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Проект  

ПЛАН ЗАХОДІВ  
з підготовки та відзначення 150-річчя  
з дня народження Бориса Грінченка  

 
1. Організувати і провести:  
 

в Національному театрі опери і балету України ім. Т. Г. Шевченка 
урочистості з нагоди ювілею Бориса Грінченка за участю посадових осіб 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, видатних 
вітчизняних і зарубіжних діячів культури;  

 
Київська міська державна адміністрації 
Міністерство культури 
 
09.12. 2013 р.  
 

у навчальних та мистецьких закладах тематичні уроки і лекції, 
літературні вечори, науково-практичні конференції, конкурси читців, 
ілюстрацій  до творів Бориса Грінченка, всеукраїнський конкурс 
науково-дослідних робіт на тему «Борис Грінченко і сучасність»; 

 
МОНмолодьспорт  
Міністерство культури 
Міністерство освіти і науки,  
молоді та спорту 
Рада Міністрів Автономної  
Республіки Крим  
Київська та Севастопольська  
міські держадміністрації  
 
Протягом 2013 року  
 

у м. Києві Всеукраїнську наукову конференцію «Я йшов туди, де гуркіт 
праці чути…», присвячену життю і діяльності Бориса Грінченка;  
 

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка  
Національної академії наук  
Інститут української мови  
Національної академії наук 
Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту 
Київська міська державна адміністрація  
Київський університет  
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імені Бориса Грінченка 
 
Листопад 2013 року  
 

у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва 
документальну виставку, присвячену життю та діяльності Бориса 
Грінченка.  
 

Київська міська державна адміністрація  
 
Протягом 2013 року  
 

документальні виставки, присвячені життю і діяльності Бориса 
Грінченка в Чергінівському історичному музеї ім. В.В. Тарновського, 
Національному музеї Тараса Шевченка, Державній науково-педагогічній 
бібліотеці України імені В.О.Сухомлинського, Національному музеї 
літератури України, Музеї книги і друкарства України та в бібліотечних 
закладах провести виставки та літературні вечори, присвячені життю і 
діяльності Бориса Грінченка;  
 

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка 
Національної академії наук 
Інститут української мови  
Національної академії наук 
Київська міська державна адміністрація 
 
Протягом 2013 року  
 

Інформаційно-організаційну роботу, спрямовану на висвітлення життя і 
діяльності Бориса Грінченка у закордонних ЗМІ, у тому числі виданнях 
українських громадських організацій.  
 

Міністерство закордонних справ 
 
Протягом 2013 року  

 
2. Здійснити підготовку та видання: 
 

Зібрання творів Б.Д.Грінченка у 10 томах, у тому числі перевидання 
«Словаря української мови», упорядкованого Борисом Грінченком та 
«Этнографических материалов, собранных в Черниговской и 
соседней с ней губерниях». 

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка 
Національної академії наук України,  
Київський університет  
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імені Бориса Грінченка  
 
2013-2014 роки  
 

«Російсько-українського словника» М.Левченка з ґрунтовними 
додатками Бориса Грінченка;  

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка 
Національної академії наук України,  
 
2013-2014 роки  
 

вибраних творів для дітей Бориса Грінченка у серії «Шкільна бібліотека» 
 

Міністерство освіти і науки, 
Молоді та спорту  
Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка 
Національної академії наук  

 
3. Передбачити захист науково-дослідних робіт Малої академії наук на 

теми: «Борис Грінченко – видатний український вчений-
мовознавець», «Суспільно-політична спадщина Бориса Грінченка і 
сучасність», «Лицар української державності».   

МОНмолодьспорт 
Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту  
Автономної республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської  
міських державних адміністрацій 
 
Протягом 2013 року  
 

4. Розробити і затвердити екскурсійний маршрут «Борис Грінченко в 
Києві: життя і діяльність» з відвідуванням музею Бориса Грінченка на 
вул. Воровського, 18/2, включивши його до переліку державних 
маршрутів. 

Київська міська державна адміністрація  
 
Протягом 2013 року. 
  

5. Забезпечити:  
охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху під час 
проведення заходів з відзначення 150-річчя з дня народження 
Б.Грінченка; 

Міністерство внутрішніх справ 
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Протягом 2013 року  
 

проведення дипломатичними установами за кордоном різноманітних 
заходів за участю представників української громадськості: 
конференцій, семінарів, лекцій, відкритих уроків в українських школах 
і класах з нагоди ювілею видатного українського письменника і 
педагога, передбачивши участь українських літературознавців, 
письменників, митців, творчих колективів; 
 

Міністерство закордонних справ 
Міністерство освіти і науки 
молоді та спорту 
 
Протягом 2013 року  

 
карбування та введення в обіг у встановленому порядку пам’ятної 
монети, присвяченої 150-річчю  з  дня  народження Бориса Грінченка; 
 

Національний банк (за згодою).  
 
Протягом 2013 року 
 

проведення добудови навчального корпусу Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка на 
проспекті П.Тичини, 17 у м. Києві;   
 

Київська міська державна адміністрація 
 
Протягом 2013 року.  
 

проведення робіт з ремонту та благоустрою  Свято-Тихонівського 
храму села Борщевої Харківського району Харківської обл., в якому 
відбувалося хрещення Бориса Грінченка, з відкриттям меморіальної 
дошки;  

Харківська обласна рада та Харківська 
обласна державна адміністрація 
 
2013-2014 роки  

проведення ремонтних та реставраційних робіт у відділі 
Перевальського районного історичного музею – меморіальному музеї 
Б.Д. Грінченка  в смт. Михайлівці Перевальського району Луганської 
області.  

Луганська обласна рада та Луганська  
обласна державна адміністрація 
Перевальська районна рада  
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Перевальська районна  
державна адміністрація  
 
Протягом 2013р.  

6. Здійснити:  
 

будівництво гуртожитку для студентів і викладачів Київського 
університету імені Бориса Грінченка; 
 

Київська міська державна адміністрація 
 
Протягом 2013-2014 років 

 
повернення меморіальної дошки на будинок №8 по вулиці Гоголівській 
у місті Києві, де протягом 1902-1905 років жив Борис Грінченко і 
створив “Словарь української мови”; 
 

Київська міська рада та Київська міська 
державна адміністрація 
 
Після закінчення реконструкції буд. №8 
 

відкриття меморіальних дощок в будинках, в яких свого часу мешкав чи 
працював Борис Грінченко: на вул. Саксаганського, 67; 
вул. Панківській,8; вул. Воровського, 10; вул. Воровського, 26; 
 

Київська міська рада та Київська міська 
державна адміністрація 
 
2013 рік. 
 

упорядкування могили Бориса Грінченка та підходу до неї на 
Байковому цвинтарі; 
 

Київська міська рада та Київська міська 
державна адміністрація 
 
Протягом 2013р.  
 

присвоєння імені Бориса Дмитровича Грінченка загальноосвітньому 
навчальному закладу села Нижня Сироватка Сумського району 
Сумської області, де у 1884-1885 роках Борис Грінченко був 
завідувачем  школи;  
 

Сумська обласна рада та Сумська обласна  
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державна адміністрація 
 
Протягом 2013р.  
 

перейменування у місті Боярці Київської області (де свого часу Борис 
Грінченко проходив лікування) вулиці 40-річчя Жовтня на вулицю 
Бориса Грінченка. 

Київська обласна рада та Київська обласна  
державна адміністрація 
 
Протягом 2013р.  
 

поповнення експозицію літературного відділу Херсонського 
краєзнавчого музею матеріалами, присвяченими життєвому та 
творчому шляху Бориса Грінченка. 
 

Херсонська обласна рада,  
Херсонська обласна державна адміністрація, 
Херсонська міська рада 
 
Протягом 2013р.  
 

7. Затвердити програму розвитку Київського університету імені Бориса 
Грінченка, забезпечити належне фінансування науково-дослідної 
лабораторії грінченкознавства, музею Бориса Грінченка університету; 

 
Київська міська рада, 
Київська міська державна адміністрація, 
Київський університет  
імені Бориса Грінченка  
 
До 01.03.2013р.  
 

8. Рекомендувати театральним закладам України включити до 
репертуару театрів вистави за драматичними творами Бориса 
Грінченка.  

Міністерство культури 
 
2013 рік 
 

9. Звернутися із клопотанням до місцевої влади міста Оспедалетті 
(Італія) щодо встановлення меморіальної дошки на будинку, де жив 
та помер Борис Грінченко та підготувати технічну інформацію щодо 
меморіальної дошки, зокрема щодо матеріалу, з якого планується 
виготовлення меморіальної дошки, її розміри та стислий опис. 



 7

Міністерство закордонних справ 
Міністерство культури  
 
2013 рік 

 
10. Створити Центр української лексикографії.  
 

Інститут мовознавства імені О.О. Потебні 
Національної академії наук України 
Інститут української мови 
Національної академії наук  
 
2013-2014 роки 
 
 

11. Сприяти висвітленню державними засобами масової інформації 
заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням 150-річчя з 
дня народження Бориса Грінченка.  

 
Держкомтелерадіо  
 
Протягом 2013 року  
 


