. О. Донченка Полтавської
обл.);
Історичний екскурс «Від Паскаля до Декарта» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР);
Історія знахідок «Рахувальні машини. Від 17 до 21 століть» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для
дітей» м. Одеси);
Калейдоскоп цікавих повідомлень «Роль математики в житті людини» (Срібнянська бібліотека для дітей
Чернігівської обл.);



Каскад цікавих повідомлень «Магія математики» (КЗК «Донецька ОБД»);
Квест-гра «Подорож з Містером Математиком» (Бібліотека-філія № 19 КЗК «МБД» Криворізької
міськради Дніпропетровської обл.);
Книжковий кадр «Колумби математики» (ОБД Житомирської ОР);
Конкурс «Клубочок математичних заморочок» (Карлівська бібліотека для дітей Полтавської обл.);
Конкурс «Математичні загадки з секретом» (Гайворонська бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ
«Гайворонська МПБ» Кіровоградської обл.);
Конкурс «Математика моїми очами» (Бібліотека-філія для дітей смт Суворове ПБ Суворовської селищної
ради Одеської обл.);
Конкурс-гра «Загадки країни «Всезнайки» (КЗ Сумської ОР«Сумська ОБД»);
Конкурс ерудитів «Математичні пригоди на кожен день» (КЗК «Донецька ОБД»);
Конкурс ерудитів «Математичні пригоди на кожен день» (КЗК «Донецька ОБД»);
Конкурс кмітливих «Математика лабіринту» (Цебриківська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);
Конкурс малюнка з геометричних фігур «Думай як математик!» (ОБД Житомирської ОР);
Лайфхак «Хитре множення» (Бібліотека-філія № 20 КЗК «Міська дитяча бібліотека» Криворізької
міськради Дніпропетровської обл.);
Лінгвістичне асорті «Веселі цифри» (Бібліотека-філія № 21 ЦБС для дітей м. Львова);
Літературна вікторина «Розумник і розумниця» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Долинська ЦПБ
Долинської міськради» Кіровоградської обл.);
Літературна математика «Тарас Шевченко у світі символів і чисел» (Бібліотека-філія № 5 для дітей КУ
«Тернопільська МЦБС»);



Літературна подорож «Магія чисел у казках» (Роменська МЦБД Сумської обл.);
Літературний дайджест «Батьки математики» (Бібліотека для дітей Вільшанської ПБ Черкаської обл.);
Літературно-математична вітальня «Два крила натхнення» (Бібліотека-філія № 22 ЦБС для дітей
м. Львова);
Логічна гра «Задачки-зачіпачки» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);
Майстер-клас «Цифра в орігамі» (Новоград-Волинська ЦБД ім. Олени Пчілки Житомирської обл.);
Математична бібліомандрівка «У морі жартів та винахідливості» за матеріалами книги Кузьки
Кузякіна «Зубасті задачки» (ОБД Житомирської ОР);
Математична вікторина «Математика у повсякденному житті» (Вінницька МБДЮ);
Математична вікторина «Країна математики» (Бібліотека-філія для дітей ПБ Томашпільської селищної
ради Вінницької обл.);
Математична вікторина «У світі математики» (МБД Іллінецької міської мультимедійної бібліотеки
Іллінецької міської ОТГ Вінницької обл.);
Математична вікторина «Математика — це гімнастика розуму» (Іваничівська дитяча бібліотека
Волинської обл.);
Математична вікторина «Розумники і розумниці» (Бурштинська МБД Івано-Франківської обл.);
Математична вікторина «Рекордсмени серед тварин» (Карлівська бібліотека для дітей Полтавської обл.);
Математична вікторина «У світі цікавої математики» (Монастириська ЦБД Тернопільської обл.);
Математична вікторина «Збірничок-ігровичок» (Бібліотека для дітей Вижницької міськради Чернівецької
обл.);
Математична година «Визначні математики світу» (КЗ «Софіївська бібліотека для дітей»
Дніпропетровської обл.);



Математична година «Безмежна сила математики» (Цебриківська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);
Математична гра «ФАКТ чи ФЕЙК» (Нововасилівська селищна бібліотека для дітей Запорізької обл.);
Математична інформина «Де заритий абак?» (Волинська ОБД);
Математична мандрівка «Цікаві події в математиці» (Тернопільська ОБД);
Математична мандрівка «Весела таблиця множення» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
Математична мозаїка за книгою Л. Федорчук «Математика — це цікаво!» (Спеціалізована міська
бібліотека-філія для дітей Хотинської ТГ Чернівецької обл.);
Математична мозаїка «У світі математики» (Прилуцька МБД ім. Павла Білецького-Носенка Чернігівської
обл.);
Математична скринька «Дивовижні цифри» (Бібліотека-філія № 13 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
Математична хвилинка «У гостях у казки» (Цебриківська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);
Математична хвилинка «Математика навколо нас» (Бібліотека-філія № 4 для дітей КУ «Тернопільська
МЦБС»);
Математичне кафе «Мандруємо у світ точних наук» (Бібліотека для дітей КУ «Кельменецька ПБ»
Кельменецької селищної ради Чернівецької обл.);
Математичне шоу «Екскурсія по місту математичних фантазій» (КЗ «Дитяча бібліотека» Кетрисанівської
сільської ради Кіровоградської обл.);
Математичне шоу «У світі логіки» (Бібліотека для дітей ЦБС Сокирянської міськради Чернівецької обл.);
Математичний альманах «Ідеальний математик Леонард Ейлер» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для
дітей» м. Одеси);
Математичний батл «Цікаве в математичному світі» (Вилківська МБД Одеської обл.);



Математичний бліц-турнір «Найкращий математик» (Бібліотека-філія № 2 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
Математичний Еверест «Математику знають всі» (КЗ «Софіївська бібліотека для дітей» Дніпропетровської
обл.);
Математичний інформ-мотиватор «Таємниче число Пі» (Бібліотека-філія № 15 КЗК «Міська дитяча
бібліотека» Криворізької міськради Дніпропетровської обл.);
Математичний калейдоскоп «Математика — королева наук» (Бібліотека для дітей КЗ «Краснопільська
ПБ» Краснопільської селищної ради Сумської обл.);
Математичний калейдоскоп «Vivat, математика» (Бібліотека-філія для дітей Путивльської ПБ Сумської
обл.);
Математичний караван «Захоплюючий світ математики» (Бібліотека для дітей Кобеляцької міськради
Полтавської обл.);
Математичний квест «Математика навколо нас» (Волинська ОБД);
Математичний квест «Ігри розуму» (ОБД Житомирської ОР);
Математичний квест «Пізнаємо світ математики» (Бориспільська МБД КЗ «ПБ» Бориспільської міськради
Київської обл.);
Математичний квест «У пошуках істини» (Бібліотека-філія № 4 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м.
Миколаєва);
Математичний квест «Таємниці математичної скриньки» (Бібліотека-філія для дітей Путивльської ПБ
Сумської обл.);
Математичний колаж «Вивчаємо цифри» (Любарська бібліотека для дітей Любарської селищної ради
Житомирської обл.);



Математичний конкурс «Математичні ерудити» (Бібліотека для дітей Кобеляцької міськради
Полтавської обл.);
Математичний лабіринт «У дивовижний світ чисел» (Розділянська міська бібліотека-філія для дітей
Одеської обл.);
Математичний мікс «Жива математика» (Сторожинецька бібліотека для дітей КЗ «ЦБС» Сторожинецької
міськради Чернівецької обл.);
Математичний переполох «Математичні жарти» (Міська бібліотека-філія для дітей м. Ківерці Волинської
обл.);
Математичний ринг «Цариця математика» (Бібліотека-філія для дітей № 2 КУ «Чернівецька ЦБС»);
Математичний турнір «Влучте в десятку» (Ратнівська бібліотека-філія для дітей Волинської обл.)
Математичний турнір «Математик-ерудит» (Івано-Франківська ОБД);
Математичні забави «Подорож в країну чисел» (Волинська ОБД);
Математичні забави «Геометричні таємниці» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);
Математичні ігри «Задачі-витівки для кмітливих» (Нововолинська МБД Волинської обл.);
Математичні ігри «Математичні вузлики» (Чугуївська МБД Харківської обл.);
Математичні каруселі «Цариця всіх наук» (Сахновщинська бібліотека для дітей Харківської обл.);
Математичні хвилинки «Математичні чудеса і тайни» (Розділянська міська бібліотека-філія для дітей
Одеської обл.);
Мозкова атака «Як множити ВЕЛИКІ числа?» (Тернопільська ОБД);
Наукове досьє «Математикиня і філософиня Гіпатія» (Бібліотека-філія № 19 ЦБС для дітей м. Львова);
Науково-пізнавальна круговерть «Навіщо нам потрібна математика?» (КЗК «Донецька ОБД»);



Науково-розважальний квест «Математика на кожен день» (Бібліотека для дітей КУ «Кельменецька ПБ»
Кельменецької селищної ради Чернівецької обл.);
Пізнавальна година «Математичні чудеса та таємниці» (МБД Іллінецької міської мультимедійної
бібліотеки Іллінецької міської ОТГ Вінницької обл.);
Пізнавальна година «Цікаві факти математики»» (Ялтинська селищна бібліотека для дітей КЗ
«Мангушська ПБ» Мангушської селищної ради Донецької області);
Пізнавальна година « Математика на папері у клітинку» (КЗ «Львівська ОБД» Львівської ОР);
Пізнавальна година «Ключі від форту «Математика» (Бібліотека-філія № 13 ЦБС для дітей м. Львова);
Пізнавальна година «Клубочок математичних заморочок» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);
Пізнавальна гра «Математика атакує» (Бібліотека-філія № 4 ЦБС для дітей м. Львова);
Пізнавальна гра «Танграмні візерунки» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);
Пізнавальна гра «Множення – без проблем!» (Тернопільська ОБД);
Пізнавальний калейдоскоп «Чому потрібно вивчати математику» (Ялтинська селищна бібліотека для
дітей КЗ «Мангушська ПБ» Мангушської селищної ради Донецької області);
Пізнавальний сніданок «Маленьким математикам» (Володимир-Волинська МБД Волинської обл.);
Пізнавальні історії «Дітям про людей науки. Архімед» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
Пізнавальні історії «Загадковий Піфагор» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
Пізнавальні історії «Поезія математики. Софія Ковалевська» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
Пізнавальні історії «Винахідливість — природний стан дітей» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
Піраміда знань «Книга розум, знання успіх» (Бібліотека-філія № 3 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»);
Подорож-гра «Цифри у казках» (Гадяцька бібліотека для дітей Полтавської обл.);



Подорож-гра «Цифри в казках» (Івано-Франківська ОБД);
Подорож у часі «12 фактів про математику та цікаві наукові знахідки» (Мангушська бібліотека для дітей
КЗ «Мангушська ПБ» Мангушської селищної ради Донецької області);
Презентація «Математика у повсякденному житті» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
Презентація книг «Це зробила вона» і «Це теж зробила вона» (про відомих жінок України, в тому
числі математикинь Марину В'язовську та Ніну Вірченко) (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач»
Запорізької ОР);
Презентація висловів «Чому потрібно вивчати математику» (Новомиколаївська селищна бібліотека для
дітей Запорізької обл.);
Презентація книги Алли Сокол «Математика навколо тебе» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
Пригоди просторами логіки «Країна мудреців» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської
ОР);
Проєкт «Науковий пікнік» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
Розумова розминка «Математичні віночки» (Берегометська селищна бібліотека для дітей Чернівецької
обл.);
Слайд-бесіда «Піфагор та його теорема» (КУ «Чернівецька ОБД»);
Спринт-конкурс «Математичні заманухи» (Бібліотека-філія № 26 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
Тематична бесіда «Математика в професії і в житті» (КЗ «Львівська ОБД» Львівської ОР);
Тематична бесіда за книгою Кузька Кузякіна «Що таке математика» (КЗ «Львівська ОБД» Львівської ОР);
Тематична виставка «Видатні математики» (Яготинська МБД Яготинської ПБ Яготинської міськради
Київської обл.);
Тематична година «Українські математики» (КЗ КОР «Київська ОБД»);



Тематична година «Цікава наука – математика» (Кагарлицька МБД Кагарлицької міськради Київської обл.);
Урок «Математика на шахівниці» (Вінницька МБДЮ);
Урок «Крута математика» (Кіровоградська ОБД ім. Т. Г. Шевченка);
Урок-вікторина «Вчися! Дізнайся! Дивуйся!» (Бібліотека-філія для дітей ПБ Кролевецької міськради
Сумської обл.);
Урок-гра «Математика – наука інтелектуальна» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);
Урок-гра «Математичні перегони» (Печеніжинська бібліотека-філія для дітей ім. В. Грабовецького Івано-
Франківської обл.);
Урок-подорож «Країна «Математика» (Устинівська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
Усний журнал «Цікаві сторінки історії математики» (Бібліотека для дітей ЦБС Сокирянської міськради
Чернівецької обл.);
Хвилинка-вікторинка «У світі цікавої математики» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва);
Цикл флеш-ігор «Вивчаємо математику — граючись!» (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова);
ART-урок «Геометричні візерунки» (Бібліотека-філія № 35 ЦБС для дітей м. Львова);
ВООК-тизер «Числа пояснюють усе і навіть більше» (Бібліотека-філія № 3 ЦБС для дітей м. Львова);
Web-огляд «Корисні математичні сайти» (Бібліотека-філія № 9 ЦБС для дітей м. Львова).

Заходи у форматі онлайн:

Онлайн-проєкт «Крута математика» (НБУ для дітей);
Онлайн-вікторина «Кращий знавець математики» (Вільнянська РБД Запорізької обл.);



Онлайн-вікторина «Жінки-математики України» (КЗ КОР «Київська ОБД»);
Онлайн-вправа «Видатні математики світу» (Гайворонська бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ «Гайворонська
МПБ» Кіровоградської обл.);
Онлайн-галерея «Видатні люди і математика» (МБДЮ Новокаховської ЦБС Херсонської обл.);
Онлайн-гра «Математичний всезнайко» (ЦБД ім. М. Горького КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);
Онлайн-журнал «PRO математику» (Бібліотека для дітей м. Червонограда Львівської обл.);
Онлайн-пауза «Рахівничка для малят» (Лубенська бібліотека для дітей ім. О. Донченка Полтавської обл.);
Онлайн-подорож «Цікаві факти про науку математику» (Коростишівська бібліотека для дітей
Житомирської обл.);
Онлайн-презентація «Жива математика» (КЗ «МБД» Вільногірської міськради Дніпропетровської обл.);
Онлайн-презентація «Математика у повсякденному житті» (Мангушська бібліотека для дітей КЗ
«Мангушська ПБ» Мангушської селищної ради Донецької області);
Онлайн-презентація «Цікаві факти з життя вчених-математиків» (Малинська МБД Житомирської обл.);
Онлайн-презентація «Роль цифр в житті людини» (Бібліотеки-філії для дітей Полтавської МЦБС);
Онлайн-презентація «Таємниці та загадки трикутника» (Бібліотеки-філії для дітей Полтавської МЦБС);
Онлайн-презентація «Фокуси з числами» (Тернопільська ОБД);
Онлайн-презентація «Лінійка, Циркуль та їх пригоди» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки»
Херсонської ОР);
Онлайн-публікація «Бібліокрихітка» (ЦБД ім. О. Купріна «Дружківська МЦБ ім. Лесі Українки» Донецької
обл.);
Онлайн-п’ятихвилинка «Математика на щодень» (Лубенська бібліотека для дітей ім. О. Донченка
Полтавської обл.);
Онлайн-тест «Спробуй розв’язати» (Бібліотека-філія для дітей ЦБС Енергодарської міськради Запорізької обл.).


