
Назва заходу
Формат/місце 

проведення

Поширення інформації 

про захід
Дата/період проведення Відповідальний

"Слово Грінченка" інтернет-конкурс сторінка університету 10 листопада - 10 грудня

Саврасова-В'юн Т.О. - заступник директора з 

СГР Інституту філології (координатор)

Марафон (партнерський захід) онлайн-інтерв'ю

інтернертканал, сайт 

університету (запис) 30 листопада - 11 грудня

Балабанова К.Є., заступник директора з СГР 

Інституту журналістики (координатор)

Презентація світлин з елементами корпоративного кольору та 

символіки Університету «Бірюзовий рулить» до Дня 

Університету флешмоб соціальні мережі 30 листопада - 11 грудня

заступники директорів з СГР, Студентський 

парламент

ХІІІ Грінченківські читання  - Всеукраїнська наукова 

конференція "Грінченкознавство: проблематика і перспективи 

досліджень" онлайн-конференція

сторінка Університету, 

сторінка ІФ, соцмережі
4 грудень

Руснак І.Є., директор Інституту філології, 

Доценко О.Л., заступник директора з 

наукової роботи Інституту філології

"Людські історії Університету Грінченка" написання есе сторінка університету

упродовж року, підсумки 

до 11 грудня

Русаченко Н.П., Саврасова-В'юн Т.О. - 

заступник директора з СГР Інституту 

філології (координатори)

Лекції знакових особистостей-партнерів університету запис сторінка університету до 4 грудня заступники директорів з СГР

Онлайн-нагородження партнерів університету запис сторінка університету 11 грудень

Інститути, факультети, коледж, НМЦ СГВ та 

ОДС

Прибирання могили родини Бориса Грінченка Байкове кладовище сторінка університету 6 грудень НМЦ СГВ та ОДС

Покладання квітів до пам'ятника Борису Грінченку

Бульварно-

Кудрявська, 18/2 сторінка університету 9 грудень Бацак К.Ю., Турунцев О.П.

Презентація багатотомного видання "Борис Грінченко. Зібрання 

творів" онлайн-презентація

сторінка Університету, 

сторінка ІФ, соцмережі

1 грудень

Руснак І.Є., директор Інституту філології, 

Прядко М.М., завідувач НМЦ видавничої 

діяльності, директор видавництва

V Всеукраїнська науково-практична конференція "Від словника 

Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем" онлайн-конференція

сторінка Університету, 

сторінка ІФ, соцмережі
10 грудень

Доценко О.Л., заступник директора з 

наукової роботи Інституту філології

Серія онлайн майстер-класів від викладачів, студентів, партнерів 

(за окремим планом)

онлайн-зустрічі, 

відеозаписи

соціальні мережі 

(сторінка університету) 30 листопада - 11 грудня

Координатор Саврасова-В'юн Т.О., кафедри 

ІФ

Заходи до Грінченківської декади 2020 року

Загальноуніверситетські заходи

Інститут філології



Онлайн по-грінченківськи онлайн-заняття

соціальні мережі 

(сторінка університету)
протягом Грінченківської 

декади

Мосьпан Н. В., доцент кафедри англійської 

філології і перекладу ІФ

Видавничий проєкт "Постаті культури" та проблеми сучасної біографістики"онлайн-презентація

соціальні мережі 

(сторінка університету)
протягом Грінченківської 

декади

Сінченко О. Д. , доцент кафедри української 

літератури, компаративістики і 

грінченкознавства

Літературно-мистецький діалог крізь призму ідентичностей онлайн круглий стіл

соціальні мережі 

(сторінка університету)
протягом Грінченківської 

декади

Тверітінова Т.І., доценткафедри світової 

літератури, Шовкопляс Г.Є., доцент кафедри 

світової літератури

Що ми знаємо про Бориса Грінченка вікторина hangouts meet

протягом Грінченківської 

декади

Суліцький В.В., кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної роботи

Цікавинки про Бориса Грінченка вікторина hangouts meet

протягом Грінченківської 

декади

Міщенко М.С., Бірюкова К.Д., кафедра 

спеціальної 

та інклюзивної освіти

Грінч-мафія інтерактивна гра hangouts meet

протягом Грінченківської 

декади

Старинська Н.В., Кулик Д. І., кафедра 

практичної психології

Життєвий та творчий шлях Бориса Грінченка

інтерактивна 

бесіда-лекція hangouts meet

протягом Грінченківської 

декади

Коханова О.П., Ткачишина О.Р., кафедра 

психології особистості та соціальних 

практик 

Традиційна інтелектуальна гра - батл «Grinchenko family: Girls 

vs. Boys» інтелектуальна гра на платформі Zoom

протягом Грінченківської 

декади

Баранова Н.В., Наукове Товариство 

Факультету

Он - лайн кінотеатр. Перегляд документального фільму 

студентами І курсу  (авторство «АстудіЯ» Київського 

університету імені Бориса Грінченка «інший…инший 

Грінченко») та обговорення після показу  

https://www.youtube.com/watch?v=JY4qxiumDAM  

онлайн перегляд 

фільму на платформі 

Google Meet платформа Google Meet

протягом Грінченківської 

декади Баранова Н.В., студенти Факультету

Круглий стіл «Патріотизм очима Бориса Грінченка крізь призму 

життя і творчості»

навчальне заняття з 

дисципліни"Англійсь

ка мова" платформа Google Meet

протягом Грінченківської 

декади

Кушевська Н.М. - викладач кафедри 

іноземних мов 

Тематична дискусія «Європейська література в перекладах 

Бориса Грінченка» кураторська година платформа Google Meet

протягом Грінченківської 

декади

Брайчевська О.А. - доцент кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного 

права 

Брейн – ринг на тему «Грінченківці знають свої права» (До 

Міжнародного Дня прав людини) (студенти – правники 

Факультету права та міжнародних відносин та Фахового 

коледжу «Універсум») брейн-ринг платформа Google Meet

протягом Грінченківської 

декади

Обловацька Н.О. ст. викладач кафедри 

публічного та приватного права, Доценко А. 

О., голова циклової комісії з педагогічної 

освіти, викладач Фахового коледжу 

«Універсум» 

Інститут людини

Факультут права і міжнародних відносин



Конкурс есе "Слово Грінченкове надихає" онлайн

соціальні мережі 

(сторінка університету) листопад-грудень Саган Г.В.

Майстер-клас з ліплення трипільських фігур відеоролик

соціальні мережі 

(сторінка університету) грудень НДЛ археології ІФФ

Інтерв'ю з партнерами факультету відеоролик

соціальні мережі 

(сторінка університету) 7 грудень Саган Г.В.

Квест "Відомий і невідомий Борис Грінченко" інтелектуальна гра на платформі Zoom 9 грудень  Саган Г.В., наукове товариство ІФФ

Зустріч з партнерами факультету онлайн платформа Google Meet 10 грудень Саган Г.В.

Проморолик  «WE ARE Грін» відеоролик сторінка ІМ, соціальні 

мережі

1-3 грудня  Кафедра хореографії,

 Грек В.А., зав. каф.

Проєкт  «Я-СТУДЕНТ-ГРІНЧЕНКІВЕЦЬ» Цикл відеороликів сторінка ІМ, соціальні 

мережі 30 листопада - 11 грудня

 Кафедра хореографії Прусова Л.В.

Науково-творчий проєкт «Мистецький бріколаж  «Легенди 

чарівного Перекотиполя»

Ділова онлайн-гра у 

відеозапису

сторінка ІМ, соціальні 

мережі

1-4 грудня Кафедра мистецтвознавства та музичної 

освіти, Олексюк О.М., зав. каф.

Літературно-музична композиція «В повітрі молодому далекий 

крик

 Мандрівних журавлів…» на вірші

 Б. Грінченка із циклу «Весняні сонети»

відео Youtube- канал,  сторінка 

ІМ,

 соціальні мережі

2 грудня Кафедра академічного та естрадного вокалу, 

доц. Лєвіт Д.А., викл. Сохань М.

Концерт вокальної музики «Пам’ять, закарбована у музиці» Відео версія Youtube-канал, 

сторінка ІМ, 

соціальні мережі

7-9 грудня Кафедра академічного та естрадного вокалу, 

ст. викл. Макарова Е.В., Яковенко В.Г., 

доцент Лєвіт Д.А.

Онлайн-виставка екслібрисів

 «Борис Грінченко в екслібрисі»

Онлайн-виставка

 (проспект)

сторінка ІМ, соціальні 

мережі

1-10 грудня Кафедра образотворчого мистецтва,

 Ст..викладач Задніпряний Г.Т., викл. 

Стрельцова С.В.

Дизанерський віртуальний проєкт "Україна. У цьому слові для 

мене все"  складається з 3 віртуальних виставок:

  1. "Український орнамент" (роботи студентів 1 курсу), 

 2. "Сучасні українські вирізанки та витинанки" (роботи 

студентів 2 курсу) 

 3. "Україна в інфографіці" (роботи студентів 2 курсу)

Віртуальні виставки сторінка ІМ, соціальні 

мережі

1-10 грудня  Кафедра дизайну,

 Кравченко Н.І., зав.каф.,

 Доц.Світлична О.М.,

 Ст.викладач  Здор О.Г.

Відеоролик 

 «Окрилені нетлінним словом Бориса Грінченка» 

(мелодекламація)

відеоролик сторінка ІМ, соціальні 

мережі

9 грудень кафедра інструментально- виконавської 

майстерності

 Доцент Ткачук В.В., ст. викл Касьянов В.В., 

Мастерських О.М.

Історико-філософський факультет

Інститут мистецтв



Он-лайн екскурсія до Національного музею літератури. 

Тематична лекція «Вартовий українського слова» онлайн соцмережі, сайт, meet грудень

ЦК з видавничої справи, культури та 

української філології

ІV міський дистанційний конкурс хореографічного мистецтва 

«Kyiv College Dance 2020» онлайн соцмережі, сайт 12 грудень ЦК музики та хореографії

Музична імпреза до Дня університету «Україна. У цьому слові 

для мене все» онлайн соцмережі, сайт, meet грудень ЦК музики та хореографії

Круглий стіл "Історико-політичні погляди Бориса Грінченка" онлайн-захід соцмережі, сайт, meet грудень ЦК суспільних дисциплін та правознавства

Тренінг "Стрес-менеджмент: чи можливо управляти стресом?" онлайн соцмережі, сайт, meet грудень

ЦК економіко-математичних дисциплін та 

менеджменту

Пізнавальний квест «Життєвий шлях Бориса Грінченка» онлайн соцмережі, сайт, meet грудень

ЦК економіко-математичних дисциплін та 

менеджменту

Спортивний онлайн флешмоб до Дня Університету онлайн соцмережі, сайт, meet грудень ЦК фізичного виховання

Круглий стіл на тему: «Художній психологізм малої прози 

Бориса Грінченка». онлайн соцмережі, сайт, meet грудень ЦК іноземних мов

Арт-пікнік

онлайн (лінійка 

художніх майстер-

класів) соцмережі, сайт, meet грудень ЦК образотворчого мистецтва і дизайну

Віртуальна екскурсія "Київ Бориса Грінченка" онлайн соцмережі, сайт, meet грудень

Коледж, Бюро театралізованих екскурсій, 

ІЖ, проект "Живе місто", Наукове 

товариство студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених 

Університету"

VIII Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне 

виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, 

перспективи" онлайн на платформі Zoom

грудень Ярмолюк О. В., деканат, кафедри 

Гра по життєпису Грінченка онлайн на платформі Zoom

грудень Петрухан-Щербакова Л.Ю., заступник 

декана ФЗФВС

Фаховий коледж "Універсум"

Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту



Віртуальна екскурсія "Київ Бориса Грінченка" Онлайн заходи

Соціальні мережі, сайт, 

на платформах Zoom, 

Meet 8 грудня 15:20

Організатори - Інститут Журналістики, 

Коледж, Бюро театралізованих екскурсій, 

проект "Живе місто", Наукове товариство 

студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених Університету

Дискусійний онлайн-хаб для молоді "Youthqiake - дипломатія: 

як ми можемо змінити світ. Досвід Бориса Грінченка" Онлайн заходи

Соціальні мережі, сайт 

ІЖ, на платформах 

Zoom, Meet 7 грудня Балабанова К.Є., Гондюл О., кафедра ЖНМ

Онлайн-квест для студентів 1 курсу «Мій Грінченко» Онлайн заходи

Соціальні мережі, сайт 

ІЖ, на платформах 

Zoom, Meet 4 грудня, 11.50 Балабанова К.Є., кафедра ІБ

Всеукраїнський блогер-фест «Smart-blog» з тематичною 

номінацією "Grinchenko" Онлайн заходи

Соціальні мережі, сайт 

ІЖ, на платформах 

Zoom, Meet грудень Балабанова К.Є., кафедра ВС

Створення відеоролику "Борис Грінченко" Онлайн заходи Соціальні мережі 9 грудня студрада ІЖ

Презентація проєкту "Київ Всесвітня книжкова столиця" Онлайн заходи

Соціальні мережі, сайт 

ІЖ, на платформах 10 грудня, 11:50

Балабанова К.Є., Осмоловська О.А., кафедра 

ВС

Майстер-клас "Як підвищити ефективність онлайн-викладання : 

специфіка інтерактивної відеокомунікації "викладач-студент" Онлайн заходи

Соціальні мережі, сайт 

ІЖ, на платформах 8 грудня, 10:00

Лісневська А.Л., Фруктова Я.С., кафедра 

ЖНМ

Майстер-клас "Ілюстрація творів Бориса Грінченка засобами 

паперової пластики" онлайн захід

соціальні мережі, 

платформа Meet впродовж декади

Наталія Голота , кафедра педагогіки та 

психології ПІ; Олена Літіченко, кафедра 

дошкільної освіти ПІ

Онлайн-вітальня "Борис Грінченко: діалог із сучасністю" онлайн захід

соціальні мережі, 

платформа Meet впродовж декади

Олена Венгловська, Алла Січкар, кафедра 

педагогіки та психології ПІ

Створення анімаційного мультфільму на основі Казок Бориса 

Грінченка

онлайн захід Соціальні мережі грудень

Сергій Обушний, РСС ФІТУ

Кураторська година. Показ фільму про Університет «Інший, 

инший Грінченко» онлайн захід

На платформах Zoom, 

Meet 01.12.2020

Куратори академічних груп

РСС ФІТУ

Дискусійний проєкт "Discuss people Grinch" онлайн захід

Youtube-канал РСС 

ФІТУ 30 листопада - 11 грудня Сергій Обушний, РСС ФІТУ

Інститут журналістики

Педагогічний інститут

Факультет інформаційних технологій та управління


