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До основних підсумків 2017 року належать: 

 

1. Створення платформи для перетворення Університету на лідерський хаб 

столиці. До лідерських проектів в Університеті долучені топ-менеджери, 

керівники кафедр, циклових комісій, інших структурних підрозділів, 

викладачі, співробітники, студенти. Зацікавленість лідерськими 

проектами на базі Університету виявляють керівники навчальних 

закладів Києва та викладачі різних ВНЗ України. 

2. Участь викладачів і студентів у волонтерстві. Соціальним проектом 

«З Києвом і для Києва» охоплено понад 5 тисяч мешканців столиці 

різного віку і різних соціальних категорій. Чверть студентів та 

викладачів Університету беруть постійну участь у благодійних та 

волонтерських заходах. Університет продовжує надавати благодійну 

допомогу військовим у зоні АТО. 

3. Розвиток університетського спорту. Сьогодні в Університеті 5 

спортивних команд. 2017 рік приніс вагомі спортивні досягнення у 

Міжнародних, Європейських та Всеукраїнських змаганнях. 

4. Активізація мистецьких проектів та вагомі мистецькі досягнення, гран-

прі та перемоги у Міжнародних та Всеукраїнських мистецьких 

конкурсах, олімпіадах, фестивалях. Суттєво активізовано виставкову 

діяльність, в якій беруть участь всі центри практичної підготовки 

образотворчо-дизайнерського напряму. 

5. В Університеті подолано ситуацію, коли більшість студентського загалу 

лишалася не активними учасниками, а пасивними спостерігачами 

заходів. Практично 2/3 всіх студентів беруть активну участь у соціально-

гуманітарних заходах різного спрямування. 

 

Корпоративна культура  

  

Київський університет імені Бориса Грінченка має усталені 

корпоративні традиції, тож для всіх новопризначених на посади 

співробітників необхідні певні адаптаційні заходи. Адаптація 

новопризначених співробітників безпосередньо на робочому місці 

супроводжується керівниками структурних підрозділів, а з метою 

ознайомлення їх зі специфікою Університету та його корпоративної 

культури щорічно у вересні ННЦ культури лідерства проводить адаптаційні 

тренінги. Тренінги адаптації у 2017 році пройшли 38 новопризначених 



співробітників. Основними завданнями адаптаційних тренінгів є 

знайомство з особливостями корпоративної культури Університету, 

вимогами та очікуваннями від співробітників, можливостями та шляхами 

самореалізації в Університеті. Враховуючи, що ми беремо на роботу 

співробітників і в середині навчального року, такі тренінги варто проводити 

і напередодні другого семестру. Крім того, варто розробити алгоритм 

роботи з новопризначеними співробітниками та провести додаткові 

семінари для керівників структурних підрозділів. 

 

Дотримання Кодексу корпоративної культури усіма студентами та 

співробітниками, на жаль, ще не стало нормою у колективах структурних 

підрозділів. І такі норми формуються не на тренінгах – тренінги лише 

ознайомлюють людей з певними нормами та правилами: такі норми мають 

закріпитися у кожному колективі – у відділах, на кафедрах, у студентських 

групах та органах врядування. Це дасть змогу унеможливити принизливу 

поведінку щодо колег або студентів, позбавить багатьох міжособистісних 

непорозумінь і створить справжнє академічне середовище, що вповні 

відповідає Місії нашого Університету. 

 

Впроваджений за вибором ВНЗ навчальний курс «Університетські 

студії» для всіх студентів 1 курсу сприяє адаптації всіх прийнятих на 

навчання до Університету, його корпоративної культури, традицій, е-

середовища. Базові кейси курсу оновлюються щорічно. Але за багато років 

цей курс вже потребує суттєвої модернізації, тож завданням на 2018 рік 

мають стати написання сучасного підручника «Університетські студії», 

методичне навчання викладачів, які забезпечують викладання дисциплін, 

забезпечення їх практичними кейсами та організація відповідних 

моніторингових зустрічей щодо впровадження оновленого курсу. 

 

Корпоративні традиції Університету Грінченка сприяють 

підвищенню рівня підвищення лояльності персоналу до організації та 

ефективності його спільної роботи. Однією з багаторічних корпоративних 

традицій є щорічне проведення Дня Університету. 2017 року відбулася 

зміна формату Дня Університету: оскільки цей день традиційно робочий, 

але не навчальний, тобто, всі колеги мають змогу відвідати цікаві їм заходи, 

він розпочався з двох лінійок майстер-класів, потім продовжився 

урочистостями в актовій залі і завершився Днем вдячності друзям та 

партнерам Університету. 

Усього було проведено 46 майстер-класів, інтерактивних ігор, 

тренінгів, майстерень та ворк-шопів, під час яких викладачі ділилися з 

колегами та студентами унікальними техніками роботи з аудиторією і 

технологіями навчання, мистецькими здобутками та цікавими проектними 

ідеями («Громадський бюджет участі: від ідеї до втілення», «Критичне 

мислення вчителя та осмислення викликів нової парадигми», «Критичне 

мислення: сутність, структура, методи формування», «Робота з відео», 



«Методики експрес-оцінювання фізичного стану людини», «Соціальний 

педагог майбутнього», «Створення просвітницьких та профілактичних 

 настільних ігор», «Актуалізація особистісних ресурсів та ресурсних станів 

у період суспільної невизначеності», «Я-ресурс», «Середньовічні одяг, 

обладунки та зброя», «Виготовлення реплік статуеток трипільської 

культури», «Робота зі знаряддями та зброєю з кременю», «Рецепти 

подолання функціональної неграмотності», «Ділове листування», 

«Аргументативна риторика», «Підготовка вчителя нового покоління», 

«Вчимося мислити та читати критично», «Використання можливостей 

сучасних смартфонів для проведення досліджень», «Можливості 

використання LMS MOODLE для формування компетентностей студентів», 

«Відеолекція: методика створення, інструменти для записування та 

редагування», «Англійська на 1-2-3», «Вивчення грецького алфавіту та 

майстер-клас з новогрецької мови», «Команда лідерів», «Професійне 

SELFIE», «З чого починається портрет?», «Композиція кадру», «Місто 

майстрів», «Емоційне здоров’я фахівця в умовах змін», «Ритміка і сучасна 

пластика», «Соціальний бальний танець», «Техніка сухого валяння», 

«Студія сценічного мовлення», «Акценти та нюанси ораторського 

мистецтва», «Вокал для всіх», «Інтерпретація поетичного тексту», «Бібіля 

як літературний текст», «Що читати сучасній дитині», «Японія: культурний 

шок», Презентація Міжнародної сертифікатної програми «Комунікаційна 

безпека», а також іноземними мовами – «Leadership in Transition: Being a 

Leader of the 21st Century», «L’art de vivre а la francaise», «Борис Грінченко – 

видатна постать в європейському просторі», «Agence touristique» тощо). 

Загалом ці заходи відвідали близько 900 викладачів і студентів, вони мали 

гарний резонанс в Університеті, оскільки відбувається ближче знайомство 

колег із різних структурних підрозділів і ми отримуємо унікальну 

можливість сучасного навчання у своїх колег. 

Традиціями Університету стали корпоративні культурно-мистецькі 

проекти: випуски, посвяти першокурсників, посвята магістрантів, 

святкування Дня працівників освіти, Щорічний Благодійний бал, проведені 

також у 2017 році. 

 

Постійне оцінювання «Викладач очима студентів» об’єктивізує 

уявлення про те, як працює зі студентами кожен педагог Університету 

Грінченка. Середній підсумковий бал цього оцінювання враховується при 

обранні за конкурсом або кар’єрному просуванні колег. Минулого року 

було розроблено нову анкету, з якої прибрано всі суб’єктивні фактори 

(коли, наприклад, вимогливому викладачеві несумлінні студенти могли 

занижувати бали, або навпаки), враховано навички-2020, які необхідно 

формувати у сучасних студентів, упроваджено компетентнісний підхід до 

оцінювання співпраці викладача зі студентською аудиторією (студенти 

визначають наявність тих чи інших компетенцій у викладача, а комп’ютер 

переводить компетенції у бали і вираховує середній бал).  

 



Освітнє лідерство 

 

Освітнє лідерство – один із трендів Університету впродовж 2017 року.  

2 виїзних стратегічних сесії ректорату були присвячені консолідації 

та цілепокладанням оновленої управлінської команди, створеної після 

структурної реорганізації в Університеті, та напрацюванню стратегічних 

пріоритетів розвитку Університету на 2018-2022 роки.  

Цикли лідерських тренінгів для управлінських команд Факультету 

права та міжнародних відносин, Факультету здоров’я, фізичного виховання 

та спорту, Інституту філології та Інституту післядипломної педагогічної 

освіти дозволили топ-менеджерам цих структурних підрозділів чітко 

сформулювати перспективи розвитку та обговорити проблемні позиції 

роботи з кадрами, дотримання Кодексу корпоративної культури, 

визначитися з місцем структурного підрозділу у загальному розвитку 

Університету. 

 

У грудні 2017 року набрано річну безкоштовну групу вивчення 

англійської мови з нуля для викладачів навчального корпусу № 1 (Маршала 

Тимошенка, 13-б). Паралельно з загальними мовно-комунікативними 

навичками ця група опановуватиме лексику з питань лідерства-служіння, 

що створить можливості подальшої участі колег в англомовних лідерських 

програмах і проектах. 

 

2017 року НДЛ культури лідерства було трансформовано в ННЦ 

культури лідерства. Консультативні послуги та інтелектуальний продукт 

ННЦ культури лідерства актуальні для освітньої стратегії м. Києва, 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виступає регулярним 

замовником наших послуг. Стратегічна перспектива має ґрунтуватися на 

створенні та постійному оновленні власних консультативно-тренінгових 

кейсів, а також на тісній співпраці з Департаментом освіти і науки, 

молоді та спорту щодо системних змін в освітянському середовищі 

столиці. 

Змістовий модуль “Лідерство» програми підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних співробітників проводиться для двох груп: для 

проректорів, директорів (деканів) структурного підрозділу, заступників 

директора (декана), завідувачів кафедри, професорів (2017 року пройшли 19 

осіб) та викладачів, старших викладачів, доцентів (2017 року пройшли 90 

осіб). Основні завдання тренінгу: розглянути психологічні основи феномена 

лідерства; визначити ключові лідерські компетенції викладача; визначити 

власну траєкторію розвитку лідерського потенціалу; вивчити професійні 

досягнення, ресурси та професійні цілі; проаналізувати прояв ресурсів у 

взаємодії з іншими людьми; сформувати навички постановки цілей; 

дослідити та розширити індивідуальний поведінковий репертуар лідера. В 

Університеті інтенсифікується інтерес людей до внутрішніх лідерських 

програм. Викладачі і керівники усвідомлюють необхідність формування у 



студентів та колег лідерських якостей та навичок ефективної роботи в 

команді. Саме тому співробітники Університету активно залучаються до 

інших заходів ННЦ культури лідерства та ініціюють їх. У вересні 2017 році 

було започатковано проект «Зустріч з лідером» для студентів та викладачів 

Університету. Основна його ідея – створення платформи для обміну 

думками та досвідом з відомими громадськими діячами, успішними 

практиками, управлінцями, що сприяло б розвитку сучасної освіти. Проект 

реалізується у формі проведення гостьових лекцій, воркшопів, презентацій. 

Уже було проведено 2 гостьові лекції, учасниками яких стали 44 викладачі 

Університету.  

 

Протягом 2017 року ННЦ культури лідерства плідно співпрацював з 

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради. Зважаючи на об’єктивну необхідність у проведенні 

конкурсного відбору кандидатур на заміщення вакантних посад керівників 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, було проведено оцінку психологічної 

готовності всіх претендентів до роботи на посаді керівника навчального 

закладу. Крім того, співробітники Центру цього року вперше були долучені 

до проведення сертифікації керівників закладів дошкільної та середньої 

освіти. 

 

Участь у відборі кандидатур та сертифікації керівників закладів освіти 

Києва 
 

Заходи 
Кількість осіб  

Динаміка 
2016 2017 

Психологічно-професійні тренінги оцінки 

лідерського потенціалу для кандидатів на 

заміщення вакантних посад керівників закладів 

освіти м. Києва (на замовлення Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту м. Києва). 

 

 
120 

 

 
113 -7 

Участь у проведенні сертифікації керівників 

закладів дошкільної та середньої освіти 
0 105 +105 

Консультативно-коучингові послуги 

 
Заходи 

Кількість осіб  
Динаміка 

2016 2017 

Коучингові сесії, консультації для керівників та 

претендентів на заміщення вакантних посад 

керівників навчальних закладів. 

 
7   

 
43 

 
+36 



Участь у роботі комісії з добору кандидатів на 

вакантні посади керівників закладів освіти м. 

Києва, директора комунального комплексного 

позашкільного навчального закладу «Київський 

міський будинок учителя», керівників дитячо- 

юнацьких спортивних шкіл м. Києва на 

замовлення Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту Києва 

 

 

 
 

7 разів 

 

 

 
 

3 рази 

 

 

 
 

-4 

Оцінка особистісного потенціалу працівників 

сфери освіти 
0 83 +83 

Оцінка організаційного потенціалу закладів 

освіти 
0 44 +44 

 

2017 року вперше започатковано надання додаткових освітніх платних 

послуг завдяки лідерським освітнім програмам, на які в Україні є стійкий 

попит. Загалом сума зароблених коштів склала 57700 грн., а споживачами 

відповідної послуги на платній основі стали 156 викладачів інших ВНЗ 

України. 

У вересні 2017 року в Університеті започатковано фестиваль 

освітнього лідерства «СLEVER», в якому взяли участь 229 учасників та 17 

тренерів: 

 

 Університет Грінченка Інші ВНЗ та ЗНЗ 

Учасники 83 146 

Тренери 3 14 

Всього 86 186 

 

Фестиваль був висвітлений у ЗМІ та на сайтах українських 

університетів, представники яких брали участь у майстер-класах та 

дискусіях заходу. На фестивалі були присутні представники вищих 

навчальних закладів Києва, Полтави, Вінниці, Черкас, Кривого Рогу, 

Харкова, Дніпра, Одеси, Львова, Івано-Франківська. Це дуже сучасний 

іміджевий для Університету проект ННЦ культури лідерства, який варто 

робити щорічним та прибутковим.  
 

Студентське лідерство 

 

У серпні 2017 р. проведено триденну школу для студентських 

координаторів.  Із координаторами груп першокурсників було обговорено та 

у тренінговій формі закріплено наступні питання: організація зустрічі і 

знайомства групи, розмова про цінності та спільноти; ознайомлення 

першокурсників з корпоративною культурою і традиціями Університету 

Грінченка; електронне середовище та ресурси Університету, можливість 

навчання з гаджета, безпечне спілкування у соціальних мережах; правила 

внутрішнього розпорядку Університету та правила проживання у 

гуртожитках, допомога в адаптації до гуртожитку; студентська група як 



ефективна команда; конфлікти та способи їх розв’язання; ефективна 

внутрішня комунікація в Університеті. 

Упродовж 2017 року відбувалися систематичні лідерські тренінги для 

студентських рад ФПМВ, ІФ, ФІТУ, ІФФ. Це дозволило створити у 

студентському середовищі кілька ефективних лідерських команд та 

пожвавити студентське самоврядування у цих підрозділах. Вагома частина 

студради ФПМВ на чолі з головою та заступником пройшли всі етапи та 

отримали американські й університетські сертифікати Міжнародної академії 

лідерства-служіння. 

Програма «Лідерство-Служіння» (пропедевтичний курс, менторський 

курс, Міжнародна академія) ще, на жаль, не стала популярною серед 

студентів усього Університету: більшість студентів, хто проходить 

пропедевтичний курс, не привчені систематично працювати над собою, 

відтак або не завершують програму з американськими менторами, або ж не 

завершують повний курс Академії. Тут ще є багато моментів, над якими 

організаторам програми треба ретельно працювати. 

У червні-липні 2017 р. в Університеті пройшла ІІ Міжнародна академія 

Лідерства-Служіння. Якщо у 2016 році ми мали лише 9 випускників 

Академії, 5 з яких були нашими студентами і випускниками, то у 2017 – 23, 

більшість із яких – це студенти Університету. Суттєво розширилося і коло 

бізнес-партнерів Академії: молодий український бізнес, що працює на 

засадах лідерства-служіння, охоче приймав студентів у себе, а спікерами для 

слухачів Академії виступали не тільки представники «Co-Serve 

International», але й успішні випускники Університету Грінченка, що 

працюють у бізнес-сфері та в громадському секторі. 

Вибори прямим таємним голосуванням студрад, студпарламенту, 

студентського представництва у вчених радах факультетів та інститутів, а 

також у вченій раді Університету та на конференції трудового колективу 

Університету. Загалом участь у виборах взяли участь 3723 студенти від 

загальної кількості 8692, включно із заочниками, що становить 42,84 % від 

загальної кількості та 57,24 % від кількості студентів денної форми 

навчання (52% 2016 року відповідно). Особливістю цих виборів стали 

рейтингові списки претендентів, тобто, у разі вибуття когось із виборного 

органу немає необхідності проводити всю процедуру виборів з початку, 

можна буде рухати рейтинговий список. 

Для новообраного студентського парламенту вже проведено 3 тренінги 

з лідерства та роботи у команді, аналогічні тренінги відвідали студради 

ФПМВ, ФІТУ, ІФ. 

Студентський парламент провів низку корпоративних заходів з нагоди 

відкриття декади Університету. Це гостьові лекції «Актуальні питання 

проведення благодійних заходів: теоретичний аналіз та практичний вимір», 

картинна виставка «Квіт Нації» івано-франківського художника Романа 

Бончука та підписання угод про співпрацю між Студентським парламентом, 

громадською організацією «Рада матерів і дружин учасників АТО» та 

благодійним фондом «Майдан гідності». 



Івенторами студентського парламенту були організовані та на 

високому рівні проведені традиційний фестиваль першокурсників «Ось ми 

які!» та конкурс-шоу «Miss & Mister Grinchenko University – 2017». 

 

Волонтерські, благодійні та іміджеві проекти 

 

Соціальний проект «З Києвом і для Києва» вже багато років є 

візитівкою Університету Грінченка для Київської громади. 

 

Структурний 

підрозділ  

Кількість відвідувачів Задіяно студентів 2017 року 

2016 2017 

ФІТУ 50 54 15 

ІЖ 900 1132 329 

ІФФ 121 130 14 

ФПМВ 44 55 15 

УК 79 85 60 

ФЗФВС 253 262 173 

ПІ 321 336 94 

ІЛ 399 482 147 

ІМ 1735 1801 402 

ІФ 730 756 379 

Всього 4632 5093 1628 

 

Як бачимо, у соціальному проекті зберігається стійка позитивна 

динаміка, а 1628 задіяних студентів (це 25% від загальної кількості студентів 

стаціонару) набувають практичні навички за фахом у соціальному проекті, 

надаючи безкоштовні послуги киянам. 

 

Волонтерство та благодійність – теж невід’ємні складові 

корпоративної культури Університету. 2017 рік традиційно був 

ознаменований великою кількістю волонтерських та благодійних проектів  

(понад 80), в яких взяли участь 2716 студентів усіх структурних підрозділів 

(41,75% від загальної кількості студентів стаціонару). 

 

У проведенні структурними підрозділами іміджевих та 

профорієнтаційних заходів 2017 року було задіяно 1142 студенти (17,56% від 

загальної кількості студентів стаціонару).  

Благодійні та волонтерські заходи, спрямовані 2017 року на підтримку 

бійців АТО: 

➢ 19-20 січня 2017 р., напередодні Дня Соборності, грінченківці 

направили черговий транш благодійної допомоги бійцям АТО, зокрема 

128 гірсько-піхотній бригаді, батальйону Полтава, АСАП (екстрена 

медична допомога в зоні АТО на передовій), підрозділу розвідки. 



➢ 22 вересня 2017 р. Університет Грінченка передав благодійну допомогу 

(батарейки у кількості 614 штук) бійцям АТО військової частини № 

3018. 

➢ 12 жовтня 2017 р. із благодійним патріотичним проектом «Герої 

нашого часу»  творчий колектив Київського університету імені Бориса 

Грінченка відвідав Тактично-стратегічний центр Збройних сил 

України, що знаходиться на полігоні «Дівички» (Київська обл., 

Переяслав-Хмельницький р-н.). В рамках проекту для бійців АТО було 

передано волонтерську допомогу (смаколики, ліки, теплі речі). 

➢ 13 жовтня 2017 р. Університет Грінченка передав благодійну допомогу 

бійцям АТО військової частини № 3018. 

➢ 11 грудня 2017 р. грінченківці направили черговий транш благодійної 

допомоги бійцям АТО, зокрема Тактично-стратегічному центру 

оборони України (смт. Дівички, Київська обл., Переяслав-

Хмельницький р-н).  

 

Спортивно-оздоровчі проекти 

 

Участь студентів-волонтерів у спортивних заходах Києва та України 

створює Університету позитивний імідж у фаховому спортивному 

середовищі. Волонтерська діяльність є важливою складовою роботи 

Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту, дозволяє налагодити 

зв’язки з багатьма спортивними та громадськими організаціями м. Києва і 

України, забезпечити студентів необхідним досвідом організації спортивно-

масових заходів та змагань.  

Загалом за 2017 календарний рік студенти ФЗФВС забезпечили 

волонтерською підтримкою 19 заходів Всеукраїнського та Міжнародного 

рівнів. У середньому кожен захід обслуговувало 30 студентів, тобто 

практично всі студенти спортивного напрямку отримали волонтерський 

досвід. Найбільша кількість студентів нашого Університету в цьому році 

допомагала Національному олімпійському комітету проводити заходи до Дня 

фізичної культури і спорту та надала волонтерську допомогу у вирішальному 

матчі кваліфікації чемпіонату світу з футболу, коли збірна України приймала 

збірну Хорватії. Водночас кількість запитів на волонтерську участь наших 

студентів у заходах різного рівня, що надходять до університету (приблизно 

3 запити на місяць), перевищує наші можливості. Критичним це стає в період 

літньої сесії, коли велика кількість спортивних організацій починає 

проводити фінальні етапи своїх змагань. Тому у 2018 році буде сформовано 

певний пул спортивних партнерів, з якими ми вже багато років 

співпрацюємо. Будемо віддавати перевагу тим заходам, які дозволять 

проводити профорієнтаційну роботу та сформують у студентів реальні 

фахові навички. 

 

 

 



Спортивні команди Університету 

(вид спорту, кількість студентів у команді) 

 
№ вид спорту кількість 

студентів у 

команді 

результати 2017 року 

1 Чоловіча збірна 

Університету з 

футболу 

35 - 3 місце – регулярний чемпіонат 

Футбольної асоціації студентів м. 

Києва 

2 Жіноча збірна 

Університету з 

футболу 

20 - 1 місце – Кубок м. Києва з пляжного 

футболу; 

- 5 місце – Чемпіонат України серед 

гравців до 17 років; 

- 8 місце – Чемпіонат Вищої ліги 

України з жіночого футболу; 

- 3 місце – Чемпіонат міста Києва з 

жіночого футболу (команда 

Університетського коледжу); 

- 4 місце – Чемпіонат міста Києва з 

жіночого футболу (команда 

Університету) 

3 Збірна команда 

Університету з 

плавання 

“Grinchenko 

Swimming” 

30 - 9 місце Універсіада м. Києва 

4 Жіноча збірна 

команда 

Університету з 

фехтування 

4 - 1 місце в Кубку України з 

фехтування вибороли студентки 

Рапинець Аліна, Куришко Кристина 

(5 курс, ОКР «магістр») та 

Цімболинець Ангеліна (3 курс, ОКР 

«бакалавр») спеціальності «Фізичне 

виховання»; 

- 3 місце на етапі Кубку Світу з 

фехтування здобула студентка 5 

курсу спеціальності “Фізичне 

виховання” Аліна Рапинець; 

- 5 місце на етапі Кубку Світу з 

фехтування посіла студентка 5 курсу 

спеціальності “Фізичне виховання” 

Кристина Куришко; 

- 2 командне місце на Всеукраїнській; 

Універсіаді з фехтування 

- 1 місце на Турнірі найсильніших 

фехтувальниць України посіла 

Рапинець Аліна; 

- 1 місце в особистих змаганнях 

Всеукраїнської універсіади посіла 



Куришко Кристина; 

- 3 місце в особистих змаганнях 

Всеукраїнської універсіади посіла 

Рапинець Аліна; 

- 1 командне місце на Чемпіонаті 

світу серед військовослужбовців з 

фехтування посіла Харькова Влада 

5 Жіноча збірна 

команда 

Університету з 

волейболу  

15 Триває участь у Чемпіонаті м. Києва 

серед студентських команд 

 

В організації спортивних змагань в Університеті («Міс і Містер 

Фітнес», Першість Київського університету імені Бориса Грінченка з 

оздоровчої аеробіки, Першість Університету Грінченка з плавання «Золотий 

Карась», Щорічний спортивний конкурс «Ми – кращі!», Змагання з плавання 

серед відвідувачів басейну Університету Грінченка «Веселий дельфін», 

Змагання серед відвідувачів секції з плавання для студентів Університету 

Грінченка «Мій вибір –  здоров’я», VI Відкритий шаховий турнір, 

Товариський футбольний матч між збірною командою Університетського 

коледжу спеціальності «Фізичне виховання» та збірною командою 

Університету Грінченка, Змагання з міні-футболу серед студентів 

спеціальності Фізичного виховання УК, в рамках святкування Дня фізичної 

культури і спорту України, Військово-спортивні змагання серед команд 

юнаків та дівчат І курсу УК в рамках святкування Дня захисника України 

тощо) було задіяно понад 260 студентів, у змаганнях взяли участь понад 2500 

учасників (38,43 % від загальної кількості студентів стаціонару). 

 

Іміджевим спортивним проектом 2017 року стало також урочисте 

відкриття стадіону Університетського коледжу, в якому було задіяно 1,5 тис. 

студентів та викладачів. 

 

Найвищі персональні спортивні результати студентів та 

викладачів: 

1 місце в Кубку України з фехтування, 3 та 5 місця на етапі Кубку Світу з 

фехтування; Звання чемпіон України з греко-римської боротьби серед 

юніорів; 3 місце в «ХVІ. International Dr. Fazıl Kucuk Sport Games Athletic 

Competitions»; 2 місце у військово-спортивних змаганнях «Захисник 

України»; перемога на Чемпіонаті Світу серед військовослужбовців 2017 

року в командному заліку; у змаганнях на Кубок Європи з парусного виду 

спорту в класі Laser: етап Кубку Європи – 23 місце; Чемпіонат України –1 

місце; золота медаль в особистому запливі на відстань 100 метрів під водою, 

золота медаль в естафетному запливі на відстань 100 метрів, срібна медаль в 

особистому запливі на відстань 100 метрів та бронзова медаль на відстань 50 

метрів під водою на одному вдиху у фіналі Кубку світу з підводного 



плавання; 2 місце в турнірі з боксу серед дорослих в масі 67-71 кг; 1 місце з 

бігу на дистанції 12 км у XXIX Відкритому легкоатлетичному пробігу 

пам’яті Василя Микитовича Ткачука; Перемога у відкритому Чемпіонаті 

м. Києва та Київської області з плавання в категорії «Мастерс», 1, 2 та 3 

місця у Всеукраїнському турнірі з плавання в категорії «Мастерс», перемога 

у VII Всеукраїнських іграх ветеранів спорту з плавання, присвячених пам’яті 

М.М. Баки, на дистанціях 50 м брасом, 50 м на спині та 100 м на спині; 

перемога у  ХІІІ літній Універсіаді з ушу  та чемпіонаті України з ушу (таолу) 

серед дорослих, 1 місце у розділі «таолу чанцюань», 1 місце у розділі «дао 

шу гуйдін третій», 1 місце у розділі «чан цюань гуйдін третій», 2 місце у 

розділі «гунь шу гуйдін третій»; Чемпіонат України з Кіокушинкай (карате) – 

1 місце, Чемпіонат Європи з Кіокушинкай (карате) – 1 місце, Чемпіонат міста 

Київ – 1 місце, Кубок України – 1 місце, Кубок Європи – 2 місце, Чемпіонат 

«Зірки Кіокушинкай» – 1  місце серед дорослих; 1 місце у Міжнародних 

турнірах з карате UnionCup, ZvyagelOpen, Sen-Bin Cup Karate Open, 2 місце у 

Чемпіонаті України з карате, 3 місце у Міжнародних турнірах з карате 

GrandPrixPoland, Dnipro Casio Cup; 1 місце у Міжнародній матчевій зустрічі з 

легкої атлетики серед юніорів, 1 місце у Чемпіонаті України з легкої 

атлетики; 1 місце Кубку України із бодібілдингу та фітнесу, 1 місце 

Чемпіонату України з бодібілдингу; 1 місце Відкритого чемпіонату України з 

Комбат самозахисту ІСО; 1 місце у міських змаганнях серед студентів 

київських вищих навчальних закладів «5 сил». 

 

Мистецькі проекти 

 

Іміджеві мистецькі проекти 2017 року – Благодійний студентський 

бал, I-й Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності 

«Bellissimo - 2017», Хореографічний фестиваль «ArtВесна», Хореографічний 

фестиваль «Різдвяний Київ», Концертні програми в Європейському 

культурному центрі «Краків», систематичні заходи в Українському фонді 

культури. Загалом у них було задіяно 1365 студентів (майже 21 % від 

загальної кількості студентів стаціонару порівняно з 865, тобто 13,29 % у 2016 

році). 

305 студентів ІМ взяли участь в іміджевих культурно-мистецьких 

проектах столиці. Загалом у мистецьких проектах Університету взяли участь 

966 студентів (14,85 % від загальної кількості студентів стаціонару). 

 

Найвищі персональні мистецькі досягнення студентів та викладачів: 

Гран-прі XIX Міжнародного фестивалю-конкурсу естрадно-циркових 

дитячих та юнацьких колективів «Понтійська арена-2017», 

Інтернаціонального Українського музичного конкурсу пам’яті М.І. Спозіто, 

ІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу «Одеса зустрічає друзів», Відкритого 

фестивалю естрадного мистецтва «Forte Music-2017», IV Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу «Сходинки до майстерності»; також до високих 

мистецьких результатів можна віднести наступні: Інтернаціональний конкурс 



мистецтв «Sea sun Festival»  (Іспанія, Lloret de mar, 19.06.2017) – 2 дипломи 1 

ступеня; Міжнародний конкурс-фестиваль «Gitarren Festival Nordhorn», 

Німеччина, м. Нордхорн – диплом 1 ступеня; Міжнародний вокальний 

конкурс «Мистецтво XXI століття» – 1 премія; ІV Всеукраїнський фестиваль-

конкурс «Сходинки до майстерності» – 1 місце; I Всеукраїнський конкурс 

інструментально-виконавської майстерності «BELLISSIMO–2017» – диплом 

лауреата 1 ступеня; XI Всеукраїнська музична олімпіада «Голос Країни» – 3 

дипломи лауреата 1 ступеня; XII Всеукраїнська музична олімпіада «Голос 

Країни» – диплом лауреата 1 ступеня, 2 дипломи лауреата 2 ступеня, 2 

дипломи лауреата 3 ступеня; IV міський фестиваль-конкурс дитячого та 

юнацького виконавського мистецтва «КАМПАНЕЛЛА»  – диплом лауреата 1 

ступеня; V Міжнародний фестиваль-конкурс музичного мистецтва 

«Київський колорит» – диплом лауреата 1 ступеня; Конкурс юних піаністів V 

Міжнародного фестивалю фортепіанної музики «Каштановий рояль» – 

диплом лауреата 1 ступеня; І Всеукраїнська олімпіада з хореографічного 

мистецтва – 1 місце. Студенти мистецьких спеціальностей за виступи у зоні 

АТО отримали Відзнаку «Патріот України» та Відзнаку «За сприяння 

збройним силам України».  

Студенти ІМ за виступи у зоні АТО отримали Відзнаку «Патріот 

України» та Відзнаку «За сприяння збройним силам України». 

 

На базі Історико-філософського факультету успішно працює 

студентський театр «Борисфен», який 2017 року втілив три вистави: 16 

лютого – «Вечори на хуторі біля Диканьки» М.Гоголя, 28 березня – 

«Майська ніч» М.Гоголя, а 22 листопада – «Територія свободи» 

О.Миколайчука. 

Виставкова діяльність 

З метою розвитку мистецької складової у науково-педагогічній 

діяльності, реалізації творчого потенціалу 8 викладачів ІМ беруть постійну 

участь у виставковій діяльності в Україні та за кордоном.  

Результати роботи майстерні ювелірного мистецтва презентовано на 

Міжнародній виставці ювелірного мистецтва «ЮвелірЕкспо Україна», на VII 

Міжнародній виставці-пленері «BRATERSKIE SPOJRZENIE» SPOTKANIE 

W ZIMIE; на Міжнародній виставці «Ювелірний салон»; на I Міжнародному 

фестивалі «Fontanna talentow»; на Міжнародній ювелірній виставці Гал Експо 

Студенти спеціальності «Образотворче мистецтво» брали участь у 

Міжнародній виставці-конкурсі ювелірного мистецтва в Австрії;  у VII 

Міжнародній виставці-пленері «BRATERSKIE SPOJRZENIE» SPOTKANIE 

W ZIMIE та представляли твори в техніці художньої гарячої емалі, 

декоративного живопису, графіки, ліногравюри, колажу.  

Діяльність майстерні кераміки представлено у творчості викладачів і 

студентів, які брали участь у фахових фестивалях і виставках декоративно-

прикладного мистецтва «ЦеГлина-2017», ХV Всеукраїнській виставці 

декоративного мистецтва. 

Діяльність майстерні живопису та рисунку презентована у 



персональних виставках, художніх виставках та конкурсах: I Міжнародному 

онлайн-конкурсі творчості «Art World», Всеукраїнській виставці живопису та 

графіки «Мальовнича Україна», Всеукраїнській Різдвяній виставці, 

Всеукраїнській виставці «Феєрія світла», Всеукраїнській виставці, 

присвяченій 160-річчю від дня народження Івана Франка, ХVІ 

Всеукраїнській Великодній виставці декоративного-прикладного мистецтва 

«Світ Божий, як Великдень». 

На VII Всеукраїнському фестивалі писанок в Києві у квітні 2017 р. на 

Софійський площі серед мегаписанок проекту «585 художників» були 

виставлені твори студентів V спеціальності «Дизайн», які увійшли до 

каталогу мегаписанок України.  

 

Творчі студії, гуртки, спортивні секції 
 

 
Структурний підрозділ 

2016 2017 

Творчі 

студії, 

гуртки 

Спортивні 

секції 

Творчі 

студії, 

гуртки 

Спортивні 

секції 

Загальноуніверситетські 3 3 3 5 

Інститут мистецтв 12 0 12 1 

Університетський коледж 12 1 12 1 

Педагогічний інститут 9 0 9 0 
 

Факультет права та міжнародних 

відносин 
3  3 0 

Інститут філології 2 0 4 0 

Історико-філософський 

факультет 

    1      0 
1 0 

Разом 42 4 44 7 

 

 

Партнерство у популяризації мистецьких програм у 2017 році 

реалізувалося з наступними проектами: культурно-мистецький проект 

«Європейський вибір» у супроводі Національного академічного оркестру 

народних інструментів України під проводом В.Гуцала, Всеукраїнська 

музична олімпіада «Голос Країни», Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

дитячого мистецтва при Президентові України «Україна – це ти», 

Всеукраїнський дитячий хореографічний фестиваль «Шалені танці», II 

Всеукраїнський конкурс-виставка художніх творів дітей та молоді  «Child 

Art», Міжнародний конкурс талантів «Gold Star»,  Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс «Різдвяний Київ», хореографічна студія «Look Out 

Club», фестиваль-конкурс «Столиця запрошує», танцювальна студія «I 

LOVE DANCE», Мистецький проект «Натхнення, музика, любов», майстер-

класи Британського танцювального колективу «Candoco», Центр дитячої 

творчості Оболонського району, Міжнародний хореографічний фестиваль-



конкурс «Ми – діти України!», Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв 

«Джерело надій», Соціальні служби міста Києва, Міжнародний фестиваль-

конкурс хореографічного мистецтва «Art-vesna», Центр творчості дітей та 

юнацтва Святошинського району м. Києва, Міжнародний вокально-хоровий 

конкурс «Вікторія», Міжнародна громадська організація «Комітет Сучасної 

та Естрадної Хореографії» при IAED, Комунальний дошкільний навчальний 

заклад «Центр розвитку дитини «Я+Сім’я» для дітей з особливими 

потребами, Школа «Монтессорі», Хореографічна дитяча студія «I love dance 

studio», танцювальна студія «Експромт», танцювальний колектив «Вікторі», 

хореографічна студія «Арлекін», народний музичний театр юного актора 

«Fantazia New», студія танців «BD STUDIO». 

 

2017 рік – рік української мови в Університеті 

 

У заходах Року української мови в Університеті взяли активну участь 

3042 студенти (65,67% студентів від загальної кількості студентів стаціонару). 

Знаковим для старшокласників Києва став Всеукраїнський конкурс 

читців «З Янголом на плечі», який пройшов вдесяте.  

У листопаді 2017 р. Університет провів у Facebook всеукраїнський 

флеш-моб «#НосійСлова», по всіх корпусах були облаштовані локації з 

вільним мікрофоном і впродовж дня звучало українське художнє слово. 

Безкоштовні курси української мови для викладачів 2017 року 

працювали на чотирьох локаціях (Тичини,17; Тимошенка, 13-б; 

Старосільська, 2; Шамо, 18/2). За результатами роботи курсів та підсумкового 

тестування 37 співробітників отримали університетські сертифікати: 

сертифікати рівня А-2 (початковий рівень володіння мовою) – 13 осіб, рівня 

С-1 (носій мови) – 24 особи. 

2017 року Університет отримав право атестувати державних службовців 

на предмет володіння українською мовою. За 2017 рік відповідні свідоцтва 

отримали 822 державних службовці, і це доволі успішний іміджевий проект 

Інституту філології. 

 

Аналітика загальної задіяності студентів Університету у проектах 

соціально-гуманітарного напряму 

 

Вид діяльності Кількість студентів % від загальної кількості 

студентів стаціонару 

Проекти популяризації 

української мови 

3042 65,67  

Гуртки, студії, секції  1232 18,93 

Лідерські програми 126 1,93 

Вибори органів 

студентського 

самоврядування 

3723 57,24 

Соціальний проект «З 1628 25 



Києвом і для Києва» 

Волонтерські та 

благодійні акції  

1142 17,56 

Спортивні змагання 2500 38,43 

Мистецькі проекти  1365 21 

 

Враховуючи, що у різних проектах задіяні різні студенти, можемо 

констатувати, що в Університеті подолано ситуацію, коли більшість 

студентського загалу лишалася не активними учасниками, а пасивними 

спостерігачами заходів. Практично 2/3 всіх студентів беруть активну участь 

у соціально-гуманітарних заходах різного спрямування. Як бачимо, особливу 

увагу 2018 року варто буде приділити розвитку лідерських програм, 

залучивши до них значно більше студентів усіх структурних підрозділів, 

хоча цей напрям все одно не буде масовим. 

 

Студентські гуртожитки 

 

Потребу студентів у гуртожитку 2018 року забезпечено 100-

відсотково.  

Поселення студентів у гуртожитки 
 

Структурний підрозділ 

Гуртожитки 

університету 

Гуртожитки 

партнерів 

 

Разом 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Педагогічний інститут 95 83 167 88 262 171 

Інститут філології 31 19 192 264 223 283 

Інститут мистецтв 77 121 88 89 165 210 

Інститут журналістики 18 18 125 147 143 165 

Інститут людини 96 89 42 93 138 182 

Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і спорту 
105 112 - 4 105 116 

Факультет права та 

міжнародних відносин 
5 2 95 96 100 98 

Університетський коледж 53 41 13 15 66 56 

Факультет інформаційних 

технологій та управління 
6 7 59 81 65 88 

Історико-філософський 

факультет 
5 4 40 86 45 90 

Всього 495 496 821 963 1312 1459 

 

Переобрано студентські ради гуртожитків, проведено зустрічі студрад 

гуртожитків з представниками студентського парламенту. 

 

У 2018 році ми запланували: 
 

– Створити сторінки успіху випускників на порталі Університету; 



– Надавати додаткові освітні платні послуги через лідерські проекти 

Університету; 

– осучаснити систему презентації першокурсникам постаті Бориса 

Грінченка та активніше долучити студентів до вивчення його 

спадщини; 

– створити загальноуніверситетську соціально-психологічну службу та 

розпочати її роботу в університетських гуртожитках; 

– сприяти студентському парламенту в розвитку проектної діяльності; 

– організувати фаховий супровід студентів з інвалідністю; 

– осучаснити форми соціального проекту «З Києвом і для Києва»; 

– організувати на базі Університету Всеукраїнський лідерський форум 

для студентів (можливо – зробити його щорічним); 

– розвати лідерську школу студентського самоврядування 

– приділити значно більшу увагу інституту кураторства. 

 

 

 


