


Дорогі колеги, студенти та аспіранти Університету Грінченка! 
Шановні друзі!

   9 грудня – в День народження Бориса Дмитровича Грінченка, ми відзначаємо День нашого Університету,
радіємо досягненням та будуємо плани на майбутнє. Нещодавно Вчена рада Університету схвалила
результати дослідження науковців-істориків, яке засвідчило, що інституційна історія Київського університету
імені Бориса Грінченка розпочалась у вересні 1903 року, коли було відкрито Київську церковно-вчительську
школу. У грудні 1917 року ця школа перетворилась у Київську українську вчительську семінарію 
та стала носити ім’я Бориса Грінченка.
  Ми є спадкоємцями національних педагогічних традицій, закладених у підмурки нашого закладу його
першим керівником – Василем Липківським, помножених на вагомий науковий і творчий спадок Бориса
Грінченка.
  Ми також пишаємося доінституційною історією, що розпочалася в 1861 року зі З’їзду природничників і
вчителів природничих наук у Києві, який поклав початок фаховому підвищенню кваліфікації педагогів, що ми
донині успішно продовжуємо робити.
   Наш заклад за більше ніж столітню історію пережив різні трансформації, але за першої можливості – у
1993 році, повернув собі ім’я Бориса Грінченка. Ім’я Великого Просвітителя зобов’язує нас невпинно
працювати задля розвитку України, служити людині, громаді й суспільству.
     



 
   У 2002 році наш заклад отримав статус університету, що відкрило нові горизонти для його розвитку. У 2009
році відбулася трансформація Університету в багатопрофільний заклад вищої освіти з новою назвою –
Київський університет імені Бориса Грінченка.
   Завдяки комплексним змінам, що включали формування високопрофесійного науково-педагогічного складу,
створення сучасної матеріально-технічної бази й впровадження сучасних технологій навчання, у нашому
Університеті нині реалізується 127 освітніх програм з підготовки майбутніх математиків і фінансистів, фахівців з
кібербезпеки та комп’ютерних інженерів, керівників закладів освіти і держуправлінців, педагогів і філологів,
психологів і працівників соціальної сфери, логопедів і юристів, країнознавців-міжнародників і фахівців з
реклами та соціальних комунікацій, філософів і істориків, політологів і журналістів, видавців і бібліотекарів,
ведучих телевізійних програм і фахівців з інформаційних технологій, менеджерів і економістів, тренерів з
окремих видів спорту і фахівців з реабілітації, хореографів, музикантів, солістів-вокалістів, дизайнерів і
фахівців з образотворчого мистецтва.
  Колектив Університету об’єднаний спільними цінностями та особливою атмосферою корпоративної
культури – це 9 тисяч студентів і аспірантів, 1668 працівників, з яких – 333 педагогічні працівники, 956
науково-педагогічні, зокрема 149 докторів наук, 89 професорів, 488 кандидатів наук, 266 доцентів.



      

 Наш Університет постійно змінюється й вдосконалюється, ми продовжуємо славні традиції            
та імплементуємо сучасні стратегії розвитку. Ми цінуємо весь отриманий попередніми поколіннями досвід та
поважаємо внесок кожного, хто в різні періоди історії сприяв становленню й зростанню Університету.
Сьогодні Університет Грінченка – це багатопрофільний інноваційний навчальний заклад, який входить до
топ-10 найбільш популярних закладів вищої освіти України. Університет з гордістю підкреслює свою
приналежність до столиці України – міста Києва, та дякує за постійну підтримку Київському міському голові
Віталію Кличку, депутатам Київради, всім структурним підрозділам Київської міської державної адміністрації 
та Департаменту освіти і науки зокрема.
   Свято, яке ми відзначаємо, освячене нашим ідейним лідером – Борисом Грінченком, нашим натхненням
служити людям, вірою у високі ідеали та цінності, розумінням ролі освіти і науки для особистого зростання
кожної людини та розвитку нашої країни. 
  Щиро вірю в щасливе майбутнє нашого СТОЛИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ! Спасибі всім, хто підтримує
Університет і сприяє його розвитку!
    Зичу кожному з Вас міцного здоров’я, нових успіхів, позитивних змін у житті! Бережіть традиції та плекайте
інновації, шануйте Університет, в якому працюєте і навчаєтеся, поважайте права кожної людини.

З ДНЕМ УНІВЕРСИТЕТУ!
 
З повагою
Ректор Віктор Огнев’юк


