
Заходи спеціалізованих бібліотек України для дітей
з нагоди відзначення 300-річчя від дня народження 

Григорія Сковороди

Постанова ВР України від 04.11.2020 року № 973-ІХ  
«Про відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди»



Видавнича діяльність:

Альманахи: «Мудрець світу» (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова);

«Український Сократ» (бібліотека-філія № 4 ЦБС для дітей м. Львова);

«Пам’ять живе в діянні» (КУ «Чернівецька ОБД»).

Бібліографічні пам’ятки: «Він сіяв розум між людьми» (Любарська бібліотека для дітей Любарської селищної ТГ Житомирської обл.);

«Правила життя Григорія Сковороди» (Малинська МБД Житомирської обл.).

Бібліографічний дайджест «Шлях мудреця» (бібліотека-філія для дітей КЗ «Центральна публічна бібліотека Долинської міської ради»

Кіровоградської обл.).

Біобібліографічні покажчики: «Не тіло, а душа є людиною: три сторіччя Григорія Сковороди» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка

м. Миколаєва);

«Нерівна всім рівність» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного).

Буклети: «Афоризми Григорія Сковороди» (Гайворонська бібліотека-філія для дітей № 1 КЗ «Гайворонська міська публічна

бібліотека» Кіровоградської обл.);

«Мудрець з пастушою сопілкою» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської обл.);

«І словом, і розумом, і життям своїм мудрець…» (Новомиргородська РБД Кіровоградської обл.);

«Народний Любомудр» (КЗ «Олександрівська бібліотека для дітей» Кіровоградської обл.);

«Мислитель, поет, педагог» (бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодської МЦБС Кіровоградської обл.);

«Мир утверджую в собі» (бібліотека-філія № 11 ЦБС для дітей м. Львова);

«Світ ловив мене, але не спіймав…» (Вараська МБД Рівненської обл.).

Методичні поради: «Григорій Сковорода — представник стилю» (КЗ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»);

«По шляху у вічність» (ЦДБ КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБС для дітей» Одеської обл.);



«Людина-університет» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР).

Інформаційний матеріал «Сад божественних пісень: лауреати Міжнародної літературної премії ім. Григорія Сковороди — 2021» (КЗК 

«Донецька ОБД»).

Методико-бібліографічні матеріали: «Світ ловив мене та не спіймав» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР);

«Сади пісень Григорія Сковороди» (КЗ КОР «Київська ОБД»);

«Мандрівний філософ-вільнодумець» (бібліотека-філія № 24 ЦБС для дітей м. Львова);

«Мені моя сопілка і вівця дорожчі царського вінця» (КЗ СОР «Сумська ОБД»);

«Григорій Сковорода: пророк, філософ, мандрівник» (ОКЗ «Харківська ОБД»).

Книжкові виставки:

«Український Сократ» (НБУ для дітей, Волинська ОБД);

«Народний мандруючий мудрець» (НБУ для дітей);

«Той блажен, хто споживає праць своїх достойний плід» (НБУ для дітей);

«Народний мудрець — Григорій Сковорода» (бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Ратнівської селищної ради 

Волинської обл.);

«Сковорода — людина, поет і вчитель добра» (Луківська МБД КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» Луківської селищної ради 

Волинської обл.);

«Великий філософ, поет — Григорій Сковорода» (Нововолинська міська бібліотека для дітей Нововолинської ЦБС Волинської обл.);

«Муза його як натхнення, слово його — заповіт: Григорій Сковорода» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

«Він мудрий словом, розумом, життям…» (бібліотека-філія № 5 КЗК «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської обл., Олевська МБД ЦБС Олевської міської ради Житомирської обл.);

«Людина на всі часи» (ОБДЮ Житомирської ОР);



«Людина, мислитель, поет» (Любарська бібліотека для дітей Любарської селищної ТГ Житомирської обл.);

«Мудрець, замріяний філософ до дальніх правнуків іде» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка, Хорошівська бібліотека для дітей 

Хорошівської селищної ради Житомирської обл.);

«Григорій Сковорода — музикант, композитор, співак» (Черняхівська бібліотека для дітей Черняхівської селищної ради Житомирської 

обл.);

«Особистість поза часом і простором» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

«Просвітницькими дорогами Григорія Сковороди» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» ЗОР);

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

«Світ Сковороди» (Вільнянська бібліотека для дітей КУ «Вільнянська ЦБС» Вільнянської міської ради Запорізької обл.);

«Батько української байки» (Новомиколаївська селищна бібліотека для дітей КЗ «Новомиколаївська ЦСБ» Новомиколаївської селищної 

ради Запорізької обл.);

«Григорій Сковорода: діалог через віки» (КЗ КОР «Київська ОБД»);

«Мислитель, поет, педагог» (бібліотека-філія №1 для дітей КЗ Білоцерківської міської ради «Білоцерківська МЦБС ім. П. Красножона» 

Київської обл., філія «Дитяча бібліотека» КЗ «Публічна бібліотека» Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської обл., КЗ ЛОР 

«Львівська ОБД», бібліотека для дітей Ізяславської міської ТГ Хмельницької обл., Ватутінська МБД Черкаської обл., дитяча публічно-

шкільна бібліотека КЗ «Централізована система публічно-шкільних бібліотек» Глибоцької селищної ТГ Чернівецької обл.);

«Григорій Сковорода — український Сократ» (міська бібліотека-філія для дітей № 1 КЗ «Боярська публічна бібліотека» Київської 

обл.);

«Світ мене ловив та не впіймав» (Васильківська МБД Київської обл., Кременецька міська бібліотека-філія для дітей Публічної 

бібліотеки ім. Ю.  Словацького Кременецької ТГ Тернопільської обл.);



«Григорій Сковорода — український філософ, поет, байкар» (бібліотека для дітей КЗ Іванківської сільської ради «Іванківська публічна 

бібліотека» Київської обл., Вишнівська міська бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Вишневої міської ради Київської 

обл., КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської обл., Великомихайлівська РБД КЗ «Великомихайлівська

ЦБС» Одеської обл., Захарівська бібліотека-філія для дітей Одеської обл.);

«Григорій Сковорода в українській національній і світовій культурі» (Володарська селищна бібліотека для дітей ім. М. Познанської КЗ 

Володарської сільської ради «Володарська селищна публічна бібліотека» Київської обл.);

«Григорій Сковорода: життя і творчість» (бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Макарівської селищної ради Київської обл.);

«Український Сократ — мандрівник за знаннями» (Миронівська бібліотека для дітей Київської обл.);

«Джерело духовної величі українського народу» (міська бібліотека для дітей КЗ «Благовіщенська міська публічна бібліотека» 

Кіровоградської обл.);

«З іменем Сковороди крокуємо в майбутнє» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Вільшанської селищної публічної 

бібліотеки ім. Л. Горячко Вільшанської селищної ради Кіровоградської обл.);

«І словом, і розумом, і життям своїм мудрець: філософ-гуманіст Григорій Сковорода» (бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська

публічна бібліотека» Новгородківської селищної ради Кіровоградської обл., бібліотека-філія для дітей КЗ «Центральна публічна 

бібліотека Долинської міської ради» Кіровоградської обл., Тарутинська бібліотека для дітей Одеської обл., Цебриківська бібліотека для 

дітей КЗ «Великомихайлівська ЦБС» Одеської обл.);

«Григорій Сковорода — символ української мудрості» (Новомиргородська РБД Кіровоградської обл.);

«Сковороди зоря у вічність промовля» (дитяча філія Новоукраїнської центральної бібліотеки Кіровоградської обл.);

«Нащадкам із ХХІ століття…» (КЗ «Олександрівська бібліотека для дітей» Кіровоградської обл.);

«Григорій Сковорода сьогодні і назавжди» (ЦМБД Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);

«Мудрець, замріяний філософ, до дальніх правнуків іде» (Побузька МБД Побузької селищної ради Кіровоградської обл.);



«Григорій Савич Сковорода» (бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодської МЦБС Кіровоградської обл.);

«Філософ. Поет. Просвітитель» (КЗ «Міська дитяча бібліотека Світловодської міської ради» Кіровоградської обл.);

«Григорій Сковорода: життя і творчість» (Устинівська дитяча бібліотека КЗ «Устинівська ЦБС» Устинівської селищної ради 

Кіровоградської обл.);

«Байки Григорія Сковороди» (бібліотека-філія № 3 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

«Григорій Сковорода: мандруємо за щастям» (бібліотека-філія № 11 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

«На зламі двох світів» (бібліотека-філія № 22 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);

«Мандрівний філософ» (бібліотека-філія для дітей Овідіопольської селищної ради Одеської обл., Чорноморська МБД Одеської обл., 

Почаївська МБД «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради Тернопільської обл., Прилуцька МБД ім. Павла Білецького-Носенка 

Чернігівської обл., бібліотека-філія № 5 КУ Ізмаїльської міської ради ЦБС для дітей Одеської обл.);

«Григорій Сковорода — життя у пошуках істини» (бібліотека-філія для дітей смт Суворове Одеської обл.);

«Мудре його слово жило, живе і житиме» (КЗ «Рівненська ОБД» РОР);

«Найцінніший твір — його життя» (ЦБД м. Рівне);

«Поетичне втілення мудрості народної» (КЗ СОР «Сумська ОБД»);

«Особистість поза часом і простором» (дитяча бібліотека-філія КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.);

«Світлий геній українського слова» (дитяча бібліотека-філія «Публічної бібліотеки ім. Л. Новиченка» Липоводолинської селищної ради 

Сумської обл.);

«Людина-університет» свого часу» (ЦБД КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);

«Григорій Сковорода — геніальний просвітитель на всі часи» (Збаразька бібліотека-філія для дітей КУ «Публічна бібліотека 

Збаразької міської ради» Збаразької ТГ Тернопільської обл.);



«Григорій Сковорода — джерело духовної величі українського народу» (ЦБД у складі центральної публічної бібліотеки м. 

Монастириська Монастириської ТГ Тернопільської обл.);

«В саду божественних  пісень Григорія Сковороди» (Скалатська ЦБД Скалатської ТГ Тернопільської обл.);

«Григорій Сковорода як символ української духовності» (бібліотека-філія № 15 для дітей ЦБС Хмельницької міської ТГ);

«Він жив, як вчив, і вчив, як жив» (бібліотека-філія № 1 для дітей Нетішинської міської ТГ Хмельницької обл.);

«Невідомий Григорій Сковорода» (бібліотека для дітей Шепетівської міської ТГ Хмельницької обл.);

«Пророк, філософ, містик…» (бібліотека-філія № 14 для дітей ЦБС Хмельницької міської ТГ);

«Він мудрий словом, розумом, життям…» (бібліотека для дітей Славутської міської ТГ Хмельницької обл.);

«І словом, і розумом, і життям своїм мудрець…» (Черкаська ЦМБД);

«Людина, мислитель, поет» (спеціалізована бібліотека-філія для дітей ім. Т. Шевченка Смілянської МЦБС Черкаської обл.);

«Чисте серце й дух віри» (КЗ «Чернігівська ОБД» ЧОР);

«Народний мудрець — Григорій Сковорода» (дитяча бібліотека Срібнянської селищної ради Чернігівської обл.).

Культурно-просвітницькі заходи:

Бенефіс книги «Григорій Сковорода — дітям» (НБУ для дітей);

Бібліосковородіада «Сковородинівські вештанки» (НБУ для дітей);

Бук-симпатія «Байки Григорія Сковороди в малюнках-загадках Анни Сезон»: зустріч з ілюстратором книги «Григорій Сковорода —

дітям» Анною Сезон (НБУ для дітей);

Виставка творів заслуженого художника України Генрі Ягодкіна «Основи», присвячена 300-річчю від дня народження Григорія 

Сковороди (НБУ для дітей);



Відеофактаж «Сковорода: український Сократ сучасного покоління» у рамках медіапроєкту «Твори і творці» (НБУ для дітей);

Відкритий мікрофон «Друже мій, не зневажай байкарства» (НБУ для дітей);

Всеукраїнський конкурс «Лідер читання» в рамках відзначення 300-річчя від дня народження Г. Сковороди (НБУ для дітей);

Ескізи мистецького життя «Григорій Сковорода — музикант» (НБУ для дітей);

Квіз «Торбинка мудрості» (НБУ для дітей);

Краєзнавчий диліжанс «Григорій Сковорода і Київ» (НБУ для дітей);

Літературно-музична феєрія «Той блажен, хто споживає праць своїх достойний плід» (НБУ для дітей);

Літературно-мистецький відеокешинг «Всесвіт української філософії — Григорій Сковорода» (НБУ для дітей);

Поетично-філософський колаж «Святість життя — тільки в справах» (НБУ для дітей);

Читацькі перегони «Сковорода: уроки мудрого життя» (НБУ для дітей, Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав»);

Арт бук О. Виженка «Григорій Сковорода — дітям» (бібліотека-філія № 4 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);

Бібліоовація «Мандрівний філософ — Григорій Сковорода» (бібліотека-філія № 8 КЗК «Міська дитяча бібліотека» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської обл.);

Бібліозустрічі: «Особистість поза часом і простором» (бібліотека-філія № 3 КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБС для дітей» Одеської 

обл.);

«Світ ловив та не спіймав» (бібліотека-філія № 2 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС» Тернопільської міської ради);

Бібліошпаргалка з циклу заходів «Онлайн-бібліопортфель» «Григорій Сковорода — мандрівний учитель життя» (КЗ «Запорізька ОБД 

«Юний читач» ЗОР);

Букмаркер «Просвітитель, філософ, поет» (ЦБД КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);



Буктрейлери: «Заповіти філософа» (бібліотека-філія для дітей КЗ «Центральна публічна бібліотека Долинської міської ради» 

Кіровоградської обл.);

«Світ байок Григорія Сковороди» (бібліотека-філія для дітей смт Суворове Одеської обл., КЗ СОР «Сумська ОБД»).

Вебпрезентації: «Афоризми Григорія Сковороди» (Нововолинська МБД Нововолинської ЦБС Волинської обл., бібліотека для дітей 

Полонської міської ТГ Хмельницької обл.);

«Мудрець, задуманий філософ до дальніх правнуків іде» (бібліотека-філія № 6 КЗК «Міська дитяча бібліотека» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської обл.);

«Світ ловив мене, але не спіймав» (Вільнянська бібліотека для дітей КУ «Вільнянська ЦБС» Вільнянської міської ради 

Запорізької обл., філія «Дитяча бібліотека» КЗ «Публічна бібліотека» Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської 

обл., бібліотека-філія № 8 для дітей Кам’янець-Подільської МЦБС Хмельницької обл., Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. 

Шевченка, Шацька бібліотека для дітей Шацької публічної бібліотеки Волинської обл., КЗ «Міська дитяча бібліотека 

Світловодської міської ради» Кіровоградської обл.);

«Сковородинськими місцями Київщини» (КЗ КОР «Київська ОБД», Дрогобицька МБД Львівської обл.);

«Безмежний світ Григорія Сковороди» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка, ЦБД Куяльницької селищної ради 

Одеської обл.);

«Він сіяв слово між людьми» (бібліотека-філія для дітей № 13 МЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

«Сила байок Григорія Сковороди» (бібліотека-філія № 13 ЦБС для дітей м. Львова);

«Культовий українець» (бібліотека-філія № 35 ЦБС для дітей м. Львова);

«Таємниці життя великого українця» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

«Великий народний мислитель» (бібліотека-філія № 4 КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБС для дітей» Одеської обл.);

«Лицар духовності» (Болградська РБД КУ «Болградської РЦБС» Одеської обл.);



«Творчий доробок Григорія Сковороди» (бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);

«Подорож до Григорія Сковороди» (Звенигородська бібліотека для дітей Черкаської обл.);

Відеомандрівки: «Чесність, любов і лад у байках Григорія Сковороди» (бібліотека-філія № 20 КЗК «Міська дитяча бібліотека» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської обл.);

«Мандруючи вулицями міста» (Вишнівська міська бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Вишневої 

міської ради Київської обл.);

«Пам’ятники Григорію Сковороді» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Вільшанської селищної публічної 

бібліотеки ім. Л. Горячко Вільшанської селищної ради Кіровоградської обл.);

«Барви слова родоначальника української байки» (бібліотека-філія № 4 ЦБД м. Львова);

«Мандрівний фiлософ» (бібліотека-філія № 4 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

«Видатна постать історії» (бібліотека-філія для дітей Овідіопольської селищної ради Одеської обл.);

«Григорій Сковорода — перший український байкар» (Збаразька бібліотека-філія для дітей КУ «Публічна бібліотека 

Збаразької міської ради» Збаразької ТГ Тернопільської обл.);

«Сміючись, говорити правду» (бібліотека для дітей Старосинявської селищної ТГ Хмельницької обл.);

«З іменем Сковороди крокуємо в майбутнє» (КУ «Чернівецька ОБД»);

«Неспійманий світом» (спеціалізована міська бібліотека-філія для дітей Хотинської міської ради Чернівецької обл.);

«Шляхами Григорія Сковороди» (КЗ «Чернігівська ОБД» ЧОР).

Вікіцитатник «І мудрий часто спотикається» (бібліотека-філія для дітей № 19 МЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.).

Вікторини: «Мудрішаймо зі Сковородою» (бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ Білоцерківської міської ради «Білоцерківська МЦБС ім. П. 

Красножона» Київської обл.);



«Стежками мандрівного філософа» (дитяча філія Новоукраїнської центральної бібліотеки Кіровоградської обл., МБД КЗ 

«Благовіщенська міська публічна бібліотека» Кіровоградської обл., бібліотека-філія № 12 для дітей ЦБС Хмельницької 

міської ТГ, КЗ «Закарпатська ОБДЮ» ЗОР, бібліотека для дітей Старокостянтинівської міської ТГ Хмельницької обл., 

бібліотека-філія № 2 КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБС для дітей» Одеської обл., бібліотека для дітей КЗ «Публічна 

бібліотека» Макарівської селищної ради Київської обл., Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Вільшанської 

селищної публічної бібліотеки ім. Л. Горячко Вільшанської селищної ради Кіровоградської обл., Троїцька бібліотека для 

дітей Любашівської ЦБС Одеської обл.);

«Григорій Сковорода: глибина та незбагненність» (бібліотека-філія № 29 ЦБД м. Львова, КЗ «Олександрівська бібліотека 

для дітей» Кіровоградської обл.);

«Афоризми генія» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

«Він приходить до нас сучасником» (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»).

Віртуальні перегляди: «Буквар миру» (Бориспільська МБД Київської обл.);

«Він жив, як вчив, і вчив, як жив» (Бородянська бібліотека для дітей Київської обл.);

«Сковорода від А до Я» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської обл., 

Бахмацька міська бібліотека-філія для дітей КЗ «Бахмацька публічна бібліотека» Бахмацької міської ради 

Чернігівської обл.);

«Мудрець, замріяний філософ до дальніх правнуків іде» (бібліотека-філія № 7 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. 

Хоменка);

«Сад Григорія Сковороди» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка).

Години читання: «Григорій Сковорода: шлях мудреця» (Володимир-Волинська МБД Волинської обл.);



«Прихильник простоти й найвищої свободи» (бібліотека-філія для дітей Публічної бібліотеки Камінь-Каширської міської 

ради Волинської обл.);

«Вселюдський мудрець з українським серцем» (Нововолинська МБД Нововолинської ЦБС Волинської обл.);

«Григорій Сковорода — неординарна особистість» (КЗ КОР «Київська ОБД»);

«Я хочу почитати вам твори Григорія Сковороди» (бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська публічна бібліотека» 

Новгородківської селищної ради Кіровоградської обл.);

«Світ байок Григорія Сковороди» (Новоархангельська бібліотека-філія для дітей КЗ «Центральна публічна бібліотека» 

Новоархангельської селищної ради Кіровоградської обл., Новомиколаївська селищна бібліотека для дітей КЗ 

«Новомиколаївська ЦСБ» Новомиколаївської селищної ради Запорізької обл.);

«Чиж і Щиглик», «Лев і Мавпи», «Жайворонки» зі збірника «Байки» (ЦМБД Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);

«Великі українці: Григорій Сковорода» (Устинівська дитяча бібліотека КЗ «Устинівська ЦБС» Устинівської селищної ради 

Кіровоградської обл.);

«Григорій Сковорода: пророк, філософ, мандрівник» (бібліотека для дітей Новоушицької селищної ТГ Хмельницької обл.);

«Живе в легендах нашого народу мислитель Григорій Сковорода» (Драбівська дитяча бібліотека Черкаської обл.);

«Мудрець, замріяний філософ…» (бібліотека-філія № 2 для дітей КБУ «Чернівецька ЦБС»);

День генія «Благословенні ви, сліди мандрівника Сковороди…» (ЦДБ КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБС для дітей» Одеської обл.).

Життєві паралелі «Духовна велич Григорія Сковороди і сучасність» (бібліотека-філія № 21 ЦБС для дітей м. Львова).

Інтерактивні плакати: «Мудрості вселюдської скарбниці відкривав» (бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» 

Рожищенської міської ради Волинської обл.);

«Безмежний світ Григорія Сковороди» (дитяча бібліотека КЗК «Жовтоводська ЦБС» Дніпропетровської обл.);

«Український Сократ» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» ЗОР, Володимирецька бібліотека для дітей Рівненської обл.)



«Афоризми Григорія Сковороди» (Вільнянська бібліотека для дітей КУ «Вільнянська ЦБС» Вільнянської міської 

ради Запорізької обл.);

«Бери вершину — матимеш середину» (бібліотека-філія № 3 ЦБД м. Львова);

«Не тіло, а душа є людиною» (бібліотека-філія № 5 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

«Народний мудрець — Григорій Сковорода» (ЦМБД КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);

«Крилаті думки Григорія Сковороди» (бібліотека-філія № 5 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС» Тернопільської 

міської ради);

«Григорій Сковорода — символ української мудрості» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

«Мандрівний філософ» (Чигиринська бібліотека для дітей Черкаської обл.).

Інформаційні колажі: «Видатний український просвітитель» (Любарська бібліотека для дітей Любарської селищної ТГ Житомирської 

обл.);

«Поет, учитель і творець притч» (Бердичівська бібліотека-філія для дітей № 7 Публічної бібліотеки з філіями 

Бердичівської міської ТГ Житомирської обл., бібліотека-філія № 3 для дітей КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської 

обл., бібліотека-філія № 6 для дітей Кам’янець-Подільської МЦБС Хмельницької обл., бібліотека для дітей 

Вижницької міської ради Чернівецької обл., Баришівська бібліотека для дітей Баришівської ЦБС відділу культури 

та туризму Баришівської селищної ради Київської обл., Почаївська МБД «Публічна бібліотека» Почаївської 

міської ради Тернопільської обл.);

«Не спійманий світом» (Обухівська центральна публічна бібліотека для дітей Обухівської міської ради Київської 

обл.);

«Цікаві факти із життя Григорія Сковороди» (Яготинська ЦБД Яготинської ЦБС Київської обл.);



«Завжди сучасний Сковорода» (Новоархангельська бібліотека-філія для дітей КЗ «Центральна публічна 

бібліотека» Новоархангельської селищної ради Кіровоградської обл.);

«Григорій Сковорода — людина світу» (бібліотека-філія № 3 ЦБД м. Львова);

«Символ української мудрості» (Публічна бібліотека для дітей м. Радехів Львівської обл.);

«Григорій Сковорода — прозорливе око віра та істина» (сільська бібліотека для дітей с. Старокозаче Білгород-

Дністровської ЦБС Одеської обл.);

«Сковороди зоря у вічність промовляє» (дитяча бібліотека-філія «Публічної бібліотеки ім. Л. Новиченка» 

Липоводолинської селищної ради Сумської обл.);

«Видатна постать української культури» (бібліотека для дітей Волочиської міської ТГ Хмельницької обл.);

«Мандрівний учитель життя» (КЗ «ОБД» ЧОР);

«Загадковий Сковорода» (бібліотека для дітей ім. О.П. Довженка Чернігівської МЦБС);

Калейдоскопи цікавих фактів: «Невловимий світу цього» (Горохівська МБД Волинської обл.);

«Пізнай себе і ти пізнаєш світ» (Олевська МБД ЦБС Олевської міської ради Житомирської обл.);

«Той, в кого совість, як чистий кришталь» (Таращанська бібліотека для дітей КЗ Таращанської міської 

ради «Таращанська ЦБС» Київської обл.);

«Наш Сковорода» (ЦБД м. Львова);

«Хіпстер чи мандрівний філософ-містик?» (бібліотека-філія № 22 ЦБД м. Львова);

«Великий мислитель українського народу» (бібліотека для дітей Понінківської селищної ТГ Хмельницької 

обл.);

«Сковорода: цікаві факти про українського мандрівника» (дитяча бібліотека ЦБС Сокирянської міської 

ради Чернівецької обл.).



Квести: «Невтомний шукач свободи і щастя» (ОБДЮ Житомирської ОР);

«Чи знаєш ти твори Григорія Сковороди?» (Великомихайлівська РБД КЗ «Великомихайлівська ЦБС» Одеської обл.);

«Що шукав Сковорода в Європі?..» (КЗ «Чернігівська ОБД» ЧОР).

Кросенс «Григорій Сковорода: шлях мудреця» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка).

Лепбук «Секрети щастя Григорія Сковороди» (Яготинська ЦБД Яготинської ЦБС Київської обл.).

Літературні заходи: «Мандрівник за щастям» (Волинська ОБД, ЦБД КЗ Білоцерківської міської ради «Білоцерківська МЦБС ім. П. 

Красножона» Київської обл., Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Вільшанської селищної публічної 

бібліотеки ім. Л. Горячко Вільшанської селищної ради Кіровоградської обл., Гайворонська бібліотека-філія для 

дітей № 1 КЗ «Гайворонська міська публічна бібліотека» Кіровоградської обл., Новомиргородська РБД 

Кіровоградської обл.);

«Славетний син українського народу» (Волинська ОБД);

«Філософія життя і творчості «українського Сократа» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

«Шанує мудреця нова Вкраїна, стежок до нього час не замете» (бібліотека-філія № 10 КЗК «Міська дитяча 

бібліотека» Криворізької міської ради Дніпропетровської обл.);

«Про мудру іграшку, що в собі ховає силу, або Про байки Григорія Сковороди» (бібліотека-філія № 3 КЗК «Міська 

дитяча бібліотека» Криворізької міської ради Дніпропетровської обл.);

«Господар саду божественних пісень» (Івано-Франківська ОБД, Ружинська селищна бібліотека для дітей КЗ 

«Ружинська публічна бібліотека» Ружинської селищної ради Житомирської обл.);

«Одне мені тільки близьке, вигукну я: о школо, о книги» (міська бібліотека-філія для дітей № 1 КЗ «Боярська 

публічна бібліотека» Київської обл.);



«Життя та творчість українського поета, філософа, особистості» (філія «Витязівська сільська бібліотека для дітей» 

КЗ «Публічна бібліотека» Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської обл., Устинівська дитяча бібліотека КЗ 

«Устинівська ЦБС» Устинівської селищної ради Кіровоградської обл.);

«Григорій Сковорода — джерело духовної величі українського народу» (дитяча філія Новоукраїнської центральної 

бібліотеки Кіровоградської обл.);

«Чарівна сопілка, або Дитинство Григорія Сковороди» (КЗ «Олександрівська бібліотека для дітей» Кіровоградської 

обл.);

«Альфа і омега Григорія Сковороди» (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова);

«Сковороди зоря у вічність промовляла» (Захарівська бібліотека-філія для дітей Одеської обл., Монастирищенська

бібліотека для дітей Черкаської обл.);

«Він мудрий словом, розумом, життям…» (Березнівська бібліотека-філія для дітей Рівненської обл.);

«Вічний мандрівник Григорій Сковорода» (бібліотека-філія № 4 для дітей ЦБС Хмельницької міської ТГ);

«Уклін великому мудрецю, письменнику, педагогу Григорію Сковороді» (бібліотека для дітей Городоцької міської 

ТГ Хмельницької обл.);

«Українець світового масштабу» (Берегометська селищна бібліотека для дітей Чернівецької обл.);

Мелодійна панорама «Григорій Сковорода: музичний код творчості» (бібліотека-філія № 42 ЦБС для дітей м. Львова).

Мовознавчі вітальні: «Звучи, лунай, рідна мово» до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди (Вінницька ОБЮ);

«Григорій Сковорода — просвітитель, гуманіст, філософ і поет» (Шацька бібліотека для дітей Шацької публічної 

бібліотеки Волинської обл.);

«Мудре слово українського Сократа» (бібліотека-філія № 10 ЦБС для дітей м. Львова, бібліотека-філія № 45 КУ 

«МЦБС для дітей» м. Одеси);



«Пізнай в собі людину» (Кременецька міська бібліотека-філія для дітей Публічної бібліотеки ім. Ю. Словацького 

Кременецької ТГ Тернопільської обл.);

«Стежки життя Григорія Сковороди» (Корсунь-Шевченківська бібліотека для дітей Черкаської обл.);

Мультпосиденьки «Як Сковорода з матриці вийшов» за мультсеріалом «Книга-мандрівка. Україна» (Уманська ЦМБД Черкаської обл.).

Онлайн-конференція «Сковородинівське коло: мандри з філософом» (ОКЗ «Харківська ОБД»).

Онлайн-читання: «З історії однієї книги: байки Харківські» (Волинська ОБД);

«Мудрі поради Григорія Сковороди» (бібліотека для дітей Маневицької публічної бібліотеки Маневицької селищної 

ради Волинської обл.);

«Козлятко і вовк-флейтист» (ЦБД м. Львова);

«Світ байок та афоризмів» (Захарівська бібліотека-філія для дітей Одеської обл., бібліотека-філія № 4 для дітей КУ 

«Тернопільська МЦБС» Тернопільської міської ради);

«Сковорода, ким він був?» (Підволочиська бібліотека для дітей Підволочиської селищної ради Тернопільської обл.);

«По мудре слово до Сковороди» у рамках аудіо проєкту «Читай рідне. Читай рідною» (КЗ «Чернігівська ОБД» ЧОР);

Поетичні перформанси: «Із саду божественних пісень» (бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Ковельської територіальної 

громади Волинської обл., ЦМБД МЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.,  КУ «Одеська ОБД ім. В. 

Катаєва», Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

«Поетичний доробок Григорія Сковороди» (Овруцька дитяча бібліотека Овруцької міської ради Житомирської 

обл.);

«Велич постаті філософа» (Вишнівська міська бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Вишневої 

міської ради Київської обл., бібліотека-філія для дітей Берестечківської центральної бібліотеки Волинської 

обл., бібліотека-філія № 24 ЦБС для дітей м. Львова.);



«Великий мислитель українського народу» (Трускавецька МБД Львівської обл.);

«Шлях до щастя» (бібліотека-філія № 9 ЦБД м. Львова);

«Перший «гіпі» у світі — Григорій Сковорода» (бібліотека-філія № 23 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);

«Обличчя української історії» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);

«Невтомний шукач свободи і щастя» (бібліотека-філія № 3 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС» Тернопільської 

міської ради);

«Григорій Сковорода — символ мудрості української землі» (Христинівська бібліотека для дітей Черкаської 

обл., Вишгородська міська бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека Вишгородської міської ради» 

Київської обл.).

Поетичні флешмоби: «Місія посланця» (бібліотека для дітей Маневицької публічної бібліотеки Маневицької селищної ради Волинської 

обл.);

«Сковородинівські афоризми» (Побузька МБД Побузької селищної ради Кіровоградської обл., Сторожинецька 

бібліотека для дітей КЗ «Сторожинецька бібліотечна система» Сторожинецької міської ради Чернівецької 

обл.);

«#Сковорода300 #Мудрість_на_щодень» (КЗ ЛОР «Львівська ОБД»);

«Світогляд Григорія Сковороди» (бібліотека-філія № 36 ЦБД м. Львова);

«#Григорій_Сковорода» (бібліотека-філія для дітей Жовківської міської ради Львівської обл.).

Презентація книг: «Сковорода від А до Я» (ЦБД КУ «Тернопільська МЦБС» Тернопільської міської ради);

«Предтеча» Василя Шевчука  (бібліотека-філія № 27 ЦБС для дітей м. Львова).

Філософські роздуми: «Слідами генія Сковороди» (Волинська ОБД);

«Григорій Сковорода для дітей» (КЗ ЛОР «Львівська ОБД»);



«Невтомний шукач свободи і щастя» (ЦБД у складі центральної публічної бібліотеки м. Монастириська 

Монастириської ТГ Тернопільської обл.);

«Перлини мудрості його в байках» (Кельменецька дитяча бібліотека КУ «Кельменецька публічна бібліотека» 

Кельменецької селищної ТГ Чернівецької обл.).

Цикл заходів «Сковородинські бесіди» за участі засновника «Школи розширеного світогляду» Остапа Стека (бібліотека-філія № 19 

ЦБС для дітей м. Львова).

Ювілейні довідки: «Глибина та важливість постаті Григорія Сковороди» (бібліотека для дітей Деражнянської міської ТГ Хмельницької 

обл.);

«Видатна постать української історії» (ЦМБД Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.).

Book-рефлексія «Григорій Сковорода — мандрівний філософ» (ЦБД Чемеровецької селищної ТГ Хмельницької обл.).

Skovoroda Day «Він мудрий словом, розумом, життям» (бібліотека-філія для дітей № 12 МЦБС м. Кропивницького Кіровоградської 

обл.).

#СЛОВОстрім «Skovorodathebest» (ЦБД Чемеровецької селищної ТГ Хмельницької обл.).


