Програма Року української мови
у Київському університеті імені Бориса Грінченка
9 листопада 2016 – 9 листопада 2017

ЛИСТОПАД
9.11 ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПИСЕМНОСТІ
Відкриття Року української мови у Київському університеті імені
Бориса Грінченка (за окремою програмою)
Виїзні заняття до Фонду рукописної спадщини Інституту рукопису
НБУ ім. В.І. Вернадського «Українські рукописи і стародруки» (Ін-т
філології)
Студентські наукові читання на базі Національного музею історії
України, присвячені ювілею І. Я. Франка (Ін-т філології)
Інтелектуальний квест для першокурсників «Мовний лабіринт»
(завдання закодовані рядками відомих українських поетів) (Ф-т права
та міжнародних відносин)
Створення карти України, де кожна область позначена характерним
мовним діалектом (Ф-т права та міжнародних відносин)
Створення «генеалогічного» дерева української мови (корені це
старослов’янські слова, середина крони – це аналоги зі словника
Бориса Грінченка, верх крони – аналоги сучасних слів) (Ф-т права та
міжнародних відносин)
Конкурс українських скоромовок-спотикалок
«Хто
(вуличний арт) (Ф-т права та міжнародних відносин)

швидше?»

Круглий стіл «Українська писемність – підґрунтя українського
правотворення» (Ф-т права та міжнародних відносин)
Відвідування Національного музею Тараса Шевченка студентамипершокурсниками (Ф-т права та міжнародних відносин)
Круглий стіл «Спортивна термінологія в сучасній українській мові»
(Ф-т здоров’я, фізичного виховання і спорту)

Тематична екскурсія до Музею книги та друкарства (Ф-т здоров’я,
фізичного виховання і спорту)
Лекція на тему: «Основоположник української літературної мови –
Тарас Шевченко» (для студентів 2-го курсу, напряму підготовки
Філологія (українська мова і література на базі Національного музею
Тараса Шевченка) (Ін-т філології)
Літературний вечір «Тепло від музики та слова»: творча зустріч із
Тетяною Череп-Пероганич та Світланою Мирводою (Ін-т філології)
Дискусія «Патріотизм – мода чи самовідданість нації?»
бібліотека України для юнацтва)

(Державна

Задля людської гідності, миру та розвитку (до 70-річниці ООН в
Україні). Зустріч з директором Програми розвитку ООН в Україні
паном Янтомасом Хімстра (Нідерланди) (Державна бібліотека України
для юнацтва)
Виставка українських стародруків «Слово єднає покоління!»
Музей українського побуту Педагогічного інституту (Педагогічний
інститут)
Флешмоб у соціальних мережах: розсилка інфографіки «Як заговорити
українською. Практичні поради» (Ін-т журналістики)
Всеукраїнський блогер-фест «Smart Blog». Спеціальна номінація
фестивалю: #МОЯ_УКРАЇНСЬКА (Ін-т журналістики)
17.11. МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТІВ
Конкурс студентських проектів «Канікули українського студента» (як
краще провести студентські канікули в Україні) (студентський актив)
Конкурс віршованих руханок серед студентів першого курсу (Ф-т
здоров’я, фізичного виховання і спорту)
17.11. МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ФІЛОСОФІЇ
Виставка «Українські філософи:
(Бібліотека Університету)
21.11.ДЕНЬ ГІДНОСТІ І СВОБОДИ

від

Нестора-літописьця

до …»

Флешмоб «Українська мова – моя гідність і моя свобода» (Ін-т
філології)
Проведення круглого столу на тему: «Гідність та Свобода українського
народу - вияв європейської ідентичності» (Ін-т журналістики,
історико-філософський ф-т, ф-т права та міжнародних відносин)
21.11. ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Перегляд та обговорення фільму НВК «АстудіЯ» «Не звірі ми…»(для
студентів-першокурсників)
Перегляд
одного з найкращих українських кінофільмів «Брати.
Остання сповідь» з подальшим обговоренням (в Інститутах і на
факультетах)
ГРУДЕНЬ
6.12.ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Флешмоб «Козачка» (студентки Університету згуртовуються і під
музику пісні «Козачка» (або пісня Руслани «Аркан», або пісня на вибір
студентів) танцюють для українських воїнів і надсилають їм
«повітряний
цілунок»). Флешмоб завершується написанням
українською листів на фронт для військових
(Інститути
і
факультети)
09.12 – ДЕНЬ ФУТБОЛУ
Брейн-ринг «Знання історії українського футболу» (Ф-т інформаційних
технологій)
Подорож до Львова «Український Львів» (Ф-т інформаційних
технологій)
10.12.МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ
Круглий стіл для студентів «Українські європейські цінності» або
дебати «Права людини в Україні: майдан» (Ф-т права та міжнародних
відносин)
Проведення тренінгу на тему: «Підготовка звернень громадян України»
(Богашов О.А.)(Ф-т права та міжнародних відносин)

Проведення майстер-класу на тему: «Шлюбний договір в Україні:
практичні аспекти» (Бойчук Д.В.)(Ф-т права та міжнародних
відносин)
11.12.ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДИТЯЧОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІО
Студентська акція «Розкажи
FM»(студентський актив)

дітям казку українською» на «ГРІНЧ-

Акція української дитячої казки (Ін-т філології)
19.12. ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
Флешмоб для студентського активу «Пошуки справжнього Діда
Мороза» (студентський актив)
Постановка театру студентських мініатюр «З вірою в диво» (Ф-т права
та міжнародних відносин)
Флешмоб «Подарунки від Святого Миколая» (подарунок від помічників
Святого Миколая за представлення українського вірша або пісні)
(Студентська рада)
Новорічна казка-мюзикл для дітей Оболонського району м. Києва (Ін-т
журналістики)
СІЧЕНЬ
13.01. МАЛАНКА (Благодійний щедрий вечір) (Інститути і факультети)
ЛЮТИЙ
21.02. МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ
Студентська акція з
(студентський актив)

виходом

у

російськомовні

точки

Києва

Міжуніверситетська акція під Верховною Радою з метою вимагати
скасування мовного закону Ківалова-Колесниченка (студентський
актив)
Загальноуніверситетський флешмоб «АБЕТКА по-грінченківські»
(студенти, одягнені в бірюзовий одяг, створюють літери української
абетки) (Ф-т права та міжнародних відносин)

Екскурсія до Музею українського мистецтва (Ф-т здоров’я, фізичного
виховання і спорту)
БЕРЕЗЕНЬ
3.03. ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПИСЬМЕННИКА
Зустрічі з сучасними українськими письменниками (Студентська
рада)
Поетична вітальня «До струн душі я доторкнуся» (Ін-т філології)
Конкурс перекладів творів сучасних англомовних письменників на
українську мову (Ін-т філології)
10.03.ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ
Загальноуніверситетський конкурс патріотичних плакатів
«Є Мова – є Держава – є Майбутнє!» (Бєлофастова Т.Ю., НМЦ соціальногуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів)
21.03.ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ
Конкурс україномовних перекладів іншомовних поезій (Ін-т філології)
Фестиваль студентських літературних доробків (Ін-т філології)
Літературний конкурс «Березневі містерії» для старшокласників Києва
(Ін-т філології)
Радіоефір поезій студентів та викладачів-грінченківців (Ф-т права та
міжнародних відносин)
Поетичний відео Флеш-моб (студенти – грінченківці по одному слову
читають поезію, наприклад «Любіть Україну, як сонце, любіть…» та
монтують в єдиний відео ролик) (Ф-т права та міжнародних відносин)
Флешмоб «Крилаті вислови». Відеоцитування
студентами та
викладачами українських поетів, поширення роликів у соціальних
мережах Інституту (Ін-т журналістики)
21.03.ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЛЯЛЬКАРЯ
Виставка української ляльки-мотанки. Майстер-класи з виготовлення
ляльок-мотанок (Ін-т мистецтв)

Лялькова вистава по казці Бориса Грінченка
факультети)

(Інститути і

27.03.МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТЕАТРУ
Загальноуніверситетська акція для студентів і викладачів «Театральний
монолог українською»
«Театральний вечір» (студенти, викладачі, співробітники купують
квитки до театрів, в яких цього вечора дають вистави українською
мовою і готують персональний фотозвіт на сайті університету з
коментарями до фото)
Фестиваль театральних
(Інститути і факультети)

студій

(з

перспективою

щорічного)

КВІТЕНЬ
1.04.МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СМІХУ
Вечір українського гумору «Україна
посміхається» (читання
гуморесок, сценки з українського життя,
анекдоти тощо)
(студентський актив)
7.04.ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ`Я
«Українські оздоровчі практики» (козацькі традиції, практика народних
лікарів Зубицьких і т.ін.) (Ф-т здоров’я, фізичного виховання і спорту)
Семінар «Основні напрями діяльності Української Асоціації фізичної
терапії: проблеми та перспективи» (Ф-т здоров’я, фізичного виховання
і спорту)
Флешмоб для студентів-хлопців «Козацькому роду нема переводу»
(спільна фіззарядка для студентів та старшокласників під українську
музику) (Ф-т здоров’я, фізичного виховання і спорту)
15.04.ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ
15.04.ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗЕМЛІ
Конкурс есе про Україну, про рідний край для студентів «Буває, часом
сліпну від краси …» (Ліна Костенко)
Посадка квітів та дерев, що асоціюються з Україною (чорнобривці,
мальви, калина) біля університету та у парках Києва

29.04.МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТАНЦЮ
Конкурс українського народного танцю «Вихиляс» (Ін-т мистецтв, інші
Інститути і факультети)
Загальноуніверситетський флешмоб «МІКС УКРАЇНСЬКИХ ТАНЦІВ»
(Інститути і факультети)
ТРАВЕНЬ
14.05. ДЕНЬ МАТЕРІ
15.05.МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СІМ`Ї
Благодійна акція. Виїзд студентського активу та викладачів Інституту
до дитячого будинку (збір подарунків та необхідних речей) (Ін-т
журналістики)
Конкурс сімейних фото колажів «Я і моя сім`я» (Ін-т філології)
17.05.ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Круглий стіл «Молодь України в інформаційному суспільстві»
(студентський актив)
18.05.ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
Конкурс-виставка на краще фото у вишиванці серед студентів і
викладачів
20.05.ДЕНЬ НАУКИ (за окремою програмою)
20.05.УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ У ЄВРОПІ
Студенти і викладачі-грінченківці, які протягом року за програмами
обміну чи з науковою метою перебувають в країнах Євросоюзу
проводять там невеликі освітні акції про Україну і надсилають свої
відеозвіти
Презентація іноземними співробітниками літературних творів, віршів
українською (Ін-т філології)
20.05.ДЕНЬ МОЛОДІЖНИХ ТА ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ
Зустріч з представниками громадських
молодіжних та дитячих
організацій м.Києва (Ф-т права та міжнародних відносин)

28.05. ДЕНЬ КИЄВА
Квест для студентів «Столична стежина» (розробити квест-маршрут
центром столиці з завданнями для студентів - заспівати українською,
прочитати вірша українського поета, прочитати вірша зарубіжного
поета в українському перекладі, розповісти коротеньку історію про
Київ з власних вражень і т.ін.)
Студентський конкурс відеолистівок «Україна – це ми!» (Інститути і
факультети)
Екскурсія до Національного центру народної культури «Музей Івана
Гончара» (Інститути і факультети)
ЧЕРВЕНЬ
1.07. МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
Брейн – ринг «Захист прав дитини» (спільний захід з Університетським
коледжем та школярами 11 класів м. Києва) (Ф-т права
та
міжнародних відносин)
ВЕРЕСЕНЬ
8.09.МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТІ
На перервах у корпусах Університету флешмоби на грамотність
(Інститути і факультети)
9.09.МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КРАСИ
Вікторина українських епітетів, метафор, порівнянь (Ін-т філології)
21.09. ДЕНЬ ТУРИЗМУ
Виїзні тренінги студентських рад разом зі студентами інших ВНЗ
м.Києва (Студентський актив)
ЖОВТЕНЬ
1.10.МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗИКИ
Вікторина
«Вгадай українську мелодію» (Ф-т інформаційних
технологій та управління)
8.10.ДЕНЬ ХУДОЖНИКА

Загальноуніверситетський конкурс малюнків, картин, фото «Олівець
малює Україну» (виставка кращих робіт)
16.10.ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВА
Загальноуніверситетський благодійний
лікарні «Охмадит»)

ярмарок (зібрані кошти для

28.10. ДЕНЬ АНІМАЦІЇ
Перегляд українських мультфільмів (Інститути і факультети)
Показ створеного власноруч мультфільму з озвучуванням українською
мовою (Ф-т інформаційних технологій та управління)
9.11. ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПИСЕМНОСТІ
Конкурс презентацій, колажів та малюнків на тему «Українська народна
творчість про спорт і здоров’я» (Ф-т здоров’я, фізичного виховання і
спорту)
Закриття Року української мови у Київському університеті імені Бориса
Грінченка (за окремою програмою)

