
 

Заходи спеціалізованих бібліотек України для дітей, 
присвячені відзначенню 25-ї річниці незалежності України 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 Національна бібліотека України для дітей 

 
Всеукраїнський конкурс дитячої творчості до 25-річчя незалежності України «Мрії про Україну: дитячий погляд». 

Літературний диліжанс «Українцем я зовуся і цим іменем горжуся». 
Виставка-подорож «Україна — це твоя Батьківщина». 

Інформаційно-методичне видання «Вітчизна — ось і альфа, і омега» (До 25-річчя незалежності України). 
 

 Заходи для організаторів дитячого читання 

 

Методичні рекомендації бібліотечним працівникам щодо організації та проведення заходів, присвячених 25-річчю 
незалежності України «Моя Україна: прекрасна і незалежна» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 

Методико-бібліографічний матеріал до року М.Грушевського та 25-ї річниці Дня Незалежності України «Не можна 
зупинити націю...» (Львівська ОБД). 

 

 



 Світ, побачений крізь книгу, Eyes-stopper  
 

Віртуальна книжкова виставка «Нові імена нової країни» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
Книжкова виставка «Хай буде вільна Україна, на всі віки, на всі часи» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 
Книжкова виставка «Навіки слава Україні, героям слава на віки» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 

Виставка-діалог «Майбутнє України у наших руках» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 
Книжкова виставка «Ми — були! Ми — є! Ми — будемо!» (Жмеринська бібліотека сімейного читання, 

Вінницької обл.). 
Ювілейна виставка «Моя прекрасна горда країна» (Львівська ОБД). 
Книжкова виставка-вітання «Зі святом тебе, Україно моя!» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 

Виставка-огляд «Воля вистраждана кров'ю» (Гребінківська МБД Васильківської РЦБС Київської обл.). 
Виставка-подія «Україна вчора, сьогодні, завтра» (Мукачівська МДБ, Закарпатської обл.). 

Книжкова виставка  «Україно моя калинова, незалежності правда свята» (РБД Тарутинської ЦБС Одеської обл.). 
Книжкова виставка «За Україну, за її волю» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 
Книжкова виставка-перегляд «Блакиттю і житом увінчаний край, колиско моя, Україно!» (Рівненська ОБД). 

Книжкова виставка «Державний прапор — святиня України» (Чернівецька ОБД). 
Виставка-вікторина «З Україною в серці в життя я іду» (Яготинська РБД Яготинської РЦБС Київської обл.). 
Книжкова виставка «З Україною в серці» (Кіровоградська ОБД ім.Т.Г.Шевченка). 

Літературний колаж «Прапор вільної держави — найдорожча із святинь» (Волинська ОБД). 
Книжкова виставка «Ми діти твої Україно» (Вінницька РБД, Вінницької обл.). 

Книжкова виставка — експозиція «Рідна і єдина барвиста Україна!» (КЗК «Міська дитяча бібліотека» 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.). 
Книжкова виставка «Україно моя — незалежності правда свята» (Чернівецька РБД, Вінницької обл.). 

Книжково-документальна виставка-панорама «Україна — Незалежна держава Європи і світу» (Чернігівська ОБД 
ім. М. Островського). 

Книжкова виставка «Незалежна і єдина будь на віки Україно!» (Новоархангельська РБД Кіровоградської обл.). 
Книжкова виставка «Ми вільні діти  — вільної України» (Чернівецька ОБД). 
Книжкова виставка «Іменини в моєї України» (Голованівська РБД Кіровоградської обл.). 

Книжкова виставка-панорама «Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе» (Бібліотека-філія №12 КЗК 
«МДБ» м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.). 
Презентація куточку державності «Барвиста країна — моя Україна» (Гайсинська РБД, Вінницької обл.). 

Книжкова виставка «Батьківщина — то найкращий край» (Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка). 
Книжкова виставка «Наш стяг небесно-степовий» (Рівненська ОБД). 

Книжкова виставка «Незалежна та єдина наша ненька Україна» (Гайворонська РБД Кіровоградської обл.). 



Книжкова виставка-інсталяція «Нам пора для України жить!» (Чернігівська ОБД ім. М. Островського). 

Виставка-імена «Їх вклад у нашу державність» (Чернівецька ОБД). 
Книжкова виставка «Україна: від подиху століть до сьогодення» (Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка). 

Книжкова виставка-подорож «Пізнаємо Україну разом» (Чернігівська ОБД ім. М. Островського). 
Презентація книжково-ілюстративної виставки «Україна: історія незламного народу» (Рівненська ОБД). 
Тематична полиця  «Історія України в романах» (ЦМБД ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська, Донецької обл.). 

Книжкова виставка «Квітуча Україна — щаслива родина» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
 

 Бібліотечний non-stop 
 

Он-лайн акція «У серці кожної дитини живе любов до України» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
Фолькмайдан «Одну Батьківщину ми маємо — її Україною звуть» (Бібліотека-філія для дітей № 9 
Білоцерківської МЦБС Київської обл.). 

Інтелектуальний марафон «Україна — єдина країна» (Бібліотека-філія №9 КЗК «МДБ» м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровської обл.). 

Цикл читань «Україна. Мир. Свобода.» (Львівська ОБД). 
Фольк-фест «Люблю рідну Батьківщину — незалежну Україну» (Кіровоградська ОБД ім.Т.Г.Шевченка). 
Патріотичний день «Хай в серці кожної дитини, живе любов до України» (Королівська бібліотека-філія для 

дітей Виноградівської ЦБС, Закарпатської обл.). 
Флеш-моб «Прапор єдності» (Новгородківська РБД Кіровоградської обл.). 
Он-лайн акція «Книги української незалежності» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 

Пісенно-поетичний фестиваль «Моя Україна — вільна держава і з нею пов’язую долю свою» (Івано-Франківська 
ОБД). 

Флеш-моб «Ми — діти твої, Україно!» (Воловецька РБД Закарпатської обл.). 
Патріотична акція «Моє серце належить Україні» (ЦМБД ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська, Донецької обл.). 

 

 Літературні подорожі 
 

Історична мандрівка  «Живи і міцній, українська державо!» (Харківська ОБД). 
Геральдичний калейдоскоп «Краса та велич символів державних» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 

Бібліоподорож «Краса і велич символів державних» (Олександрівська РБД Кіровоградської обл.). 
Відеомандрівка «Незвичайні пам’ятники України» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 
Відео-мандрівка «Незвичайні пам’ятники України» (Закарпатська ОБДЮ). 

Медіаподорож «Ім’я твоє несем неначе скарб» (Центральна міська бібліотека ЦБС для дітей м. Львів). 
Мистецький екскурс «Кольори та мелодії українського свята» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 



Відеоподорож «Мальовнича Україно» (Дніпропетровська ОБД). 

Віртуальна подорож «Цікавими місцями України» (Голованівська РБД Кіровоградської обл.). 
Історична подорож  «Незалежна Україна — на всі віки, на всі часи» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

Літературний огляд-мандрівка «З Україною в думках і серці» (Великоберезнянська РБД, Закарпатської обл.). 
Мандрівка «Моя найкраща в світі сторона — чарівна неповторна Україна» (Липовецька РБД, Вінницької обл.). 
Відео-екскурсія «День Незалежності — історія і традиції святкування» (Чернівецька ОБД). 

On-line мандрівка «Це моя Україна одяглась, мов калина» (Кіровоградська міська бібліотека-філія № 19 для 
дітей). 

Краєзнавча експедиція «Батьківщино, земле рідна, ти навік у нас єдина!» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара 
м. Одеси). 
Фольк-мандрівка «На рушнику калина — спогади про долю України» (Івано-Франківська ОБД). 

Відеокруїз «Одну Батьківщину ми маємо — її Україною звуть» (Центральна міська бібліотека ЦБС для дітей 
м. Львів). 
Патріотичний калейдоскоп «Я — людина, ми — родина, дім наш — Україна» (Бібліотека-філія №20 КЗК «МДБ» 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.). 
Відео-подорож «Славетними місцями України» (МБД Ужгородської ЦБС, Закарпатської обл.). 

Віртуальна мандрівка «Моя вільна, незалежна Україна» (Новгородківська РБД Кіровоградської обл.). 
 

 Конкурси 
 

Конкурс малюнка «Україна — славний козацький край» (Бібліотека-філія №3 КЗК «МДБ» м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровської обл.). 

Мистецький конкурс листівок для дітей Харківщини, Донеччини і Луганщини «Дім. Родина. Батьківщина» в рамках 
Всеукраїнського Проекту культурної інтеграції «Український Донбас» (Харківська ОБД). 
Конкурс дитячих малюнків на асфальті «У жовто-блакитному вимірі» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки).  
Конкурс декламаторів «Калинова моя Україна» (Тячівська РБД, Закарпатської обл.). 

Конкурс малюнків на асфальті  «У моїм серці — Україна» (РБД Комінтернівської ЦБС Одеської обл.). 
Конкурс фоторобіт «Неосяжна моя Україно» (Новоукраїнська РБД Кіровоградської обл.). 

Конкурс «Україна! Я для тебе на світі живу!» (Бібліотека-філія №2 КЗК «МДБ» м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровської обл.). 
Конкурс малюнка «Україна — очима дітей» (Тиврівська РБД, Вінницької обл.). 

Творчий конкурс «Мрії про майбутнє моєї країни» (Бібліотека-філія №14 КЗК «МДБ» м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровської обл.). 
Конкурс ерудитів «Я люблю Україну» (Компаніївська РБД Кіровоградської обл.). 



 У країні цікавих уроків 
 

Година державності «Незалежній Україні — шана нині і повік» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 
Народознавча година  «Калина біля вікна» (МБД м. Чорноморськ, Одеської обл.). 
Поетична веселка «Слався рідна Україно, наша земле золота» (Волинська ОБД). 

Бесіда «Незалежна і єдина будь навіки, Україно!» (Чернівецька ОБД). 
Інформаційна година «Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться, живе» (Виноградівська дитяча 

бібліотека-філія № 3 Болградського р-ну Одеської обл.). 
Літературна година «Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщини» (Бібліотека-філія №19 МКЗК 
«ЦСБД» м. Дніпропетровськ). 

Година державності «Від князя — до президента» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 
Година державності «Хай в серці кожної дитини живе любов до України» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара 

м. Одеси). 
Година відкриттів «Диво з див, моя рідна Україна» (ЦМБД ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська, Донецької обл.). 
Історико-літературна година «На шляху до свободи та незалежності» (Барська РБД, Вінницької обл.). 

Поетична година  «Живи, моя державо, Україна» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 
Година патріотичного виховання «Коли у серці Україна — повік добром воно зігріте» (Рівненська ОБД). 
Історичні  читання  «Дітям про Україну» (РБД Саратської ЦБС Одеської обл.). 

Урок державності «Живи та міцній, українська державо!» (Берегівська РБД, Закарпатської обл.). 
Краєзнавча година «Україно моя, я для тебе на світі живу!» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 

Година державності «Хай у серці кожної дитини , живе любов до України» (Крижопільська РБД, Вінницької обл.). 
Урок державності «Краса і велич символів держави» (Черкаська ОБД). 
Година спілкування «По долині жито, по горі блакить» (Бібліотека-філія №15 МКЗК «ЦСБД» 

м. Дніпропетровськ). 
Година поезії «Живу тобою. Україно» (Томашпільська РБД, Вінницької обл.). 

Урок-свято «Не забувай, що Ти дитина, землі, що зветься Україна!» (Миронівська РБД Миронівської РЦБС 
Київської обл.). 
Година юного патріота «Немає кращої землі, ніж та, що зветься краєм рідним» (Бібліотека-філія № 3 ЦБС для 

дітей м. Львова). 
Година державності «Хай в серці кожної дитини живе любов до України» (Чернігівська ОБД ім. М. Островського). 
Урок державності «Незалежність — символ національної єдності» (Черкаська ОБД). 

Тематичне заняття «Символи незалежної України» (ЦМБС для дітей ім. П.П. Гайдара м. Одеси). 
Година національної свідомості «Незалежність, демократія, воля» (Шаргородська РБД, Вінницької обл.). 



Година спілкування «Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщини» (Бібліотека-філія №1 КЗК «МДБ» 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.). 
Година державності «Нині свято нашого народу! Свято України, її роду» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара 

м. Одеси). 
Диспут «Україна за єдність та незалежність» (Муровано-Куриловецька РБД, Вінницької обл.). 
Слайд-бесіда «У синім кольорі була ознака миру, а в жовтому народ плекав велику віру» (ЦМБС для дітей 

ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 
Патріотичний  діалог  «Україна — унікальна, Україна — надзвичайна!» (ЦМБД ім. О.С. Пушкіна 

м. Краматорська, Донецької обл.). 
Урок державотворення «За синє небо, за жовте колосся» (Погребищенська РБД, Вінницької обл.). 
Виховна година «Ти одна і неподільна, Україно моя вільна» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 

Правова година «Я  маю право на життя, я хочу добре жити. Щоб у правовій державі жити, основи права буду 
вчити» (Бібліотека-філія №30 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпропетровськ). 
Відеолекторій «Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод, ми одна душа, ми один народ» (ЦМБС для дітей 

ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 
Урок державності «Прийди до серця Україно, благослови мене добром» (Бібліотека-філія №12 КЗК «МДБ» 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.). 
Урок-знайомство з національними символами України «З жита, з волошок наш прапор  ясний» (ЦМБД 
ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська, Донецької обл.). 

Година державності «Доля Української святині» (Івано-Франківська ОБД). 
 

 Арт-години 
 

Майстер-клас з виготовлення аплікацій «Люблю свою Україну» (Петрівська РБД Кіровоградської обл.). 
Майстер-клас  «Стигне жито і волошки світло-сині, то мов прапор України» (МБД м. Чорноморськ, Одеської обл.). 
Майстер-клас з виготовлення настінного панно «Карта України» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 

Майстер-клас з торцювання «Найкраща країна — моя Україна» (Кіровоградська ОБД ім.Т.Г.Шевченка). 
Майстер клас «Виготовляємо голуба миру» (Сільська дитяча бібліотека-філія с. Троїцьке Любашівської ЦБС 

Одеської обл.). 
Створення ювілейного альбому привітань «З Днем народження, Україно!» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
Майстер-клас з аплікації «Україна у серці кожного» (Кіровоградська ОБД ім.Т.Г.Шевченка). 

 
 
 



 Бібліотечні ігри 
 

Інтелектуальне змагання на кращого джуру — знавця козацької історії Херсонщини «Лицарі Таврійського краю» 
(Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
Інтелектуальна гра «Я люблю Україну» (Баришівська РБД Баришівської ЦБС Київської обл.). 

Вікторина  «Чи знаєте ви свою державу?» (Вилківська міська бібліотека-філія для дітей № 2 Кілійської ЦБС 
Одеської обл.). 

Вікторина «Україна на планеті Земля» (Іванківська РБД Іванківської РЦБС Київської обл.). 
Ерудит-лото «Національні символи України» (Бібліотека-філія №15 КЗК «МДБ» м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровської обл.). 

Літературно-патріотичне лото «Любіть Україну» (Львівська ОБД). 
Пізнавальна вікторина «В святкову днину говоримо про Україну» (Рівненська ОБД). 

Пізнавальна ігрова програма «Батьківщина — одне на світі диво» (Бібліотека-філія №28 МКЗК «ЦСБД» 
м. Дніпропетровськ). 
Гра-подорож «Україна — єдина країна» (Славутицький Б І Ц для дітей та юнацтва Київської обл.). 

Ерудит-шоу «Про рідний край, що зветься Україна» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 
Вікторина «Україна вражає» (Черкаська ОБД). 
Бібліографічна гра «Чим нас дивує Україна» (Кіровоградська ОБД ім.Т.Г.Шевченка). 

Школа шляхетності «Любіть Україну» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 
Квест-вікторина «Кроки до державності» (Волинська ОБД). 

Вікторина «Чи знаєш ти історію України?» (РБД Саратської ЦБС Одеської обл.). 
Історична вікторина «З історії державних символів» (РБД Любашівської ЦБС Одеської обл.). 
Інтелектуальна гра «Чи знаєш ти свою Батьківщину?» (Томашпільська РБД, Вінницької обл.). 

Літературна гра «Цікава Україна» (Голованівська РБД Кіровоградської обл.). 
Інтелектуальні ігри патріотів «Моя країна — Україна» (Бібліотека-філія №14 КЗК «МДБ» м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровської обл.). 
Інтелектуально-розважальне шоу «Я люблю Україну!» (Черкаська ОБД). 
Інтелектуальна гра  «Я люблю Україну» (Новоукраїнська РБД Кіровоградської обл.). 
 

 Бібліотечно-інформаційна мозаїка 
 

Прес-перегляд «За синєє небо, за жовте колосся» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 

Перегляд літератури «Україна пам'ятає  серцем, Україна пам'ятає сивиною: трагічні сторінки  історії України в 
документах» (Київська ОБД). 



Літературний огляд «Історична доля України у творах для дітей» (Бібліотека-філія №2 КЗК «МДБ» м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровської обл.). 
Мультимедійна презентація «Україно моя, Україно!» (Дніпропетровська ОБД). 

Презентація мультимедійного альбому «У вільній Україні діти хочуть жити  в мирі» (Київська ОБД). 
Бесіда біля книжкової виставки «День народження Держави» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 
Година інформації «І майорів там синьо-жовтий прапор…» (Чернівецька ОБД). 

Презентація мультимедійних книг «Київщина серце України» (Київська ОБД). 
Мультимедійна презентація «Найкраща у світі — моя Україна. Її обереги — верба і калина» (Рівненська ОБД). 

Мультимедійна презентація «7 чудес України» (Добровеличківська РБД Кіровоградської обл.). 
Відкритий перегляд літератури «З Україною в серці» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 
Презентація книги дитячих віршів і малюнків «Україно, я твоя краплина» (Бібліотека-філія №15 КЗК «МДБ» 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.). 
Бібліографічний огляд «День народження держави» (Київська ОБД). 
Історичний калейдоскоп «Святиться твоє, Україно, ім’я» (Свалявська РБД, Закарпатської обл.). 

Огляд літератури біля книжкової виставки «Живи та міцній, Українська державо!» (Івано-Франківська ОБД). 
Відеопрезентація «Різнобарвна Україно, в нашім серці ти єдина!» (Дніпропетровська ОБД). 

Літературно-мистецький колаж «І буде дух, і думка й сила» (Волинська ОБД). 
Інформаційний огляд «Жовто-блакитний пролісок незалежності» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 
Експрес інформація «Наш стяг — пшениця у степах, під голубим склепінням неба» (Бібліотека-філія №13 КЗК 

«МДБ» м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.). 
 

 Літературні варіації 
 

Поетичні фрески (українські поезії ХХ-ХХІ століття) «Україна була, є і буде!» (Чернігівська ОБД 
ім. М. Островського). 
Бібліотечне свято «Хай світанки твої, Україно, сонце сяйвом мережить  своїм» (Київська ОБД). 

Театралізоване літературно-патріотичне свято «В серці кожної дитини живе любов до України» (Полтавська ОБД 
ім. Панаса Мирного). 

Музично-святкове вітання  «Україна — свята моя земля» (РБД Комінтернівської ЦБС Одеської обл.). 
Парад патріотичних ідей «Я люблю Україну, тому я…» (Великоберезнянська РБД, Закарпатської обл.). 
Літературно-музична композиція «Україно моя сонцелика, з днем народження шану приймай!» (Березанська МБД 

Березанської МЦБС Київської обл.). 
Історичне віконце «Що таке держава?» (Івано-Франківська ОБД). 
Патріотичне свято «Від єдності до незалежності» (Кіровоградська ОБД ім.Т.Г.Шевченка). 



Літературно-музична композиція «Україно! Мій коханий краю! Мати наша, рідна і свята» (Теплицька РБД, 

Вінницької обл.). 
Свято «Ми — юний цвіт нової України» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 

Дитячий ранок «Україно! До тебе летять журавлі» (Берегівська РБД, Закарпатської обл.). 
Літературно–музичне свято «Крізь терни перешкод  до волі і  незалежності» (Петрівська РБД 
Кіровоградської обл.). 

День державності «Соборна мати — Україна — одна на всіх, як оберіг» (Ірпінська МБД Ірпінської МЦБС 
Київської обл.). 

Літературний ранок «Моя Україна — єдина і вільна, я з нею пов’язую долю свою» (Сумська ОБД 
ім. М. Островського). 
Музично-поетична композиція «Куточок раю з сонячним ім’ям» (Волинська ОБД). 

Літературний ранок «Духом завжди була вільною, залишалася Україною» (Тростянецька РБД, Вінницької обл.). 
Тематичний вечір «В тобі душа моя,  в тобі надій зоря» (РБД Комінтернівської ЦБС Одеської обл.). 
Тематичний ранок «День народження держави» (Рахівська РБД, Закарпатської обл.). 

Свято єднання «Нас єднає земля України» (Вільшанська РБД Кіровоградської обл.). 
Мистецький вечір «Мелодія гімну не згасне в серцях» (Чернівецька ОБД). 

Урочистості до Дня Незалежності «Моя Україно, домівко моя, найкраща у цілому світі» (ЦМБС для дітей 
ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 
Патріотичне свято «Невмируща міць народу все лихе переживе» (Іршавська РБД, Закарпатської обл.). 

Літературно-музичний  калейдоскоп «У серці кожної дитини живе любов до України» (Бібліотека-філія №16 КЗК 
«МДБ» м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.). 

Вечір «Живи та міцній, українська  державо» (РБД Болградської ЦБС Одеської обл.). 
Літературно-мистецьке свято «Тобі Україно, пісні лебедині, тобі — наше серце, і кров, і життя» (Олександрійська 
МЦБД ім. Ю. Гагаріна Кіровоградської обл.). 

Літературно-музична композиція «З Україною назавжди» (Виноградівська РБД, Закарпатської обл.). 
Голосні читання «Героям Слава. Розповіді для дітей про героїв фронту і тилу» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 
Патріотичні читання  «Боже великий, єдиний! Нам Україну храни!» (ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва). 

Літературний ранок «Діти незалежної України» (Іршавська РБД, Закарпатської обл.). 
Дитяче свято «Хай в серці кожної дитини живе любов до Батьківщини» (Кіровоградська міська бібліотека-

філія № 12 для дітей). 

 
 

 
 



 Вернісажі  
 

Виставка-фоторепортаж «Квітуча, славна Україно, ти наша ненька золота!» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової 
Чайки). 

Виставка-побажання  «Благословенні будьмо і єдині у незалежній Україні» (ЦМБД ім. О.С. Пушкіна 
м. Краматорська, Донецької обл.). 
Виставка-панорама «З Україною в серці!» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки).   

Виставка-ілюстрація «Моя Україно, білява хатина, пізнати тебе мені щастя дано» (Білоцерківська МЦБД 
Київської обл.). 

Пересувна міжнародна виставка дитячого малюнка «Ідеальний дім» (Харківська ОБД). 
Виставка-пам’ять  «Мистецтво народжене майданом»  (МБД м. Чорноморськ, Одеської обл.). 
Фотовиставка «Україна моїми очима» (Новоархангельська РБД Кіровоградської обл.). 

Виставка малюнків «Ця країна чарівна і єдина в нас вона» (Києво-Святошинська РБД Києво-Святошинської 
РЦБС Київської обл.). 
Виставка-побажання «Благословенні будьмо і єдині у незалежній Україні» (ЦМБД ім. О.С. Пушкіна 

м. Краматорська, Донецької обл.). 
Виставка творчих робіт учасників обласного туру конкурсу «Мрії про Україну: дитячий погляд» (Закарпатська 

ОБДЮ). 
Вернісаж малюнків «Краса моєї України» (Бібліотека-філія №14 КЗК «МДБ» м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровської обл.). 

Виставка малюнків «Моя барвиста Україна» (Іллінецька РБД, Вінницької обл.). 
Виставка-колаж «Мрії дітей України» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 
Виставка-оберіг «Україно, я твоя краплинка» (ЦМБД ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська, Донецької обл.). 

Патріотична панорама «Це моя Україна, це моя Батьківщина» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
Виставка творчих робіт студентів Закарпатської академії мистецтв «З Україною в серці» (Закарпатська ОБДЮ). 

 
 

 

 


