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ПЕРЕДМОВА

Наукова  бібліотека  пропонує  читачам  чергове  число  прес-

моніторингового  збірника  «Відгомін:  імідж  Черкаського  національного

університету  імені  Богдана  Хмельницького  в  інформаційному  просторі».

Його мета полягає в оперативному інформуванні співробітників та студентів

університету  про  ті  матеріали  в  мас-медійних  виданнях,  які  сприяють

утвердженню  належного  реноме  нашої  alma mater в  освітній  спільноті.

Подана у запропонованому збірнику інформація згрупована за хронологічно-

галузевим принципом і охоплює період від  липня до грудня 2017 року. Під

рубрикою  «На  шпальтах  масової  періодики»  подано  стислі  анотації  мате-

ріалів про університет, що вміщені на сторінках газет та медійних часописів.

Із наступної структурної частини видання читач дізнається також і про те, як

виглядає наш ВНЗ у світовій  інформаційній мережі Internet. Пропонується

також інформація про наукові конференції різного рівня, що проводилися на

базі нашого університету завдяки організаторській ініціативі його підрозділів.

Особливістю  цього  числа  збірника  є  те,  що  він  оприлюднюється

переважно  в  електронному  варіанті  на  веб-сайті  наукової  бібліотеки  з

режимом  доступу  http://biblioteka.cdu.edu.ua/index.php/vydavnycha-diialnist-

biblioteky.html?id=36.  Традиційно-паперова  версія  має  украй  обмежений

наклад і підготовлена на базі власних видавничих ресурсів книгозбірні. 

Ми  усвідомлюємо,  що  подана  у  цьому  виданні  інформація  носить

неповний  та  в  дечому  навіть  фрагментарний  характер,  що  пов’язано  з

певними об’єктивними  й суб’єктивними причинами. Будемо дуже вдячні за

конструктивну критику, ділові  пропозиції,  які  ми максимально врахуємо  в

підготовці наступних чисел збірника.

Г.  М.  Голиш
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НА ШПАЛЬТАХ МАСОВОЇ ПЕРІОДИКИ

1.  «В інноваціях вступної кампанії абітурієнтам розібратися буде
складно» // Нова доба. – 2017. – 6 липня. – С. 20. 

Перший  проректор  Черкаського  національного  університету  ім.  Б.
Хмельницького,  профессор  Василь  Мойсієнко  розповідає  про  деякі
особливості вступної кампанії 2017 року. За його словами, останні дві вступні
кампанії  були переповнені  інноваціями.  Це зумовлено,  по-перше,  пошуком
оптимальної  системи  відбору  абітурієнтів.  По-друге,  нинішня  кампанія
зорієнтована  на  створення  умов  для  навчання  молоді  у  своєму  регіоні,  у
навчальному  закладі,  який  розташований  якомога  ближче  до  школи
абітурієнтів.  Третій  аспект  кампанії  –  це  створення  умов  для  вступу  на
природничі та технічні спеціальності. Для того, щоб допомогти абітурієнтам,
ще  минулого  року  в  ЧНУ  була  започаткована  практика  створення
консультативного центру. Василь Миколайович наголошує, що у виграшній
ситуації  опинились  абітурієнти,  які  минулого  року  не  пройшли  на
держзамовлення. Ті, які зараз на контракті, можуть спробувати використати
свої можливості для вступу на держзамовлення.

[На фото – В. Мойсієнко].

2. Черкаський університет потрапив до ТОП-50 вишів за оцінками
роботодавців // Вечірні Черкаси. – 2017. – 12 липня. – С. 3.

Стислий редакційний матеріал інформує про те,  що журнал «Фокус»
дослідив шанси випускників вишів України отримати роботу в престижних
компаніях.  ЧНУ  ім.  Б.  Хмельницького  зайняв  у  цьому  рейтингу  40-ву
позицію. Журналісти склали рейтинг на основі опитування роботодавців із
різних сфер діяльності: фінанси, ІТ, юриспруденція, енергетика. 

3. Черкаські археологи запрошують на розкопки до Трахтемирова //
7 днів. – 2017. – 19 липня. – С. 5.

Інформаційний  матеріал  повідомляє  про  те,  що  з  17  липня  в
Трахтемирові  розпочне  роботу  спільна  археологічна  експедиція  Інституту
археології Національної академії наук України та Черкаського національного
університету ім. Б. Хмельницького. За словами завідувача кафедри археології
та спеціальних галузей історичної науки, професора Анатолія Морозова, саме
Трахтемирів  став  столицею  волелюбного  українства.  Експедиція
працюватиме  в  цих  дивовижних  місцях,  і  запрошує  до  участі
старшокласників, які мріють стати першовідкривачами незвіданих сторінок
героїчного минулого України. 
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4. «Черкащанка» додала до своєї скарбнички ще одну нагороду // Нова
доба. – 2017. – 20 липня. – С. 4.

Народний самодіяльний ансамбль танцю «Черкащанка» Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького представляв Україну на VII
Міжнародному  фольклорному  конкурсі-фестивалі  «Квітка  сонця»  в  м.
Шяуляй,  що в Литві.  За словами Валентина Луценка,  керівника колективу,
заслуженого працівника культури України, «Черкащанку» часто запрошують
на подібні фестивалі, конкурси. Отримали спеціальний приз голови журі за
популяризацію  народного  мистецтва.  На  фестивалі  свою  майстерність
демонстрували  колективи  з  Бразилії,  Індії,  США,  Фінляндії,  Словаччини,
Туреччини, Литви, Португалії, Польщі та інших країн. 

[На фото: Виступ «Черкащанки»].

5. Івангородський К.  Етнологія – цікава наука / К. Івангородський //
Нова доба. – 2017. – 20 липня. –  С. 5.

У  статті  повідомляється  про  те,  що  у  Черкаському  національному
університеті ім. Б. Хмельницького належна увага приділяється дослідженню і
викладанню  українського  етнології.  Відзначаючи  25  років  наукової  та
педагогічної діяльності  зі  студіювання та  викладання етнологічної  науки у
стінах  університету, не  можна  не  побачити,  що  тут  сформувалась  власна
етнологічна наукова школа. Саме її натхненник і очільник – професор Віталій
Масненко – ще в далекому 1992 р. першим на Черкащині розробив і почав
викладати курс «Етнографія України» на факультеті української філології, за
спеціальністю  «українська  мова,  література  та  народознавство».  Нині
студенти  практично  всіх  навчально-наукових  інститутів  і  факультетів
вивчають  курси  «Етнографія  України»  та  «Етнологія».  Викладання  цих
дисциплін забезпечують провідні фахівці кафедри історії України ННІ історії
і  філософії  –  доктори історичних  наук,  професори В.  В.  Масненко,  В.  Ф.
Боєчко,  Л.  І  Синявська,  кандидати  істричних  наук,  доценти  К.  В.
Івангородський,  А.  І.  Темченко.  Саме  ця  етнологічна  наукова  школа
Черкаського національного університету плідно працює й на ниві підготовки
майстрів-істориків,  які  навчаються  за  спеціальністю  «Етнологія»  та  в
майбутньому  стануть  висококваліфікованими  спеціалістами  у  цій  галузі.
Кафедра  історії  України  є  постійним  організатором  наукових  форумів  з
проблем історії та етнології, як всеукраїнських, так і міжнародних. 

[На фото – В. Масненко].

6. У деяких питаннях ми – цивілізованіші, – черкащанка про поїздку
до Іспанії  // 7 Днів. –  2017. –  2 серпня. – С. 19.

Черкащанка,  засновниця  ГО  «Книжковий  маестро»,  викладач
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Людмила Фіть
розповідає про першу поїздку до Барселони, про відмінності між іспанськими
й українськими лікарями та чому наша країна у деяких питаннях краща за
сонячну Іспанію. За її словами, попри експресивність й менталітет іспанців,

5



вони спокійно чекають у чергах і не перевищують швидкість, пересуваючись
містом. 

[На фото – Л. Фіть]. 

7. Мельниченко В.  Книга знайшла дорогу до читача / В. Мельниченко
// Нова Доба. – 2017. – 10 серпня. – С. 5.

Голова обласної організації  Національної спілки краєзнавців України,
професор  ЧНУ  ім.  Б.  Хмельницького  розповідає  про  творчий  шлях
непересічної  особистості  Миколи  Миколайовича  Щербини,  життя  якого
обірвала  підступна  недуга,  залишивши  не  здійсненними  багато  задумів  і
мрій.  Серед  них  –  довідник  «Топонімія  Городищини»,  над  яким  він
напружено  працював  до  останнього  дня  свого  життя,  майже  завершивши
підготовку  до  друку.  Пропонована  книга  завжди  нагадуватиме  про
подвижника краєзнавства і освіти – патріота рідного краю і України.

8.  Соколовська  Л. Чиновників  перевірять  на  вільне  володіння
українською // Черкаський край. – 2017. – 23 серпня. – С. 8.

В інформаційному матеріалі повідомляється про те, що в Україні з 1
травня нове правило: держслужбовці, крім інших документів, повинні мати
атестат,  який  посвідчує  вільне  володіння  українською  мовою.  Атестують
чиновників, отмавши на це ліцензію, Черкаський національний університет
ім. Б.  Хмельницького,  Уманський державний університет ім.  П. Тичини та
Уманський національний університет садівництва. Вартість послуги в ЧНУ –
500 гривень.У ЧНУ імені Б.  Хмельницького було протестовано найбільше:
537 осіб.  

9.  Випускник  черкаського  вишу  вступив  до  11  американських
університетів // 7 Днів. – 2017. – 23 серпня. – С. 17.

Випускник  бакалаврату  навчально-наукового  інституту  економіки  і
права Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Андрій
Трапізонян навчатиметься у Сполучених Штатах Америки. Про те, що за два
роки активної  роботи для досягнення своєї  мети йому вдалося вступити в
University Arkansas, хлопець розповів на своїй сторінці в соціальній мережі
Facebook,  повідомляє  прес-служба  університету.  За  словами  Андрія,  це
потребувало  наполегливої  праці.  У  його  дворічному  доробку  понад  100
конкурсних статей.  Взяв  участь  у  понад  25  конкурсах  незалежних фондів
світу. Йому вдалося вступити до 11 університетів – юридичних шкіл. Доцент
кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук ЧНУ ім. Б.
Хмельницького Геннадій  Волошкевич,  який теж рекомендував  студента  до
навчання, говорить, що Андрій цього насправді заслуговує та є прикладом
для нашої молоді. 

[На фото – А. Трапізонян].
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10. Голиш Г. Хто робить зрозумілими епохи... /  Г. Голиш //  Освіта. –
2017. – 23-30 серпня. – С. 6.

Директор  наукової  бібліотеки  ім.  М.  Максимовича  ЧНУ  ім.  Б.
Хмельницького  до  Дня  науки  провів  розмову  з  Анатолієм Георгійовичем
Морозовим  –  доктором  історичних  наук,  професором  Черкаського
національного  університету,  академіком  Академії  історичних  наук  України,
відмінником освіти. Захистивши в 1985 р. кандидатську дисертацію, Анатолій
Георгійович  приступив  до  роботи  на  відповідній  кафедрі  Черкаського
педінституту (пізніше університету) і перебуває в його стінах вже 32 роки, тут
пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри. Серед майже
200 праць відомого науковця левова частка належить саме «селянській» темі,
зокрема: монографії «Село і гроші», «Гроші для господаря», «Аграрна політика
країн  Євросоюзу»  та  ін.  Ним засновані  єдиний в  україні  науково-дослідний
інститут селянства, його друкований орган – часопис «Український селянин» та
Всеукраїнське наукове товариство істориків-аграрників. На базі університету й
НДІ  селянства,  проведено  11  аграрних  симпозіумів  національного  й
міжнародного  рівня  за  участю  провідних  вчених-аграрників  України  та
зарубіжжя.  Окрім  «Українського  селянина»  відомим  істориком  зініційовано
випуск фахового збірника – «Гуржіївські історичні читання». З ім’ям професора
А.  Морозова  пов’язане  ще  одне  надбання  ЧНУ  –  перша  в  його  історії
спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій. 

В  Україні  стала  загальновідомою  наукова  школа  істориків-аграрників
професора Морозова. Під керівництвом Анатолія Георгійовича вже захищено 36
дисертацій. Він є членом двох національних спілок України – журналістів та
краєзнавців. 

[На фото – А. Г. Морозов].

11.  Стригун  Ю. На  Черкащині  стрімко  зростає  кількість  охочих
вивчати польську мову / Ю. Стригун // Акцент. – 2017. – 30 августа. – С. 3.

У  області  збільшується  кількість  шкіл,  де  вивчають  польську  мову.
Причому  їх  могло  би  бути  значно  більше,  адже  є  попит  на  вивчення
польської. Утім, бракує вчителів. За словами директора навчально-наукового
інституту української філології  Черкаського національного університету ім.
Б. Хмельницького Ігоря Погрібного, цього року університет набрав чималу
кількість студентів саме на цей предмет, бо на польську є попит. 

12. В гуртожитку Черкас живе африканський принц // Нова молодь
Черкащини. – 2017. – 4 жовтня. – С. 12.

У  гуртожитку  Черкаського  національного  університету  ім.  Б.
Хмельницького живе африканський принц Габінг Твум з Гани. Він розповідає
про свою сім’ю, королівський титул, який може успадкувати та свою мрію
працюватии  в  ООН,  яка  має  установу  в  Гані.  Зараз  Габінг  Твум  працює
волонтером у школі – вчить дітей англійської мови. 

[На фото – принц Габінг Твум].
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13. Столяр О. Олександр Черевко: «Мрію зустріти сторіччя ЧНУ в
мирній країні!» / О. Столяр // Нова Доба. – 2017. – 12 жовтня. – С. 4.

97-й  навчальний  рік  розпочав  один  із  найстаріших,  найбільших  і
успішних  вищих  навчальних  закладів  Черкаського  краю  –  Черкаський
національний  університет  ім.  Б.  Хмельницького.  Ця  річниця  –  підсумок
роботи  багатьох  поколінь  науковців,  студентів,  випускників  навчального
закладу. І водночас це нові перспективи й можливості, переконаний ректор
університету Олександр Черевко. Ректор розповів про здобутки університету,
насамперед  про  результати  вступної  кампанії,  про  те,  що  зараз  студентів
навчають 70  докторів  наук,  професорів,  330 кандидатів  наук,  доцентів.  25
науково-педагогічних  працівників  мають  державні  нагороди.  Праці  100
науковців  цитовані  в  міжнародних  наукометричних  базах  Scopus Web of
Sciense та  Google Sholar.  50 студентів університету навчалися у польській
Академії імені Яна Длугоша (Ченстохова). У 2017 році ЧНУ уклав нові угоди
з турецькими, азербайджанськими,  польськими партнерами. В університеті
діють Полонійний центр, Американський центр. За словами ректора, цьогоріч
розпочалася  підготовка  студентів  за  низкою  нових  спеціальностей:
«Міжнародні  відносини,  суспільні  комунікації  та  регіональні  студії»,
«Політологія», «Комп’ютерна інженерія», та інші. Черкаський національний
готує талановитих спортсменів і постійно працює над популяризацією спорту
на  Черкащині.  Студрада  університету  налагоджує  партнерські  взаємини  з
громадами інших вишів,  займається доброчинною діяльністю і  організовує
дозвілля.  Благодійність  упродовж  останніх  років  була  візитівкою
університету.  Здійснюється  збір  коштів  для  тих,  хто  їх  потребує,  опіка
онкохворими  дітьми,  проводяться  доброчинні  акції,  ярмарки,  вистави,
допомога армії, підшефним закладам. Головне бажання ректора університету
– зустріти сторіччя університету в мирній, успішній країні. 

[На фото Є. Кравчук – О. Черевко].

14.  Черкаський виш нагородили за  інновації //  7 Днів.  –  2017.  –  1
листопада. – С. 5.

Золоту медаль на міжнародній виставці «Інноватика в  сучасній освіті»
отримав  Черкаський  національний  університет  ім.  Б.  Хмельницького.
Навчальний заклад був представлений минулого тижня на двох міжнародних
виставках, що проходили в Києві: Дев’ята міжнародна виставка «Інноватика в
сучасній освіті» та Шоста міжнародна виставка освіти за кордоном «World
Edu». На церемонії з нагоди відкриття виставкових заходів золоту медаль в
номінації  «Інновації  в  діяльності  вищого  навчального  закладу  з
інтернаціоналізації освіти та науки» отримали представники ЧНУ – професор
Євген  Кирилюк  та  доцент  Володимир  Конограй.  За  словами  ректора
університету  Олександра  Черевка,  нагороди  виставки  Черкаський
національний  отримує  не  вперше.  І  це  лише  підкреслює,  що  успіх  є
невипадковим і що інноваційна робота в університеті проводиться системно.  
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15. Книжковий фестиваль хочуть провести на кошти громадського
бюджету // Акцент. – 2017. – 8 листопада. – С. 7.

Проект під номером 106 на конкурс із виділення коштів Громадського
бюджету-2017  подала  доцент  ЧНУ  ім.  Б.  Хмельницького  та  голова
громадської  організації  «Книжковий  маестро»  Людмила  Фіть.  300  тис.
гривень із міського бюджету Черкас вона пропонує виділити на проведення
30 березня – 1 квітня 2018 року другого Черкаського книжкового фестивалю. 

16. Голиш Г. Наш земляк – сподвижник С. Петлюри / Г. Голиш // Нова
доба. – 2017. – 9 листопада. – С. 7.

Директор  наукової  бібліотеки  ім.  М.  Максимовича  ЧНУ  ім.  Б.
Хмельницького розповідає про відомого військового діяча, палкого патріота
України, генерала та одного із найближчих сподвижників С. Петлюри родом з
с.  Деньги,  що  на  Золотоніщині,  Андрія  Миколайовича  Вовка.  Цьогоріч  у
жовтні  виповнилося  135  років  від  дня  народження  яскравої  постаті,
справжнього лицаря національного духу. 

17. Новосад Р. Принади й пастки пам’яті. Як формувалося уявлення
українців про сусідів / Р. Новосад // День. – 2017. – 10-11 листопада. – С. 12.

Автор  матеріалу  інформує  про  те,  що  науковий  семінар  «Образи
«сусідів» на прикордонні України, Польщі й Білорусі: конфліктні історичні
дискурси про минуле та моделі примирення», відбувся в Міністерстві освіти
та  науки  України,  зібравши  визнаних  науковців  і  тих,  хто  щойно  сів  на
університетську  лаву,  –  студентів-правників.  Цей  захід  організував
Державний  фонд  фундаментальних  досліджень,  який  особливо  сприяє
вивченню  міжнаціональних  відносин  українців  із  сусідами.  Із  науковою
доповіддю  виступив  профессор  кафедри  історії  України  Черкаського
національного університету ім.  Б.  Хмельницького,  доктор  історичних наук
Віталій  Масненко,  який  представив  колективне  дослідження  науковців,
присвячене відносинам українців із поляками й білорусами. Науковці ЧНУ
ім.  Б.  Хмельницького  вже  презентували  своє  дослідження  в  Польщі  та
Білорусі,  зокрема  й  на  IV  Міжнародному  конгресі  дослідників  видали
книжки: «Принади і пастки сусідської пам’яті: рецепція історичного простору
«Україна – Білорусь» та «Образ Білорусі в історіографії та історичній пам’яті
українців», дослідження тривають і надалі. 

18.  Депутатів  перевірили  на  грамотність //  Акцент. –  2017.  –  15
листопада. –  С. 4.

У  День  писемності  черкаських  владців  перевірили  диктантом.
Викладач  кафедри  видавничої  справи  та  редагування  ЧНУ  ім.  Б.
Хмельницького  Людмила  Фіть  допустила  всього  дві  «грубі»  помилки.
Підсумовуючи результати викладач ЧНУ Людмила Боть зазначила, люди, які
взяли  участь  у  написанні  диктанту,  думають  і  мислять  усе  ж  таки
українською мовою. Рівень знань в учасників кращий, ніж минулого року. 
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19. Мельниченко В.  Із історії селянства Черкащини / В. Мельниченко
// Нова доба. – 2017. – 16 листопада. – С. 8.

До Дня працівників сільського господарства України голова обласної
організації  Національної  спілки  краєзнавців  України,  професор  ЧНУ  В.
Мельниченко наводить факт із історії селянства на Черкащині. 

20.  Голиш  Г.  Деньгівчанин  Яків  Демченко –  відомий  фольклорист  і
публіцист / Г. Голиш // Нова доба. – 2017. – 23 листопада. – С. 8.

Право  на  незнищенну  національну  пам’ять  про  себе  виборов  своїм
насиченим і  плідним життям наш краянин з села Деньги на Золотоніщині
Яків  Григорович  Демченко.  Репрезентант  знаменитої  родини,  він  залишив
рельєфний  слід  в  історії  української  духовності  як  знаний  фольклорист  і
публіцист.  Нещодавно  виповнилося  175  років  від  дня  народження
українського патріота, про якого й розповідає автор статті, директор наукової
бібліотеки ім. Максимовича ЧНУ ім. Б. Хмельницького. 

21. Нові книги // Черкаський край. – 2017. – 22 листопада. – С. 16.
Інформаційний  матеріал  повідомляє  про  те,  що  напередодні  Дня

писемності  та  мови  у  Черкаській  універсальній  науковій  бібліотеці  ім.  Т.
Шевченка відбулася презентація книги відомої письменниці, автора багатьох
збірок  Надії  Матюшенко-Гребенюк  «Тарасовими  шляхами.  Світлини  мого
життя».  Під  час  творчої  зустрічі  з  читачами  Василь  Мельниченко,  голова
обласної організації Національної спілки краєзнавців України, професор ЧНУ
ім. Б. Хмельницького вручив автору книги посвідчення члена спілки. 

[на фото – В. Мельниченко].

22. Столяр О. Іван Бондар: «Мистецтво – це дуже суб’єктивна річ» /
О. Столяр // Нова доба. – 2017. – 23 листопада. – С. 10.

Автор статті поспілкувалась з народним художником України, доцентом
Черкаського  національного  університету  ім.  Б.  Хмельницького  Іваном
Бондарем. Іван Іванович відверто розповів про те, як йому простому хлопцеві
з села вдалося підкорити художнє училище в Одесі, про навчання, найкращу
дівчину на курсі, мотоцикл «Ява» і пошуки себе… На думку художника, коли
на горизонті  з’являється мета,  він йде до цілі,  щоб там не було,  постійно
потрібен рух. За життя переробив чимало різного: і  по дереву працював, і
автівки рихтував, і на токарному станку деталі виготовляв. Коли це навчився
робити на відмінно, збагнув, що ще не знається на ювелірній справі, і тоді
розум почав рухатися вже у цьому напрямку. 

[На фото – І. Бондар].
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23. Годуліна М.  Декомунізація по-черкаськи / М. Годуліна // 7 Днів. –
2017. – 29 листопада. – С. 20.

Надпільна,  Гуржіївська,  Бігуча  –  які  історії  можуть  розповісти  нові
назви вулиць в Черкасах? Про це сайту in. ck. ua розповів член топонімічної
комісії, доктор історичних наук Черкаського національного університету ім.
Б.  Хмельницького Віталій  Масненко.  За  словами  професора  в  часи  СРСР
багато місцевих назв замінили загальносоюзними, руйнуючи у такий спосіб
ідентичність  населеного  пункту.  Зараз  перейменування  вулиць  повертає
містам унікальність і визначає життєвий простір тієї чи іншої спільноти. 

[На фото – В. Масненко].

24.  У  Черкасах  відбулася  XV Універсіада  області  з  футзалу серед
чоловіків // Нова доба. – 2017. – 30 листопада. – С. 15.

На базі Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
відбулися змагання з футзалу серед чоловіків за програмою XV Універсіади
Черкаської  області  серед  вищих  навчальних  закладів  типу:  університети,
інститути.  За  нагороди  змагалися  8  команд  за  участю  близько  100
спортсменів.  У  підсумку  перемогу  виборола  команда  Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького. 

25. Голиш Г.  Незгасне світило духовності / Г. Голиш  // Земля батьків. –
2017. – листопад. – С. 8.

Автор  матеріалу,  директор  наукової  бібліотеки  ім.  М.  Максимовича
розповідає  історію  заснування  та  становлення  Свято-Покровського
Красногірського жіночого монастиря, що на Золотоніщині. 

26.  Поповнення  ботанічного  саду //  Земля  батьків.  –  2017.  –
листопад. – С. 4.

 Стислий інформаційний матеріал повідомляє про те, що за зверненням
Черкаського  національного  університету  ім.  Б.  Хмельницького  компанія
«Маїс» передала 100 саджанців горіхів для благоустрою і поновлення фондів
ботанічного саду. 

27.  Соколовська  Л.  Рослинний  світ  Черкащини  змінюється /  Л.
Соколовська // Земля батьків. – 2017. – листопад. – С. 6.

 Рослинний  світ  Черкащини  аналізують  кандидат  біологічних  наук
Черкаського  національного  університету  ім.  Б.  Хмельницького  Олександр
Спрягайло  та  кандидат  біологічних  наук  цього  ж  університету  Вікторія
Осипенко.  За  їх  прогнозами,  у  нас  в  області  спостерігається  все  більша
континентальність  клімату,  і  рослинність  на  це  реагує.  Навколишнє
середовище збіднюється, це неминуче викличе зміни екосистем, і не завжди
вони корисні людині. 
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28.  Студент ЧНУ затримав злодія //  Черкаський край. – 2017. – 6
грудня. – С. 3.

Стислий  інформаційний   матеріал  повідомляє  про  хоробрий  вчинок
студента  ЧНУ  ім.  Б.  Хмельницького  Василя  Бондаренка,  який  завдяки
мужності та професійній підготовці затримав порушника спокою в одному з
під’їздів житлового будинку міста. Мешканці під’їзду вдячні студенту, його
батькам і педагогічному колективу ЧНУ ім. Б. Хмельницького. 

29. Черкаському олімпійцю Андрію Хімічу – 80! // 7 Днів. – 2017. – 20
грудня. – С. 18.

14  грудня  свій  80-й  день  народження  відсвяткував  перший
олімпійський  чемпіон  Черкащини,  колишній  студент  Черкаського
педінституту  (нині  Черкаського  національного  університету  ім.  Б.
Хмельницького)  Андрій  Хіміч.  Цей  легендарний  спортсмен  став  першим
заслуженим  майстром  спорту  СРСР  у  Черкаській  області  та  першим
олімпійським  чемпіоном  з  веслування.  Саме  Андрій  Хіміч  розпочав
переможний шлях черкасців на світовій арені. 

[На фото – А. Хіміч].

30. Голиш Г. Краєзнавчу премію отримали журналісти /  Г. Голиш //
Черкаський край. – 2017. – 27 грудня. – С. 5.

Четвертий  рік  поспіль  обласна  краєзнавча  премія  імені  Михайла
Максимовича  вручається  в  науковій  бібліотеці  Черкаського  національного
університету ім. Б. Хмельницького. Університет є визнаним в Україні осередком
краєзнавства,  а  серед  лауреатів  премії  –  12  випускників  та  викладачів
навчального закладу  різних  років.  Лауреатами премії  2017  року в  номінації
авторських  колективів  стали  журналісти  зі  Сміли  Людмила  Скороход,  Юлія
Харченко та Лариса Гурєва з книгою «Сміливі зі Сміли», присвяченою новітній
сторінці історії краю і є своєрідним літописом героїзму і мужності смілян –
учасників АТО, та волонтерського руху на Смілянщині. Серед окремих авторів
лауреатом став Володимир Чос з Городища за низку краєзнавчих книг. Лауреатів
привітали  проректор  університету,  професолр  Сергій  Корновенко;  директор
наукової  бібліотеки  університету,  доцент  Григорій  Голиш;  голова  обласної
організації  Національної  спілки  краєзнавців  України,  професор  Василь
Мельниченко та ін. 

31. Голиш Г. Золотоніська сцена виколихала Наталію Ужвій / Г. Голиш
// Черкаський край. – 2017. – 27 грудня. – С. 5.

У  розлогому  матеріалі  йдеться  про  славні  театральні  традиції  м.
Золотоноша.  Яскраву  сторінку  в  історію  українського  мистецтва  вписав
Золотоніський  аматорський  театр.  Започаткований  120  років  тому,  він
виколихав  осяйну  зірку  національної  сцени  Наталію  Михайлівну  Ужвій.
Знаменита мисткиня зіграла понад 230 ролей у театрі й кіно, сягнула вершин
всенародної любові й суспільного визнання. Її духовний подвиг поцінований
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званням  Героя  Соціалістичної  Праці,  трьома  державними  преміями  та
десятьма  високими  орденами.  Добірні  зерна  професіоналізму,  посіяні  Н.
Ужвій  на  благодатній  ниві  золотоніського  театрального  аматорства,  дали
щедрі  сходи,  адже  золотоніський  театр  упродовж  багатьох  десятиліть
залишався визнаним лідером народного мистецтва Шевченкового краю. 

32.  Студенти-волонтери  допомагають  жертвам  націонал-
соціалізму // Черкаський край. – 2017. – 27 грудня. – С. 7.

Щоб  покращити  якість  життя  120  жертв  націонал-соціалістських
переслідувань  у  Вінниці  й  Черкасах  шляхом  надання  медико-соціальної
допомоги  розпочав  роботу  Черкаський  міський  відокремлений  підрозділ
громадської  організації  «Міжнародний  фонд  «Взаєморозуміння  і
толерантність».  Особлива  роль  відводиться  волонтерській  молоді,  яка
заохочується  до  діалогу  поколінь.  Волонтерами  проекту  вже  стали  14
студентів  навчально-наукового  інституту  історії  і  філософії  Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького. 

33.  Черкаський  Національний  університет  зацікавлений  у
співпраці // Земля батьків. – 2017. – грудень. – С. 2.

У  науковців  і  студентів  базового  на  Черкащині  університету  і
колективу  групи  компаній  «Маїс»  спільним  у  діяльності  є  пошук
найпродуктивніших шляхів розвитку, оволодіння знаннями кращих світових
технологій в освіті й виробництві. У цьому переконаний ректор університету
Олександр Черевко. За його словами, для студентів важливо, що вони мають
можливість практично вивчати сучасні технології виробництва, переробки та
реалізації сільськогосподарської продукції. 

[На фото – О. Черевко].

34. Голиш Г. Місто із «золотою» назвою / Г. Голиш // Земля батьків. –
2017. – грудень. – С. 7.

Матеріал  інформує  читача  про  походження  міста  Золотоноша  та
розповідає про відомі постаті Золотоніського краю. 

35. Майдан розбудив Україну // Земля батьків. – 2017. – грудень. – С. 7.
З нагоди річниці  Революції  Гідності  у  Черкаському національному

університеті ім. Б. Хмельницького відбулася зустріч студентів із черкащанами
–  учасниками  Майдану.  Зворушені  юнаки  й  дівчата,  затамувавши  подих,
слухали очевидців трагедії, в якій героями були такі ж як і вони – молоді та
юні, що кинули виклик несправедливості. За словами заступника директора
наукової бібліотеки ім. М. Максимовича В. Пономаренко, у свідомості людей
Революція  Гідності  залишила  глибокий  і  незабутній  слід.  З  великим
зацікавленням  слухали  студенти  волонтера,  очевидця  Майдану,  капелана
діючої на Сході армії Ларису Когут. 
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36. Згадуючи рік, що минув... // Наш національний. – 2017. – грудень.
– С. 2 – 3. 

На  двох  сторінках  газети  подано  добірку  матеріалів  про  наукові
досягнення  та  творчі  успіхи  студентів  і  викладачів  за  2017  рік  кожного
навчально-наукового інституту та факультету університету. 

37.  Черевко  О. Ми  з  приємністю  згадуємо  рік,  що  минув /  О.
Черевко // Наш національний. – 2017. – грудень. – С. 4.

Ректор Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
Олександр Черевко підводить підсумки 2017 року, інформує про відзначення
важливих ювілеїв в університеті, наукові досягнення колективу, про відкриття
нових спеціальностей та багато інших надбань університету. 

[На фото – О. Черевко].
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НА  САЙТАХ  МЕРЕЖІ  ІНТЕРНЕТ

       1.  Олександр Черевко: «Для отримання якісної вищої освіти
необов’язково їхати до столиці»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://novadoba.com.ua/39824-oleksandr-cherevko-dlya-otrymannya-yakisnoyi-
vyschoyi-osvity-neobovyazkovo-yikhaty-do-stolyci.html. –  Назва  з  екрану.  –
03.07.2017.

Перед  стартом  вступної  кампанії  «Нова  Доба»  розпочинає  цикл
інтерв’ю із ректорами провідних ВНЗ Черкаської області

Для  молоді  літо  –  особливо  відповідальна  пора.  Випускники  вищих
навчальних  закладів  України  отримують  дипломи,  які  стануть  їхньою
путівкою в доросле успішне життя, а їм на зміну приходить ціле покоління
тих, хто лише збирається опанувати професію. Як зробити правильний вибір і
не загубитися в морі освітніх послуг, професій та новацій – розповідає голова
ради  ректорів,  директорів  вищих  навчальних  закладів  Черкаської  області,
ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Олександр Черевко. 

За результатами рейтингу «Топ 200 Україна» за 2017 рік Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького посів 109 сходинку,
перевершивши  свій  попередній  результат  на  8  позицій.  Нині  ми  маємо
найкращий показник серед університетів Черкащини.

В  університеті  відкрилася  єдина  в  області  кафедра  військової
підготовки. А зовсім недавно ми презентували Центр аналітичних досліджень
«Прагма»,  який  проводитиме  дослідження  у  різноманітних  сферах
суспільного  життя.  Ми  ліцензуємо  нові  спеціальності  та  постійно
поліпшуємо якість освітніх послуг. Гарним підсумком нинішнього року став
92-ий в  історії  нашого навчального закладу  випуск.  Цьогоріч  понад 1 190
наших студентів отримали дипломи про вищу освіту за 53 спеціальностями.
Ми підготували нові освітні програми. Відтепер у ЧНУ можна здобути освіту
за  програмами:  комп’ютерна  лінгвістика  (інженерія  програмного
забезпечення);  математична  економіка  та  економетрика  (математика);
лабораторний  аналіз  (біологія,  хімія);  спортивні  фізіологія  та  реабілітація
(біологія); економіка та бізнес (економіка); економіка та економічна політика
(економіка);  моделювання  економіки  і  бізнесу  (економіка);  міжнародний
бізнес (міжнародні економічні відносини); економіка європейської інтеграції
(міжнародні  економічні  відносини);  образотворче  мистецтво  (образотворче
мистецтво,  декоративне  мистецтво,  реставрація);  музеєзнавство,
пам’яткознавство  (історія  та  археологія);  історія  мистецтв  (історія  та
археологія);  соціальна  філософія  та  філософія  культури  (філософія).
Одночасно  ми  потурбувалися  про  розширення  можливостей  доступу  до
освіти  для  наших  студентів.  Зокрема,  протягом  останніх  двох  років  було
суттєво  збільшено  ліцензований  обсяг  магістратури  за  всіма
спеціальностями.  Тобто  випускники  бакалаврату  зможуть  максимально
продовжити навчання в магістратурі.
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А  для  найкращих  випускників-магістрів  ми  пропонуємо  навчання  в
аспірантурі за 14 спеціальностями. 

Студенти  Черкаського  національного  чи  іншого  вищого  навчального
закладу України після першого року навчання зможуть здобувати паралельно
будь-яку  спеціальність  у  ЧНУ  і  отримати  після  завершення  навчання  два
дипломи. Ті, хто навчається у Черкаському національному, завдяки програмі
«подвійний диплом» можуть отримати диплом про вищу освіту польського
вишу.  У  нас  також  можна  опанувати  військово-облікову  спеціальність  та
отримати звання молодшого офіцера запасу.

 Сьогодні для отримання вищої освіти необов’язково їхати до столиці
чи  в  мегаполіси.  В  Україні  достатньо  регіональних  вищих  навчальних
закладів, які надають якісні освітні послуги. До прикладу, ті, кого цікавлять
хімічні чи фізичні дисципліни, у ЧНУ можуть навчатися у професорів, які є
цитованими й знаними в Європі – у Бориса Пилиповича Мінаєва чи Андрія
Михайловича Гусака.

Умови  навчання  й  проживання  у  нас  теж  достойні:  компактне
студмістечко, де є 5 гуртожитків, їдальні, спортивні зали і майданчики. Так
що чекаємо розумну, талановиту й активну молодь у наших стінах!

Що необхідно знати абітурієнтам-2017 про вступну кампанію?
Як і торік, вступники повинні визначатися з пріоритетністю. Важливо,

що  вступник  надає  пріоритети  не  вищим  навчальним  закладам,  а
спеціальностям у них.

Заяви подаються лише в електронному вигляді. Документи подаються
через особистий електронний кабінет на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua. Цей
сайт запрацює з 29 червня.

Вступ до ВНЗ у 2017 році буде можливим на підставі сертифікатів ЗНО
2016 і 2017 року.

При  розподілі  держбюджетних  місць  зберігається  принцип,  за  яким
держбюджетне місце «іде» за абітурієнтом з вищими балами ЗНО.
За чотирма спеціальностями – 017 «Фізична культура», 014 «Середня освіта
(фізична культура)», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація»,  014  «Середня  освіта  (образотворче  мистецтво)»  проводяться
творчі конкурси.

Регіональний коефіцієнт для вступника до ЧНУ дорівнює 1,02. Іншими
словами, якщо вступник подає одночасно документи до вишу Києва і Черкас,
у черкаському виші його рейтинговий бал буде на 2 % вищий, ніж у Києві.
Тому  шанси  бути  зарахованим  на  місця  державного  замовлення  в
Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького є вищими.
Галузевий коефіцієнт дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1
на спеціальності (спеціалізації) 014 «Середня освіта». Тобто рейтинговий бал
таких вступників буде на 3 % вищим.

Сільський  коефіцієнт  дорівнює  1,02  для  осіб,  зареєстрованих  у
сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у
навчальних  закладах,  що  знаходяться  на  території  населених  пунктів

16



сільської місцевості,  у рік вступу. Тобто рейтинговий бал таких вступників
буде на 2 % вищим.

Тож,  якщо  абітурієнт  є  випускником  сільської  школи,  визначив
пріоритетом №1 Черкаський національний університет і подав документи на
спеціальності  014  “Середня  освіта”,  то  він  відразу  збільшить  свій
рейтинговий бал на 7 %.

 У ЧНУ упродовж року діє консультативний центр, де можна отримати
відповіді на свої запитання і особисто, і телефоном. На сайті ЧНУ є рубрика
«Запитай  у  ректора».  При  кожному  структурному  підрозділі  університету
створено відбіркові  комісії,  які,  починаючи з  12  липня,  консультуватимуть
майбутніх студентів та їхніх батьків.

2.  Пішла  з  життя  викладачка  ЧНУ  ім.  Богдана  Хмельницького
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://novadoba.com.ua/39877-u-
cherkasakh-pishla-z-zhyttya-vykladachka-chnu-im-bogdana-khmelnyckogo.html.  –
Назва з екрану. – 05.07.2017.

Пішла з життя викладачка ЧНУ ім. Богдана Хмельницького Обірвалося
життя викладача кафедри біології та біохімії навчально-наукового інституту
природничих  наук  Черкаського  національного  університету  імені  Богдана
Хмельницького Ольги Стогодюк.  Про це  «Нова Доба» дізналася  від  прес-
служби  Черкаського  національного  університету  імені  Богдана
Хмельницького.

Громада університету глибоко сумує з приводу смерті Ольги Василівни.
Жінка  з  1996  року  працювала  на  посаді  викладача  і  заслужила  повагу
студентів та колег невтомною працею, людяністю та щирістю. Вона є автором
багатьох наукових та науково-методичних праць в галузі ліхенології.

3.  Черкаський  університет  увійшов  до  ТОП-50  кращих  вишів
України [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://novadoba.com.ua/39984-cherkaskyy-universytet-uviyshov-do-top-50-
kraschykh-vyshiv-ukrayiny.html. – Назва з екрану. – 10.07.2017.

ЧНУ увійшов у Топ-50 кращих вузів України [Електронний ресурс]. –
Режим  доступу:  http://vycherpno.ck.ua/chnu-u-top-50-krashhih-vishiv-ukrayini//
– Назва з екрану. – 10.07.2017. 

Два  місцевих  університети  увійшли  в  топ-50  вишів  України,  які
готують  найкращих  фахівців [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://mi100.info/2017/07/11/dva-mistsevyh-universytety-uvijshly-v-top-50-vyshiv-
ukrayiny-yaki-gotuyut-najkrashhyh-fahivtsiv/. – Назва з екрану. – 11.07.2017.

За рейтингом "Фокусу" ЧНУ - на 40-му місці в рейтинзі внз України
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://pro-
vincia.com.ua/novini/news_osvta/31094-za-reytingom-fokusu-chnu-na-40-mu-msc-
v-reytinz-vnz-ukrayini.html. – Назва з екрану. – 26.07.2017. 

Черкаський  національний  університет  імені  Богдана  Хмельницького
ввійшов у Топ-50 кращих вищих навчальних закладів України. У рейтингу
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кращих  вишів  України  за  версією роботодавців,  підготовленого  журналом
«Фокус», ЧНУ посів 40-ву позицію. Про це «Нова Доба» дізналася від прес-
служби  Черкаського  національного  університету  імені  Богдана
Хмельницького. Сформований  рейтинг  на  основі  опитування  таких
роботодавців  країни,  як  «Метінвест»,  «AXA Страхування»,  «Нова пошта»,
«Інтерпайп»,  «Самсунг  Україна»,  «Інтергал-Буд»,  ДТЕК  «Нафтогаз»,
«Астерс»,  «ПриватБанк»,  «Ощадбанк»,  «Укрсоцбанк»,  «Кредобанк»,  «ОТП
Банк», «Colliers International Україна» та інших провідних фірм й організацій.

4. Завершився перший етап розкопок внутрішнього оборонного валу
Мотронинського  городища  в  Холодному  Яру [Електронний  ресурс].  –
Режим  доступу:  http://pro-vincia.com.ua/novini/news_kultura/30904-chnu-
zavershivsya-pershiy-etap-rozkopok-vnutrshnogo-oboronnogo-valu-
motroninskogo-gorodischa-v-holodnomu-yaru.html. – Назва з екрану. –
 17.07. 2017.

Археологи досліджують Мотронинське городище на Чигиринщині
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://novadoba.com.ua/40207-
arkheology-doslidzhuyut-motronynske-gorodysche-na-chygyrynschyni.html.  –   Назва  з
екрану. – 19.07.2017.

Як  інформують  у  ЧНУ,  закінчився  перший  етап  дослідження
конструкції  внутрішнього  оборонного  валу  знаменитого  Мотронинського
городища, що в Холодному Яру (Чигиринський район). За словами професора
Анатолія  Морозова,  завідувача  кафедри  археології  та  спеціальних  галузей
історичної науки навчально-наукового інституту історії і філософії, споруда
датується VI століттям до нашої ери.

Об’єкт досліджувала міжнародна експедиція українських та польських
археологів в 2000-2001 роках. Нині розкопки проводять Інститут археології
НАНУ,  Національний  історико-культурний  заповідник  «Чигирин»,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Археологічними розкопками постійно цікавляться науковці та туристи.
Минулого разу члени археологічної експедиції — викладачі та студенти ЧНУ
демонстрували свою роботу і  знахідки студентам і  школярам із  Сумщини.
Цього  разу  до  них  завітала  випускниця  магістратури  Лейденського
університету (Нідерланди) Ольга Веркоулен.

Нагадаємо, ще в 1988 році науковці та студенти навчального закладу
дослідували невичерпні археологічні скарби Холодного Яру. Мотронинське
городище  є  надзвичайно  цікавим  для  археологів.  На  думку  найбільш
авторитетних  вітчизняних  археологів,  починаючи  з  Вікентія  Хвойки,  ця
територія  була  столицею  прадавньої  української  держави  ще  докиївської,
«антської» доби (5 століття н.е.).

5. Державні службовці отримують у ЧНУ посвідчення про знання
державної  мови [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
https://cherkasy24.info/18548-derzhavn-sluzhbovc-otrimuyut-u-chnu-
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posvdchennya-pro-znannya-derzhavnoyi-movi.html  .  –   Назва  з  екрану.  –
18.07.2017.

Голова Черкаського обласного територіального відділення 
Антимонопольного комітету України Юлія Чемич отримала у Черкаському 
національному університеті імені Богдана Хмельницького посвідчення про 
знання державної мови, про це онлайн-газеті Новини Черкас повідомили у 
прес-службі учбового закладу.
Документ, який повинен мати кожен державний службовець в Україні, Юлії
Сергіївні вручив ректор університету Олександр Черевко.
–  Атестація  державних  службовців  щодо  вільного  володіння  державною
мовою є одним із напрямів роботи Черкаського національного університету
імені  Богдана  Хмельницького,  – зазначає  Олександр  Володимирович. –
Згідно  з  постановою  Уряду,  з  квітня  нинішнього  року  при  нашому
навчальному закладі створено атестаційну комісію. Комісія активно працює.
Нею  вже  видано  467  посвідчень  державним  службовцям  чи  особам,  які
претендують на посади в органах державної влади.

Ректор відзначає,  що Черкаський національний університет – єдиний
навчальний заклад в обласному центрі та один із двох в області,  який має
право  атестувати  державних  службовців.  Адже  ЧНУ  здійснює  підготовку
фахівців  за  спеціальністю  «Публічне  управління  та  адміністрування»  і
водночас має висококваліфікованих фахівців з української філології.

6. Посол Палестини відвідав Черкаський національний університет 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cherkasy24.info/18797-posol-
palestini-vdvdav-cherkaskiy-naconalniy-unversitet-foto.html. – Назва з екрану. – 
25.07.2017.

Надзвичайний  та  Повноважний  Посол  Палестини  в  Україні  д-р
Мохаммед Аль-Асаад  відвідав  Черкаський національний  університет  імені
Богдана Хмельницького. Про це онлайн-газеті Новини Черкас повідомили у
прес-службі учбового закладу.

Ректор  університету  Олександр  Черевко  розповів  гостям  про
очолюваний  ним  навчальний  заклад.  Зокрема,  про  кількість  викладачів  та
студентів,  структуру,  про  те,  що  тут  можна  опанувати  57  цивільних
спеціальностей та 2 військові. Науковці університету є засновниками знаних
наукових шкіл і входять до переліку відомих та цитованих у Європі. Студенти
й викладачі виграють гранти, стажуються за кордоном. Вони користуються
попитом у роботодавців, про що свідчить і незалежний рейтинг за версією
роботодавців України. ЧНУ займає чільне місце серед вишів області і щороку
покращує свій рейтинг серед вищих навчальних закладів України.

Олександр  Черевко  зазначив  також,  що  в  ЧНУ  ведеться  активна
міжнародна діяльність, університет співпрацює з зарубіжними партнерам на
підставі  100  діючих  угод.  Студенти  мають  також  можливість  отримувати
подвійні  дипломи  завдяки  угодам  з  вишами  Польщі  та  Азербайджану.
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Упродовж двох років ЧНУ навчає іноземних громадян. Нині серед студентів
— представники 10 країн, є й такі, які навчаються в аспірантурі.

Ректор запропонував налагодити співпрацю між вищими навчальними
закладами  Палестини  та  запросив  на  навчання  палестинських  студентів.
Надзвичайний та  Повноважний Посол Палестини в  Україні  д-р Мохаммед
Аль-Асаад  зазначив,  що  співпраця  науковців  обох  країн  і  обмін  досвідом
позитивно вплине на розвиток науки. Можливі також культурні обміни.

Враження  палестинців  про  Черкаський  національний  доповнила
екскурсія  до  Музею  українського  рушника  та  студія  Студентського
телебачення.

7.  В  ЧНУ  магістри  державної  служби  відсвяткували  випускний
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cherkasy24.info/18841-v-chnu-
magstri-derzhavnoyi-sluzhbi-vdsvyatkuvali-vipuskniy.html. –  Назва з екрану. –
27.07.2017.

Черкаський  національний  університет  імені  Богдана  Хмельницького
випустив  36  магістрів  державної  служби.  Дипломи  отримали  працівники
органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування  Черкаської,
Кіровоградської областей і міста Києва. Про це онлайн-газеті Новини Черкас
повідомили  на  кафедрі  державної  служби,  публічного  адміністрування  та
політології.

Університет, кафедра державної служби, публічного адміністрування та
політології пишається своїми випускниками й бажає їм успіхів.

Нагадаємо,  Черкаський  національний  університет  імені  Богдана
Хмельницького  готує  магістрів  за  спеціальністю  «Публічне  управління  та
адміністрування». На навчання приймаються державні службовці та посадові
особи  місцевого  самоврядування,  які  здобули  ступінь  вищої  освіти
магістра/бакалавра,  працюють  в  органах  державної  влади  чи  місцевого
самоврядування,  мають  стаж  державної  служби  або  служби  в  органах
місцевого  самоврядування  не  менше  одного  року,  не  досягли  на  момент
подання  документів  на  навчання  за  денною  формою  —  35  років,  за
вечірньою, заочною формою — 45 років. Термін навчання за денною формою
становить 18 місяців, за вечірньою, заочною — 30 місяців.

8. ЧНУ посідає 30 місце серед вишів України за вебометричним 
рейтингом [Електронний ресур]. – Режим доступу: 
http://novadoba.com.ua/40555-chnu-posidaye-30-misce-sered-vyshiv-ukrayiny-za-
vebometrychnym-reytyngom.html. – Назва з екрану. – 31.07.2017.

Черкаський  національний  університет  імені  Богдана  Хмельницького
утримує позицію лідера серед вищих навчальних закладів Черкаської області
за  вебометричним  рейтингом  університетів  світу  «Webometrics Ranking of
World's Universities». «Нова Доба» про це дізналася в прес-службі ЧНУ.

Днями  лабораторія  «Cybermetrics»  оприлюднила  четвертий  рейтинг
прозорості університетів на основі даних цитованості їх провідних вчених.
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Для аналізу використовувалися офіційні інституційні профілі Google Scholar
Citations або стандартизовані домени або поштові адреси ВНЗ.

За  новими  результатами  цього  рейтингу  Черкаський  національний
університет посідає 30 місце серед вишів України та є лідером серед вищих
навчальних закладів Черкащини.

Довідково:  Вебометричний рейтинг  університетів  світу  складають  з
2004  року.  Його  складає  Лабораторія  кіберметрики  («Cybermetrics  Lab»)
Національної дослідницької ради Іспанії («Spanish National Research Council»,
CSIC), яка діє при Міністерстві науки та інновацій Іспанії. Рейтинг починався
з аналізу 6 000 університетів у 2004 році, на сьогодні аналізують понад 20 000
вищих навчальних закладів і  визначають їхнє місце відповідно до ступеня
представлення  своєї  діяльності  в  Інтернет-просторі,  застосовуючи  свою
власну методологію оцінки.

9.  У  ЧНУ  студенти  з  8  країн  світу  закінчили  підготовчі  курси
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: https://cherkasy24.info/18987-u-
chnu-studenti-z-8-krayin-svtu-zaknchili-pdgotovch-kursi.html.  –  Назва  з
екрану. – 1.08.2017. 

Студенти  з  8  країн  світу  закінчили  підготовчі  курси  для  іноземних
громадян.  Про це  онлайн-газеті  Новини Черкас  повідомили у  прес-службі
учбового закладу.

Свідоцтва  про  завершення  підготовчого  відділення  Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького їм вручив ректор
Олександр Черевко. Він зазначив, що всі  випускники успішно впоралися з
навчальною програмою та проявили себе як активні учасники студентського
життя.

—  Минув  лише  рік,  а  ви  вже  готові  вступати  в  українські  вищі
навчальні заклади, — звернувся до випускників Олександр Володимирович.
— Ви опанували українську мову і в цьому можете бути прикладом навіть
для деяких наших співвітчизників. І я радий, що більшість із вас продовжать
навчання в Черкаському національному. Колектив університету зробить усе
можливе, щоб ви почувалися в Україні комфортно!

Свою  вдячність  за  турботу  випускники  висловили  всім,  хто  ними
опікувався  —  керівництву,  викладачам,  працівникам  Навчально-наукового
центру  організації  роботи  з  іноземними  студентами  Черкаського
національного.

Який  би  університет  не  обрали  слухачі  підготовчого  відділення,
Черкаський національний бажає  їм  успіхів  та  вірить,  що отримані  знання
стануть базою для здобуття вищої освіти і для досягнення життєвої мети.

10.   Троє  черкаських  вишів  увійшли  до  світового  рейтингу
університетів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dr.ck.ua/troye-
cherkaskyh-vyshiv-uviyshly-do-svitovogo-reytyngu-universytetiv.  –   Назва  з
екрану. – 1.08.2017. 

21

http://dr.ck.ua/troye-cherkaskyh-vyshiv-uviyshly-do-svitovogo-reytyngu-universytetiv
http://dr.ck.ua/troye-cherkaskyh-vyshiv-uviyshly-do-svitovogo-reytyngu-universytetiv
https://cherkasy24.info/18987-u-chnu-studenti-z-8-krayin-svtu-zaknchili-pdgotovch-kursi.html
https://cherkasy24.info/18987-u-chnu-studenti-z-8-krayin-svtu-zaknchili-pdgotovch-kursi.html


Це  Уманський  національний  університет  садівництва,  Черкаський
національний  університет  імені  Богдана  Хмельницького  та  Черкаський
державний технологічний університет.

Лабораторія Cybermetrics, опублікувала рейтинг університетів світу за
цитованістю  вчених  у  Google  Scholar.  До  рейтингу  увійшли  4982
університети  з  усіх  країн  світу, що  мають  рівень  цитування  більше  1000.
Україна  в  рейтингу  представлена  113  університетами.  Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького посідає  3005 місце,
Черкаський державний технологічний університет 4823 місце. 

Рейтинг кращих університетів за Google Scholar Citations визначається
за пошуковою програмою Google Scholar, яка спеціалізується на індексації
наукових публікацій (статей, книг, препринтів та іншого). Він враховується
при визначенні загального світового рейтингу університетів світу. 

11. Випускник черкаського вишу вступив до 11 іноземних 
університетів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://novadoba.com.ua/40984-vypusknyk-cherkaskogo-vyshu-vstupyv-do-11-
inozemnykh-universytetiv.html. – Назва з екрану. – 16.08.2017. 

Випускник  бакалаврату  навчально-наукового  інституту  економіки  і
права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Андрій Трапізонян навчатиметься у Сполучених Штатах Америки.  Про це
«Нова Доба» дізналася від прес-служби вишу.

Про те, що за два роки активної роботи для досягнення своєї мети йому
вдалося  вступити  в  University  of  Arkansas,  хлопець  повідомив  на  своїй
сторінці в соціальній мережі Facebook. За словами Андрія,  це потребувало
наполегливої праці. Спочатку він проаналізував більше 50-ти університетів.
Складав  іспити,  давав  інтерв’ю,  вів  переговори  з  представниками  різних
вишів  та  організацій.  У  його  дворічному  доробку  понад  100  конкурсних
статей.  Взяв участь  у  понад 25 конкурсах незалежних фондів  світу. Йому
вдалося вступити в 11 університетів – юридичних шкіл.

Пост  про  приємну  звістку  містить  і  слова  подяки  всім  людям  та
організаціям,  які  підтримали  старання  тепер  іноземного  студента  США  з
України.  Згадує  хлопець  і  викладачів  Черкаського  національного.  Доцент
кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук Геннадій
Волошкевич,  який  теж  рекомендував  студента  до  навчання,  говорить,  що
Андрій цього насправді заслуговує та є прикладом для нашої молоді.

12.  Випускниця ЧНУ - серед кращих дзюдоїстів світу [Електронний
ресурс].  –  Режим  доступу:  https://cherkasy24.info/19717-vipusknicya-chnu-
sered-kraschih-dzyudoyistv-svtu.html. – Назва з екрану. – 31.08.2017. 

Випускниця  Черкаського  національного  університету  імені  Богдана
Хмельницького  Анастасія  Сапсай  у  сімці  кращих  дзюдоїстів  Всесвітньої
літньої Універсіади 2017. Про це онлайн-газеті Новини Черкас повідомили у
прес-службі учбового закладу.
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Анастасія у важкій вазі серед жінок здобула перемогу в першій сутичці
з  киргизькою  студенткою,  але  поступилася  туркені.  Потім  перемогла
представницю  Казахстану,  але  не  встояла  перед  місцевою  студенткою  з
Тайваню, зайнявши сьоме місце.

Черкаський  національний  пишається  досягненнями  своєї  колишньої
студентки  та  вітає  Анастасію  Сапсай  і  її  тренера  Володимира  Римаря  з
успішним завершенням змагань!

13. Університетська родина Черкаського національного поповнилася
97 поколінням студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ck-
oda.gov.ua/universytetska-rodyna-cherkaskoho-natsionalnoho-popovnylasya-97-
pokolinnyam-studentiv/. – Назва з екрану. – 1.09.2017. 

Зі  святкування  Дня  знань  розпочався  2017–2018  навчальний  рік  у
Черкаському  національному  університеті  імені  Богдана  Хмельницького.
Цьогоріч університетська родина поповнилася 97-им поколінням студентів.

Ректор університету Олександр Черевко повідомив святкове зібрання,
що цьогоріч у Черкаський національний вступили 2158 першокурсників. Він
привітав їх із набуттям статусу студента. Слова вдячності ректор адресував
колективу  університету,  його  професорсько-викладацькому  складу:  Адже
завдяки  їхній  щоденній  праці  та  їхнім  учням  Черкаський  національний
університет за оцінкою роботодавців входить у топ-50 університетів України. 

Надзвичайний  і  Повноважний  Посол  України  в  Республіці  Білорусь
(2007–2010), екс-міністр культури і туризму України Ігор Ліховий закликав
молодь зафіксувати стан святкової ейфорії початку нового життєвого періоду. 

Голова  студентської  ради  університету,  магістр  навчально-наукового
інституту  педагогічної  освіти,  соціальної  роботи  та  мистецтва  Юлія
Нечипоренко привітала нове покоління студентів від імені всієї студентської
громади.  «Першачки» проголосили клятву першокурсника.  Творчі  дарунки
учасникам  урочистостей  подарували  мистецькі  колективи  університету  та
міста:  гурт  «Жива  музика»  під  керівництвом  Анатолія  Рибака,  народний
самодіяльний  ансамбль  танцю  «Черкащанка»  під  керівництвом  Валентина
Луценка,  запальна  команда  «WAY  UP  GREW»,  вихованці  школи  танцю
Максима Оробця «MAX DANCE», тренер Наталія Степанок.

14.  Кілька  підрозділів  ЧНУ  почали  навчальний  рік  із  новими
керівниками [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://novadoba.com.ua/41449-kilka-pidrozdiliv-chnu-pochaly-navchalnyy-rik-iz-
novymy-kerivnykamy.html. – Назва з екрану. – 3.09.2017. 

У  новий  навчальний  рік  структурні  підрозділи  Черкаського
національного університету імені  Богдана Хмельницького йдуть  із  новими
керівниками. Про це «Нова Доба» дізналася від прес-служби ЧНУ ім. Богдана
Хмельницького.  За результатами конкурсу директором ННІ економіки і права
став кандидат економічних наук, доцент Василь Андрусяк, а директором ННІ
природничих наук — кандидат біологічних наук, доцент Максим Гаврилюк.
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Кілька підрозділів ЧНУ почали навчальний рік із новими керівниками
Їхні  кандидатури  були  обговорені  й  рекомендовані  зборами  трудових
колективів  навчально-наукових  інститутів  і  обрані  вченою  радою
університету. Представив  їх  колективам  ректор  Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко. Він окреслив
завдання,  над  якими  слід  працювати  колективам  інститутів  та  їхнім
керівникам.  Це  і  підвищення  якості  освіти,  і  ліцензування  та  акредитація
нових спеціальностей, і профорієнтаційна робота. Олександр Володимирович
подякував  за  роботу  Тетяні  Ніновій,  яка  очолювала  інститут  природничих
наук. Він також повідомив, що начальником навчально-методичного відділу,
який очолював  Максим Гаврилюк,  став  кандидат історичних  наук,  доцент
Юрій Михайлюк. 

Нового керівника обрали також працівники кафедри менеджменту та
економічної  безпеки.  Ним став доктор економічних наук,  професор Сергій
Назаренко.

15.  У  ЧНУ  провели  загальнопольське  Національне  читання
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://novadoba.com.ua/41545-u-
chnu-provely-zagalnopolske-nacionalne-chytannya.html  . –  Назва з екрану. –
6.09.2017.

Цікаву  акцію  провів  у  Черкасах  Польський  культурний  центр  імені
Кароля  Шимановського.  В  обласній  бібліотеці  імені  Тараса  Шевченка
відбулось  традиційне  загальнопольське  Національне  читання.  Книгою
Національного  читання  2017  року  стала  п'єса  «Весілля»  Станіслава
Виспянського.  Про  це  «Нова  Доба»  дізналася  від  прес-служби  ЧНУ  ім.
Богдана Хмельницького. 

Черкаси цього року вдруге взяли участь у проекті. З цієї нагоди у гості
до польської громади завітала Клаудіа Теноді, консул консульського відділу
Посольства Республіки Польща у Києві.

Активними учасниками були і працівники Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького, де вже 16-й рік діє Полонійний
центр. Науковець кафедри української літератури та компаративістики Ганна
Клименко та  ректор Олександр Черевко читали уривки з  п’єси польського
письменника, перекладеної українською. Про це – у нашому телевізійному
звіті.

Довідково:  акцію  Національного  читання  в  2012  році  започаткував
президент  Республіки  Польща  Броніслав  Коморовський.  Її  мета  –
популяризувати  надбання  польської  літератури,  зміцнювати  почуття
самоідентифікації, а також сприяти культурі живого слово в його найкращих
формах. Щорічно акція проходить на початку вересня на території Польщі та
за її межами, зокрема і в Україні. Участь в акції спільного читання беруть,
зокрема, відомі актори, політики, представники духівництва.
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16.  «Олімпійський  урок»  провели  в  черкаському  університеті
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://novadoba.com.ua/41791-
olimpiyskyy-urok-provely-v-cherkaskomu-universyteti.html. – Назва з екрану. –
14.09.2017.

14  вересня  в  Черкаському  національному  університеті  ім.  Б.
Хмельницького  з  метою  сприяння  гармонійному  розвитку  особистості
студентів, популяризації видів спорту та здорового способу життя проведено
«Олімпійський  урок».  Про  це  «Нова  Доба»  дізналася  від  начальника
Управління  освіти  і  науки  Черкаської  ОДА  Валерія  Данилевського  на
«Фейсбук».

До участі у заході долучилися ректор університету Олександр Черевко,
начальник  управління  освіти  і  науки  Валерій  Данилевський,  начальник
черкаського обласного відділення Комітету фізичного виховання та  спорту
Міністерства  освіти  і  науки  України  Антоніна  Саприкіна,  начальник
управління у справах сім’ї  молоді та  спорту облдержадміністрації  Максим
Зеленський, голова Федерації професійних спілок Черкаської області Петро
Шевченко,  ректорат,  професорсько-викладацький  склад,  студенти.
Звертаючись  до присутніх,  ректор  університету  наголосив,  що навчальний
заклад пишається своїми спортсменами, адже Навчально-науковий інститут
фізичної  культури,  спорту  і  здоров’я  ЧНУ  входить  до  десятки  кращих  в
Україні. Студенти є постійним переможцями змагань різного рівня. Більшість
студентів займаються спортивно-масовою роботою, в університеті є належна
база для занять спортом, що створює можливості для розвитку.

Вітання  від  олімпійських  чемпіонів  учасникам  заходу  передав
легкоатлет-паралімпієць,  заслужений  майстер  спорту  України,  почесний
громадянин міста Черкас, дворазовий чемпіон та дворазовий срібний призер
Паралімпійських ігор, багаторазовий чемпіон і рекордсмен світу та Європи,
випускник  ЧНУ  Антон  Скачков.  Принагідно  спортсмен  вручив  колективу
навчального  закладу  Подяку  відділення  національного  олімпійського
комітету України у Черкаській області.

Із  задоволенням  та  посмішками  на  обличчі  присутні  долучилися  до
колективної  розминки,  яку  провели  професійний  інструктор  з  фітнесу
Максим Довбуш та його помічники.

У  продовження  свята  спорту  відбулися  майстер-класи  та  показові
виступи з різних видів спорту, які провели провідні фахівці ЧНУ та студенти.

17.  До  аспірантури  ЧНУ  вступили  громадяни  Туреччини
[Електронний ресурс].  –  Режим  доступу:  https://cherkasy24.info/20026-do-
aspranturi-chnu-vstupili-gromadyani-turechchini.html.  –  Назва  з  екрану.  –
16.07. 2017.

Двоє  громадян  Турецької  Республіки  вступили  до  аспірантури
Черкаського  національного  університету  імені  Богдана  Хмельницького,
повідомили  онлайн-газеті  Новини Черкас  у  прес-службі  учбового закладу.
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Теми їхніх досліджень стосуються теорії та методики управління освітою і
фізіології людини. Це перші іноземні аспіранти, які будуть навчатися в ЧНУ.

—  Ми  наповнюємо  реальним  змістом  співпрацю  з  турецькими
партнерами, започатковану в квітні цьогоріч, — зазначив ректор Олександр
Черевко  під  час  зустрічі  з  професором  Ардаханського  державного
університету  (Турецька  Республіка)  Ремзі  Девлєтовим  та  аспірантами  з
Туреччини.  —  У  квітні  на  запрошення  турецької  сторони  і  в  розвиток
Меморандуму про співпрацю, підписаного Міністром освіти і науки України і
Головою ради вищої освіти Туреччини, наша делегація побувала з робочим
візитом  у  Турецькій  Республіці.  У  Туреччині  нами  було  укладено  ряд
міжнародних  угод  у  сфері  освіти  та  інновацій.  Угодами  передбачено
академічну  мобільність  студентів  і  викладачів,  можливість  надання
партнерам баз для навчальної практики. Домовилися також працювати над
гармонізацією навчальних планів і створювати умови для обміну студентами.
Олександр Черевко та Ремзі Девлєтов обговорили питання про налагодження
партнерських  стосунків  між  ЧНУ  ім.  Богдана  Хмельницького  та
Ардаханським державним університетом.

Гість  поінформував,  що  Ардаханський  університет,  як  і  Черкаський
національний, готує фахівців із багатьох найрізноманітніших спеціальностей
—  від  образотворчого  мистецтва  до  інформаційних  технологій.  Коло
інтересів турецьких партнерів — хімічні, інженерні, технічні спеціальності,
інформатика. Є також потреба в організації мовної практики. За підсумками
перемовин сторони готують угоду.

18.  Міжнародний  день  студентського  спорту  в  ЧНУ  відзначили
флешмобом  із  віджимання [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
https://cherkasy24.info/20112-mzhnarodniy-den-studentskogo-sportu-v-chnu-
vdznachili-fleshmobom-z-vdzhimannya-foto.html  .  –  Назва з  екрану.  –
20.09.2017. 

Черкаський  національний  університет  імені  Богдана  Хмельницького
приєднався до всеукраїнського флешмобу, присвяченого Міжнародному дню
студентського  спорту,  повідомили  онлайн-газеті  Новини  Черкас  у  прес-
службі  учбового  закладу.  Близько  200  студентів  з  усіх  інститутів  та
факультетів  зібралися  на  флешмоб  із  віджимання.  Провели  флешмоб
начальник Черкаського обласного відділення комітету з фізичного виховання
та  спорту  Антоніна  Саприкіна,  голова  спортивного  клубу  ЧНУ  «Богдан»
Володимир  Хіміч  і  старший  викладач  ННІ  фізичної  культури,  спорту  та
здоров’я Ярослав Олексієнко.

Антоніна Саприкіна привітала учасників флешмобу від імені Міністра
освіти і науки Лілії Гриневич та розповіла про День студентського спорту. Це
свято було започатковане Генеральною конференцією ЮНЕСКО за ініціативи
Міжнародної федерації студентського спорту (FISU).
Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
та Спортивна студентська спілка України підтримали ініціативу відзначення
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Міжнародного дня студентського спорту та підготували спортивні заходи по
всій країні. Вони проходять 20 вересня в усіх навчальних закладах незалежно
від  підпорядкування.  Студенти  України,  починаючи  від  Троїцької  площі  в
столиці  і  закінчуючи  її  найвіддаленішими  куточками,  опівдні  вийшли  на
флешмоб. У ЧНУ віджималися на Університетській площі.

Спортсмени  університету  знаходять  підтримку  з  боку  ректора
Олександра  Черевка.  Нещодавно  він  узяв  участь  у  міжвідомчій  нараді  в
МОНУ,  присвяченій  студентському  спорту.  За  результатами  цієї  наради
ректор ЧНУ опікуватиметься студентською спортивною спілкою Черкащини.
 У  навчальному  корпусі  №1  розгорнута  фотовиставка  «Спортивна  слава
Черкаського  національного».  Спортивна  історія  навчального  закладу  від
минулого  до  сучасності  відображена  в  світлинах.  Логічним  підсумком
спортивних днів став флешмоб на Університетській площі 20 вересня.

19.  На ІІ  Туристичному форумі  Черкащини ЧНУ представив свої
напрацювання [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
https://cherkasy24.info/20256-na-turistichnomu-forum-cherkaschini-chnu-
predstaviv-svoyi-napracyuvannya.html. – Назва з екрану. – 27.09.207. 

Викладачі та студенти кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького взяли
участь у роботі  ІІ  Туристичного форуму Черкащини,  що відбувся в стінах
Черкаського  обласного  краєзнавчого  музею. Його  організатори  —
Департамент  регіонального  розвитку  Черкаської  облдержадміністрації  та
Асоціація гостинності Черкащини, повідомили онлайн-газеті Новини Черкас
у  прес-службі  учбового  закладу. Учасники  Форуму  обговорили  питання
ефективної  взаємодії  всіх  учасників  регіонального  туристичного  ринку  та
розвиток туризму на Черкащині.
Черкаський національний  університет  імені  Богдана  Хмельницького також
поділився своїми напрацюваннями.

— Популяризація України в світі — надзвичайно важливе завдання. І
наш  університет  приєднується  до  цієї  загальнодержавної  роботи.  Це  і
розвиток краєзнавства,  і  підготовка фахівців  у  сфері  туризму та  готельно-
ресторанної  справи,  — говорить  ректор  ЧНУ Олександр  Черевко.  За  його
словами,  здобутки  університету  немалі.  Реалізуються  туристичні,
просвітницькі  проекти,  розробляються  нові  туристичні  маршрути,
проводиться  підготовка  професійних  екскурсоводів  —  серед  студентів,
учителів Черкащини.

В  університеті  створена  навчальна  туристична  агенція  «Мрія».
Видаються  посібники,  проводяться  міжнародні  конференції,  спільні  з
зарубіжними науковцями дослідження. Наукова лабораторія «Дослідження в
сфері  туризму і  гостинності  України» забезпечує виконання теоретичних і
прикладних завдань у туристській та гостинній сферах.
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20. До  Дня  працівників  освіти  викладачі  ЧНУ  перевтілювалися
[Електронний ресурс].  –  Режим доступу:  .  http://novadoba.com.ua/42181-do-
dnya-pracivnykiv-osvity-vykladachi-chnu-perevtilyuvalysya.html. –   Назва  з
екрану. – 28.09.2017.

До  Дня  працівників  освіти  студентка  ННІ  української  філології  та
соціальних комунікацій  Єва Кравчук  підготувала  незвичайний фотопроект.
«Перевтілення»  —  таку  назву  отримала  фотовиставка,  що  експонується  в
Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Про
це  «Нова Доба»  дізналася  в  прес-службі  ЧНУ. Фотопроект  студентки  Єви
Кравчук  (ІІІ  курс,  спеціальність  «журналістика»)  здійснений  за  підтримки
відділу виховної роботи, відділу інформації та зв’язків із громадськістю ЧНУ.
Її герої — викладачі. Світлини майбутньої журналістки дозволяють побувати
у  світі  їхніх  захоплень.  Ті  люди,  яких  в  університеті  звикли  бачити
серйозними і  офіційними, дивують цікавими та несподіваними хобі.  Хтось
рибалить, хтось вишиває, хтось робить оригінальні вироби із бісеру, хтось —
затятий уболівальник чи кулінар, а хтось вільний час присвячує спорту чи
подорожам.

Ректор, який сам став героєм фотопроекту, був вражений різноманіттям
викладацьких захоплень. Він дякує Єві Кравчук та її викладачам із кафедри
журналістики, реклами та PR-технологій за ідею виставки світлин. Водночас
висловлює  захоплення  героями  проекту.  Звісно,  формат  фотовиставки  не
дозволяє розповісти про всіх цікавих людей, тож проект не можна вважати
завершеним.

Черкаський  національний  пропонує  ознайомитися  зі  світлинами  у
навчальному корпусі № 1 або на сайті університету.

21. Цей  день  в  історії  Черкащини:  утворено  університет
[Електронний ресур]. – Режим доступу:  http://ck.ridna.ua/2017/10/06/tsej-den-
v-istoriji-cherkaschyny-utvoreno-universytet/. – Назва з екрану. – 6.10.2017. 

6  жовтня  1995  року  на  базі  Черкаського  педагогічного  інституту
утворено Черкаський державний університет імені  Богдана Хмельницького
(нині – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького).

22. Команда  ЧНУ  стала  переможцем  обласних  змагань  із
легкоатлетичного  кроссу [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://www.cherkassy.today/39956.html. – Назва з екрану. – 6.10.2017. 

Спортсмени  Черкаського  національного  університету  стали
переможцями  змагань  з  легкоатлетичного  кросу  за  програмою  ХV
Універсіади  Черкаської  області  серед  вищих  навчальних  закладів  типу:
університети, інститути. Повідомляє прес-служба ЧНУ ім. Б. Хмельницького
Відбулися вони 6 жовтня 2017 року в Черкаському міському парку «Сосновий
Бір».  За  першість  змагалися команди вищих навчальних закладів  Черкас  і
Черкаської  області.  У  командній  боротьбі  переможцями стали:  1  місце  —
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; 2 місце

28

http://www.cherkassy.today/39956.html
http://ck.ridna.ua/2017/10/06/tsej-den-v-istoriji-cherkaschyny-utvoreno-universytet/
http://ck.ridna.ua/2017/10/06/tsej-den-v-istoriji-cherkaschyny-utvoreno-universytet/
http://novadoba.com.ua/42181-do-dnya-pracivnykiv-osvity-vykladachi-chnu-perevtilyuvalysya.html
http://novadoba.com.ua/42181-do-dnya-pracivnykiv-osvity-vykladachi-chnu-perevtilyuvalysya.html


— Уманський державний педагогічний університет  імені  Павла Тичини;  3
місце — Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. У
особистому заліку дівчата, студентки Черкаського національного, посіли  всі
призові місця: 1 місце — Валентина Михайлик, 2 місце — Тетяна Безшийко,
3  місце  — Вікторія Коваленко. Найкращі наші результати серед хлопців: 1
місце  —  Денис  Нечипоренко,  2  місце  —  Вадим  Гончаренко,  3  місце  —
Максим Бондаренко.

23.  У  ЧНУ  розпочато  оцінювання  фізичної  підготовленості
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: https://cherkasy24.info/20524-u-
chnu-rozpochato-ocnyuvannya-fzichnoyi-pdgotovlenost.html  .  –  Назва  з
екрану. – 13.10.2017. 

Черкаський  національний  університет  імені  Богдана  Хмельницького
вперше в  області  розпочав оцінювання фізичної  підготовленості  студентів,
професорсько-викладацького складу та співробітників.

11 жовтня 2017 року  відбувся масовий пробіг. Випробували себе понад
250 студентів  та  25 викладачів різного віку навчально-наукового інституту
фізичної культури,  спорту і  здоров'я.  Про це онлайн-газеті  Новини Черкас
повідомили у прес-службі учбового закладу.

Нагадаємо,  що 15 грудня 2016 року Міністерством молоді  та  спорту
України видано наказ  № 4665 «Про затвердження тестів  і  нормативів  для
проведення  щорічного  оцінювання  фізичної  підготовленості  населення
України».

24. У  ЧНУ  обговорювали  проблеми  фізико-математичної  освіти
[Електронний ресурс].  –  Режим  доступу:  http://novadoba.com.ua/42800-u-
chnu-obgovoryuvaly-problemy-fizyko-matematychnoyi-osvity.html  . –  Назва
з екрану. – 19.10.2017. 

Учора  в  конференц-залі  Черкаського  національного  університету
пройшов  круглий  стіл  на  тему  :  «Проблеми  фізико-математичної  освіти  в
Україні». Мета заходу – обмін досвідом математичної та фізичної освіти в
різних  країнах;  визначення  основних  проблем  математичної  та  фізичної
освіти в різних країнах, отримання та розробка пропозицій математиків та
фізиків з метою вдосконалення освіти та розуміння громадськістю потреби у
вивченні математики та фізики для розвитку молодого покоління та всього
людства. В результаті дискусії було підготовлено спільний документ з метою
організації  майбутньої  роботи  та  інформування  органів  освіти  про  думку
спільноти. Про це повідомляє власний кореспондент "Нової Доби".

За словами організаторів заходу, нині, на жаль, незважаючи на обіцянки
МОН,  правила  вступу  до  університетів  практично  не  передбачатимуть
обов’язковості  ЗНО  з  фізики  –  навіть  для  інженерів  сертифікат  з  фізики
можна  замінити  на  сертифікат  з  англійської  мови,  тобто  до  університетів
прийдуть  діти  без  базових  знань  з  фізики.  Реформи  вищої  освіти  та
зацікавленість  університетів  та  випускаючих  кафедр  у  збереженні
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контингенту навіть дуже слабких студентів без базової підготовки поступово
призводять до примітивізації освіти та неможливості підготовки спеціалістів
з  багатьох  інженерних  спеціальностей.  Ніякого  контролю  якості  освіти
фактично немає. Крім того, останнім часом почали простежуватися проблеми
з погіршенням масового викладання фізики та математики в усьому світі. Це
викликане намаганнями знизити навантаження та забезпечити “щастя” дітей
шляхом  уникнення  наполегливої  праці  в  процесі  шкільного  навчання,
“компетентісним” підходом, де нібито здійснюється підготовка до “життя” – а
насправді,  лише  до  виконання  простих  робіт  без  створення  бази  до
грунтовної  вищої  освіти.  Проте,  в  Україні  неможливе  лише  використання
досвіду інших країн, де певні успіхи досягаються за зовсім інших умов.На
заході,  вчителі,  викладачі  та  науковці  шукали  можливість  знайти  шляхи
розвитку  фізико-математичної  освіти,  та  примусити  органи  влади
враховувати наші пропозиції. 

25.  Фізики  та  математики  зібралися  в  ЧНУ  на  Міжнародній
конференції [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://pres-
centr.ck.ua/tape/66456/. – Назва з екрану. – 22.10.2017.

Упродовж трьох днів у Черкаському національному університеті імені
Богдана Хмельницького відбулася Міжнародна конференція "Диференціальні
рівняння,  математична  фізика  та  їх  застосування".  Захід  зібрав  фахівців  в
області  фізики  та  диференціальних  рівнянь  як  із  багатьох  наукових  та
навчальних установ України, так і з-за кордону.Конференції з фізики стали
доброю академічною традицією ЧНУ, яку з 1998 року підтримують кафедра
фізики  та  наукова  школа  професора  Андрія  Михайловича  Гусака.Однак,
вперше подібний захід зібрав разом фізиків та математиків для синергетичної
взаємодії прикладних та фундаментальних досліджень.

Організаторами  заходу  стали  Черкаський  національний  університет
імені  Богдана  Хмельницького  (кафедра  фізики,  кафедра  алгебри  та
математичного аналізу),  Донецький національний університет імені Василя
Стуса,  Інститут прикладної  математики і  механіки НАН України,  Інститут
математики НАН України, Інститут металофізики імені Курдюмова, Фізико-
технічний університет НАН Білорусі.

З вітальним словом до учасників конференції  звернувся ректор ЧНУ
Олександр Володимирович Черевко. Він наголосив, що цей захід продовжує
наукові традиції як ЧНУ, так і Черкащини в цілому. Саме в Каневі в 1963 році
за ініціативи академіка Юрія Митропольськогобуло вперше проведено літню
фізико-математичну школу. Вона зібрала низку видатних вчених сучасності
—  Марка  Крейна,  Миколу  Боголюбова,  Івана  Тодорова,  Ольгу  Олійник,
Марка Вішиката інших.

26.  Черкаський  виш  уперше  потрапив  до  світового  рейтингу  QS
World  University  Ranking [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
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http://provce.ck.ua/cherkaskyj-vysh-upershe-potrapyv-do-svitovoho-rejtynhu-qs-
world-university-rankings/. – Назва з екрану. – 23.10.2017.

Черкаський  університет  увійшов  до  престижного  міжнародного
рейтингу [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://pres-
centr.ck.ua/tape/66584/. – Назва екрану. – 27.10.2017.

Черкаський  національний  університет  імені  Богдана  Хмельницького
уперше  потрапив  до  світового  рейтингу  QS World University Rankings,
укладеного  британською  компанією  Quacquarelli Symonds.  Поділився  цією
звісткою  завідувач  кафедри  хімії  та  наноматеріалознавства  цього  ж  вишу,
доктор хімічних наук, професор Борис Мінаєв, інформує "Черкаський край".

При  складанні  рейтингу  для  оцінки  репутації  навчальних  закладів
використовувався, зокрема, такий показник, як кількість цитування наукових
публікацій за даними баз Google Scholar та Scopus. ЧНУ тут — перший серед
українських вишів (а їх у рейтингу цього року 16). Найчастіше цитовані —
наукові  праці  черкащан  з  хімії,  фізики  та  математики,  педагогіки,
гуманітарних наук.  Насамперед,  — праці  нашого візаві,  а  також науковців
ЧНУ  Андрія  Гусака,  Тамари  Яценко,  Гліба  Баришнікова,  Світлани
Жаботинської.

Ще один критерій рейтингу — число студентів на одного викладача (що
дозволяє  приділити студентам більше уваги),  за  ним ЧНУ — на третьому
місці серед вишів України. Гірше з кількістю наукових публікацій відносно
кількості факультетів.

Всього ж британці  «зацінили»,  внісши в рейтинг, 3200 університетів
світу. Місце ЧНУ — 221.

27.  Історики  КНУ  та  ЧНУ  запланували  спільні  наукові  заходи
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pres-centr.ck.ua/tape/66510/. –
Назва з екрану. – 24.10.2017.

22-23 жовтня в Черкасах працювала міждержавна українсько-польська
комісія  з  питань  віднайдення  консенсусу  щодо  трактування  драматичних
сторінок спільної історії двох народів.

У роботі  комісії  активну участь взяв відомий український науковець,
декан історичного факультету Київського національного університету імені
Тараса  Шевченка,  доктор  історичних  наук  Іван  Казимирович
Патриляк.Незважаючи  на  напружений  графік  роботи  комісії,  Іван
Казимирович  знайшов час  відвідати  Черкаський національний  університет
імені Богдана Хмельницького.

На зустрічі з першим проректором університету професором Василем
Мойсієнком та директором навчально-наукового інституту історії і філософії
професором  Наталією  Земзюліною  було  досягнуто  домовленості  про
реалізацію декількох спільних наукових проектів.Серед них — проведення
наукової  конференції,  присвяченої  пам’яті  великого  українського
енциклопедиста,  першого  ректора  Київського  університету,  славетного
уродженця  Черкащини  Михайла  Максимовича.Визначено  дату,  місце  і
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формат конференції. Очікується, що захід відбудеться в травні 2018 року в
Каневі,  в  Шевченківському національному заповіднику. І  це  не  випадково.
Адже з вершини Тарасової гори добре видно родинне гніздо Максимовича —
Прохорівку, де  так  часто  зустрічалися  дві  епічні  постаті  української  нації
Тарас Шевченко й Михайло Максимович.

В університеті гість ознайомився з археологічним музеєм ННІ історії і
філософії  та  університетською  науковою  бібліотекою,  яка  носить  ім’я
Михайла Максимовича.

28.  Черкаський  виш  отримав  «золото»  на  міжнародній  виставці
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://novadoba.com.ua/42973-
cherkaskyy-vysh-otrymav-zoloto-na-mizhnarodniy-vystavci.html. –  Назва  з
екрану. – 25.10.2017.

Золоту медаль на міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»
отримав  Черкаський  національний  університет  імені  Богдана
Хмельницького.Навчальний  заклад  представлений  цими  днями  на  двох
міжнародних  виставках,  що  відбуваються  в  Києві:  дев’ята  міжнародна
виставка  «Інноватика  в  сучасній  освіті»  та  Шоста  міжнародна  виставка
освіти за кордоном «World Edu». Про це «Нова Доба» в прес-службі ЧНУ.

На церемонії з нагоди відкриття виставкових заходів золоту медаль в
номінації  «Інновації  в  діяльності  вищого  навчального  закладу  з
інтернаціоналізації освіти та науки» отримали представник ЧНУ − професор
Євген Кирилюк та доцент Володимир Конограй.

За  словами  ректора  університету  Олександра  Черевка,  нагороди
виставки «Інноватика в сучасній освіті» Черкаський національний отримує не
вперше. І  це лише підкреслює, що успіх є невипадковим і що інноваційна
робота в університеті проводиться системно.

Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» − найбільший в
Україні  представницький професійний форум освітніх,  наукових і  науково-
технічних інновацій, який із 2009 року представляє досягнення національних
і закордонних навчальних закладів; експозиції виробників і  постачальників
навчального обладнання та технічних засобів, інноваційних програм і рішень
для  освіти;  науково-практичні  конференції,  семінари,  презентації  з
актуальних проблем сучасного розвитку освіти.

29.  У  черкаському  університеті  провели  зустріч  з  Михайлом
Слабошпицьким [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://novadoba.com.ua/43102-u-cherkaskomu-universyteti-provely-zustrich-z-
mykhaylom-slaboshpyckym.html. – Назва з екрану. – 30.10.2017.

У  черкаському  університеті  провели  зустріч  з  Михайлом
Слабошпицьким 25 жовтня, за ініціативи кафедри української літератури та
компаративістики, у ЧНУ ім. Б.  Хмельницького відбулася зустріч Михайла
Слабошпицького зі студентами ННІ УФСК. Основною метою зібрання стала
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презентація  нової  мемуарної  книги «Протирання дзеркала».  Про це «Нова
Доба» дізналася від прес-служби ННІ УФСК.

На зустріч прийшли не лише студенти, а й черкаські письменники. Свій
виступ пан Михайло розпочав із нотки гумору, розповівши анекдот-притчу.
Згодом  слухачі  дізналися  про  важкий  літературний  шлях  митця,  а  також
письменник  проаналізував  декілька  найбільш  цікавих  історій  зі  своєї
літературної новинки.

Також на презентації  була присутня і  дружина  Слабошпицького,  яка
також є письменницею. Світлана Короненко, розповіла присутнім про свою
творчість та зачитала декілька віршів із власної збірки «З осені».

Враження від зустрічі у слухачів залишилися позивними, адже кожен
мав змогу почути для себе нову інформацію та доторкнутися до художнього
слова.

–  Рада,  що наш інститут дає можливість побувати на таких заходах,
адже це  не  лише цікаво та  пізнавально,  але  й  продуктивно,  бо  допомагає
молоді ознайомлюватися з творчістю сучасних письменників нашого краю.
Михайло  Слабошпицький  вразив  своєю  харизмою  та  простотою,  історії  з
його життя хочеться слухати ще і ще, беручи з них певний життєвий урок, –
ділиться своїми враженнями Лада Макаревич, студенка 2-А курсу .

30.  9  листопада  Черкащина  писатиме  Всеукраїнський
радіодиктант [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://progolovne.ck.ua/9-lystopada-cherkaschyna-pysatyme-vseukrajinskyj-
radiodyktant/. – Назва з екрану. – 4.11.2017.

Під  таким  девізом  у  четвер  наша  країна  вже  всімнадцяте  писатиме
Всеукраїнський  радіодиктант  національної  єдності,  інформує  прес-служба
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Черкаський  національний  університет  імені  Богдана  Хмельницького
щороку долучається до загальнонаціональної ініціативи. Диктант пишуть всі
— від студентів до ректора, незалежно від галузей знань і наукових ступенів.
Диктуватиме Олександр Авраменко — один із найпомітніших дослідників і
популяризаторів української мови, автор наукових публікацій, підручників та
посібників,  керівник  робочої  групи  з  розробки  програм  ЗНО,  ведучий
просвітницьких програм на українському телебаченні й радіо. 

31.  Черкаський  професор  провів  історичний  семінар  у  Києві
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://novadoba.com.ua/43393-
cherkaskyy-profesor-proviv-istorychnyy-seminar-u-kyyevi.html. – Назва з екрану.
– 8.11.2017. 

27  жовтня  відбувся  черговий  семінар  Державного  фонду
фундаментальних  досліджень  на  тему:  «Образи  «сусідів»  на  прикордонні
України,  Польщі,  Білорусі:  конфліктні  історичні  дискурси  про  минуле  та
моделі примирення». Про це «Нова Доба» дізналася від прес-служби ЧНУ ім.
Богдана Хмельницького. 
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Доповідач –  Віталій  Масненко,  професор  Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького.  На семінарі було представлено
науково-дослідну роботу, мета якої полягає в опрацюванні моделей творення
образів «сусідів» – України, Польщі, Білорусі, геополітичне становище яких
протягом  століть  зумовлювало  формування  взаємних  уявлень  один  про
одного,  про  спільну  минувшину,  історія  якої  не  завжди  сприймалася
однаково,  часто  навпаки  мала  конфліктну  конотацію,  що  знайшло  своє
відображення  в  відповідних  національних  дискурсах.  Предметом
дослідження  є  реконструкція  образів  українського,  польського  та
білоруського народів (націй,  держав),  інтерпретаційні  моделі  творення цих
образів і формат їхнього відображення науковцями, тлумачення дидактиками.
З огляду на реальний історичний досвід,  завдання,  які  постають в умовах
сучасної  глобалізації,  інтеграції,  зростання  міжнародної  напруги,  головна
увага  в  дослідженні  приділяється  конфліктним  дискурсам  про  минуле  й
моделям їхнього примирення.

Семінар  викликав жваве  обговорення  серед слухачів  — студентів  та
викладачів київських вишів.Відбулася презентація видань, підготовлених при
виконанні  проектів  ДФФД. Найактивнішим студентам,  учасникам дискусії,
вручені авторські монографії.

32.  ЧНУ  першим  серед  українських  вишів  запровадив  власний
мобільний  додаток [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://ck.ridna.ua/2017/11/23/chnu-pershym-sered-ukrajinskyh-vyshiv-
zaprovadyv-vlasnyj-mobilnyj-dodatok/. – Назва з екрану. – 23.11.2017. 

Першим  серед  вищих  навчальних  закладів  України  Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького запроваджує власний
мобільний додаток. Розробником стала компанія Foso Agenc, а ініціатором —
Студентська рада університету, повідомляють у ЧНУ.

– Наша  ідея  полягала  в  тому  щоб  мобільні  додатки,  які  в  Україні
широко  використовуються  для  бізнесу,  можна  було  адаптувати  для
навчальних  закладів.  Підтвердженням  актуальності  нашого  проекту  стало
замовлення  від  вищого  навчального  закладу  Фінляндії,  над  яким  ми  нині
працюємо.  Розробляючи  мобільний  додаток  для  європейських  вишів,  ми
вирішили  зробити  аналогічний  продукт  для  українських  викладачів  і
студентів.  Першою  на  нашу  ініціативу  відгукнулася  Студентська  рада
Черкаського  національного.  Їх  активно  підтримала  адміністрація
університету, і за місяць ми розробили мобільний додаток ЧНУ, який готові
днями  офіційно  запустити,  —  говорить  Костянтин  Моісєєв,  стратегічний
директор компанії Foso Agency.

Для  чого  потірбен  мобільний  додаток?  Університетська  громада
Черкаського національного,  яка  ним користуватиметься,  матиме  доступ  до
інформації, необхідної для функціонування навчального закладу. Це розклади
занять  та  інформація  про  те,  хто  їх  проводить,  і  контакти,  і  навігація
студентським  містечком,  і  анонсування  подій,  і  університетські  новини,  і
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інформація про вступну кампанію для абітурієнтів. Приємним бонусом для
студентів  стане  своєрідна  соціальна  мережа,  в  якій  можна  знайомитись,
постити фото та оперативно повідомляти про події. Додаток розрахований на
дві мобільні платформи: Android та iOS. Завантажити можна з Play Market та
Apple Store.

33.  У  черкаському  університеті  провели  Сковородинські  читання
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://novadoba.com.ua/43856-u-
cherkaskomu-universyteti-provely-skovorodynski-chytannya.html.  –  Назва  з
екрану. – 23.11.2017. 

22 листопада в Черкаському національному університеті імені Богдана
Хмельницького  відбулися  Другі  всеукраїнські  педагогічні  читання,
присвячені  295-річчю  з  дня  народження  Григорія  Сковороди.  Їх
організатором  став  навчально-науковий  інститут  педагогічної  освіти,
соціальної  роботи і  мистецтва,  зокрема кафедра педагогіки вищої  школи і
освітнього менеджменту. Тема цьогорічних читань –  «Діалогічний простір
взаємодії  суб’єктів  освітнього  процесу:  філософський,  соціокультурний  і
психодидактичний аспекти». Про це «Нова Доба» дізналася від прес-служби
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Відкриваючи  читання,  проректор  з  наукової,  інноваційної  та
міжнародної діяльності університету Сергій Корновенко, зазначив, що вони
відбуваються в особливій соціокультурній ситуації: реформування освітньої
галузі й імплементації Закону України «Про освіту».

З  вітальним  словом  до  учасників  читань  звернулися  директор  ННІ
педагогічної  освіти,  соціальної  роботи  і  мистецтва  Тимофій  Десятов  і
директор  філії  ПАТ  «Національна  суспільна  телерадіокомпанія  України»
«Черкаська  регіональна  дирекція»,  заслужений  журналіст  України,  член
Національної спілки журналістів України Михайло Калініченко.

Актуальність,  практичну  значущість  педагогічних  читань  засвідчила
велика кількість  їх  учасників  (понад 170 осіб).  Серед них багато молодих
дослідників і студентів. До роботи педагогічних читань долучилися науковці
й викладачі-практики з різних міст України: Києва, Одеси, Харкова, Кривого
Рогу,  Кропивницького,  Херсону,  Чернігова,  Ужгорода,  Кам’янець-
Подільського,  Глухова  та  інших.  Учасники  педагогічних  читань  мали
можливість опублікувати результати власних наукових пошуків у фаховому
виданні  «Вісник  Черкаського  університету.  Серія:  Педагогічні  науки»,
внесеному  до  наукометричної  бази  даних  IndexCopernicus  (IС),  а  також
презентувати доповіді на пленарному та секційних засіданнях за напрямами:
гуманістичні ідеї  Григорія Сковороди і сучасний дискурс філософії  освіти;
вища освіта  в  полікультурному просторі;  соціокультурні  засади підготовки
фахівців  у  вищій  школі;  гендерно-соціальні  аспекти  взаємодії  суб’єктів
освітнього  процесу;  психодидактичні  основи  управління  пізнавальною
діяльністю;  етно-  і  психолінгвальні  чинники  опанування  майбутньою
професією.

35

http://novadoba.com.ua/43856-u-cherkaskomu-universyteti-provely-skovorodynski-chytannya.html
http://novadoba.com.ua/43856-u-cherkaskomu-universyteti-provely-skovorodynski-chytannya.html


Для  викладачів  і  студентів,  освітніх  менеджерів-організаторів  і
науковців підготовлено й видано збірник наукових праць учасників читань.

34. Німці дивилися, як на Черкащині побудована інклюзивна освіта
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://procherk.info/news/7-
cherkassy/58242-nimtsi-divilisja-jak-na-cherkaschini-pobudovana-inkljuzivna-
osvita. – Назва з екрану. – 27.11.2017. 

З  23  по  25  листопада  2017  року  на  Черкащині  проходив  триденний
українсько-німецький круглий стіл «Інтеграція науки і практики у вирішенні
проблем інклюзивної освіти», організаторами якого стали управління освіти і
науки  Черкаської  обласної  державної  адміністрації,  КНЗ  «Черкаський
обласний  інститут  післядипломної  освіти  педагогічних  працівників
Черкаської  обласної  ради»,  Черкаський  національний  університет  імені
Богдана Хмельницького, Національний університет «Львівська політехніка»
та  Вюрцбурзький  університет  ім.  Юліуса  Максиміліана  (Німеччина).
Учасниками заходу були представники органів виконавчої  влади,  науковці,
реабілітологи,  педагоги-практики,  які  працюють  з  дітьми  з  особливими
освітніми  потребами. Перший  день  пройшов  на  базі  КЗ  «Черкаська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Черкаської обласної
ради» під гаслом «Соціальна інклюзія в дії».

Команда Спортивного центру Вюрцбурзького університету (Німеччина)
провели практичне заняття для студентів-волонтерів  факультету соціальної
роботи і соціальної педагогіки Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького та для учнів школи-інтернату на тему «Адаптивна
фізична  активність  у  дії».   Крім  цього,  гості  подарували  для  вихованців
школи-інтернату корекційне обладнання для проведення занять з адаптивної
фізичної активності та фірмові футболки.

На  завершення  учасники  круглого  столу  провели  рефлексію  та
обговорили  перспективи  впровадження  адаптивної  фізичної  активності
(АФА) у соціальній роботі, фізичному вихованні і реабілітації дітей.

Другий  день  роботи  пройшов  на  базі  ЧНУ  імені  Богдана
Хмельницького  під  гаслом:  «Міждисциплінарний  підхід  у  дії:  інклюзія
засобами  освіти,  адаптивної  фізичної  активності,  допоміжних  мобільних
технологій, туризму та соціальної роботи».

На  пленарному  засіданні  Олаф  Хуз,  директор  Центру  контактно-
інформаційних  послуг  для  студентів  з  інвалідністю  та  хронічними
захворюваннями  Вюрцбурзького  університету  ім.  Юліуса  Максиміліана
(Німеччина),  у  своєму  виступі  поділився  німецьким  досвідом  та
перспективами  формування  інклюзивного  середовища  в  системі  вищої
освіти.  Він наголосив на  тому, що інклюзія  повинна об’єднувати не лише
освітній процес, а й загалом середовище. Енріко Ґюбель, учитель соціальної
організації  для  незрячих  дітей,  ознайомив  присутніх  із  перспективами
мобільної технології для підтримки людей з порушеннями зору.
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Довідково: Круглий стіл на Черкащині став продовженням дискусії  з
питань імплементації інклюзивної політики у системі неперервної освіти, яка
розпочалася у Національному університеті «Львівська політехніка» у жовтні
2017  року  у  ході  Міжнародного  симпозіуму  «На  шляху  до  здорового
суспільства:  гуманістичний  вимір».  Співпраця  між  українськими  та
німецькими  партнерами  відбувається  у  рамках  програми   «Східне
партнерства» – загальної ініціативи Федерального міністерства закордонних
справ Німеччини.

35.  У  Черкасах  на  квітень  планують  конференцію  до  100-річчя
обласного  музею [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://procherk.info/news/7-cherkassy/59065-u-cherkasah-na-kviten-planujut-
konferentsiju-do-100-richchja-oblasnogo-muzeju. – Назва з екрану. – 25.12.2017. 

Департамент  культури  та  взаємозв’язків  з  громадськістю  Черкаської
обласної державної адміністрації,  Черкаський обласний краєзнавчий музей,
Черкаський  національний  університет  імені  Богдана  Хмельницького,
Державний  архів  Черкаської  області,  Черкаська  обласна  організація
Національної  спілки  краєзнавців  України  проводять  Науково-практичну
конференцію  «МУЗЕЙНИЦТВО  НА  ЧЕРКАЩИНІ:  ІСТОРІЯ  ТА
ПЕРСПЕКТИВИ»,  присвячену  100-річчю  Черкаського  обласного
краєзнавчого музею.

Пленарне  і  секційні  засідання  конференції  планується  провести  за
такими тематичними напрямками:
- Історія та сучасний стан музейної справи на Черкащині;
- Роль музеїв та історико-культурних заповідників у збереженні історичної
пам’яті: досвід і проблеми;
- Черкаський обласний краєзнавчий музей – осередок культурно-просвітницької
роботи та патріотичного виховання;
- Музейництво краю у долях людей та музейних експозицій;
- Традиції краєзнавства та охорони пам’яток на Черкащині;
- Новітні музейні практики: перформативні та інтерактивні напрямки.

36.  Черкаський  національний  вдало  завершує  спортивний  рік
[Електронний  ресурс]. – Режим  доступу: https://cherkasy24.info/20880-
cherkaskiy-naconalniy-vdalo-zavershuye-sportivniy-rk.html.  –  Назва з екрану. –
27.12.2017.

У  період  з  березня  по  грудень  2017  року  Черкаським  обласним
відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і
науки  України  проведена  XV Універсіада  Черкаської  області  серед  вищих
навчальних закладів типу: університети, інститути, академії.

Cеред  вищих  навчальних  закладів  із  факультетами  (навчально-
науковими інститутами) фізичної культури переможцем став  Черкаський‒
національний університет імені Богдана Хмельницького.
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—  2017  —  був  напружений  рік  у  спортивному  плані  для  нашого
університету, адже паралельно проходили дві універсіади: ХІІІ Всеукраїнська
та ХV обласна. На Всеукраїнській універсіаді команда нашого університету
виступила дуже вдало, відповідно посівши 5 місце в своїй категорії вишів (із
27 вищих навчальних закладів) та 11 місце в загальному комплексі серед 127
вишів  України.  До  участі  в  обласній  універсіаді  залучили  молодих
потенціальних  спортсменів,  щоб  вони  мали  змогу  продемонструвати  та
перевірити власні сили, набратися досвіду. Особливо успішно на обласних
змаганнях  виступила  баскетбольна  чоловіча  команда  —  тренери  Андрій
Тимофієв та Олександр Охріменко;  футбольна чоловіча команда — тренер
Роман  Халявко  та  традиційно  сильно  виступили  легкоатлети  —  тренери
Леонід Нечипоренко, Олена Нечипоренко та Валерій Масляков, — розповідає
голова спортклубу «Богдан» Володимир Химич.

Усього  на  всіх  етапах  XV  Універсіади  взяли  участь  близько  3500
студентів.  Фінальні  змагання  проведені  у  15  видах  програми  з  10  видів
спорту.  Студенти  Черкаського  національного  університету  ім.  Б.
Хмельницького  показали  високі  результати  та  вдало  представили  свій
навчальний заклад серед інших вишів області.

37.  У  ЧНУ  підбили  підсумки  своєї  діяльності  в  2017  році
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novadoba.com.ua/44863-u-chnu-
pidbyly-pidsumky-svoyeyi-diyalnosti-v-2017-roci.html. –  Назва з екрану. – 
28.12.2017. 

Ректор,  провідні  вчені  та  студенти  Черкаського  національного
університету  ім.  Богдана  Хмельницького  сьогодні  зібралися  в  прес-центрі
«Нової Доби», щоб поділитися з громадськістю надбаннями, здобутками та
звершеннями, яких вдалося досягти одному з провідних навчальних закладів
не лише Черкащини, а й України протягом року, що минає.

–  Родині  нашого національного приємно згадувати  рік,  що минув,  –
відзначив  ректор  Черкаського  національного  університету  імені  Богдана
Хмельницького,  доктор економічних наук,  професор Олександр Черевко.  –
Ми  відзначили  важливі  ювілеї:  55-річчя  відзначив  навчально-науковий
інститут іноземних мов, 20 років виповнилося кафедрі соціальної роботи та
соціальної  педагогіки,  15  років  –  кафедрі  образотворчого  та  декоративно-
прикладного  мистецтва.  А  навчально-науковий  інститут  економіки  і  права
відзначив  15-річчя  спеціальності  «Правознавство». Ми  перші  в  області  і
серед  кращих  в  Україні  за  незалежними  міжнародними  та
загальноукраїнськими рейтингами.

У 2017 році ЧНУ посів 39-40 місце в консолідованому рейтингу ВНЗ
України,  24 місце в Україні  за  рейтингом Scopus та  30 місце в Україні  за
рейтингом Webometrics Ranking of World Universities. Ми увійшли в ТОП-50
найкращих ВНЗ України за результатами опитування роботодавців України та
в Міжнародний рейтинг QS Quacquarelli Symonds. До останнього з рейтингів
потрапили лише 16 українських ВНЗ. Цьогоріч наш професор Борис Мінаєв
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визнаний  найцитованішим  серед  науковців  вищих  навчальних  закладів
України. Наш національний постійно розвивається. У 2017 році були створені
Центр  аналітичних  досліджень  «Прагма»,  навчально-науковий  центр
«Інститут  міжнародної  освіти».  Викладачі  психологічного  факультету
заснували  навчально-наукову  лабораторію  психодіагностики  і  медичної
психології,  історики  створили  Центр  дослідження  трипільської  культури.
Відкрито 9  нових спеціальностей бакалаврату та  10 –  магістратури.  Ми –
лідери спортивного життя Черкащини. І 2017 рік подарував нові перемоги та
нових чемпіонів. Гордістю університету є студенти, а їх понад 6 тисяч. Цього
року  до  студентської  громади  влилися  2  160  молодих  людей.  У  нас
здобувають вищу освіту громадяни з 19 зарубіжних країн. 

Як  відзначив  Олександр  Володимирович,  університет  веде  активну
міжнародну діяльність, адже вона сприяє інтернаціоналізації вищої освіти та
розвитку  інноваційних  мереж.  Для  ЧНУ  це  поліпшення  міжнародних
рейтингів,  науково-освітнє  співробітництво  черкаських  науковців  із
зарубіжними  колегами,  активна  робота  культурних  центрів  –  зокрема,
Полонійного.  ЧНУ  співпрацює  на  основі  чинних  угод  із  сотнею  відомих
університетів  світу, серед  яких  18  польських  ВНЗ.  Ці  угоди  реалізуються
шляхом стажування викладачів і студентів, спільних досліджень, програмою
«Подвійний диплом». А цьогоріч уперше в історії університету 50 студентів
Черкаського національного проходять тримісячне навчання в Академії імені
Яна  Длугоша  (Польща,  Ченстохова).  Викладачі  переконані,  що  така
діяльність  має  сформувати  випускника,  який  не  буде  обмежений  рамками
знань лише у певній сфері,  а  буде конкурентоспроможним на глобальному
ринку праці.

Цьогоріч  в  університеті  розпочав  роботу  Центр  дослідження
трипільської  культури.  Питання  популяризації  трипільської  культури  на
міжнародному  рівні  ми  обговорили  з  директором  Міжнародної  ради  з
охорони  пам’яток  та  історичних  місць  Оленою  Сердюк  та  керівниками
благодійного  фонду  ПЛАТАР  Інною  Подгородецькою  та  Марією
Матаржинською.

– Наш університет цього року вперше потрапив до світового рейтингу
QS  World  University  Rankings,  укладеного  британською  компанією,  —
розповідає завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства, доктор хімічних
наук,  професор,  найцитованіший  серед  науковців  ВНЗ  України,  Борис
Мінаєв. –  Це одна з  трьох найбільш впливових світових агенцій з  аналізу
якості  університетів  усього  світу.  Ми  в  цьому  рейтингу  229-ті  у  розділі
«Країни Східної Європи і Центральної Азії».  З України до цього рейтингу
потрапили всього 16 ВНЗ.  Серед них київські,  харківські,  одеські.  Я дуже
пишаюся  цим  досягненням,  тому  що  вагомий  внесок  у  цю  класифікацію
внесла  наша  кафедра  хімії  і  матеріалознавства.  До  речі,  вона  вважається
однією з найбільш впливових в Україні. Також ми займаємося благодійністю.
Черкаський національний, студенти звертають на це велику увагу. Цього року
до  зимових  свят  ми  провели  масштабний  Благодійний  марафон.  Це  збір
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книжок для Лисичанської школи, збір коштів, продуктів харчування та речей
для воїнів АТО, донорство,новорічні подарунки та вистави для онкохворих
дітей та дітей-сиріт. У ЧНУ створені всі умови для отримання кваліфікації та
реалізації своїх талантів. І я рекомендую сюди вступати всім друзям.

У  грудні  ЧНУ  святкує  випуск.  За  словами  очільника  закладу
Олександра Черевка,  цього року заклад випустить 694 студентів.  Дипломи
магістрів  отримають  472  студенти,  понад  160  –  з  відзнакою.  Найкращі
показники з отримання дипломів із відзнакою демонструють психологічний
факультет, ННІ іноземних мов, ФОТІУС та ННІ історії і філософії. Ще 222
студенти заочної форми навчання отримають дипломи бакалаврів.
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НАУКОВІ ФОРУМИ НА БАЗІ ЧНУ ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти,
 соціальної роботи і мистецтва

1. Міжнародна  наукова  конференція  «Сучасна  наука  і  освіта:  нові  реалії  і
наукові рішення», 27 червня-7 липня 2017 р.

2. Всеукраїнська наукова конференція «Сучасне дошкілля у контексті інтеграції
до європейського освітнього простору», 27-28 вересня 2017 р.

3. Всеукраїнська наукова конференція «Сковородинські навчання «Пізнай себе»,
5 жовтня 2017 р. 

4. Всеукраїнська наукова конференція  «Пріоритети у змісті  й структурі
сучасної освіти в умовах трансформаційних змін», 19 жовтня 2017 р.

5. Всеукраїнська  конференція  «Діалогічний  простір  взаємодії  суб’єктів
освітнього  процесу:  філософський,  соціокультурний  і  психодидактичний
аспекти  (читання  присвячені  295-річчю  з  дня  народження  Григорія
Сковороди)», 22 листопада 2017 р.

6. Всеукраїнська  наукова  конференція  «Традиції  і  новітні  технології  у
розвитку сучасного мистецтва», 22 листопада 2017 р.

7. Українсько-німецький  круглий  стіл  «Інтеграція  науки  і  практики  у
вирішенні проблем інклюзивної освіти», 23-24 листопада 2017 р.

Навчально-науковий інститут економіки і права

1. Міжнародна  наукова  конференція  «Соціально-економічні  наслідки  участі
постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції», 20-22 вересня
2017 р.

2. Всеукраїнська  конференція  «Інтелектуальна  власність:  погляд  з  ХХІ
століття», 12-14 жовтня 2017 р.

Навчально-науковий інститут іноземних мов

1. Науковий  семінар  для  вчителів  зарубіжної  літератури  «Модернізм  і
постмодернізм як художні системи ХХ століття», 20 жовтня 2017 р.

2. Науковий  семінар  для  вчителів  німецької  мови  «Використання  сучасних
методів навчання на заняттях німецької мови», 20 жовтня 2017 р.

Навчально-науковий інститут історії і філософії

1. Всеукраїнська наукова конференція «Музей як візуальний текст культури», 5-
6 вересня 2017 р.

2. Всеукраїнська наукова конференція «Сковородинські навчання «Пізнай себе»,
5 жовтня 2017 р. 
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3. Всеукраїнська наукова конференція «Великий терор 1937 – 1938 років (заходи
у звязку з 80-ми роковинами)», 2 листопада 2017 р.

4. Всеукраїнський  симпозіум  з  аграрної  історії,  присвячений  100-річчю
Української національної революції, 9 листопада 2017 р.

5. Науковий  семінар  «Образи  «сусідів»  на  прикордонні  України,  Польщі,
Білорусі: конфліктні історичні дискурси про минуле та моделі примирення»,
21 листопада 2017 р.

6. Круглий стіл до 100-річчя української дипломатії, 5 грудня 2017 р.
7. Десяті Богданівські читання, 7 грудня 2017 р.

Навчально-науковий української філології 
та соціальних комунікацій

1. Всеукраїнська наукова конференція «Сковородинські навчання «Пізнай себе»,
5 жовтня 2017 р.

Навчально-науковий інститут інформаційних
 та освітніх технологій

1. Всеукраїнська наукова конференція «Диференціальні рівняння, математична
фізика та їх застосування», 17-19 жовтня 2017 р.

2. Круглий стіл з проблем фізико-математичної освіти 18 жовтня 2017 р.
3. Міжнародна  наукова  конференція  «Проблеми  математичної  освіти  (ПМО-

2017)», 26–28 жовтня 2017 р.

Навчально-науковий інститут фізичної культури,
спорту та здоров’я

1. Всеукраїнська  наукова  конференція  «Індивідуальні  психофізіологічні
особливості людини та професійна діяльність», 20-22 вересня 2017 р.

Психологічний факультет

1. Науковий семінар «Авторська школа  академіка  НАПН України  Т. С.
Яценко», 3-8 липня 2017 р.

Студентські конференції

1. Біологічні  та  соціальні  чинники  особливостей  поведінки  та  психіки
студентської молоді, 21 листопада 2017 р.
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