
План заходів Грінченківської декади  

з нагоди 159-річчя від дня народження Бориса Грінченка 

в структурних підрозділах 
 

№ 

зп 
Назва та зміст заходу Дата проведення Підрозділ 

1.  Конкурс графіки «Вулицями Києва» 01.11-01.12.2022 Факультет 

образотворчого 

мистецтва і дизайну 

2.  Засідання історико-педагогічних студій «Образ 

дитинства у педагогічній спадщині Бориса 

Грінченка» 

01-10.12.2022 Факультет 

педагогічної освіти 

3.  Творчий конкурс «Казки Бориса Грінченка: 

цифровий формат» 

01-10.12. 2022 Факультет 

педагогічної освіти 

4.  Кураторські години, присвячені 

Грінченківській декаді, перегляд фільму 

«Інший, инший Грінченко»  

01-10.12.2022 Факультет 

педагогічної освіти 

Факультет 

інформаційних 

технологій та 

математики 

5.  Акція популяризації творчості Бориса 

Грінченка у соцмережах із 

хештегом #творчість_Грінченка 

01-10.12.2022 Факультет музичного 

мистецтва і 

хореографії 

6.  Онлайн-вікторина, присвячена творчості 

Бориса Грінченка 

01-10.12.2022 Факультет 

інформаційних 

технологій та 

математики 

7.  Журналістський квест «Що б сказав 

Грінченко?» 

02.12.2022 Факультет 

журналістики 

8.  Мовний тренінг для школярів «Українська 

мова у цифровому форматі» 

05.12.2022 Факультет 

української філології, 

культури і мистецтва 

9.  Презентація студентських проєктів «Словник 

української мови живої» 

05.12.2022 Факультет 

української філології, 

культури і мистецтва 

10.  Віртуальна екскурсія «Вулицями Києва з 

Борисом Грінченком» 

06.12.2022 Фаховий коледж 

«Універсум» 

11.  «Україна Грінченка» майстер-клас з технології 

акрилового живопису 

06.12.2022 Фаховий коледж 

«Універсум» 

12.  Онлайн-заняття «Літературна спадщина 

Бориса Грінченка» 

06.12.2022 Фаховий коледж 

«Універсум» 



13.  Філософські дискусії «Творчість Б.Грінченка: 

спроба філософської рефлексії» 

06.12.2022 Фаховий коледж 

«Універсум» 

14.  Онлайн-вікторина «(Не)Відомий Борис 

Грінченко» на знання біографії та діяльності 

Бориса Дмитровича Грінченка 

06.12.2022 Факультет 

журналістики 

15.  Вебінар «Українське словникарство: історія та 

сьогодення» 

07.12.2022 Факультет 

української філології, 

культури і мистецтва 

16.  Всеукраїнський круглий літературознавчий 

стіл «Українська культура у світовому 

контексті» 

07.12.2022 Факультет 

української філології, 

культури і мистецтва 

17.  Презентація «Казки Грінченка у малюнках 

студентів» 

07.12.2022 Факультет 

української філології, 

культури і мистецтва 

18.  Конкурс на кращу презентацію перекладу 

творів Бориса Грінченка 

«Inspired by Borys Grinchenko’s Art» 

07.12.2022 Факультет 

педагогічної освіти 

19.  Музичне відеопривітання до дня народження 

Бориса Грінченка (пісня «Ластівка»,муз. 

Б. Степаненка, сл. Б. Грінченка) 

 

07.12.2022 Факультет музичного 

мистецтва і 

хореографії 

20.  Квест, присвячений життєпису Бориса 

Грінченка  

07.12.2022 Факультет фізичного 

виховання і спорту 

21.  Презентація перекладів творів Б. Грінченка в 

рамках проєкту «Перші перекладацькі студії 

«Спадщина Бориса Грінченка» 

07. 12.2022 Факультет романо-

германської філології 

22.  Традиційна гендерна гра «Grinchenko Family: 

Girls VS Boys» 

07.12.2022 Факультет права та 

міжнародних 

відносин 

23.  Віртуальна подорож країнами, з якими 

пов'язане життя та творчість Б. Грінченка 

«Грінченко і світ» 

07.12.2022 Факультет права та 

міжнародних 

відносин 

24.  Майстер-клас зі створення ілюстрацій до 

творів Бориса Грінченка у техніці гравюри на 

картоні 

07.12.2022 Фаховий коледж 

«Універсум» 

25.  Онлайн-семінар «Образ дитини у творчості 

Бориса Грінченка» 

07.12.2022 Фаховий коледж 

«Універсум» 

26.  Історико-мистецька вітальня до Всесвітнього 

дня української хустки 

07.12.2022 Фаховий коледж 

«Універсум» 

27.  Конкурс слайдів про Грінченка «Grinch Slide 07.12.2022 Факультет 



Fight 2022» журналістики 

28.  Відеоекскурсія вулицею Бориса Грінченка у м. 

Києві «Історія однієї вулиці» (Серія №1 

відеосеріалу «Грінченко на мапі України») - 

про історію вулиць та пам'яток, присвячених 

Б. Грінченку 

08.12.2022 Факультет права та 

міжнародних 

відносин 

29.  VIIІ Відкритий шаховий турнір до дня 

народження Б. Грінченка 

08.12.2022 Факультет фізичного 

виховання і спорту 

30.  Вікторина «Бути грінченківцем – це круто!» 08.12.2022 Факультет психології, 

соціальної роботи та 

спеціальної освіти 

31.  Семінар для викладачів та студентів «Ключові 

аспекти діяльності Бориса Грінченка» 

08.12.2022 Фаховий коледж 

«Універсум» 

32.  Інтерактивна лекція-бесіда «Більше працював, 

ніж жив» 

08.12.2022 Фаховий коледж 

«Універсум» 

33.  Вебінар «Борис Грінченко у європейському 

соціокультурному просторі» 

08.12.2022 Фаховий коледж 

«Універсум» 

34.  Гра для першокурсників «Мій Грінченко» 08.12.2022 Факультет 

журналістики 

35.  Круглий стіл на тему: «Ідеї та цінності Бориса 

Грінченка у сьогоднішніх реаліях» 

09.12.2022 Факультет суспільно-

гуманітарних наук 

36.  Інтерактивна гра для першокурсників «Борис 

Грінченко: життя і творчість» 

09.12.2022 Факультет суспільно-

гуманітарних наук 

37.  Зустріч з депутатом Верховної Ради України 

Іваном Зайцем на тему: «Україна! У цьому 

слові для мене все» 

09.12.2022 Факультет суспільно-

гуманітарних наук 

38.  Квест «Шляхами життя та творчості Бориса 

Грінченка» 

09.12.2022 Факультет психології, 

соціальної роботи та 

спеціальної освіти 

39.  Кіноклуб:  

1) «Сестриця Галя» – знайомство із твором 

Б.Грінченка (перегляд відеозапису) 

2) «Як Борис Грінченко українізовував 

Харківщину. Велич особистості» (перегляд 

відеозапису зустрічі із мовознавцем Іриною 

Фаріон) 

09.12.2022 Факультет психології, 

соціальної роботи та 

спеціальної освіти 

40.  Літературний клуб «Що писав Грінченко і про 

що» 

09.12.2022 Факультет психології, 

соціальної роботи та 

спеціальної освіти 



41.  Онлайн-зустріч «Університет Грінченка на 

історичній мапі Києва» для співробітників та 

студентів Факультету 

09.12.2022 Факультет фізичного 

виховання і спорту 

42.  Круглий стіл «Борис Грінченко: людина і 

патріот» 

09.12.2022 Факультет психології, 

соціальної роботи та 

спеціальної освіти 

43.  Кінотренінг Борис Грінченко «Ловець слів» 09.12.2022 Факультет психології, 

соціальної роботи та 

спеціальної освіти 

44.  Віртуальна подорож «Зі словником Бориса 

Грінченка» 

09.12.2022 Фаховий коледж 

«Універсум» 

45.  Літературні читання «Грінченко очима 

сучасників» 

09.12.2022 Фаховий коледж 

«Універсум» 

46.  Мистецький проєкт «Читаю, творю, малюю». 

Рефлексія на твори Бориса Грінченка 

10.12.2022 Факультет 

образотворчого 

мистецтва і дизайну 

47.  Екскурсія із циклу «Університет Грінченка на 

історичній мапі Києва» 

10.12.2022 Факультет фізичного 

виховання і спорту 

48.  Онлайн-вікторина «Грінченківськими 

стежками» 

 

13.12.2022 Фаховий коледж 

«Універсум» 

 

 

______________________ 

 


