
Програма діяльності науково-дослідної лабораторії 
грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка  

на 2016-2021 рр. 
 

І. Організація та координація наукової та науково-дослідної роботи 
співробітників з проблем грінченкознавства 

 
1. Відповідно до Постанови Верховної Ради №5050 від 04. 07. 2012 р. 

продовжувати випуск багатотомного видання «Зібрання творів Бориса 
Грінченка». Залучити культурно-освітні фонди України для фінансової 
підтримки видання. 

2. Продовжувати опрацювання архівних матеріалів особового архіву Бориса 
Грінченка в ІР НБУВ, ЦМАЛІМ України, Інституту літератури імені Тараса 
Шевченка до багатотомного видання «Зібрання творів Бориса Грінченка». 

3. Поглиблювати співпрацю з українськими інституціями: Інститутом 
рукопису НБУВ, ЦМАЛІМ України, Інститутом літератури імені Тараса 
Шевченка, Інститутом Івана Франка НАН України, Інститутом 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України, Інститутом мови НАН України, Академією педагогічних наук 
України, Музеєм Бориса Грінченка в Олексіївці, Борщевським храмом, 
Руськотишківською ЗОШ, Нижньосироватською ЗОШ, Полтавським 
інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, 
Державними архівами Харківської та Одеської областей, Чернігівським 
історичним музеєм імені В. В. Тарновського, Центральним музеєм Тавріди 
та ін. для дослідження спадщини Бориса Грінченка у контексті європейської 
культури. 

4. Поповнювати архівними документами, речами побуту, науково-
допоміжними матеріалами і джерельною базою фонди Музею Бориса 
Грінченка та музейної експозиції «Історія архітектурної пам’ятки на 
Бульварно-Кудрявській, 18/2». 

 
ІІ. Підготовка, організація та проведення наукових заходів з проблем 
грінченкознавства (експедицій, грінченківських читань, конференцій, 
семінарів, круглих столів, презентацій тощо)  
 

1. Оприлюднювати результати наукових пошуків співробітників НДЛ в 
засобах масової інформації, популяризувати Університет та ім’я Бориса 
Грінченка в радіо- та телепередачах.  

2. Перевидати «Путівник по Музею Бориса Грінченка».  



3. Вдосконалити та поповнити маршрути екскурсій «Вулиця Бульварно-
Кудрявська: історія та сьогодення» і «Борис Грінченко в Києві: адреси, 
діяльність».  

4. Організовувати і проводити Щорічні Грінченківські читання на тему «Борис 
Грінченко: відомий і невідомий». 
 
ІІІ. Науково-методична підтримка наукових досліджень студентів, 
магістрантів, аспірантів, здобувачів, які займаються проблемами 
грінченкознавства 
 

1. Сприяти музейними фондами в написанні дисертацій, дипломних, 
магістерських, курсових робіт грінченкознавчої тематики студентам та 
аспірантам, проводити музейну практику для студентів відповідних 
спеціалізацій. 

2. Надавати фондові матеріали Музею Бориса Грінченка на допомогу 
аспірантам для наукових досліджень. 

3. Сприяти науково-дослідницькій діяльності студентських наукових 
товариств із проблем грінченкознавства.  

4. Залучати студентів до пошуково-збиральної роботи з проблем 
грінченкознавства. 

 
ІV. Здійснення організаційних заходів, спрямованих на підвищення 
ефективності наукових досліджень з грінченкознавства 
 

1. Спільно з ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка 
організувати координаційний центр методичної допомоги учителям київських 
шкіл з популяризації творчості Б.Грінченка і діяльності Музею серед 
учнівської молоді, мешканців м. Києва та екскурсантів. 

2. Забезпечувати функціонування Музею Бориса Грінченка та музейної 
експозиції «Історія архітектурної пам’ятки на Бульварно-Кудрявській 18/2», 
проводити семінари та майстер-класи для екскурсоводів музею. 

3. Проводити екскурсії в Музеї Бориса Грінченка та музейній експозиції 
«Історія архітектурної пам’ятки на Бульварно-Кудрявській 18/2». 

4. Сприяти використанню фондів Музею в навчально-методичній та виховній 
роботі зі студентами і учнями київських шкіл. 

 
Завідувач НДЛ грінченкознавства                              Мовчун А. І. 


