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1. Підстави для розробки:

Наказ  ректора  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка  №151/1  від 

28.04.2010 р. «Про відкриття музею Бориса Грінченка та призначення керівника».

2. Мета роботи:

Дослідження  співробітників  лабораторії  буде  спрямоване  на  вивчення 

діяльності  Б.Грінченка  як  письменника,  педагога,  мовознавця,  громадського  та 

просвітницького  діяча  України  у  контексті  доби  кінця  ХІХ  –  початку  ХХ  ст. 

Висвітлення аспектів багатогранної діяльності знайде місце в оновленні експозиції 

Музею Бориса Грінченка та в створенні кабінету грінченкознавства. 

3. Зміст роботи:

•пошуки та історіографічний аналіз наукових, літературних і архівних 
джерел про Б.Д.Грінченка; 

•збір, систематизація та узагальнення архівних та опублікованих 
матеріалів із подальшим визначенням їхнього місця в музейній експозиції;

•організація екскурсійної роботи в Музеї Бориса Грінченка
•поповнення та оновлення музейної експозиції;
•створення кабінету грінченкознавства.

4. Очікуваний кінцевий результат:

Матеріали  дослідження  допоможуть  спопуляризувати  ім‘я  Б.Д.Грінченка  не 

тільки  серед  студентів  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка,  а  й  в 

сучасному  суспільному  житті  (через  публікації  в  пресі,  цикли  радіопередач), 

екскурсій в музеї.

Робота Музею Бориса Грінченка, ім’я якого носить ВНЗ, допоможе формувати 

у студентів почуття поваги до своєї альма-матер, гордості за свій соціальний статус 

студента-грінченківця.  З  цією  метою  на  матеріалах  дослідження  НДЛ  створено 

розділ «Його ім’я носить твій Університет» в навчальному підручнику «Вступ до 

спеціальності», а також планується відкриття кабінету грінченкознавства, видання 

монографії «Борис Грінченко: події, факти і документи».

5. Етапи виконання роботи:



№

№

з/п

Найменування етапу роботи Зміст роботи

Термін 

виконання

початок – 

закінчення

(місяць, рік)
1. Розробка програмово-

нормативних документів до 

теми.

Програма дослідження, 

технічні завдання, 

індивідуальні плани 

роботи.

2010-2011 рр.

Вересень 

2. Вивчення діяльності Б.Грінченка 

як письменника, педагога, 

мовознавця, громадського та 

просвітницького діяча України у 

контексті доби кінця ХІХ – 

початку ХХ ст.

Збір й аналіз архівних 

документів та 

опублікування матеріалів, 

які відображають діяльність 

Б.Грінченка.

2010-2011 рр.

Написання статей з теми 

дослідження.

2009-2013 рр

.
Розширення тематики 

наукових досліджень, 

присвячених 

багатоаспектній діяльності 

Б.Д.Грінченка.

2009-2013 рр

.

Організація та проведення 

науково-дослідних 

експедицій 

грінченківськими місцями.

2009-2013 рр

.

Складання бібліографічного 

списку до предмету 

дослідження.

2009-2013 рр

.

Створення електронного 

каталогу статей, 

присвячених діяльності 

Бориса Грінченка.

2009-2013 рр

.

8. Популяризація імені 

Б.Д.Грінченка серед студентів 

Створення розділу «Його 

ім’я носить твій 

2009-2010 рр

.



Київського університету імені 

Бориса Грінченка та в сучасному 

суспільному житті (через 

публікації в пресі, радіо і 

телепередачі).

Університет» в навчальному 

підручнику «Вступ до 

спеціальності».
Розробка краєзнавчих 

маршрутів «Ім’я 

Б.Грінченка на карті 

України».

2009-2011 рр.

Висвітлення у педагогічній 

пресі нових досліджень про 

життя і діяльність 

Б.Д.Грінченка.

2009-2013 рр

.

Висвітлення у радіо і 

телепередачах нових 

досліджень про життя і 

діяльність Б.Д.Грінченка.

2009-2013 рр

.

Включення до змісту 
нормативних курсів 
«Українська література на 
межі ХХ ст.». Аналіз 
літературної спадщини 
Б.Грінченка.

2009-2010 рр

.

Включення до змісту 
нормативних курсів 
«Дитяча література» аналізу 
літературної спадщини 
Б.Грінченка.

2009-2010 рр

.

Щорічне проведення Днів 
пам’яті Б.Д.Грінченка.

2009-2013 рр

.
15. Поповнення  музейної 

експозиції Б.Д.Грінченка.

Розробка Положення про 

Музей Б.Д.Грінченка.

2009-2010 р.

Підготовка експозиції 
музею до відкриття.

Вересень 

2009 р. – 

квітень 

2010 р.
Підготовка необхідних 

документів для реєстрації 

Музею.

Вересень 

2010 р.

Поповнення фондів Музею 2010-2013 рр



Бориса Грінченка. .
Організація семінарів для 

екскурсоводів по Музею 

Бориса Грінченка.

2010-2013 рр

.

Проведення екскурсій у 
Музеї.

2010-2013 рр

.
Забезпечення діяльності 

Музею Бориса Грінченка.

2010-2013 рр

.
Створення фондів кабінету 

грінченкознавства.

2010-2013 рр

.
23. Робота зі студентами у 

науковому гуртку 

грінченкознавців.

Підготовка та проведення 

щорічних Грінченківських 

читань.

2009-2013 рр

.

Керівництво студентським 

науковим товариством 

«Грінченкознавці».

2009-2013 рр

.

Проведення щорічного 
конкурсу читців, 
присвяченого дню 
народження Б.Грінченка.

2009-2013 рр

.

Розробка та систематизація 
тематики курсових, 
бакалаврських, дипломних і 
магістерських робіт в галузі 
грінченкознавства. 

2009-2013 рр

.

27. Налагодження співпраці НДЛ із 

установами, що носять ім’я 

Б.Грінченка та дослідниками-

грінченкознавцями. 

Створення асоціації 
навчальних закладів та 
установ, яким присвоєно 
ім’я Просвітителя.

2010-2013 рр

.

Налагодження співпраці з 
Луганською обласною 
школою №59

2010-2013 рр

.

Налагодження співпраці з 
Луганським обласним 
ліцеєм іноземних мов 
(Кабінет-музей 
Б.Грінченка)

2010-2013 рр

.

Налагодження співпраці з 
СЗШ с. Руські Тишки

2009 р.

Налагодження співпраці з 
СЗШ с. Борщева

2011-2013 рр.

Налагодження співпраці з 2009 р.



Свято-Тихонівською 
церквою с. Борщова
Налагодження співпраці з 
Історико-меморіальним 
музеєм Михайла 
Грушевського

2009 р.

Налагодження співпраці з 
Музеєм українських діячів

2011-2013 рр.

Налагодження співпраці з 
Музеєм книги та 
книгодрукування

2010 р.

Налагодження співпраці з 
Яременком В.В.

2010 р.

Налагодження співпраці з 
Неживим О.І.

2010 р.

Налагодження співпраці з 
С.С. Кіралем

2011 р.

6. Умови виконання роботи та використання їх результатів:

1.  Університет  сприяє  науково-дослідній  лабораторії  грінченкознавства  у 

створенні  належних умов  для  отримання необхідної  наукової  інформації  та  умов 

праці.

2.  Наукова  інформація,  отримана  в  ході  виконання  цієї  тематики,  є 

інтелектуальною  власністю  університету.  Вона  може  використовуватись  науково-

дослідною  лабораторією  грінченкознавства  в  наукових  цілях,  але  не  може  бути 

передана стороннім особам без погодження з замовником. 

Завідувач НДЛ А.І. Мовчун


