Заходи Київського університету імені Бориса Грінченка до Дня
української мови та писемності
та відкриття Року української мови в Університеті
9 листопада 2016 р.
№

Зміст заходу

1. Диктант національної
єдності
2. Книжкова виставка
«Мова – це музика,
барви буття…»
(О.Гончар)
3. Перший тур олімпіади
з української мови

Структурний
підрозділ

Відповідальни
й

Усі підрозділи

Директори,
декани
Університетськ Гаєвська Н.С.
ий коледж
Сіра О.А.
Сидоренко Ю.С.
Університетськ Груздьова О.В.
ий коледж
Кашуба НВ.
Король Н.В.
Університетськ Нос Н.М.
ий коледж
Діденко Н.М.
Куратори груп
Університетськ Ловейко Т.В.
ий коледж

Місце
проведення,
дата
09.11.2016
Бібліотека УК
01.11. –
12.11.2016
02.11.2016

4. Екскурсія до Музею
01.11. –
книги та друкарства
12.11.2016
України
5. Круглий стіл «Витоки
07.11.2016
української
21 каб., 14.40
писемності»
6.
Конкурс знавців
Університетськ Груздьова О.В.
08.11.2016
рідного слова «Не
ий коледж
Кашуба Н.В.
Актова
цурайтесь мови, вмійте
зала
розмовляти, щоб слова
13.15
чудові вміли оживати»
7.
Круглий стіл
Університетськ Розінкевич Н.М.
10.11.2016
«Таємничі коди
ий коледж
Величковська
21 каб.
предків: головні
Ю.Ф.
символи української
вишивки»
8. «З калинового краю».
Університетськ Груздьова О.В.
11.11.2016
Зустріч з членом
ий коледж
Дем’яненко С.І.
Актова зала
Спілки письменників
13.15
України Самойленком
А.П.
9. Круглий стіл
Факультет
Лопатенко Г.О.
9.11.2016
"Спортивна
здоров'я,
термінологія в
фізичного
сучасній українській
виховання і
мові"
спорту

10.Тематична екскурсія
до Музею книги та
друкарства
11.Концерт естрадного
оркестру Управління
забезпечення
Державної служби
України з
надзвичайних ситуацій
(у програмі твори
сучасної української
вокальної та
інструментальної
музики)
12.Мистецький проект
«Музичний антракт».
«Чи добре ти знаєш
українську»
13.Інтелектуальний квест
для 1 курсу "Мовні
лабіринти"(завдання
закодовані в відомих
українських віршах).

14.Круглий стіл "Мова як
чинник формування
громадянської
ідентчності"
15.Виїзне засідання
лінгвістичного гуртка
до Фонду відділу
стародруків та
рідкісних видань НБУ
ім. В.Вернадського
"Українські рукописи і
стародруки"
16.Тематичні колоквіуми
у студентських групах

Факультет
здоров'я,
фізичного
виховання і
спорту
Інститут
мистецтв

Лопатенко Г.О.

8.1112.11.2016

Кондратенко
Г.Г., заступник
директора

09.11.2016
14.30

Інститут
мистецтв

Кондратенко
Г.Г., заступник
директора

11.11.2016
11.15

Товариства
студентів,
аспірантів та
молодих вчених
3-х факультетів

09.11.2016

Кафедри ІФФ

09.11.2016

Інститут
філології

Видайчук Т.Л.
Саєвич І.Г.

09.11.2016

Інститут
філології

Науковопедагогічні

09.11.2016

Історикофілолсофський
факультет
Факультет
інформаційних
технологій та
управління
Факультет
права та
міжнародних
відносин
Історикофілолсофський
факультет

17.Презентація рубрики
"Правильна
українська" на сторінці
Інституту філології у
соцмережі Facebook.

Інститут
філології

18.Презентація
мультимедійних
словників
«Віртуальний музей
слова»
19.Майстер-клас
«Українська мова для
іноземців»

Інститут
філології

20.Презентація відео
«Українська мова для
мене – це…»
21.Виставка української
зоропоезії
22.Науково-практичний
колоквіум «Державна
мова як чинник
державотворення»
за участі Української
асоціаціїї викладачів
зарубіжної літератури,
Чернігівського
осередку товарства
«Просвіта»
23.Створення карти
України, де на кожній
області будуть
зазначені слова з
характерним мовним
діалектом

Інститут
філології

24.Створення

Інститут
філології

Інститут
філології
Інститут
філології

Факультет
права та
міжнародних
відносин

Факультет

працівники
кафедри
української
мови
Науковопедагогічні
працівники
кафедри
української
мови
Кафедра
української
мови Горошкіна
О. М. студенти
І курсу ІФ
Кафедра
східних мов
Семеніст І. В.,
Москальов Д. П.
Студентська
рада

09.11.2016

09.11.2016
10.00

09.11.2016
11.50

09.11.2016

Студентська
рада
Кафедра
світової
літератури
Ковбасенко Ю. І
.

09.11.2016

Баранова Н.В.
Академічні
групи
факультету
права та
міжнародних
відносин (1-2
курс)
Баранова Н.В.

09.11.2016

09.11.2016
13.00

09.11.2016

«генеалогічного»
дерева української
мови (корені це
старослов’янські
слова, середина крони
– це аналоги зі
словника Бориса
Грінченка, верх крони
– аналоги сучасних
слів)
25.Конкурс українських
скоромовок –
спотикалок «Хто
швидше»
26.Круглий стіл
«Українська
писемність – підґрунтя
українського
правотворення»

права та
міжнародних
відносин

Академічні
групи
факультету
права та
міжнародних
відносин (1-2
курс)

Факультет
права та
міжнародних
відносин
Факультет
права та
міжнародних
відносин

27.Засідання історикопедагогічних студій
«Історія української
писемності в
персоналіях»

Педагогічний
інститут

28.Кураторська година
«Яке прекрасне рідне
слово! Воно – не світ, а
всі світи»

Педагогічний
інститут

Рада
студентського
самоврядування
факультету
Кафедра
публічного та
приватного
права, кафедра
англійської
мови
Іванюк Г.І.,
доктор
педагогічних
наук, професор,
завідувач
кафедри
педагогіки та
психології;
Венгловська
О.А., кандидат
педагогічних
наук, доцент
Січкар А.Д.,
кандидат
педагогічних
наук, ст.
викладач
Руднік Ю.В.,
викладач
кафедри
іноземних мов і
методик їх
навчання

09.11.2016

09.11.2016

09.11.2016
13.00

07.11.16
14.25

29.Конкурс аматорського
студентського відео
«Український педагог
ІІІ тисячоліття»

Педагогічний
інститут

30.Кураторські години на
тему
«Мова
–
генетичний код нації!»
31.Виставка українських
стародруків «Слово
єднає покоління!»

Педагогічний
інститут

32.Випуск тематичного
щомісячного Вісника
дидактичної
майстерні,
присвяченого Дню
української писемності
і мови

Педагогічний
інститут

33.Віртуальна екскурсія
студентів 3 курсу до
«Музею каліграфії»

Педагогічний
інститут

34.Екскурсія у Музей
книги і друкарства
України

Педагогічний
інститут

35.Екскурсія до музею
Т.Г. Шевченка

Педагогічний
інститут

Педагогічний
інститут

Леонтьєва І.В.,
Стеблецький
А.Л., кандидати
педагогічних
наук, доценти
кафедри теорії
та історії
педагогіки
Куратори
академічних
груп
Ульянич Г.І.,
Ульянич А.А.,
методисти НМЦ
практичної
підготовки
студентів
«Вісник
дидактичної
майстерні»
Мартиненко
С.М., завідувач
кафедри
початкової
освіти, доктор
педагогічних
наук, професор
Шкарбан Л.В.,
викладач
кафедри
початкової
освіти
Вишнівська
Н.В., кандидат
педагогічних
наук, ст.
викладач
кафедри
початкової
освіти
Мельник Н.І.,
Стаєнна О.О.,
кандидати
педагогічних
наук, доценти

01.11.2016
-09.11.2016

01.11.2016
-09.11.2016
01.11.2016
-11.11.2016
Музей
українського
побуту
09.11.2016

07.11. 2016
13:00

04.11.2016
11:00

09.11.2016
10.00

36.Екскурсія до
Національного музею
літератури України

Педагогічний
інститут

37.Круглий стіл
«Педагогічні максими
на основі творів
українських класиків»

Педагогічний
інститут

38.Трансляція відеоуроків
О.Авраменка на
моніторі на перервах
39.Інтерактивна стіна: Я
знаю як правильно!
(завдання на
орфографію,
пунктуацію)

Інститут
людини
Інститут
людини

кафедри
дошкільної
освіти
Гаращенко Л.В.,
кандидат
педагогічних
наук, ст.
викладач
кафедри
дошкільної
освіти
Ліннік О.О.,
кандидат
педагогічних
наук, доцент
кафедри
дошкільної
освіти
Павлюк Р.О.
Павлюк Р.О.

09.11.2016
10.00

09.11.2016
12.00

09.11.2016
09.11.2016

40.Утворення учасниками
флешмобу різних літер
української абетки.

Факультет
Студрада
інформаційних факультету
технологій та
управління

09.11.2016

41.Бліц-конкурс на
кращого знавця
української мови
(читання скоромовок,
відгадування загадок,
декламування віршів).
42.Презентація нового
сайту проекту
СловОпис
Флешмоб у соціальних
мережах: розсилка
інфографіки «Як

Факультет
Студрада
інформаційних факультету
технологій та
управління

09.11.2016

Інститут
журналістики

Ангелова М.С.

09.11.2016

Інститут
журналістики

Балабанова К.Є.

09.11.2016

заговорити
українською.
Практичні поради»
Всеукраїнський
блогер-фест «Smart
Blog». Спеціальна
номінація фестивалю:
#МОЯ_УКРАЇНСЬКА
43.Презентація та
обговорення зі
слухачами
аматорських відео
«Українська мова –
вічна цінність»
44.Конкурс есе:
«Українська мова –
це…» (для учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів)
45.Конкурс есе:
«Українська мова –
це…» (для учителів,
науково-педагогічних
працівників).
46.Майстер-клас
«Говоримо
українською» (для
вчителівпредметників)
47.Майстер-клас для
директорату ІППО
«Етика професійного
дискутивнополемічного
спілкування»
48.Курси української
мови

Інститут
журналістики

ІППО

Кафедра
видавничої
справи,
Масімова Л.Г.,
Балабанова К.Є.
Івашньова С.В.

26.09.163.11.16
Нагородження
12.11.2016
09.11.2016

ІППО

Дика Н.М.,
Глазова О.П.

07.11.1611.11.16

ІППО

Дика Н.М.,
Жарікова Л.М.

07.11.1615.11.16

ІППО

Авраменко О.М.,

08.11.16,

Дика Н.М.

09.11.16

ІППО

Войцехівський
М.Ф.,
Дика Н.М.,
Глазова О.П.

08.11.16

ІППО

Дика Н.М.

10.11.16

