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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 2018 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 ЗВО 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. У ЧНУ відкрито фотогалерею Івана Герасименка // Черкаський 

край. – 2018. – 4 липня. – С. 6. 

 

Днями на кафедрі фізики навчально-наукового інституту 

інформаційних та освітніх технологій ЧНУ імені Богдана Хмельницького 

відкрилася фотогалерея старшого лаборанта Івана Герасименка, який 

працював на даній кафедрі понад півстоліття. Займався лабораторіями 

механіки, молекулярної фізики та наукової фотографії. Як розповіли колеги-

науковці, саме завдяки його захопленню фотосправою багато хто зміг 

захистити наукові дисертації: він фотографував лабораторні досліди.  

Був фотоаматором, членом фотоклубу «Славутич», брав участь в 

обласних, національних та міжнародних фотоконкурсах, мав почесні грамоти 

та дипломи за активну участь у конкурсах любительських кінофільмів та 

фотовиставок. Із життя Іван Дмитрович пішов 24 січня 2018 року. Його 

справу в університеті продовжують колеги: тут планують відродити 

фотогурток, яким опікувався Іван Герасименко та прищеплювати молоді 

любов до фотосправи. 

 

2. Голиш Г. Філософія гуманізму і демократії / Г. Голиш // Черкаський 

край. – 2018. – 4 липня. – С. 7. 

 

Директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького інформує про те, що у стінах Черкаського національного 

університету відбулося засідання круглого столу за участю науковців, 

магістрантів, працівників владних структур, представників малого і 

середнього бізнесу, громадських об’єднань. Цей велелюдний захід був 

присвячений 100-літньому ювілею державної служби в Україні.  

Лейтмотивом більшості виступів став аналіз надбань наукової школи 

філософії гуманізму і демократії та розкриття її ролі у формуванні ціннісних 

установок держслужбовця. Ця школа народилася в ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, а її фундатором і донині очільником є університетський 

професор, заслужений працівник освіти України М. П. Іщенко. Свідченням 

загальнонаціонального визнання успіхів школи стало її включення до 

переліку наукових об’єктів, які становлять національне надбання України.  

Думками з приводу даної теми поділилися М. П. Іщенко, заслужений 

журналіст України М. М. Калініченко, завідувач кафедри державної служби, 

публічного адміністрування та політології ЧНУ В. І. Шарий, голова 

університетської профспілки А. І. Стеценко та ін.  
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3. Увага! Стартує основний етап вступної кампанії // Нова Доба. – 

2018. – 12 липня. С. 6. 

 

Із 12 липня розпочинається найбільш відповідальний етап вступної 

кампанії – подання заяв на обрані вступниками спеціальності. Для тих, хто в 

ці дні обирає омріяну спеціальність, Приймальна комісія Черкаського 

національного університету нагадує про особливості вступу – 2018.  

За словами голови Приймальної комісії, ректора ЧНУ Олександра 

Черевка, електронна реєстрація може здійснюватися у будь-який зручний для 

абітурієнта час та у віддаленому доступі. Уже кілька років поспіль у ЧНУ діє 

консультаційний пункт та пункт реєстрації електронних кабінетів і заяв. Тут 

консультують, сканують документи та допомагають із реєстрацією.  

 

4. Голиш Г. Кропивнянин Ілля Шульга: повернення із небуття / Г. 

Голиш // Нова Доба. – 2018. – 19 липня. – С. 10.  

 

Автор матеріалу, директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького детально розповідає про І. М. Шульгу, одного з 

яскравих мистецьких небожителів, які гідно репрезентують Шевченків край. 

Автор понад тисячі малярських робіт, цей художник став одним із 

представників «розстріляного Відродження» 1930-х років. У липні цього 

року виповнилося 150 років від дня народження видатного митця, який 

народився в селі Кропивна, що на Золотоніщині. 

 

5. Балякіна Т. Особливості регіональної вступної кампанії – у лідерах 

Уманський виш / Т. Балякіна // 7 Днів. – 2018. – 25 липня. – С. 6. 

 

Начальник управління освіти та науки Черкаської ОДА Валерій 

Данилевський коментує деякі тенденції вступної кампанії. За його словами 

станом на 23 липня до Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького, який серед лідерів, вже надійшло 6800 заяв від абітурієнтів 

на денну та заочну форми навчання. А на здобуття вищої освіти за 

контрактом – 1500 заяв.  

 

6. Юхно Б. Життєві «етюди» Івана Фізера / Б. Юхно // Нова Доба. – 

2018. – 26 липня. – С. 1; 10. 

 

Кореспондент газети  поспілкувався із заслуженим художником 

України, головою Черкаського обласного осередку Національної спілки 

художників України Іваном Фізером з нагоди його 65-річчя.  Іван Васильович 

розповів про те, як став дипломованим художником, закінчивши 

Ужгородське училище декоративно-прикладного мистецтва, та Львівський 

державний інститут прикладного та декоративного мистецтва. 1980 року Іван 

Фізер переїхав до Черкас, працював у художньому комбінаті не таким собі 
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художником-оформлювачем, а на постійних замовленнях, виконував і 

розписи, і різьблення, і кераміку. За його словами, художник має володіти 

всіма матеріалами, всіма техніками. 

 Пишається Майстер тим, що виховав плеяду майстрів-різьбярів, які 

зараз затребувані не лише в Україні. Має Іван Васильович великий творчий 

задум, який хотілося б реалізувати – від Хрещатика до музичного училища 

уздовж кав’ярень можна було б у вихідні влаштовувати вернісажі, а 

посередині мистецької вулички пропонує встановити камерний пам’ятник 

Данила Нарбута, як об’єднувальний елемент.  

[На фото – І. В. Фізер]. 

 

7.  Черкаські дзюдоїсти вибороли «золото» і «бронзу» // Нова Доба. – 

2018. – 26 липня. – С. 15. 

 

Честь області під час Відкритого Кубка України з дзюдо у Сумах 

захищали одні з найкращих спортсменів України. Серед жінок, у категорії 

«понад 78 кілограм», перше місце посіла черкащанка, випускниця ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і 

здоров’я Анастасія Сапсай. Третє місце із чоловіків у номінації «до 100 

кілограм» посів випускник цього ж інституту ЧНУ Андрій Болобан. Участь у 

змаганнях узяли близько 300 спортменів, зокрема й гості з Ізраїлю, Грузії та 

Азербайджану. У загальнокомандному заліку команда Черкаської області 

посіла 7 місце.  

[На фото – А. Сапсай]. 

 

8. Черкаський виш потрапив до ТОП-50 найпопулярніших 

університетів // 7 Днів. – 2018. – 1 серпня. – С. 3. 

 

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено 

консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2018 року. До 

ТОП-50 закладів вищої освіти за кількістю заяв від абітурієнтів увійшов 

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького.  

 

9. Ліщук А. Черкаси очима іноземців / А. Ліщук // 7 Днів. – 2018. –  

1 серпня. – С. 4. 

 

Щоб відчути атмосферу затишку і комфорту, не обов’язково їхати за 

межі України, не потрібно навіть виїжджати за межі міста. Так вважають 

іноземні студенти, які приїхали до Черкас на навчання. 

 Студенти Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького: Бінта Джаллох (Сьєрра-Леоне) 2 курс, Річард Аджей Кусі 

(Гана) 1 курс та Заідріс Афанді (Курдистан) 1 курс, розповіли кореспонденту 

газети, чим подобається їм наше місто та де вони полюбляють проводити 

свій вільний час. За словами іноземців, найбільше їм подобається Дніпро, 
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центр міста, з великою кількістю зелених насаджень, обласний краєзнавчий 

музей. Та головною перевагою Черкас, на їхню думку, є те, що це тихе, 

спокійне та компактне місто. 

[Студенти-іноземці ЧНУ: Б. Джаллох, Р. А. Кусі, І. Афанді]. 

 

10. Атлет представлятиме Україну на чемпіонаті Європи // Нова 

Доба. – 2018. – 2 серпня. – С. 15. 

 

У Берліні відбудеться чемпіонат Європи – 2018 із легкої атлетики. До 

складу збірної України ввійшов черкаський спортсмен, старший викладач 

кафедри спортивних дисциплін навчально-наукового інституту фізичної 

культури, спорту та здоров’я Денис Нечипоренко. Він змагатиметься у вправі 

400 метрів з бар’єрами.  

Путівку на змагання Денис Нечипоренко виборов днями на чемпіонаті 

України з легкоатлетичних багатоборств у Луцьку, де здобув переможне 

«золото». У 2017 році відділення НОК України в Черкаській області 

відзначило атлета як «Кращого спортсмена місяця на Черкащині».  

[На фото – Д. Нечипоренко]. 

 

11. Черкащанин проведе рейтинговий бій у змаганні серед 

кікбоксерів-професіоналів // Нова Доба. – 2018. – 9 серпня. – С. 15. 

 

Студент навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і 

здоров’я Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

Роман Щербатюк візьме участь у вечорі професійного кікбоксингу 

«Карибський шторм» у Домініканській республіці, який відбудеться 18 

серпня 2018 року. 91-кілограмовий черкащанин у рейтинговому бою 

зустрінеться з Ніколасом Лопесом (Аргентина, 91 кг).  

Як розповідає майстер спорту України міжнародного класу з 

кікбоксингу ВАКО Роман Щербатюк, найдоленоснішим результатом було 5-

те місце чемпіонату Європи у 2016 році – це мої перші змагання такого рівня. 

Після поразки за вихід у півфінал з’явилися сумніви у своїх силах і 

правильності обраного шляху. Та всупереч цьому продовжив займатися, став 

тренуватися наполегливіше і через рік досягнув свого найвизначнішого 

результату – перемоги на чемпіонаті світу 2017 року, після якого зрозумів, 

що підготовка та віра в себе ламає будь-які стіни.  

 

12. Нікітенко Л. Олександр Черевко: Ми поставили перед собою 

амбітну мету / Л. Нікітенко // Україна молода. – 2018. – 17-18 серпня. – С. 4. 

 

Ректор Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

Олександр Черевко розповідає про особливості нинішньої вступної кампанії і 

розширення переліку спеціальностей, потрібних сучасній Україні. За словами 

ректора в університеті у період пікових навантажень навчаються 6500 
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студентів, а повинні вийти на 10 тисяч студентів. На сьогоднішній день 

набрали 1187 осіб бакалаврів, із них 426 – на місця державного замовлення і 

761 – на навчання за контрактом. У університеті сформована команда 

професіоналів-фахівців та однодумців, плідно працюють ректорат та 

директорсько-деканський склад. У рейтингу університетів за показниками 

Scopus 2018 року ЧНУ вийшов на 15-е місце, покращивши його втричі. Якщо 

брати рейтинг топ-50 вишів України за кількістю поданих абітурієнтських 

заяв, то там унівенрситет 36-й. Два роки тому в університеті презентували 

кафедру військової підготовки, і недавно вже вручили посвідчення 92 

випускникам. Тепер готується подання через військомат, аби вони одержали 

звання молодшого лейтенанта.  

Привабливими для вступників є нові спеціальності – міжнародні 

економічні відносини, міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії, право (інтелектуальна власність), метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка.  

Олександр Володимирович зазначив, що загалом у Черкаському 

національному університеті ведеться підготовка студентів за 62 

спеціальностями, а за останній рік відкрилося 12 нових, які охоче обирають 

абітурієнти. Надзвичайно важливими є й навчальна база та напрацьований 

роками досвід. Цьогоріч планується розпочати в університеті підготовку 

фахівців у галузі агровиробництва та агробіології.  

У ЧНУ ім. Б. Хмельницького навчаються іноземні студенти із 19 країн 

світу, якими опікується навчально-науковий центр «Інститут міжнародної 

освіти». Це теж новий напрям, який відкрито два роки тому.  

Ректор відзначив, що вже не перший рік в університеті ведеться 

міжнародна діяльність, але це вперше 50 наших студентів провели в Польщі 

тримісячне стажування.  

Він вважає, що треба трохи змінити правила вступної кампанії, тому 

що особливість цьогорічної вступної кампанії – це те, що деякі державні 

місця ми не закриваємо – немає студентів. Аби абітурієнти не їхали за 

кордон, треба проводити реорганізацію нашої освітньої мережі і відповідно 

покращувати матеріально-технічну базу.  

[На фото –  О. Черевко;  Випускники кафедри військової підготовки.] 

 

13. Студентам ЧНУ викладатиме професор із США // Акцент. – 

2018. – 22 серпня. – С. 3. 

 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького – новий викладач. Він приїхав зі Сполучених Штатів 

Америки. Професор Джонсон – представник урядового агенства «Корпус 

миру». Протягом наступного навчального року він викладатиме англійську 

мову студентам навчально-наукового інституту іноземних мов. 

За словами проректора з наукової, інноваційної та міжнародної 

діяльності Сергія Корновенка, ЧНУ підтримує тісні зв’язки з «Корпусом 
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миру». Також адміністрація університету зацікавлена в тому, щоб до нашого 

навчального закладу приїздили викладачі високого рівня. Саме така 

співпраця дозволяє обмінюватися досвідом та отримувати нову інформацію. 

Він переконаний, що під час перебування в Україні у професора Джонсона 

буде можливість краще пізнати нашу культуру, традиції, познайомитися з 

сучасною молоддю та українським студентством загалом.  

 

14. До Дня Незалежності з’явилося історичне видання про 

Черкащину // Акцент. – 2018. – 22 серпня. – С. 6. 

 

Колектив науковців Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького разом із краєзнавцями та археологами області 

підготували історичне видання «Черкащина: історія краю та його людності». 

Книга приурочена до 27-ї річниці Незалежності України. Її видали на 

замовлення Департаменту культури облдержадміністрації у рамках програми 

розвитку інформаційного простору. Наклад – 1000 примірників.  

Серед авторів книги – історики та краєзнавці: Віталій Масненко, 

Володимир Поліщук, Юрій Михайлюк, Юрій Присяжнюк, Костянтин 

Івангородський, Сергій Шамара, Михайло Сиволап, Олексій Компанієць та 

ін. Як зазначають автори, це видання є першим системним науково-

популярним викладом історії Черкащини, здійсненим на концептуальних 

засадах історичної регіоналістики.  

 

15. Миколенко В. Олександр Черевко: «Творення держави і її 

майбутнє залежить від громадянської позиції кожного з нас» / В. 

Миколенко // Нова Доба. – 2018. – 23 серпня. – С. 5. 

 

Про українську незалежність, про демократію і про реформування, а ще 

про досягнення і проблеми сьогодення йдеться в інтерв’ю політичного і 

громадського діяча, очільника Черкащини (2005 – 2010 роки), а нині – 

ректора Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Олександра Черевка.  

Олександр Володимирович оцінюючи шлях, пройдений нашою 

державою за 27 років незалежності, переконаний, що найважливішим 

досягненням цього періоду є утвердження громадянського суспільства та 

української політичної нації. Саме громадянське  суспільство активно 

протистояло виявам свавілля у 2004 році (Помаранчева революція) і 2013-му 

(Революція гідності). Саме воно першим стало на захист суверенітету й 

територіальної цілісності держави у 2014-му. На його погляд, сучасне 

національно-патріотичне виховання має бути більш системним і 

продуманим, з максимальним використанням виховного потенціалу нашої 

історико-культурної спадщини.  У цій роботі потрібно спиратися не тільки на 

заклади освіти, культури і мистецтва, а й на громадськість, передусім 

осередки творчих спілок – письменників, художників, краєзнавців, майстрів 
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народного мистецтва. Загалом же державі потрібно провадити наступальну 

політику, спрямовану на утвердження незалежності. 

 Працюючи на посаді голови Черкаської облдержадміністрації, 

Олександр Володимирович відчував постійну підтримку черкащан. Разом із 

депутатським корпусом, керівниками районів і міст чимало зробили. 

Пріоритетом у роботі Черкаської облдержадміністрації було забезпечення 

прав, свобод та безпеки життя людей.  

Сьогодні Олександра Черевка знають як ректора Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького, провідного 

закладу вищої освіти регіону та флагмана в національно-патріотичному 

вихованні. За словами Олександра Володимировича 27-му річницю 

української держави ЧНУ зустріне з певними здобутками: успішно пройшла 

вступна кампанія, університет став 36-м серед вищих навчальних закладів 

України за кількістю поданих абітурієнтами заяв. Постійно покращується 

матеріально-технічна база: відновлено спортзал, реконструйовано актову 

залу, установлено нове насосне обладнання в гуртожитках, проведено ремонт 

купола в обсерваторії, оновлено меблі в аудиторіях. На території 

студмістечка проводяться роботи з облаштування спортивного майданчика. 

Важливо й те, що цьогоріч ми захистили в Уряді свій інвестиційний проект 

про реконструкцію навчального корпусу № 4, який є пам’яткою архітектури 

місцевого значення. Тож продовжуємо розвиватися, даючи студентам якісну 

освіту та гідно представляючи Черкащину на ринку освітніх послуг.  

[На фото – О. В. Черевко]. 

 

16. Денис Нечипоренко – кращий спортсмен місяця // Нова Доба. – 

2018. – 30 серпня. – С. 15. 

 

Один з матеріалів рубрики «Спорт» повідомляє про те, що відзнаку 

«Кращий спортсмен» липня на Черкащині заслужено здобув атлет Денис 

Нечипоренко, старший викладач кафедри спортивних дисциплін навчально-

наукового інституту фізкультури, спорту та здоров’я ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького. Таке рішення затвердила експертна комісія при відділенні 

НОК України в Черкаській області. Спортсмену та його тренеру Леоніду 

Нечипоренку вручили грамоту та грошову винагороду.  

Нагадаємо, минулого місяця Денис виборов перемогу на чемпіонаті 

України з легкої атлетики з бігу на 400 метрів із бар’єрами. Він має усі шанси 

стати учасником чемпіонату світу.  

 

17. Голиш Г. Колишній металург і десантник став відомим ученим / Г. 

Голиш // Нова Доба. – 2018. – 6 вересня. – С. 10. 

Гідне місце в нечисельній, але доволі потужній когорті 

грушевськознавців посідає й наш земляк, професор Черкаського 

національного університету ім. Богдана Хмельницького Віктор Гоцуляк. 

Нещодавно Віктор Володимирович відзначив 70-річчя від дня свого 
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народження і з цієї нагоди директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 

ЧНУ зустрівся з ювіляром для розмови.  

Віктор Володимирович пов’язав свою долю з Черкаським 

педагогічним, нині національним університетом імені Б. Хмельницького ще 

від 1983 р. Почав викладання на кафедрі політекономії, а від 1986 р. 

працював винятково на різних кафедрах історії, згодом історичного 

факультету (нині – навчально-науковий інститут історії і філософії). На 

сьогодні ж його рідна кафедра – археології та спеціальних галузей історичної 

науки.  

Результатом його грушевськознавчих студій стала підготовка кількох 

монографій, курсів лекцій і понад 150 статей. Найбільш вагомими з указаної 

тематики вважає книги «Гортаючи сторінки», «Історіографічна думка про М. 

Грушевського і українську історичну думку його доби», «М. С. Грушевський: 

історіографія» та ін.  

[На фото – В. В. Гоцуляк]. 

 

18. Голиш Г. П’єдестали наукового авторитету / Г. Голиш // Освіта. – 

2018. – 5–12 вересня. – С. 5. 

 

За авторитетними рейтинговими оцінками до числа трьох 

найрезультативніших вчених-хіміків України та двох найкращих науковців 

системи закладів МОНУ входить Б. П. Мінаєв, доктор хімічних наук, 

завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства Черкаського національного 

університету імені Б. Хмельницького. Його справді унікальні заслуги в 

царині науково-дослідницької роботи поціновані почесним званням 

«Заслужений діяч науки і техніки України», а ще його обрано академіком 

Академії наук Вищої школи України, надано звання Соросівського 

професора та нагороджено кількома престижними міжнародними преміями. 

Днями черкаський достойник відзначив свої перші 3х25. Якраз цьогоріч 

підоспів ще один пам’ятний рубіж: 55-річчя його наукової діяльності. З 

нагоди цих ювілеїв директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, доцент, член НСЖУ Григорій Голиш зустрівся з 

Борисом Пилиповичем для розмови про його украй насичене вагомими 

справами життя.  

Борис Пилипович закінчив фізичний факультет Томського 

держуніверситету, навчався в аспірантурі рідної alma mater,  у 1973 році 

захистив кандидатську дисертацію з проблеми теоретичних розрахунків 

електронної будови барвників з урахуванням внутрішніх магнітних 

взаємодій. Свою трудову діяльність розпочав у 1970 році на посаді 

молодшого наукового співробітника Сибірського фізико-технічного 

інституту. А згодом Бориса Пилиповича запросили на викладацьку та 

наукову роботу до Карагандинського державного університету, де він 

спочатку обіймав посаду доцента кафедри теоретичної фізики, а потім –
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завідував кафедрою фізхімії. 1984 року вчена рада Інституту хімічної фізики АН 

СРСР одностайно присудила вченому докторський ступінь.  

Наприкінці 1980-х рр. Борис Мінаєв переїхав до Черкас, де майже 19 років 

очолював кафедру хімії в Черкаському державному технологічному університеті. 

Переважно з міркувань наукових перспектив Борис Пилипович перейшов 

працювати до Черкаського національного університету, очоливши кафедру. У 

2011 році при ЧНУ було започатковано роботу науково-дослідного інституту 

фізики і хімії функціональних матеріалів, очолюваного відомим вченим.  

Перу Бориса Мінаєва належить понад 650 публікацій, в тому числі 6 

монографій, кілька посібників. Сотні статей побачили світ у рейтингових 

(міжнародних) часописах англійською мовою. За даними інформаційно-

пошукової системи Scopus має індекс Гірша (показник впливовості вченого), що 

дорівнює 34.  

Вчений-хімік став учасником велелюдних наукових симпозіумів у Англії, 

Іспанії, Італії, Китаї, Німеччині, Польщі, США, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, 

Японії. Під його керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій, і 5 

докторських. Пишається Борис Пилипович своїм учнем, кандидатом хімічних 

наук Глібом Баришніковим, який нині працює у Вищій королівській технічній 

школі м. Стокгольма.  

Нині кафедра хімії та наноматеріалознавства реалізовує два наукові 

держбюджетні проекти у взаємодії із Львівською політехнікою, а також 

університетами міст Каунас (Литва), Стокгольм (Швеція) і Копенгаген (Данія). 

Часто Борис Мінаєв буває у Стокгольмі, викладає «вахтовим режимом» квантову 

хімію у Вищій королівській школі. А ще читав лекції студентам університетів у 

шведських містах Упсала та Лінчепінг.  

Розповів Борис Пилипович і про свою вірну дружину і надійну соратницю 

по дослідницькому цеху – кандидата хімічних наук, доцента ЧНУ Валентину 

Мінаєву. Чимало наукових праць вони створюють у співавторстві. Удвох беруть 

участь у багатьох наукових заходах, закордонних відрядженнях.  

[На фото – Б. П. Мінаєв]. 

 

19. Майстерня освітніх технологій // Освіта України. – 2018. –  

10 вересня. – С. 3. 

Науково-методична майстерня сучасних освітніх технологій розпочала 

роботу в навчально-науковому інституті педагогічної освіти, соціальної 

роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. Першим заходом у ній стала скайп-презентація професора 

Олександра Кондрашова щодо співпраці між ЧНУ й Університетом Томпсон 

Ріверс (Канада). Майстерня створена за активної участі студентської ради 

інституту та за підтримки ректора університету Олександра Черевка. На 

придбання нового мультимедійного обладнання виділили майже 80 тисяч 

гривень.  

Про можливості науково-методичної майстерні розповів директор 

навчально-нукового інституту Тимофій Десятов: нове обладнання дає змогу 
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використовувати в освітньому процесі технології електронного навчання, 

проводити тренінги, конференції, записувати відеолекції для онлайн-курсів. 

Це платформа для навчання майбутніх педагогів, яка відповідає новим 

вимогам суспільства і запитам здобувачів освіти.  

 

20. Краєзнавча премія: визначено лауреатів 2018 року // Черкаський 

край. – 2018. – 12 вересня. – С. 6. 

 

Інформаційний матеріал повідомляє про те, що у номінації праць 

колективних авторів лауреатами стали члени НСКУ, науковці Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького Лариса Синявська 

й Оксана Силка. Їх перу належить книга «Бандури пісня недоспівана... або 

суспільний виклик Михайла Злобинця». Автори краєзнавчого дослідження на 

основі ретельного опрацювання значного масиву архівних документів, 

спогадів та інших джерел висвітлили життєвий шлях Михайла Злобинця – 

активного культурно-освітнього та громадського діяча Української революції 

1917 – 1921 рр., педагога, письменника і кобзаря з Золотоноші. Він очолював 

товариство «Просвіта», заснував газети «Вільне слово» і «Вісті «Просвіти». 

Був незаконно репресований і помер на засланні в 1937 р.. Книгу на здобуття 

премії висунув колектив наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.  

 

21. Голиш Г. Майстер слова зі Щербинівки / Г. Голиш // Нова Доба. – 

2018. – 13 вересня. – С. 7. 

 

Директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького розповідає про основні віхи непересічного життя і творчості 

Миколи Івановича Терещенка – справжнього поліглота і знаного ерудита, 

відомого поета і літературознавця із Золотоніщини. Микола Іванович  

лауреат за № 1 найпрестижнішої літературної відзнаки за унікальні 

досягнення в галузі перекладу українською мовою творів світової літератури 

премії ім. М. Т. Рильського, встановленої ще в 1972 р. У вересні нинішнього 

року духовна спільнота України й світу відзначає 120-річний ювілей цього 

класика української літератури.  

 

22. Бедринець В. Життя віддане науці. Черкаський учений зі світовим 

ім’ям, Борис Мінаєв, святкує 75-річчя / В. Бедринець // Нова Доба. – 2018. – 

20 вересня. – С. 1, 6. 

Днями завідувачу кафедри хімії та наноматеріалознавства ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, доктору хімічних наук, професору Борису Пилиповичу 

Мінаєву виповнюється 75 років. Разом із тим учений, котрий займає друге 

місце у рейтингу найкращих науковців ВНЗ МОН України, відзначає і 55-

річчя своєї наукової діяльності. Сьогодні ім’я Бориса Пилиповича Мінаєва є 

досить відомим не лише в українській, а й у світовій науці. Нині в ЧНУ діє і 
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продовжує розвиватися його наукова школа. Її робота нині відома науковій 

громадськості багатьох країн світу, що засвідчують більше 1500 посилань і 

цитувань праць цієї школи, зафіксовані в таких базах даних, як «Sciense 

Citation Index», «Scopus»,  «Scholar» та інші. Представники школи беруть 

активну участь у багатьох міжнародних конференціях у США, Швеції, 

Швейцарії, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Чехії, Франції, Англії, Німеччині, 

Іспанії та Італії. За результатами досліджень опубліковано понад 600 

наукових праць, із яких 250 – у провідних закордонних виданнях.  

У переддень ювілею кореспондент газети поспілкувався з відомим 

ученим, та дізнався цікаві подробиці його життя, зв’язок з Україною, 

особливості винаходів і їхнього значення для людства. Борис Пилипович 

розповів про те, що однією з найважливіших проблем, які йому пощастило 

вивчати, стало питання засвоєння живими організмами кисню. Також багато 

часу присвятив вивченню фосфоресценції. Уперше пояснив спектри 

поглинання і випромінювання кисню. Вчений разом з колегами створили на 

комп’ютері матеріал зі специфічними властивостями – черкасіт, його можна 

буде використовувати в нових типах органічних світлодіодів, які 

застосовуються в надсучасних цифрових екранах – на телевізорах, 

смартфонах. Хімія для Бориса Пилиповича – то і робота, і хобі, і стиль життя. 

Попри досить поважний вік, учений постійно перебуває в русі, він оточений 

студентами і послідовниками, багато часу приділяє спілкуванню з колегами 

як в Україні, так і за її межами. Жива легенда квантової хімії України 

намагається просто і доступно передати свої знання та поділитися життєвим 

досвідом із усіма, хто здатний зрозуміти. 

[На фото – Б. П. Мінаєв].  

 

23. Юхно Б. Щоденник Тараса Шевченка: автопортрет у слові // Нова 

Доба. – 2018. – 20 вересня. – С. 1 ; 10. 

Автор статті повідомляє про те, що 13 вересня у Шевченківському 

національному заповіднику за участі відомих науковців України, Казахстану 

та Росії відбулися VI Міжнародні Шевченківські читання, присвячені 

унікальній книзі: щоденним запискам Тараса Шевченка, написаним ним 

упродовж 12 червня 1857 р. – 20 травня 1858 р. Унікальність книги у тому, 

що «Щоденника» видано у редакції нашого земляка, академіка Сергія 

Єфремова, і зробив це черкаський видавець Олександр Третяков. До проекту 

долучилися Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького (ректор Олександр Черевко), Черкаський науковий центр 

шевченкознавчих досліджень (директор Володимир Поліщук), науковець 

ЧНУ Вались Пахаренко (автор передмови до видання) та ін.  

Коментує видання серед інших і науковець ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

Василь Пахаренко. За його словами, свого щоденника Тарас Шевченко писав 

не для друку, він навіть ніколи не перечитував написане, інакше б виправив 

механічні описки.  

[На фото – В. Пахаренко]. 
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24. Сичов І. Черкаські політики та експерти розповіли чи варто 

обирати усіх топ-чиновників на виборах / І. Сичов // Нова молодь 

Черкащини. – 2018. – 26 вересня. – С. 8. 

 

Кореспонденти газети дізнавалися думку відомих політиків та 

експертів, поставивши їм питання: «Чи варто обирати на відкритих виборах 

голів обласних державних адміністрацій (губернаторів), суддів, прокурорів 

тощо?» На переконання Олександра Черевка, ректора ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, екс-губернатора Черкащини, представники держави повинні 

призначатися. Це мають бути державні службовці, які сповідують 

державницький підхід. І неважливо, як очільник області називатиметься – 

префект чи голова облдержадміністрації.  

«Зараз доцільно завершити реформування державної влади в областях, 

виходячи з конституційних норм та частково прийнятих положень про 

децентралізацію влади на місцях і зважаючи на принцип делегування 

повноважень. Питання ж виборів голів облдержадміністрацій зараз не на часі 

і не відповідає духу реформ, які проводяться в Україні» – говорить 

Олександр Володимирович. 

[На фото – О. Черевко]. 

 

25. Калюжна С. Вирішили спалити зібране листя – чекайте в себе в 

дома на природоохоронні органи / С. Калюжна, В. Тімергаліна // Нова Доба. – 

2018. – 27 вересня. – С. 1. 

 

Олександр Спрягайло, завідувач кафедри біології, екології та 

агротехнологій ЧНУ ім. Б. Хмельницького, кандидат біологічних наук розповідає 

про те, чому не варто палити рослинні рештки, і як це впливає на навколишнє 

середовище. За його словами, листя рослин протягом вегетації накопичує низку 

речовин, які часто містять пилові частки різної хімічної природи. Спалювання 

трави, крім виділення диму, шкідливе суттєвими змінами в екосистемах – 

витісненням з них окремих видів рослин, загибеллю дорослих тварин або їхнього 

потомства. 

  

26. Грані Незалежної України  // Земля батьків. – 2018. – вересень. – 

С. 2. 

Про позитиви і складнощі становлення української держави 

роздумують науковці Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького – представники різних поколінь: доктори історичних наук, 

професори Анатолій Чабан та Віталій Масненко і доктор філологічних наук, 

професор Володимир Поліщук. 

 За словами Анатолія Чабана, за роки незалежності України створено 

фундамент нашої держави. Вона стала реальним об’єктом міжнародної 

політики, визнаним усім світом. Нам потрібно перейти від ідеології 
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руйнування до ідеології творення, проводити реформи поліпшення 

добробуту людини, а не заради імітації активної державної діяльності.  

На думку Віталія Масненка, проблеми на шляху ствердження нашої 

незалежності полягають у наповненні її конкретним змістом, починаючи із 

власної ідентичності, інформаційного простору, створення економічного 

потенціалу. Маючи уже стверджену ідею державності у масовій свідомості, 

наша держава повинна не тільки контролювати  суспільство, а й захищати 

громадян.  

Володимир Поліщук вважає, Україна, як суб’єкт державотворчого 

процесу, тривалий час була складовою інших утворень. Через відсутність 

досвіду, суперечливість і непослідовність багатьох кроків гальмується 

розвиток молодої держави.  

[На фото – В. Поліщук, А. Чабан, В. Масненко]. 

 

27. Голиш Г. Гельмязів літературно-мистецький / Г. Голиш // Земля 

батьків. – 2018. – вересень. – С. 8. 

 

Допис директора наукової бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького повідомляє про відомих людей літератури і мистецтва села 

Гельмязева на Золотоніщині, зокрема, художника В’ячеслава Васяновича, 

художника-графіка Євгена Мерегу, соліста Національної заслуженої 

академічної капели «Думка» Михайла Тищенка, відомого культармійця, 

заслуженого працівника культури Володимира Малимона та ін. 

 

28. Студенти долучилися до всеукраїнського спортивного проекту // 

Нова Доба. – 2018. – 4 жовтня. – С. 15. 

 

Учні Черкаського вищого професійного училища ім. Г. Ф. Короленка 

взяли участь у всеукраїнському проекті Національного олімпійського 

комітету України «Do Like Olimpians». У межах проекту учні навчального 

закладу долучилися до активної руханки, яку для них провели легкоатлети 

Родіон Свирски та Катерина Стоян – студенти Навчально-наукового 

інституту фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького. Завдяки активним вправам на руханці всі 

її учасники отримали багато позитивних емоцій та вражень, а також 

зарядилися рухливою енергією заходу.  

[На фото – Студенти ЧНУ.] 

 

29. Є нагода побачити справжніх письменників: в області почалася 

«Поетична осінь» // Черкаський край. – 2018. – 10 жовтня. – С. 7. 

 

У матеріалі йдеться про відкриття на Черкащині фестивалю «Поетична 

осінь – 2018». Сьогодні в Черкаському національному університеті ім. Б. 

Хмельницького  цього приводу відбудеться зустріч письменників Черкащини 
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з головою НСПУ Михайлом Сидоржевським та засідання круглого столу на 

тему «Тенденції сучасної української літератури».  

А на оновленому семінарі-фестивалі «Сонячні кларнети» члени 

Національної спілки письменників України Володимир Поліщук, Василь 

Пахаренко та ін. щедро поділилися з початківцями секретами літературної 

творчості.  

 

30. Юхно Б. «Старі фотографії на стіл розклади...» / Б. Юхно // Нова 

Доба. – 2018. – 11 жовтня. – С. 6. 

 

 Інна Кукуленко-Лук’янець, доктор психологічних наук, завкафедри 

психології і педагогіки Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького коментує наскільки важливі старі фотографії в житті 

людини. Вона зазначає, світлини роблять під час веселих і красивих заходів, 

або просто в гарному настрої, тому, відповідно, коли ми дивимося на такі 

фото, ми повертаємося в минуле і згадуємо свої відчуття й емоції. Звичайно, 

згадати про старі фото можна тоді, коли хочеться відновитися або 

повернутися у дитячі спогади, відчути себе спокійно і захищено. Але варто 

пам’ятати, що може бути й інша сторона медалі, якщо з фотографіями 

пов’язані негативні або сумні спогади. Тоді варто обережніше ставитися до 

такої терапії. Краще, коли все-таки фото викликають позитивні емоції.  

[На фото – І. Кукуленко-Лук’янець]. 

 

31. Крок до сторіччя: Черкаський Національний відсвяткував 98 

річницю // 7 Днів. – 2018. – 17 жовтня. – С. 5. 

 

У переддень трьох великих для українців свят – Покрови Пресвятої 

Богородиці, Дня Українського козацтва та Дня захисника України – 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

відзначив своє 98-річчя.  

Передовсім учасники урочистостей вшанували тих, хто захищає 

Україну від агресора і тих, завдяки кому наша держава є нині незалежною. 

Ректор Олександр Черевко наголосив, що університет підтримує учасників 

АТО, які тут навчаються і працюють. Вшановуючи усіх полеглих за 

незалежність, студенти кафедри військової підготовки поклали квіти до 

монумента Борців за волю України.  Родзинкою свята стала посвята новачків 

у першокурсники. Також у межах свята студентська рада університету 

підготувала різноманітні фотоконкурси та квести. Ректор університету 

Олександр Черевко привітав університетську громаду й нагородив 

викладачів, доцентів, працівників та діячів профспілки альма-матер 

почесними грамотами. За його словами, нині студентів навчають 75 докторів 

наук, професорів, 324 кандидати наук, доценти.  

Також із 98 річницею ЧНУ ім. Б. Хмельницького привітали меценати й 

почесні гості. Зокрема від імені народного депутата України Владислава 
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Голуба для найактивніших студентів ЧНУ буде надано п’ять стипендій по дві 

з половиною тисячі гривень кожна, щомісячно до кінця навчального року.  

 

32. «Із поїзда до машини несли на руках» – історія легендарного 

олімпійця з Черкащини // 7 Днів. – 2018. – 24 жовтня. – С. 15. 

 

У статті розповідається про 80-річного спортсмена Андрія Хіміча із 

селища Чорнобай на Черкащині. Навчався Андрій Іванович на факультеті 

фізичного виховання Черкаського педагогічного інституту. На другому курсі 

вперше побачив каное, захотів навчитися веслувати. Але в Черкасах не було 

кому показати, як правильно це робити. Якісь поради вичитував у 

спортивних журналах, до чогось додумувався сам. 

Андрій Хіміч переміг у понад 40 міжнародних регатах із веслування на 

каное. 1964 року здобув «золото» на XVIII літніх Олімпійських іграх в 

японському Токіо. Через чотири роки завершив спортивну кар’єру. Був 

директором дитячо-юнацької спортивної школи в Черкасах. Працював 

тренером збірної команди СРСР із веслування на байдарках і каное, готував 

до виступів збірну команду Болгарії.  

 

33. Голиш Г. Про книгу й читання / Г. Голиш // Освіта. – 2018. – 3–10 

жовтня. – С. 7; 24–31 жовтня. – С. 7. 

 

Автор рубрики, кандидат історичних наук, доцент, директор наукової 

бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету ім. 

Б. Хмельницького продовжує знайомити читачів з висловами відомих людей 

про книгу й читання. 

[На фото – Г. Голиш]. 
 
 34. Лисенко С. Олександр Черевко: «Черкаський національний 

університет є носієм культури та історичної пам’яті» / С. Лисенко // Наш 

національний. – 2018. – жовтень. – С. 2. 
 
Черкаський національний впевнено крокує до свого сторіччя. Про 

перспективи й амбітні плани флагмана освіти регіону розповідає ректор 

Олександр Черевко. Він зазначив, що 98-му річницю університету 

зустрічаємо з немалими здобутками, зокрема, у рейтингу університетів 

України за показниками Scopus-2018 вийшли на 15-е місце. У рейтингу за 

версією роботодавців хоч і 40-ві, зате єдині з Черкащини. Але сьогодні 

керівник закладу освіти – це передовсім господарник, тому дбаємо й про 

покращення матеріально-технічної бази: відновили спортзалу в НК № 2, 

реконструювали актову залу в НК № 3, встановили нове насосне обладнання 

в гуртожитках, провели ремонт купола в обсерваторії, оновили меблі в 

аудиторіях. На території студмістечка облаштовуємо спортивний майданчик. 

Цьогоріч розпочали реконструкцію НК № 4, пошкодженого пожежею в 1990 

році.  
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Та головне досягнення університету – його студенти. І вже кілька років 

поспіль університет проводить успішні вступні кампанії. ЧНУ – це освіта без 

вікових, кваліфікаційних обмежень. Ми починаємо з тих, хто готується 

складати ЗНО, а завершуємо тими, хто в будь-якому віці вирішив опанувати 

потрібну на ринку праці спеціальність.  

Високу якість освіти гарантує професорсько-викладацький колектив 

університету. А це 75 докторів наук, професорів, 324 кандидати наук, 

доценти. Праці 100 науковців цитовані в міжнародних наукометричних базах 

Scopus, Web of Sciense та Google Scholar. Очолюють ці списки Борис Мінаєв, 

Андрій Гусак, Гліб Баришніков, Валентина Мінаєва, Наталія Карауш, Сергій 

Бондарчук, Галина Луценко, Тетяна Запорожець, Дмитро Лила, Семен 

Корнієнко, Микола Пасічний, Світлана Жаботинська, Володимир Лизогуб, 

Сергій Корновенко, Тамара Яценко, Павло Кретов, Наталія Зачосова.  

Університет готує нові кадри, діють 7 спеціалізованих вчених рад із 

правом захисту кандидатських і докторських дисертацій за 13 

спеціальностями.  

За словами ректора, сьогодні Черкаський університет є носієм 

культури, історичної пам’яті, такої важливої для молоді, для системи освіти, 

для наших вишів-партнерів із Черкащини й з усієї України.  

[На фото – Ректор ЧНУ Олександр Черевко]. 

 

35. Самелюк В. ЧНУ: другий дім та місце професійного становлення / 

В. Самелюк // Наш національний. – 2018. – жовтень. – С. 3. 

 

Черкаський національний – це, насамперед, люди, які постійно 

працюють і творять його ім’я. Так вважають і ті, хто присвятив своє життя 

університету, і ті, для кого він став упевненим стартом. Про рідну alma mater 

говорять випускники, працівники та студенти. А саме, Сергій Корновенко, 

проректор із наукової, інноваційної та міжнародної діяльності; Юрій 

Ляшенко, директор ННІ інформаційних та освітніх технологій; Галина 

Майборода, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи 

та соціальної педагогіки ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 

мистецтва; Гліб Баришніков, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та 

наноматеріалознавства ННІ природничих наук (нині працює в Королівському 

технологічному інституті, Швеція, Стокгольм); Сергій Старов, провідний 

фахівець кафедри видавничої справи, редагування і теорії інформації; 

Станіслав Коваленко, доктор біологічних наук, завідувач кафедри анатомії та 

фізичної реабілітації ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я; Людмила 

Шитик, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики ННІ української філології та 

соціальних комунікацій; Юлія Кажукало, провідний бібліотекар абонементу 

художньої літератури наукової бібліотеки ім. М. Максимовича; Інна 

Виноградова, студентка ННІ історії і філософії, стипендіатка Президента 

України та Аджей Кусі Річард, студент ННЦ «Інститут міжнародної освіти». 
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[На фото – С. Корновенко, Ю. Ляшенко, С. Старов, Г. Майборода, Г. 

Баришніков, С. Коваленко, Л. Шитик, Ю. Кажукало, І. Виноградова, Аджей 

Кусі Річард]. 

 

36. Гаряча осінь. Аномальне тепло радує черкащан і турбує 

науковців // Нова Доба. – 2018. – 1 листопада. – С. 1. 

 

Розмірковуючи з приводу ситуації погодніх умов восени завідувач 

кафедри екології та агробіології ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олександр 

Спрягайло зазначає, тепла і тривала цьогорічна осінь здається аномальною, 

це не означає, що раніше не траплялися роки з теплою осінню. Проте, 

щороку як в нашій країні, так і в усьому світі фіксують нові температурні 

рекорди, які свідчать про загальну тенденцію: клімат стає спекотнішим. 

Планета розігрівається швидкими темпами, і це неминуче призводить до змін 

у природі та людському суспільстві. Зміщуються терміни початку і 

закінчення вегетації, періодів активності й спокою тварин. Частину наслідків 

ми можемо помітити, споглядаючи активне всихання дерев у лісах і парках, 

зниження рівня води у криницях, «цвітіння» Дніпра ще з початку літа тощо.  

 

37. Анонси // Вечірні Черкаси. – 2018. – 7 листопада. – С. 2. 

 

9 листопада, в День української писемності та мови в Черкаському 

національному університеті ім. Б. Хмельницького пройде всеукраїнський 

диктант національної єдності. Початок – об 11.20. Цього дня українці з 

усього світу писатимуть XVIII диктант національної єдності. Стати 

учасником радіодиктанту можуть всі бажаючі.  

 

38. Бедринець В. Люди, інтелект яких творить Україна / В. 

Бедринець // Нова Доба. – 2018. – 8 листопада. – С. 1 ; 6. 

 
Щороку 10 листопада весь світ відзначає День науки, вшановують усіх, 

чиє життя напряму пов’язане з науковою діяльністю. Про те, в якому стані 
взагалі перебуває сьогодні наука на нашій землі, та чи справді науковцям в 
Україні живеться так, як вони того гідні розповідають провідні науковці 
черкаських вишів. Одним із них є Андрій Михайлович Гусак – відомий в 
Україні фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук, професор 
кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького, заслужений діяч науки і техніки України. За словами Андрія 
Михайловича, вже сорок років він займається фізикою матеріалів, зокрема, 
процесами дифузії та реакцій у твердих тілах. Із прикладної сфери 
найближче це стосується проблем надійності з’єднань у мікроелектроніці. 
Він теоретик, пише формули, пояснює і передбачає ефекти, які міряють та 
застосовують інші. Відомого фізика регулярно запрошують зарубіжні 
експериментатори і «прикладники» – це інститути та університети Лос-
Анджелеса, Сінгапуру, Тайваню, Гренобля, Марселя, Діжона, Геттінгена, 
Мюнстера, Штутгарта, Кракова, Ейндховена, Дебрецена, Хайфи, Дубни для 
теоретичної допомоги в їхніх дослідженнях.  
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Андрій Михайлович здійснив не менш як 70 закордонних візитів – від 

тижня до трьох місяців. На його думку в Україні чимало молодих і не дуже 

колег, які здібностями не гірші за китайців, корейців, японців чи німців, 

росіян чи американців. Якщо терміново створити нормальні умови для їхньої 

творчості і розігнати імітаторів – ми ще зможемо спробувати реально 

догнати передові країни. Більшість фізиків ЧНУ – учні Андрія Михайловича, 

зокрема, директор фізмату, доктор фізмат наук Юрій Ляшенко, професор 

Тетяна Запорожець. Також його талановиті учні успішно працюють і в 

Сінгапурі, Каліфорнії, Цюриху, Осло, Упсалі, Празі. 

[На фото – А. М. Гусак]. 

 

39. Зінченко О. «Це щастя, коли робота надихає» / О. Зінченко // Нова 

Доба. – 2018. – 8 листопада. – С. 6–7. 

 

До Всесвітнього Дня науки кореспондент газети поспілкувалася з 

Наталією Зачосовою – одним із наймолодших докторів економічних наук 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, в амбітних 

планах на майбутнє якої – стати наймолодшим науковцем закладу, який 

матиме вчене звання професора. Розпочала свій шлях науковця Наталія 

Володимирівна зі Східноєвропейського університету, де навчалася і 

працювала на посаді доцента, а з 2014 р. викладає управлінські дисципліни та 

обіймає посаду професора кафедри менеджменту та економічної безпеки у 

Черкаському національному.  

За словами Наталії Володимирівни, разом з колегами досліджує 

проблемні аспекти менеджменту та управління фінансово-економічною 

безпекою. До сфери її наукових інтересів також належать питання 

забезпечення фінансової безпеки держави, суб’єктів господарської 

діяльності, громадян України, напрями підвищення рівня фінансової інклюзії 

тощо. Також Наталія Володимирівна очолює Раду молодих учених в 

університеті, це потужне наукове об’єднання, до якого входить понад 30 

молодих людей, захоплених наукою. Члени ради є представниками різних 

навчально-наукових інститутів та факультетів ЧНУ. Крім усього молода 

науковець ще й займається виданням наукового журналу «Вісник 

Черкаського національного університету. Серія: економічні науки», 

редактором якого є також молодий учений ЧНУ Євгеній Кирилюк. 

 Наталія Володимирівна зазначає, що викладацька діяльність надихає, є 

можливість постійно самовдосконалюватись і навчатися разом зі студентами. 

У ЧНУ усталені традиції студентоцентризму та партнерства викладача і 

студента в процесі взаємодії в освітній і науковій площинах. 

Молода, амбітна та наполеглива Наталія Зачосова ніколи не стоїть на 

місці, самовдосконалюється та постійно навчається, зокрема й у своїх 

старших колег і студентів.  

[На фото – Н. В. Зачосова]. 
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40. ЧНУ увійшов до міжнародного рейтингу світових університетів 

// Вечірні Черкаси. – 2018. – 14 листопада. – С. 2. 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

став одним із 18-ти українських закладів вищої освіти, які увійшли до 

міжнародного рейтингу світових університетів EECA Region Ran-kings 

Results 2019. Цьогоріч рейтинг університетів QES EECA  максимально 

вичерпний: до нього увійшли 450 університетів Східної Європи і 

Центральної Азії. ЧНУ ім. Б. Хмельницького розташований на 224-й 

сходинці. Навчальний заклад потрапив до цього рейтингу вдруге за час свого 

існування.  

 

41. Стригун Ю. Черкаська студентка представила Україну на 

міжнародному конкурсі до 100-річчя завершення Першої світової війни / Ю. 

Стригун // Акцент. – 2018. – 14 листопада. – С. 5. 

 

Картина про війну черкаської студентки, 18-річної Ольги Собченко, 

стала найгучнішою подією міжнародного конкурсу, який проходив у столиці 

Бельгії Брюсселі. Оля навчається на другому курсі навчально-наукового 

інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького.  

З кореспондентом газети вона поділилася враженнями від участі в 

конкурсі, і розповіла, що Україну представляла лише вона. Конкурс був 

присвячений ювілею Першої світової війни, сто років від її закінчення 

відзначатимуть цього року. За словами тренера, картина студентки справила 

враження на усіх відвідувачів, які зупинялися біля неї й обговорювали лише 

її.  

Оля розповідає, що хист до малювання в неї від матері й баби. Всю 

душу вона вкладала в малювання. Ще з раннього дитинства мама відзначала, 

що коли Оля береться малювати – непогано поєднує кольори.  

Зараз студентка особливих мрій не має, хоче вивчитися на художника, 

пробує творити з фотоапаратом, у майбутньому хотіла би малювати 

анімаційні ігри для користувачів інтернету.  

[На фото – О. Собченко]. 

 

42. Юхно Б. Коли перемагають всі / Б. Юхно // Нова Доба. – 2018. – 15 

листопада. – С. 5. 

 

Інформаційний матеріал повідомляє про те, що минулими вихідними у 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 

відбувся фінальний турнір з волейболу на «Кубок  Маїсу». Це свято спорту 

стало своїм для багатьох аграріїв краю, адже участь у ньому беруть команди 

з усієї області. Це відкритий чемпіонат, змагання регулярно проводять в 

Умані, Монастирищі, Христинівці, Жашкові.  
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43. Калюжна С. Річниця революцій / С. Калюжна, В. Тімергаліна // 

Нова Доба. – 2018. – 22 листопада. – С. 7. 

 

Для багатьох черкащан – це день пам’яті, який змінив історію нашої 

країни, це свобода, вкраплена кров’ю, це демонстраія світу іншої України, 

яку не знали раніше. На думку Інни Кукуленко-Лук'янець, доктора 

психологічних наук, завкафери  психології і педагогіки ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, День гідності та свободи – це свято дійсно важливе для 

кожного українці, адже це початок нового циклу розвитку української 

держави. Перш за все, події, котрі відбулися п'ять років тому, свідчать про 

зміну свідомості українців, про незадоволення тим станом речей у країні, 

котрий існував, і бажання кардинально щось змінити для кращого життя.  

[На фото – І. Кукуленко-Лук’янець]. 

 

44. Поліщук В. Іван Дубінін – «вишневий» лауреат / В. Поліщук // Нова 

Доба. – 2018. – 22 листопада. – С. 5. 

 

Професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького, голова Черкаської 

письменницької організації інформує про те, що відомий черкаський 

письменник Іван Дубінін визнаний лауреатом найпрестижнішої в царині 

гумору й сатири літературної премії – імені Остапа Вишні. Таку високу 

творчу відзнаку митець отримав за збірку гумору «Трапунки». Іван Дубінін – 

автор збірок поезій «Пламя свечи», «Осінній листоноша», роману-пародії 

«Цезарь в тесте», автобіографічної іронічної повісті «Іди, синку, іди», 

збірочок, адресованих маленьким читачам – «День народження зуба» та 

«Зозулька». 

 

45. Студентки-футзалістки змагалися за перемогу // Нова Доба. – 

2018. – 22 листопада. – С. 15. 

 

Змагання з футзалу серед жінок відбулися за програмою XVI 

Універсіади Черкаської області серед університетів, інститутів, академій. 

Другий рік поспіль перемогла команда Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. Друге місце завоювала 

команда Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького, третьою стала команда Черкаського інституту пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля, четверте місце посіла команда Черкаського 

державного технологічного університету.  

 

46. Фотофакт // Черкаський край. – 2018. – 28 листопада. – С. 4. 

 

27 листопада в науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького урочисто нагородили 

лауреатів обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича 2018 р. У 
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номінації «Індивідуальна краєзнавча робота» премія присуджена журналісту 

Борису Юхну за книгу «Ретро Град». Серед колективних краєзнавчих робіт 

відзначено авторський колектив видання «Бандури пісня недоспівана... або 

суспільний виклик Михайла Злобинця» у складі молодих науковців Оксани 

Силки і Лариси Синявської.  

      [На фото Т. Калиновської – Л. Синявська, В. Лазуренко, Б. Юхно,  

О. Силка]. 

 

47. Віктор Ющенко відвідав Тальнівщину // Нова молодь Черкащини. – 

2018. – 28 листопада. – С. 2. 

 

Президент України (2005 – 2010 років) Віктор Ющенко взяв участь у 

пусконалагоджувальних роботах нового інвестиційного проекту – заводу із 

виготовлення борошна ТОВ «Мовер Міл», який збудовано в с. Криві Коліна, 

Тальнівського району. Він ознайомився із потужностями підприємства, 

якістю зерна і виробленого борошна, фасуванням; відмітив передові 

технології та високу якість виробленого.  

У робочій поїздці Президента взяв участь і ректор Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко. Віктор 

Ющенко є головою Наглядової ради цього навчального закладу. Спільно 

намічено перспективи співпраці та обговорено забезпечення підприємства 

кваліфікованими спеціалістами. 

[На фото – В. Ющенко і О. Черевко]. 

 

48. Відзначили найкращих краєзнавців // Нова Доба. – 2018. – 29 

листопада. – С. 3. 

 

Краєзнавчу премію імені Михайла Максимовича традиційно вручили 

днями в науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. Лауреатами стали журналіст 

обласної газети «Нова доба» Борис Юхно за книгу «Ретро Град» як окремий 

автор, у номінації «колективна праця» – Лариса Синявська та Оксана Силка, 

професори Черкаського національного університету за видання «Бандури 

пісня недоспівана... або суспільний виклик Михайла Злобинця». 

Голова конкурсної комісії, Валентин Лазуренко спільно з Василем 

Мельниченком, головою Черкаської обласної організації Спілки краєзнавців 

України, вручили дипломи лауретів, а також грошові нагороди.  

Лауреатки премії Оксана Силка та Лариса Синявська зазначили, що 

кошти вони використають на встановлення меморіальної дошки Михайлу 

Злобинцю на фасаді Золотоніської гімназії, де він навчався.  

[На фото – Лауреати премії: Л. Синявська, О. Силка, Б. Юхно, та 

голова комісії – В. Лазуренко]. 
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49. Масненко В. Історія Черкащини як самобутнього історичного 

регіону / В. Масненко // Земля батьків. – 2018. – листопад. – С. 7. 

 

Доктор історичних наук, професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

інформує про те, що побачила світ книга «Черкащина: історія краю та його 

людності», яка є спробою реалізувати давній задум. Ініціатором якого був 

Володимир Поліщук – відомий дослідник літературної спадщини 

Черкащини, письменник, науковець. До реалізації проекту долучилися 

співробітники кафедри історії України, яку очолює автор статті та доктор 

історичних наук Юрій Присяжнюк, кандидати історичних наук Юрій 

Михайлюк, Костянтин Івангородський і Сергій Шамара, аспірант Олексій 

Компанієць та ін. Автори використовували свої наукові студії, над якими 

трудилися десятиліттями.  

Хронологічно видання охоплює період від виникнення земної кулі. 

Книжка має об’ємний іменний покажчик, який фіксує понад 2 тисячі осіб – 

як постатей загальноукраїнського масштабу, так і діячів, яких читач, 

можливо, відкриє для себе вперше.  

[На фото – Автори книги]. 

 

50. Макаренко О. Студенти отримали стипендію Владислава Голуба / 

О. Макаренко // Наш національний. – 2018. – листопад. – С. 2. 

 

Шість студентів Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького отримують іменні стипендії народного депутата Владислава 

Голуба. Виплата розпочалася з жовтня 2018 року.  

Ректор університету Олександр Черевко, представляючи народного 

депутата, нагадав, що в День університету він зобов’язався з метою 

підтримки успішних й активних у громадському житті студентів виплачувати 

5 стипендій по 2500 гривень щомісячно.  

Стипендіальна комісія ЧНУ, розглянувши подання інститутів і 

факультетів, шляхом таємного голосування визначила 5 стипендіатів. За 

успішне навчання, спортивні досягнення, активну участь у громадському 

житті університету, волонтерській, благодійній діяльності отримувати іменну 

стипендію будуть: Аліна Козлова (ННІ іноземних мов), Дмитро Онищенко 

(ННІ історії і філософії), Мар’яна Кусяка (ННІ економіки і права), Вікторія 

Кривошея (ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва) та 

Віталій Новаковський (майстер спорту України, член національної збірної 

команди України з велоспорту, чемпіон України, ННІ фізичної культури, 

спорту і здоров’я). 

Під час зустрічі зі студентами Владислав Голуб вирішив надати ще 

одну стипендію Владиславі Семенченко, студентці психологічного 

факультету, яка маючи особливі потреби, навчається в університеті і веде 

активну громадську діяльність, заснувала благодійний фонд «Життя без 

перешкод».  
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51. Тютенко О. «Воєнний» курс: економіст розповів, що буде з 

доларом на Черкащині / О. Тютенко // 7 Днів. – 2018. – 5 грудня. – С. 5. 

 

Професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького ННІ економіки і права, доктор 

економічних наук Євген Кирилюк стверджує, що курс долара коливається 

через психологічний чинник. «Введення воєнного стану спричинило певну 

паніку на ринку, тому курс коливається». Економіст зауважив, що курс 

національної валюти залежить від обсягів виробництва в Україні, тобто від 

коефіцієнтів зростання ВВП. А в країні, де низький коефіцієнт зростання 

ВВП і масштаби виробництва на одну особу не зростають або замалі, не 

може бути міцної нацвалюти.  

За словами економіста, ситуація стабілізувалася через те, що 

Міжнародний валютний фонд вирішив дати Україні черговий транш. «У 

короткостроковому періоді, доки діє транш, немає ризиків сильного 

знецінення гривні», – коментує Євген Кирилюк.  

[На фото – Є. Кирилюк]. 

 

52. Тімергаліна В. Що замовляли в листах до діда Мороза відомі 

черкащани / В. Тімергаліна // Нова Доба. – 2018. – 6 грудня. – С. 7. 

 

Серед інших відомих черкащан ділиться спогадами і Сергій 

Корновенко, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової, 

інноваційної та міжнародної діяльності Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького. За його словами, у дитинстві, як і всі 

діти, писав листи до Діда Мороза, замовляв здоров’я рідним і близьким. 

Зараз би замовив у Діда Мороза переможного миру, здоров’я і блага для 

української нації.  

[На фото – С. Корновенко]. 

 

53. Масненко В. Книгу «Майдан від першої особи. Регіональний вимір» 

презентували в Черкасах. – Земля батьків. – 2018. – грудень. – С. 7. 

 

Нещодавно у Черкаському художньому музеї відбулась презентація 

видання «Майдан від першої особи. Регіональний вимір». Книга 

підготовлена у рамках наукового проекту Українського інституту 

національної пам’яті «Майдан: усна історія». Його метою є збереження 

пам’яті про Революцію гідності, вшанування Героїв Небесної Сотні.  

Спогадами та роздумами про Майдан, особливості протестних акцій в 

регіонах, а також важливе значення збереження історичної пам’яті – про ці 

події поділилися: завідувач кафедри історії Черкаського національного 

університету, професор Віталій Масненко, письменниця Валентина 

Коваленко, організаторка та учасниця першого, і, напевно, єдиного в Україні 

Уманського учнівського майдану, а нині студентка ЧНУ Інна Зозуля та ін.  

[На фото – В.  Масненко]. 
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54. Поліщук В. Відійшов у вічність письменник Василь Захарченко / В. 

Поліщук // Черкаський край. – 2018. – 12 грудня. – С. 7. 

 

Доктор філологічних наук, професор Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького повідомляє про те, що 5 грудня на 83-му 

році життя відійшла у вічність відома людина: черкаський письменник, 

публіцист, шістдесятник, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка 

Василь Захарченко. Подвижницька життєва позиція та творча праця 

письменника були відзначені орденом «За заслуги» 3-го ступеня, церковним 

орденом Св. Володимира, він став заслуженим працівником культури 

України.  

 

55. Як у Черкасах допомагали жертвам націонал-соціалізму // 

Черкаський край. – 2018. – 12 грудня. – С. 9. 

 

 У матеріалі йдеться про те, що цьогоріч 31 грудня завершується 

проект, який був розпочатий у Черкасах ще в 2017 році – «Допомога на дому 

та організація місць для зустрічей для 120 жертв націонал-соціалізму у 

Вінниці та Черкасах, залучення волонтерської молоді та надання 

індивідуальної допомоги».  

Проект здійснювався громадською організацією «Міжнародний фонд 

«Взаєморозуміння і толерантність» за фінансової підтримки Фонду «Пам’ять, 

відповідальність і майбутнє» (Німеччина) в рамках програми підтримки 

«Пожертви для жертв націонал-соціалізму».  

В усіх заходах активну участь брали студенти-волонтери навчально-

наукового інституту історії і філософії Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького.  

 

56. Викладачка з черкаського вишу стала однією з найактивніших 

жінок України // 7 Днів. – 2018. – 19 грудня. – С. 5. 

 

Викладачка, кординаторка Центру гендерної освіти Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького Наталія Байдюк стала 

однією з 500 найактивніших жінок України. Вона отримала запрошення до 

участі у Другому Всеукраїнському Жіночому Конгресі.  

За результатами зустрічі Конгрес визначив пріоритетні напрями 

політики рівних прав і можливостей в Україні на 2019 рік. Серед них: 

сприяння розширенню політичної та економічної участі жінок у суспільному 

житті, забезпечення принципу гендерної рівності у секторі безпеки і оборони 

та в правоохоронній діяльності, сприяння поширенню принципів рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків.  
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57. Конкурс «Мирна Україна» зібрав понад тисячу юних художників 

Черкащини //  Нова Доба. – 2018. – 20 грудня. – С. 5. 

 

Майже два з половиною місяці на всій території Черкаської області 

тривав конкурс дитячого малюнка «Мирна Україна», який організував 

Благодійний фонд мецената Людмили Русаліної «Разом» за підтримки 

управління освіти та науки Черкаської ОДА, щоб виявити талановиту молодь 

Черкащини  та надати їй максимальну допомогу. Юні таланти надіслали до 

участі в конкурсі 1200 картин у різних формах, форматах і техніках 

виконання.  

Оцінювали роботи учасників почесні члени журі: Віктор Афонін, 

заслужений художник України, доцент; Іван Бондар, народний художник 

України, професор ЧНУ; Тетяна Касян, заслужений художник України, 

доцент, завідувач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва ЧНУ; Віктор Олексенко, заслужений художник України, доцент; 

Іван Фізер, заслужений художник України, доцент та інші.  

 

58. Черкаський студент став срібним призером Чемпіонату світу // 

Акцент. – 2018. – 26 декабря. – С. 5. 

 

Студент навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та 

здоров’я Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

Сергій Корнусь здобув срібло на Чемпіонаті світу з військово-спортивних 

багатоборств.  

Змагання проходили у Харкові. Участь у них взяли представники 17 

країн.  

За словами спортсмена, професійно цим видом спорту він займається 4 

роки. Крім цього, грає у футбол та виступає в складі футбольної команди.   

 

59. Відомі черкащани про свої досягнення – професійні й особисті // 

Нова Доба. – 2018. – 27 грудня. – С. 8 – 9. 

 

Напередодні Нового року журналісти «Нової доби» розпитали відомих 

черкащан про їхні успіхи та досягнення цього року та плани на наступний.  

Олександр Черевко, ректор Черкаського національного університету ім. 

Б. Хмельницького розповів, що його досягнення нині нерозривно пов’язані з 

Черкаським національним університетом. Це й успішний набір студентів під 

час вступної кампанії, і престижний рейтинг світових університетів EECA 

Region Rankings Results 2019, до якого увійшов Черкаський національний, і 

досягнення наших науковців. За словами ректора, є кілька власних найбільш 

успішних проектів: відбудова пошкодженого пожежею навчального корпусу 

№ 4, ліцензування спеціальності «Медицина» галузі знань «Охорона 

здоров’я» та відкриття відповідного навчально-наукового підрозділу. У 

планах – завершити роботу з реалізації цих проектів. «Узагалі планів з 
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розвитку університету багато», –  говорить Олександр Володимирович. Він 

дотримується принципу «Нащо говорити там, де треба діяти?».  

[На фото – О. Черевко]. 

 

60. Відбулися змагання на честь Олександра Тканка // Нова Доба. – 

2018. – 27 грудня. – С. 15. 

 

У Черкасах відбувся 30-й традиційний Меморіал з легкої атлетики 

пам’яті колишнього ректора ЧНУ Олександра Тканка. Вперше цей 

спортивний турнір пам’яті видатної особи у Черкаському національному 

університеті було проведено в 1989 році з ініціативи кафедри спортивних 

дисциплін.  

Цьогоріч у змаганнях взяли участь понад 200 легкоатлетів із різних 

навчальних закладів, серед яких і  з Черкаського національного університету 

ім. Б. Хмельницького.   

За підсумками змагань перемогу здобули спортсмени ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького. Друге місце посіла команда Черкаського інституту 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Бронзові нагороди одержали 

представники Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка.  
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НА САЙТАХ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 
1. Викладачі ЧНУ відзначили День Військово-морських сил України 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/50068-vykladachi-chnu-vidznachyly-den-viyskovo-

morskykh-syl-ukrayiny.html.  – Назва з екрану.  – 03.07.2018 

 

Згідно з Указом президента України Петра Порошенка від 2015 року 

в першу неділю липня відзначається День Військово-морських сил України. 

Цього року до проведення урочистостей долучилися представники 

Черкаської обласної організації «Спілка офіцерів України». Серед них і 

викладачі Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького: доктор історичних наук, професор, капітан запасу Віталій 

Масненко та доцент кафедри військової підготовки, полковник Валерій 

Монастирський. 

  – Відзначення цього Дня має велике значення. Ми вкотре нагадуємо 

про важливість посилення обороноздатності нашої країни, а особливо тоді, 

коли перебуваємо в умовах гібридної війни, розв’язаної проти нашої держави 

агресивним сусідом – Російською федерацію. Україна як морська держава 

має в найкоротші терміни поновити боєздатність своїх Військово-морських 

сил. Для цього необхідно не тільки будувати нові кораблі і приймати на 

озброєння новітню зброю, але й проводити належну військово-патріотичну 

виховну роботу. Надзвичайно вагомим є і те, що громадськість також 

долучається до подібних заходів та не стоїть осторонь розбудови наших 

Військово-морських сил, – зазначив Віталій Масненко. 
 

2. У ЧНУ відкрили фотогалерею Івана Герасименка  

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/50034-u-chnu-vidkryly-fotogalereyu-ivana-

gerasymenka.html. – Назва з екрану. – 03.07.2018. 

 

На кафедрі фізики навчально-наукового інституту інформаційних та 

освітніх технологій Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького відкрилася фотогалерея старшого лаборанта Івана 

Герасименка. 

  Іван Дмитрович народився 11 лютого 1938 року в селі Гельмязові 

Золотоніського району Черкаської області. Після закінчення навчання у 

школі поступив у Черкаський технікум механізації і електрифікації 

сільського господарства, потім вступив в Черкаський державний 

педагогічний інститут на фізико-математичний факультет, де одержав 

кваліфікацію учителя фізики і технічної механіки. Після закінчення навчання 

працював на посаді старшого лаборанта кафедри фізики університету понад 

50 років. Займався лабораторіями механіки, молекулярної фізики та наукової 

фотографії. Був фотоаматором, членом фотоклубу «Славутич». Весь час 

https://novadoba.com.ua/50068-vykladachi-chnu-vidznachyly-den-viyskovo-morskykh-syl-ukrayiny.html.-
https://novadoba.com.ua/50068-vykladachi-chnu-vidznachyly-den-viyskovo-morskykh-syl-ukrayiny.html.-
https://novadoba.com.ua/50034-u-chnu-vidkryly-fotogalereyu-ivana-gerasymenka.html
https://novadoba.com.ua/50034-u-chnu-vidkryly-fotogalereyu-ivana-gerasymenka.html
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займався фотографією, був учасником обласних, республіканських та 

міжнародних фотоконкурсів, мав почесні грамоти та дипломи за активну 

участь в конкурсах любительських кінофільмів та фотовиставок. Його 

світлини друкувалися в газеті «Черкаський край». 

Захоплення художньою і документальною фотографією розширяло 

його погляд на навколишню дію. Щоб фотографія була глибокого мислення, 

Іван Дмитрович вмів побачити головну подію того, що відбувалося. Із життя 

Іван Дмитрович пішов 24 січня 2018 року. 

 

 3. Професор Черкаського національного університету взяла участь 

у низці міжнародних наукових заходів [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/64394-

profesor-cherkaskogo-natsionalnogo-vzjala-uchast-u-niztsi-mizhnarodnih-

naukovih-zahodiv. – Назва з екрану. – 04. 07. 2018;  

Професорка ЧНУ взяла участь у низці міжнародних наукових 

заходів [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/50064-profesorka-chnu-vzyala-uchast-u-nyzci-

mizhnarodnykh-naukovykh-zakhodiv.html. – Назва з екрану. – 04.07.2018. 

 

Весна-літо для викладачів Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького виявилися щедрими на плідні наукові 

мандрівки. Так, професор кафедри української літератури та 

компаративістики інституту української філології і соціальних комунікацій 

Людмила Ромащенко в межах професійного стажування взяла участь у низці 

міжнародних наукових заходів. За її словами, незабутнє враження  на 

учасників міжнародної конференції «Українська література в 

загальноєвропейському контексті» справив Ужгород, який зустрів квітучою 

сакурою. 

– Закарпатська область межує з трьома державами, тож цілком 

природно, що естафету підхопила сусідня Словаччина. Місто Кошіце 

славиться своїм університетом, що носить ім’я відомого діяча Йозефа 

Шафарика, оспіваного геніальним Тарасом Шевченком. Разом із молодим 

кандидатом філологічних наук Людмилою Ющенко, яка захистила 

дисертацію у спеціалізованій вченій раді нашого університету, ми також 

відвідали «Святая святих» для дослідника – бібліотеку. Відвідини міста 

Кошіце нагадали долю Олеся Гончара, який в роки війни звільняв словацьку 

землю і зустрів Перемогу у Празі. Словаки вдячні за своє звільнення, про що 

свідчать пам’ятники і меморіали. Про своє перебування у Празі (столиця 

тодішньої Чехословаччини) уже по війні Олесь Терентійович згадував: «Всі 

палаци ніби висять в повітрі... Частина освітленого міста в повітрі, серед 

темної ночі, – ділиться спогадами Людмила Ромащенко. 

Професор Черкаського національного також відвідала представницький 

форум у Кракові, на якому розглядалися проблеми економічного, соціально-

http://procherk.info/news/7-cherkassy/64394-profesor-cherkaskogo-natsionalnogo-vzjala-uchast-u-niztsi-mizhnarodnih-naukovih-zahodiv
http://procherk.info/news/7-cherkassy/64394-profesor-cherkaskogo-natsionalnogo-vzjala-uchast-u-niztsi-mizhnarodnih-naukovih-zahodiv
http://procherk.info/news/7-cherkassy/64394-profesor-cherkaskogo-natsionalnogo-vzjala-uchast-u-niztsi-mizhnarodnih-naukovih-zahodiv
https://novadoba.com.ua/50064-profesorka-chnu-vzyala-uchast-u-nyzci-mizhnarodnykh-naukovykh-zakhodiv.html
https://novadoba.com.ua/50064-profesorka-chnu-vzyala-uchast-u-nyzci-mizhnarodnykh-naukovykh-zakhodiv.html
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політичного, культурологічного плану. До участі у форумі було запрошено 

близько двох тисяч учасників з усіх європейських країн. 

Своєрідним підсумком наукових зібрань став ІХ Міжнародний конгрес 

МАУ (Міжнародна асоціація україністів), який відбувся в Києві. Міжнародні 

форуми засвідчили: наукова спільнота ділиться власними набутками, 

знаннями, досвідом, намагається спільними зусиллями вирішити теоретичні і 

практичні проблеми, що назріли. 

 

4. Викладачі ЧНУ активно співпрацюють з відділом автоматизації 

та керування Університету Валенсьєна  [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/64511-

vikladachi-chnu-aktivno-spivpratsjujut-z-viddilom-avtomatizatsiyi-ta-keruvannja-

universitetu-valensena. – Назва з екрану. – 08.07.2018. 

 
Кафедра алгебри і математичного аналізу Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького співпрацює з відділом автоматизації та 
керування Лабораторії промислових і за участі людини систем автоматичного 
керування, машинобудування й інформатики (LAMIH, Університет 
Валенсьєна і Ено-Камбрезі, Франція). Заплановано спільні наукові 
дослідження, відкриття і спільне керівництво магістерськими роботами за 
спеціальністю 111 Математика та кандидатськими дисертаціями.  

На запрошення керівника французької групи Мохамеда Джемая 
співробітник кафедри алгебри та математичного аналізу Сергій Бабенко 
допомагав вирішити задачу консенсусу при наявності перешкод у зв’язку. 
Успіху вдалося досягти, застосувавши теорію динамічних рівнянь на часових 
шкалах. Тож французькі дослідники зацікавлені у спільних проектах з 
черкаськими науковцями, а також підготовці фахівців, адже дослідження 
динамічних рівнянь на часових шкалах є відносно молодим напрямом, а 
кафедра алгебри та математичного аналізу має двох спеціалістів в цій галузі – 
Сергія Бабенка і Віталія Слинька. 

Наукова група ROC (Robustness, observability and controllability) відділу 
автоматизації та керування, очолювана професором Мохамедом Джемаєм, 
працює над різними задачами теорії керування і, зокрема, займається задачею 
консенсусу в мультиагентних системах особливого типу, в яких комунікація, 
тобто обмін інформацією, між певними агентами здійснюється за наявності 
перешкод в зв’язку. Мультиагентна система – це система, яка складається з 
деякої кількості однакових керованих об’єктів (агентів): колісних роботів, 
дронів і т. п.  

 

5. На базі Черкаського національного університету діє пункт 

реєстрації електронних заяв [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. 

– Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/64539-na-bazi-

cherkaskogo-natsionalnogo-universitetu-die-punkt-reestratsiyi-elektronnih-zajav.–  

Назва з екрану. – 09.07.2018. 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького допомагають абітурієнтам створити електронний кабінет. 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/64511-vikladachi-chnu-aktivno-spivpratsjujut-z-viddilom-avtomatizatsiyi-ta-keruvannja-universitetu-valensena
http://procherk.info/news/7-cherkassy/64511-vikladachi-chnu-aktivno-spivpratsjujut-z-viddilom-avtomatizatsiyi-ta-keruvannja-universitetu-valensena
http://procherk.info/news/7-cherkassy/64511-vikladachi-chnu-aktivno-spivpratsjujut-z-viddilom-avtomatizatsiyi-ta-keruvannja-universitetu-valensena
http://procherk.info/news/7-cherkassy/64539-na-bazi-cherkaskogo-natsionalnogo-universitetu-die-punkt-reestratsiyi-elektronnih-zajav
http://procherk.info/news/7-cherkassy/64539-na-bazi-cherkaskogo-natsionalnogo-universitetu-die-punkt-reestratsiyi-elektronnih-zajav
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Тут діє пункт, де вступникам надають консультації та детально роз’яснюють, 

як правильно здійснити електронну реєстрацію, інформують у навчальному 

закладі.  

За словами першого проректора ЧНУ імені Б. Хмельницького Василя 

Мойсієнка, уже в перший день відповідними послугами скористалося понад 

20 абітурієнтів Черкаської області. 

– Зараз ми можемо говорити про початок технічної вступної кампанії. 

Електронна реєстрація може здійснюватися у будь-який зручний для 

абітурієнта час та у віддаленому доступі. Якщо ж за якихось причин 

вступник не може створити електронний кабінет, то представники 

Черкаського національного університету можуть допомогти йому. У такий 

спосіб абітурієнти мають можливість обрати ті освітні програми, які їм 

пропонує університет. Уже другий рік поспіль ми користуємося новим 

програмним забезпеченням, яке забезпечує контроль всіх етапів вступної 

кампанії. Тож сподіваємося, що і надалі система працюватиме гармонійно, не 

зважаючи на великий потік вступників, які реєструють електронні кабінети, – 

зазначив Василь Миколайович. 

Нагадаємо, що пункт реєстрації електронних заяв знаходиться в НК №1 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, за 

адресою: місто Черкаси, бульвар Шевченка, 81, 203 аудиторія. Для того, щоб 

створити електронний кабінет абітурієнту слід мати: електронну пошту, 

сертифікат із результатами ЗНО, атестат, додаток до атестата та фото (3×4). 

 

6. В ЧНУ обговорили основні завдання вступної кампанії 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/50278-v-chnu-obgovoryly-osnovni-zavdannya-vstupnoyi-

kampaniyi.html. – Назва з екрану. – 11.07.2018. 

 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького відбулася розширена нарада відбіркових комісій.  

Відкрив засідання голова приймальної комісії, ректор Черкаського 

національного Олександр Черевко. Під час виступу Олександр 

Володимирович наголосив на важливості перебігу та результативності 

вступної кампанії для роботи університету протягом навчального року. 

Також ректор звернув увагу, що кожен працівник повинен бути 

відповідальним, виважено приймати рішення, діяти у межах професійної 

компетенції та керуватися правилами прийому. 

Про особливості проведення вступної кампанії 2018 року, освітні 

ступені, за якими здійснюється прийом заяв, специфіку нарахування 

додаткових балів та прийом документів доповіла відповідальний секретар 

приймальної комісії Людмила Смалиус. 

У свою чергу заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

Олександр Сокуренко ознайомив присутніх з категоріями вступників, які 

мають право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі. За його 
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словами, до таких категорій належать діти-сироти, учасники бойових дій, 

особи з інвалідністю та інші.  

 

7. Абітурієнти розповіли, чому обрали Черкаський національний 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/50342-abituriyenty-rozpovily-chomu-obraly-cherkaskyy-

nacionalnyy.html. – Назва з екрану. – 13.07.2018. 

 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького розпочався прийом документів для вступу в заклад вищої 

освіти. Відповідальний секретар приймальної комісії Людмила Смалиус 

запевнила, що в університеті створено всі умови для сприяння вибору 

спеціальності та подачі документів абітурієнтами.  

 – Зранку стало помітно, що попитом користуються такі спеціальності як 

психологія, журналістика, соціальна педагогіка, дошкільна та початкова 

освіта, туризм, економіка та право, — зазначила Людмила Никифорівна. 

Аби подати документи для вступу, до Черкаського національного 

приїжджають абітурієнти з усієї області. Тальнівчанка Марина завжди мріяла 

про професію журналіста, тому вже в перший день вирішила подавати 

документи на спеціальність. 

 – Журналістика – це завжди актуально, це змога бути в центрі подій. 

Сподіваюся, що стану студенткою Черкаського університету і зможу глибше 

і ґрунтовніше вивчати особливості професії та проходити практику у відомих 

засобах масової інформації», – зазначає дівчина. 

Канівчанин Максим поки не знайшов єдиного рішення. Хлопець подає 

документи відразу на декілька спеціальностей, зокрема, в навчально-наукові 

інститути економіки й права та історії й філософії. 

Вікторія зі Сміли вирішила подавати документи до інституту 

педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва. Дівчина переконана, що 

у стінах Черкаського національного отримає якісну освіту та зможе всебічно 

розвиватися. 

Реалізувати плани бути істориком вирішив Олег. Абітурієнт 

розповідає, що з дитинства мріяв навчатися за обраною спеціальністю, тож 

нині хлопець надіється стати студентом ЧНУ і повністю зануритися в 

науковий світ. 

Випускниця Вікторія приїхала подавати документи до ЧНУ, аби 

продовжити сімейну традицію.  

– У мене мама і тато психологи, тому я особливо і не замислювалася, 

куди буду вступати. Мені завжди подобалася ця спеціальність, адже 

психолог – це цікава та потрібна професія. Але на відмінну від своїх батьків, 

хочу пов’язати майбутнє із військовою психологією, – ділиться планами 

абітурієнтка. 

Більшість майбутніх студентів розповіли, що вирішили подавати 

документи до Черкаського національного за порадами знайомих та друзів. 
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Зокрема, порадою подруги скористалася Альона із Черкас. Дівчина 

розповіла, що вступати до інституту іноземних мов їй порадила подруга, 

запевнивши, що в університеті є всі умови для досконалого вивчення 

іноземної мови, закордонного стажування та реалізації власного потенціалу. 

Частина абітурієнтів стверджує, що самостійно визначилися з закладом та 

професією.  

 

8. ЧНУ запрошує на навчання художників і дизайнерів 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/50409-chnu-zaproshuye-na-navchannya-khudozhnykiv-i-

dyzayneriv.html. – Назва з екрану. – 16.07.2018. 

 

Викладачі навчально-наукового інституту педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва ЧНУ запрошують абітурієнтів на навчання. 

Навчання в інтитуті передбачає підготовку фахівців для роботи в галузі 

професійної освіти: художні школи, дизайн-студії, коледжі, мистецькі студії, 

вищі навчальні заклади. Студенти набувають навичок з різних видів 

декоративного мистецтва, дизайну меблів. Проектують приміщення різного 

призначення, розробляють малі архітектурні форми, створюють художні 

твори декоративного мистецтва та застосовують їх в оздобленні інтер`єру.  

 

9. В ЧНУ відбулося вручення сертифікатів  слухачам курсів 

підвищення кваліфікації [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://novadoba.com.ua/50411-v-chnu-vidbulosya-vruchennya-

sertyfikativ-slukhacham-kursiv-pidvyschennya-kvalifikaciyi.html. – Назва з 

екрану. – 16.07.2018. 

 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького відбулося вручення сертифікатів слухачам курсів 

підвищення кваліфікації «Арт-терапія як метод надання допомоги при 

психотравмі» та «Психологічне консультування психодраматичними 

методами». Навчання проводилися впродовж шести місяців в Інституті 

післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького у тісній співпраці з психологічним факультетом.  

Засновником курсів є доцент кафедри психології, глибинної корекції та 

реабілітації, кандидат психологічних наук Ірина Сергієнко. Навчання 

відвідували студенти психологічного факультету, практикуючі психологи та 

здобувачі другої вищої освіти. Під час курсів слухачі опрацювали науково-

теоретичні основи арт-терапії та психодрами, ознайомилися з різними 

методиками надання психологічної допомоги та застосовуванням їх на 

практиці. З врученням сертифікатів випускників привітали перший 

проректор Василь Мойсієнко, директор Інституту післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки Вікторія Білик, методист інституту Марина 

Виноградова, керівник і організатор курсів Ірина Сергієнко. 
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10. Студенти-археологи ЧНУ в Трахтемирові проходять польову 

практику [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/50547-studenty-arkheology-chnu-v-trakhtemyrovi-

prokhodyat-polovu-praktyku.html. – Назва з екрану. – 20.07.2018. 

 

Студенти-археологи Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького проходять польову практику на території 

Трахтемирова. 

— На території Трахтемирівського заповідника відклалися культурні 

шари багатьох поколінь наших пращурів. Велику цікавість викликають 

пам’ятки, пов’язані з одним із найбільших в Європі скіфських городищ. Та 

ще більшу цінність мають чисельні артефакти, пов’язані з історією козацтва. 

Адже саме в Трахтемирові містився перший осередок козацтва. Тут 

зберігалися клейноди, даровані польським королем Стефаном-Баторієм, були 

розташовані козацька казна та артилерія. Ще через сотню років на цьому 

місці містився козацький шпиталь, який надавав допомогу пораненим та 

немічним. Археологічна експедиція навчально-наукового інституту історії і 

філософії на території Трахтемирова є частиною великого проекту 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, у 

межах якого заплановано ряд науково-просвітницьких заходів, — зазначає 

професор ННІ історії і філософії Анатолій Морозов. 

 Також за словами Анатолія Георгійовича, університет цього року 

спільно з Інститутом археології Національної академії наук започаткував 

Міжнародну літню археологічну школу. Нині її учасники вже зробили цікаві 

відкриття.  

 

11. Черкаський спортсмен здобув «золото» чемпіонату України з 

легкої атлетики [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/64933-cherkaskij-sportsmen-

zdobuv-zoloto-chempionatu-ukrayini-z-legkoyi-atletiki. – Назва з екрану. – 

24.07.2018. 

 

Чемпіонат України з легкої атлетики, командний чемпіонат України з 

легкоатлетичних багатоборств приймав Луцьк з 18 по 21 липня 2018 року. 

Честь Черкаської області захищали шістнадцять спортсменів. 

Переконливу перемогу та «путівку» на чемпіонат Європи виборов 

Денис Нечипоренко у вправі 400 м з бар’єрами. 

 – Одна з головних перемог сталася сьогодні на чемпіонаті України, –

 коментує свій виступ Денис. 

 

12. Монографію викладачів ЧНУ внесено до каталогу Бібліотеки 

Конгресу США [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/65047-monografiju-vikladachiv-chnu-

vneseno-do-katalogu-biblioteki-kongresu-ssha. – Назва з екрану. – 29. 07. 2018; 

https://novadoba.com.ua/50547-studenty-arkheology-chnu-v-trakhtemyrovi-prokhodyat-polovu-praktyku.html
https://novadoba.com.ua/50547-studenty-arkheology-chnu-v-trakhtemyrovi-prokhodyat-polovu-praktyku.html
http://procherk.info/news/7-cherkassy/64933-cherkaskij-sportsmen-zdobuv-zoloto-chempionatu-ukrayini-z-legkoyi-atletiki
http://procherk.info/news/7-cherkassy/64933-cherkaskij-sportsmen-zdobuv-zoloto-chempionatu-ukrayini-z-legkoyi-atletiki
http://procherk.info/news/7-cherkassy/65047-monografiju-vikladachiv-chnu-vneseno-do-katalogu-biblioteki-kongresu-ssha
http://procherk.info/news/7-cherkassy/65047-monografiju-vikladachiv-chnu-vneseno-do-katalogu-biblioteki-kongresu-ssha


38 

 

Монографію викладачів ЧНУ внесено до каталогу Бібліотеки 

Конгресу США [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/50798-monografiyu-vykladachiv-chnu-

vneseno-do-katalogu-biblioteky-kongresu-ssha.html. – Назва з екрану. – 

27.07.2018. 

 

Монографію викладачів Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького, присвячену сучасному станові і перспективам математичної 

освіти, внесено до каталогу Бібліотеки Конгресу США.  

Монографія «Current status and prospects of mathematical education» 

видана навесні 2018 року в Угорщині за сприяння Угорського наукового 

товариства Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastem 

Europe. Це вже друга монографія з проблем математичної освіти за редакцією 

Ніни Тарасенкової, професора ЧНУ. Видання побачило світ у видавництві 

Угорського наукового товариства. 

Над розробкою монографії «Current status and prospects of mathematical 

education» працював міжнародний авторський колектив, до складу якого 

увійшли: представник Академії наук Болгарії (професор Борислав Лазаров), 

викладачі навчально-наукового інституту інформаційних та освітніх 

технологій ЧНУ (професори Ніна Тарасенкова та Ірина Акуленко, доценти 

Микола Третяк і Юрій Лещенко), випускники докторантури й аспірантури 

ЧНУ (доктори педагогічних наук Ірина Лов’янова і Лариса Голодюк, 

кандидати педагогічних наук Ірина Василенко і Вадим Кірман), багаторічні 

партнери кафедри математики та методики навчання математики ЧНУ з 

інших ЗВО України (професори Тетяна Крилова, Ольга Чашечникова і 

Катерина Власенко, кандидати педагогічних наук Зоряна Чухрай, Ірина Сітак 

і Євген Бобилєв). 

 

13. У ЧНУ – перший випуск кафедри військової підготовки 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/65131-u-chnu-pershij-vipusk-kafedri-

vijskovoyi-pidgotovki. – Назва з екрану. – 01.08.2018. 

 

Кафедра військової підготовки Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького відсвяткувала перший випуск. На 

базі однієї з військових частин у місті Черкаси 96 хлопців і дівчат урочисто 

склали Присягу на вірність українському народу. За два роки навчання в 

Черкаському національному студенти опанували стройові прийоми та 

Статути Збройних сил України, тактичні прийоми ведення бойових дій, 

вивчили новітні зразки військової техніки та зброї, навчилися працювати з 

особовим складом військового підрозділу.  

Випускники кафедри військової підготовки мали змогу під час 

польових виїздів удосконалювати свої навички з вогневої підготовки, 

топографії, експлуатації бронетанкової техніки та озброєння, військової 

https://novadoba.com.ua/50798-monografiyu-vykladachiv-chnu-vneseno-do-katalogu-biblioteky-kongresu-ssha.html
https://novadoba.com.ua/50798-monografiyu-vykladachiv-chnu-vneseno-do-katalogu-biblioteky-kongresu-ssha.html
http://procherk.info/news/7-cherkassy/65131-u-chnu-pershij-vipusk-kafedri-vijskovoyi-pidgotovki
http://procherk.info/news/7-cherkassy/65131-u-chnu-pershij-vipusk-kafedri-vijskovoyi-pidgotovki
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психології. Практичні заняття допомогли студентам успішно скласти 

підсумкові державні іспити та здобути військову спеціальність. Тепер після 

складання Присяги наказом Міністра оборони України їм буде надано 

первинне військове звання молодший лейтенант запасу. 

 

 14. До ЧНУ вступив абітурієнт з балом 200 [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/51023-do-

chnu-vstupyv-abituriyent-z-balom-200.html. – Назва з екрану. – 06.08.2018. 

 

До Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького продовжує приїздити молодь, аби подати оригінали 

документів та підтвердити своє бажання здобути освітній ступінь 

«бакалавр». З конкурсним балом 200 до закладу вищої освіти вступив 

випускник Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. 

Шевченка Максим Попов. Хлопець обрав спеціальність «Історія та 

археологія». Каже, що любов до історичної науки йому ще в дитинстві 

прищепила бабуся. Максим був активним учасником Малої академії наук 

України та різноманітних олімпіад. 

– Уже з 8 класу я брав участь у Малій академії наук України за 

напрямком «історія та археологія». Тоді я остаточно вирішив, що оберу саме 

професію історика, – зазначає випускник. Хлопець також розповів, що 

завжди хотів навчатися у Черкаському національному, а найвищий 

конкурсний бал не став причиною обирати столичні виші, тому що цей 

університет дасть можливість для саморозвитку та самовдосконалення. За 

допомогою кваліфікованих фахівців тут можна з успіхом опанувати 

теоретичний матеріал та стати фахівцем в історичній галузі. 

 

 15. Викладач Черкаського національного гідно представив 

Україну на чемпіонаті Європи [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 

дані.  – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/65269-vikladach-

cherkaskogo-natsionalnogo-gidno-predstaviv-ukrayinu-na-chempionati-evropi. – 

Назва з екрану. – 08.08.2018. 

 
50,26 секунд, найкращий результат сезону, перемога у забігу і вихід до 

півфіналу з бігу на 400 метрів з бар’єрами – такий підсумок виступу 
викладача навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та 
здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького Дениса Нечипоренка у першому колі на чемпіонаті Європи з 
легкої атлетики, який 6 серпня почався у Берліні. Детальніше про враження 
спортсмена читайте в інтерв'ю. 

 – Я біжу в 14 кроків, а суперники, які бігли зі мною, лідери – у 13. 

Першу половину дистанції я трішки програю їм, оскільки вони біжать 

швидше, але на другій набігаю. Моя сильна сторона зараз – відрізок, 

починаючи з восьмого бар’єру і фінішна пряма. Я відчув, що можу виграти 

забіг, включився після дев’ятого бар’єру і зробив це. 

https://novadoba.com.ua/51023-do-chnu-vstupyv-abituriyent-z-balom-200.html
https://novadoba.com.ua/51023-do-chnu-vstupyv-abituriyent-z-balom-200.html
http://procherk.info/news/7-cherkassy/65269-vikladach-cherkaskogo-natsionalnogo-gidno-predstaviv-ukrayinu-na-chempionati-evropi
http://procherk.info/news/7-cherkassy/65269-vikladach-cherkaskogo-natsionalnogo-gidno-predstaviv-ukrayinu-na-chempionati-evropi
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  – Ми якось говорили з вами про підготовку, а саме про те, що є 

бар’єристи, які готуються через 400 метрів, ви ж це робили через 800. 

Продовжуєте працювати за цією схемою? 

– Зараз, навпаки, трішки менше бігаємо 800 і 1000 метрів, натомість 

більший акцент робимо саме на спринт, адже це моє слабке місце. Крім того 

цього року вперше був на зборах у горах: восени і весною їздив у Яблуницю 

Івано-Франківської області. Осінній збір ми вирішили спробувати провести 

для того, щоб перевірити, наскільки це мені підходить. Не хотіли ризикувати 

перед основним видом. І виступаючи взимку, весь сезон відчував після цього 

заряд. Так само і зараз. Не хочу наврочити, але поки що це найкращий сезон 

у моїй кар’єрі. І я дуже задоволений самопочуттям у ці три місяці. 

— Ви спринтер, ще й бар’єрист. У Яблуниці ж немає стадіону, 

принаймні такого, який потрібен для вашого виду. Як ви тренувалися? 

— Стадіону у Яблуниці немає. Ми там були три тижні, у перший ще й 

снігу по коліна насипало. Готувалися, стрибаючи у земляні гірки – вони там є 

різні і різного підйому; також бігали по асфальту. І хочу сказати, що після 

цього не було болю ані в колінах, ані в спині. Можливо, там м’який асфальт. 

Звісно, надто високих швидкостей там теж не було, але об’єми значні, проте 

організм витримав і це принесло свої плоди. 

— А на якій частині дистанції найбільше відчуваються плоди 

роботи над швидкісними відрізками? 

— На першій. У мене з цим були проблеми. Навіть якщо раніше я теж 

починав 22,2 секунди, то для цього мені потрібно було докладати більше 

зусиль. Зараз можу бігти вільніше і зберегти більше сил на фініші. 
— Нещодавно ви стали татом. Це надало додаткового стимулу для 

тренувань і високих результатів? 
— Мені говорили про те, що це все може заважати, навіть радили спати 

в окремих кімнатах з дитиною. Але особисто для мене це надзвичайно 
великий заряд. Навіть коли приходжу стомлений з тренування, беру Артема 
на руки, то відчуваю, як виділяються ендорфіни, відчуваю всі ці емоції і 
швидко відновлююся. 

Черкаський національний вітає Дениса Нечипоренка та бажає йому 
подальших успіхів! 

 

16. ЧНУ розвиває співпрацю із канадським унівнерситетом у сфері 

соціальної роботи [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані.  – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/51243-chnu-rozvyvaye-spivpracyu-iz-

kanadskym-universytetom-u-sferi-socialnoyi-roboty.html. – Назва з екрану. – 

14.08.2018. 

 

Університет Томпсон Ріверс, що є одним із провідних закладів вищої 

освіти Канади, готовий співпрацювати з Черкаським національним 

університетом імені Богдана Хмельницького. Це засвідчив під час свого 

візиту до Черкаського національного професор канадського університету 

Олександр Кондрашов. Олександр Кондрашов – випускник Львівської 

https://novadoba.com.ua/51243-chnu-rozvyvaye-spivpracyu-iz-kanadskym-universytetom-u-sferi-socialnoyi-roboty.html
https://novadoba.com.ua/51243-chnu-rozvyvaye-spivpracyu-iz-kanadskym-universytetom-u-sferi-socialnoyi-roboty.html
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політехніки, який навчався в магістратурі й докторантурі в Канаді і вже 10 

років викладає там соціальну роботу.  

Викладачі кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки 

Черкаського національного та її завідувач Світлана Архипова три роки 

співпрацюють із канадським науковцем. Він неодноразово читав лекції та 

проводив семінари для українських колег за допомогою скайп-зв’язку. 

Започатковано було ряд спільних проектів. 

Під час візиту до України канадський професор побував і в ЧНУ, 

зустрівся з черкаськими колегами та ректором Олександром Черевком. 

– Наша команда постійно працює над тим, щоб університет був 

привабливий для студентів, щоб освітні послуги були якісні і відповідали 

вимогам часу. Показовим у цьому є навчально-науковий інститут педагогіки, 

соціальної роботи і мистецтва, де вже 20 років діє кафедра соціальної роботи 

і соціальної педагогіки. Спеціальності, яким навчають в інституті, 

користуються популярністю в абітурієнтів, – поінформував гостя ректор. 

На зустрічі йшлося про вищу освіту України й Канади, про особливості 

вступу й здобуття фаху в обох країнах. Олександр Черевко розповів про те, 

що українська система вищої освіти активно реформується. Вищі навчальні 

заклади вдосконалюють свої навчальні програми, зважаючи на потреби 

ринку праці. Працюють також над розширенням міжнародної співпраці, 

пошуком зарубіжних партнерів. Тому науковці ЧНУ зацікавлені в співпраці з 

Університетом Томпсон Ріверс. 

Учасники зустрічі, серед яких проректор з наукової, інноваційної та 

міжнародної діяльності Сергій Корновенко, директор ННІ педагогічної 

освіти, соціальної роботи і мистецтва Тимофій Десятов, завідувач кафедри 

Світлана Архипова обговорили напрями цієї співпраці. 

 

17. Професор зі США навчатиме студентів ЧНУ [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/51279-profesor-iz-ssha-navchatyme-studentiv-chnu.html. 

– Назва з екрану. – 15.08.2018. 

 
До Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького прибув новий викладач зі Сполучених Штатів Америки, який 
є представником урядового агентства «Корпус Миру» – професор Джонсон. 
Протягом наступного навчального року він викладатиме англійську мову 
студентам навчально-наукового інституту іноземних мов.  

Окрім цього, професор Джонсон є фахівцем із багатьох спеціальностей: 

міжнародне право, міжнародні відносини, філософія тощо. Тому своїм 

закордонним досвідом із цих спеціальностей науковець також ділитиметься 

зі студентами ЧНУ під час додаткових лекційних занять. 

– Університет імені Богдана Хмельницького підтримує тісні зв’язки з 

Корпусом миру. Також адміністрація університету зацікавлена в тому, щоб 

до нашого навчального закладу приїздили викладачі високого рівня. Саме 

така співпраця дозволяє обмінюватися досвідом та отримувати нову 

https://novadoba.com.ua/51279-profesor-iz-ssha-navchatyme-studentiv-chnu.html
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інформацію. Переконаний, що під час перебування в Україні у Вас буде 

можливість краще пізнати нашу культуру, традиції, познайомитися з 

сучасною молоддю та українським студентством загалом, – звернувся до 

гостя проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Сергій 

Корновенко. 

У свою чергу викладач із США зазначив, що буде радий попрацювати в 

Україні, зокрема, в Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького. За його словами, це можливість сформувати уявлення про 

життя українців. Із роботою навчального-наукового інституту іноземних мов 

закордонного професора ознайомила директор Людмила Швидка. Людмила 

Володимирівна розповіла про освітній процес в інституті, про роботу кафедр, 

а також познайомила з викладачами. Майбутні колеги висловили побажання 

щодо співпраці та реалізації спільних проектів з американським науковцем. 

Натомість професор Джонсон зазначив, що готовий працювати, розвиватися, 

пізнавати нове. 

 

 18. Працівники ЧНУ взяли участь у заходах із нагоди 

заснування Товариства Костянтина Паустовського [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/51332-

pracivnyky-chnu-vzyaly-uchast-u-zakhodakh-iz-nagody-zasnuvannya-tovarystva-

kostyantyna-paustovskogo.html. – Назва з екрану. – 17.08.2018. 

 

Працівники Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького взяли участь в урочистостях з нагоди відкриття 

меморіального знака в Санжейці на Одещині, де жив і творив російський 

письменник українського походження Костянтин Георгійович Паустовський. 

Відкриття приурочили до двадцятип’ятиріччя заснування Товариства 

Костянтина Паустовського в Одесі. 
За словами учасниці заходу, професора кафедри української літератури 

та компаративістики ННІ української філології та соціальних комунікацій 
Людмили Ромащенко, уже багато років поспіль триває плідна творча 
співпраця між Одеським музеєм Паустовського і створеним на базі 
Черкаського національного університету Клубом Костянтина Паустовського. 

– Костянтин Паустовський – це відомий усьому світові письменник, 

номінант на Нобелівську премію, нащадок гетьмана Сагайдачного. Його 

дитинство пройшло в Черкасах, про що з любов’ю і ніжністю оповідається в 

найкращому творі письменника «Повісті про життя»: «Поездки в Черкассы и 

Городище были в моем детстве праздниками, а будни начинались в Киеве, на 

Святославской улице, где в сумрачной и неуютной квартире проходили 

длинные зимы…». Ми також довідалися, що видано українською мовою його 

казки, на які з нетерпінням чекають найменші читачі, – підсумувала 

Людмила Іванівна.  

Приємною несподіванкою під час заходу стала презентація матеріалів 

конференцій, присвячених творчості письменника. Викладачі і студенти ЧНУ 

були постійними учасниками цих заходів. 

https://novadoba.com.ua/51332-pracivnyky-chnu-vzyaly-uchast-u-zakhodakh-iz-nagody-zasnuvannya-tovarystva-kostyantyna-paustovskogo.html
https://novadoba.com.ua/51332-pracivnyky-chnu-vzyaly-uchast-u-zakhodakh-iz-nagody-zasnuvannya-tovarystva-kostyantyna-paustovskogo.html
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 19. ЧНУ увійшов у десятку вишів, котрі реалізовуватимуть 

проект ERASMUS+ [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/51442-chnu-uviyshov-u-10-ku-vuziv-kotri-

realizovuvatymut-proekt-erasmus.html. – Назва з екрану. – 21.08.2018. 

 

Серед 10 вишів з різних областей України котрі реалізовуватимуть 

проект європейської програми Erasmus+ КА2 напрям Capaсity Building in 

Higher Education «Журналістська освіта задля демократії в Україні» є 

Черкаський національнимй університет імені Богдана Хмельницького. За 

результатами проекту учасники мають представити на розгляд Міністерства 

освіти і науки України Національні рекомендації щодо впровадження 

оновлених програм у вишах країни. Загальний бюджет проекту склав близько 

800 тис. євро.  

Учасниками проекту також є фахівці іноземних вишів (Великобританія, 

Польща, Ірландія, Швеція) та професійних організацій (Великобританія, 

Австрія, Нідерланди, Україна). Так, дослідники з'ясують, як підвищити якість 

бакалаврських і магістерських програм із журналістики до стандартів ЄС, 

сприяти працевлаштуванню студентів за фахом, просувати медіаграмотність 

у суспільстві, а також налагодити міжнародну мобільність. У межах проекту 

також планується удосконалити оснащення лабораторій факультетів 

журналістики України – надати сучасне відеообладнання, комп’ютерне 

устаткування, спецтехніку тощо. 

 

20. Науковці ЧНУ перемогли у тендері на обстеження об’єктів 

природно-заповідного фонду [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/65553-naukovtsi-chnu-

peremogli-u-tenderi-na-obstezhennja-obektiv-prirodno-zapovidnogo-fondu. – 

Назва зекрану. – 21.08.2018. 

 

Науковці ННІ природничих наук Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького перемогли у тендері Черкаської 

ОДА на обстеження об’єктів природно-заповідного фонду двох районів 

Черкаської області.  

На замовлення управління екології та природних ресурсів Черкаської 

ОДА фахівці-екологи й біологи ННІ природничих розпочали реалізацію 

проекту «Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню природних комплексів, територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду». Він передбачає всебічне обстеження 

природно-заповідного фонду Черкаського та Чигиринського районів нашої 

області. 
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21. Яке воно, життя у гуртожитку? [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/51439-yake-

vono-zhyttya-u-gurtozhytku.html. – Назва з екрану. – 22.09.2018. 

 

Незабаром розпочнеться навчальний рік. Студенти, аспіранти й 

викладачі – чимало з них проживають у гуртожитках черкаських вишів. І для 

багатьох із них – це ціла епоха життя. Кореспонденти «Нової Доби» 

поспілкувалися із мешканцями гуртожитків та виділили п’ять «Чому?» все ж 

варто спробувати пожити там.  

Знайомство з людьми, що надихають на доленосні ідеї 

Олександр Дубина, вихователь гуртожитку № 2 Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького: 

– Спочатку я вчився на викладача філософських дисциплін, а в 2014 

році вступив до аспірантури за спеціальністю релігієзнавство. Після навчання 

мені запропонували роботу виховником у гуртожитку і я вирішив 

спробувати. Студентство, як на мене, одне із найбурхливіших періодів життя. 

Оцінити його однозначно не можна, адже тоді ти ще без досвіду, але навколо 

чимало речей, які надихають. Я постійно перебував у пошуках нових 

можливостей, перспектив. Навіть зараз це мене стимулює і змушує не 

розслаблятися. Найбільше тоді на мене вплинуло навчання, я багато 

переосмислив і відкрив для себе, змінив ставлення до деяких речей. Я 

вдячний студентству за своє захоплення музикою, адже на третьому курсі 

купив гітару і тоді знайшлися люди, які мене підтримали і підштовхнули до 

створення гурту «Сонце в кишені». Разом із студентською радою в 

гуртожитку ми організовували квартирники, де кожен охочий міг прийти і 

зіграти, поспівати або просто послухати музику. Також у нас діяв клуб 

англійської мови. На жаль, активної молоді, яка брала б участь в організації, 

заохочувала інших – замало, тому поки що їхня діяльність призупинена. 

Ініціатива має йти від студентів, у реалізації якихось їхніх проектів я готовий 

допомогти. Іноді ми влаштовуємо спільні вечірки приурочені якомусь святу, 

але чистота поверхів від цього страждає. Під час літнього періоду мешканці 

гуртожитку прибирають, де необхідно, фарбують, тобто приводять кімнати в 

належний стан перед новим навчальним роком. Питання в організації 

якихось заходів полягає у взаємодії активістів та студентської ради. Переді 

мною ж є певні обов’язки, я маю контролювати, щоб був порядок: як у 

санітарному плані, так і у вихованості та повазі до тих, хто живе і працює в 

гуртожитку. Якщо у якійсь мірі це буде досягнуто, тоді можна робити і 

реалізовувати якісь проекти. Руйнуються соціальні маски 

Оксана Вертипорох, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української літератури та компаративістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, мешканка гуртожитку № 5:  

– Під час навчання в Черкаському державному університеті на 

факультеті української філології я жила в гуртожитку. Вже на аспірантурі я 

отримала однокімнатну квартиру у сімейному блоці, а після захисту 
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дисертації і народження двох дітей – двохкімнатну квартиру цього ж 

гуртожитку. Із переваг можу виокремити: комфорт, тиша (незважаючи на 

сусідство із студентами), помірні ціни та невелика відстань до місця роботи. 

Звичайно, студентське життя було веселішим та екстремальним. Стан 

гуртожитків на кінець 90-х - поч. 2000-х не задовольняв умов комфортного 

прожиття: занедбані кухні без ремонтів із старою сантехнікою, благенькі 

ліжка і столи в кімнатах. На кухні часто працювала лише одна комфорка, 

тому їжу доводилось готувати в коридорі або кімнаті на власній 

електроплитці. Пропускна система гуртожитків була слабкою. Часто візитери 

з Казбету серйозно заважали життю студентства. Зараз ситуація змінилася і 

це радує. 

Сімейні блоки існують окремо від студентських, тому жодного 

дискомфорту не відчуваємо. Я задоволена сусідством зі студентами, адже не 

траплялося жодного випадку якогось невігластва чи непошани. Навіть якщо 

мої діти стоять біля ліфту, то обовязково хтось зі студентів їх супроводить.  

Довідка: 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

має 5 гуртожитків. У першому гуртожитку, згідно проекту, система холів: 32 

просторі холи, всього 128 затишних кімнат для проживання студентів, 16 

кухонь, 3 кімнати самопідготовки, кімната студентської ради. Тренери 

атлетично залу, що розташований на першому поверсі, допоможуть 

здійснити мрію про гарне натреноване тіло, підтримати здоров'я. Біля 

гуртожитку є спортивний майданчик. Вигідне розташування гуртожитку 

щодо автобусних зупинок, магазинів тощо. 

 

23. Олександр Черевко: «Творення держави і її майбутнє залежить 

від громадянської позиції кожного з нас» [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/51462-

oleksandr-cherevko-tvorennya-derzhavy-i-yiyi-maybutnye-zalezhyt-vid-

gromadyanskoyi-pozyciyi-kozhnogo-z-nas.html. – Назва з екрану. – 23.08.2018. 

 

Про українську незалежність, про демократію і про реформування, а ще 

про досягнення і проблеми сьогодення – в інтерв’ю політичного і 

громадського діяча, очільника Черкащини (2005−2010 роки), а нині – ректора 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

Олександра Черевка.  

– Олександре Володимировичу, як Ви оцінюєте шлях, пройдений 

нашою державою за 27 років незалежності? Що вдалося, а що ні? 
– Процес становлення незалежної держави непростий. Оцінюючи 

пройдений шлях, ми бачимо здобутки і прорахунки. Переконаний, що 
найважливішим досягненням цього періоду є утвердження громадянського 
суспільства та української політичної нації. Саме громадянське суспільство 
активно протистояло виявам свавілля у 2004 році (Помаранчева революція) і 
2013-му (Революція гідності). Саме воно першим стало на захист 
суверенітету й територіальної цілісності держави у 2014-му. Відзначу, що з 

https://novadoba.com.ua/51462-oleksandr-cherevko-tvorennya-derzhavy-i-yiyi-maybutnye-zalezhyt-vid-gromadyanskoyi-pozyciyi-kozhnogo-z-nas.html
https://novadoba.com.ua/51462-oleksandr-cherevko-tvorennya-derzhavy-i-yiyi-maybutnye-zalezhyt-vid-gromadyanskoyi-pozyciyi-kozhnogo-z-nas.html
https://novadoba.com.ua/51462-oleksandr-cherevko-tvorennya-derzhavy-i-yiyi-maybutnye-zalezhyt-vid-gromadyanskoyi-pozyciyi-kozhnogo-z-nas.html


46 

 

перемогою Помаранчевої революції такі поняття, як демократія, свобода 
слова, стали нормою нашого життя. Я добре пам’ятаю, як у 2002−2004 рр., 
будучи державним службовцем, єдиний із обласних керівників став проти 
системи. Тоді не можна було нічого писати, говорити. Натомість тепер будь-
хто може прийти будь-куди зі своїми вимогами, плакатами, протестами. 
Вважаю, це й наше досягнення – усіх, хто впродовж років по цеглині будував 
демократію.  

На мій погляд, сучасне національно-патріотичне виховання має бути 

більш системним і продуманим, з максимальним використанням виховного 

потенціалу нашої історико-культурної спадщини. У цій роботі потрібно 

спиратися не тільки на заклади освіти, культури і мистецтва, а й на 

громадськість, передусім осередки творчих спілок – письменників, 

художників, краєзнавців, майстрів народного мистецтва. Ці люди суттєво 

впливають на формування національної свідомості та патріотизму громадян. 

Їм необхідно приділяти більше уваги й надавати підтримку. 

– Можливо, саме тому реформи в Україні запроваджують так 

повільно? 

– Так, бо не можна лікувати хворого за його правилами. Як приклад 

наведу впровадження адміністративно-територіальної реформи. Реформа 

працює лише для тих громад, які вже об’єдналися. А там, де цього не 

відбулося, то скоро й не відбудеться. Бо людям не розповідають про 

необхідність змін, про переваги, які вони отримають у результаті, а тому 

виграють дрібні місцеві інтереси. Якщо так триватиме й далі, то навіть ця, 

здавалося б, зрозуміла реформа не буде успішною. Іншими словами, 

державну справу слід робити по-державному. У цьому випадку принцип 

добровільності не може бути єдиним вирішальним. Це самообман. 

– Зараз багатьох хвилює питання завершення неоголошеної війни з 

Росією. Усі політики говорять про це. Як Ви гадаєте, чим завершиться 

наше протистояння? 

– Ми можемо досягнути миру лише за таких умов: наша перемога, 

звільнення наших територій, повернення Криму. Треба бути реалістами – це 

завдання сьогодні непросте. Треба застосувати всі важелі: і вплив 

громадськості, і підняття національно-патріотичного духу, і посилення 

обороноздатності, і військові дії, і, звісно, дипломатію. Назрів час, коли треба 

змінювати формат переговорів. Як бачимо, Мінські перемовини ні в 

першому, ні в другому своєму варіанті не були ефективними. На мою думку, 

треба повертатися до наших гарантів, які підписали Будапештський 

меморандум у 1994 році, а це США, Росія та Велика Британія, а також 

Франція і Китай, які пізніше доєдналися до першопідписантів. Цим 

Меморандумом взамін за роззброєння вказані держави зобов’язалися 

поважати наші незалежність, суверенітет та кордони; утримуватися від 

загрози силою, від її використання проти територіальної цілісності та 

політичної незалежності України, від економічного тиску тощо. Тому треба 

сідати за стіл перемовин з країнами-гарантами. 
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У 2005−2010 роках Ви очолювали область. Як із позицій сьогодення 

бачите той час? 

– Ці роки були дуже важливими не лише в моєму житті, а й у житті 

України. Якщо говорити в цілому, то в період 2005−2009 років у нас були 

найвищі темпи економічного зростання в Європі. За 15 років до цього 

Україна мобілізувала 5,3 мільярда доларів іноземних інвестицій. А в цей 

період за чотири роки було мобілізовано 32 мільярди.  

Працюючи на посаді голови Черкаської облдержадміністрації, відчував 

постійну підтримку черкащан. Разом із депутатським корпусом, керівниками 

районів і міст чимало зробили. За рівнем економічного зростання Черкащина 

вийшла на перші позиції в державі. На третину збільшилося виробництво 

зерна, область уперше зібрала понад 3 мільйони тонн зернових, удвічі зросло 

виробництво м’яса, молока. Створювали умови для розвитку малого й 

середнього бізнесу. За рахунок збільшення інвестиційної привабливості краю 

було збудовано низку заводів та підприємств. Влада повернулася обличчям 

до соціальних проблем. Надавали допомогу сім’ям при народженні дітей, 

сиротам, людям з інвалідністю, іншим малозахищеним верствам населення. 

Пріоритетом у роботі Черкаської облдержадміністрації було забезпечення 

прав, свобод та безпеки життя людей. 

– Із якими думками Ви зустрічаєте нинішній День незалежності?  

– Знаєте, для черкащан поняття «незалежність» наповнюється 

особливим змістом, адже Черкащина є не тільки географічним центром 

України, а й значною мірою уособлює найбільш характерні риси нашого 

народу. Саме тут історично складалося етнічне ядро українства, на основі 

національного самоусвідомлення визрівали ідеї української державності. А 

тому ми повинні, як зіницю ока, берегти державотворчі традиції свого 

народу, пам’ятати й шанувати не тільки сучасних героїв, а й минулі 

покоління борців за волю і незалежність нашої держави. На жаль, ми все 

частіше стикаємося з вандалізмом у своєму краї. Їздив днями на 

Звенигородщину, а там уже немає ні Шевченка, ні Чорновола (пам’ятників – 

ред.) – усе вкрали. Тому взяв на себе ініціативу з їх відновлення. Відрадно, 

що в цьому знайшов підтримку однодумців. 

– Сьогодні Вас знають як ректора Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, провідного закладу вищої 

освіти регіону та флагмана в національно-патріотичному вихованні. Із 

якими здобутками ЧНУ зустріне 27-у річницю Української держави? 
– Здобутки справді є. Ми провели успішну вступну кампанію, набрали 

гарних студентів. Ми стали 36-ми серед вищих навчальних закладів України 
за кількістю поданих абітурієнтами заяв. Покращили й інші рейтингові 
показники. Наприклад, у рейтингу університетів України за показниками 
Scopus 2018 року вийшли на 15-е місце. Показовим є ще один рейтинг – за 
версією роботодавців. Ми там хоч і 40-ві, але єдині з Черкащини. Постійно 
покращуємо матеріально-технічну базу: відновили спортзал, реконструювали 
актову залу, установили нове насосне обладнання в гуртожитках, провели 
ремонт купола в обсерваторії, оновили меблі в аудиторіях. На території 
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студмістечка облаштовуємо спортивний майданчик. Важливо й те, що 
цьогоріч ми захистили в Уряді свій інвестиційний проект про реконструкцію 
навчального корпусу № 4, який є пам’яткою архітектури місцевого значення. 
Сподіваємося, що пошкоджене пожежею в 1990 році приміщення в центрі 
міста буде відбудоване. Тож продовжуємо розвиватися, даючи студентам 
якісну освіту та гідно представляючи Черкащину на ринку освітніх послуг. 

– Що хотіли б побажати своїм землякам? 

– Віри, надії і любові, успіхів заради добробуту й процвітання рідної 

землі! А ще – усвідомлення того, що творення держави і її майбутнє 

залежить від громадянської позиції кожного з нас! Слава незалежній Україні! 

 

24. Футбольна команда ЧНУ долучилася до встановлення 

національного рекорду [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://novadoba.com.ua/51526-futbolna-komanda-chnu-

doluchylasya-do-vstanovlennya-nacionalnogo-rekordu.html. – Назва з екрану. – 

27.08.2018. 

 

Футбольна команда Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького долучилася до встановлення національного рекорду 

«Найтриваліший футбольний матч».  

Серед учасників футбольної події – молодь, люди старшого віку, 

представники громадських організацій та приватних підприємств та 

професійні спортсмени. Активну участь у футбольному матчі взяла також і 

команда Черкаського національного.  

Голова відокремленого підрозділу Спортивної студентської спілки 

України, ректор ЧНУ Олександр Черевко зазначив: «Наша університетська 

громада постійно пропагує спорт і здоровий спосіб життя. Викладачі й 

студенти ініціюють різноманітні спортивні акції та підтримують спортивні 

заходи на Черкащині. Це важлива робота, що проводиться постійно». 

 

25. Студент ЧНУ отримав медаль «За мужність та героїзм» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/51566-

student-chnu-otrymav-medal-za-muzhnist-ta-geroyizm.html. – Назва з екрану. – 

28.08.2018. 

 Студент навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького, черкаський 

АТОвець, учасник проектів «Переможці», «Ігри нескорених», «Сила нації» та 

«Invictus Games» Вадим Мазніченко отримав медаль «За мужність та 

героїзм». Нагрудний знак Вадиму Мазніченку вручив міський голова 

Анатолій Бондаренко в День незалежності України. 

Довідково: на війну Вадим пішов у 2015 році. Служив у черкаському 

14-му батальйоні, який тоді ще був батальйоном територіальної оборони. У 

період так званого перемир’я під селищем Старогнатівка, що на Донечинні, 

хлопець потрапив під мінометний обстріл. Після лікування й реабілітації 

https://novadoba.com.ua/51526-futbolna-komanda-chnu-doluchylasya-do-vstanovlennya-nacionalnogo-rekordu.html
https://novadoba.com.ua/51526-futbolna-komanda-chnu-doluchylasya-do-vstanovlennya-nacionalnogo-rekordu.html
https://novadoba.com.ua/51566-student-chnu-otrymav-medal-za-muzhnist-ta-geroyizm.html
https://novadoba.com.ua/51566-student-chnu-otrymav-medal-za-muzhnist-ta-geroyizm.html
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брав участь у багатьох проектах, власним прикладом надихаючи поранених 

бійців.  

 

26. Ректор ЧНУ взяв участь у турнірі з міні-футболу [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/51599-rektor-chnu-vzyav-uchast-u-turniri-z-mini-

futbolu.html. – Назва з екрану. – 29.08.2018.  

 

Ректор Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького як голова відокремленого підрозділу спортивної студентської 

спілки України в Черкаській області взяв участь у турнірі з міні-футболу на 

кубок футбольного клубу «СТАРТ» серед дітей 2007-2008 та 2003-2004 років 

народження. Турнір проходив на базі Звенигородської загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІ ступенів – спортивного ліцею. 

Олександр Черевко привітав учасників змагань, побажав їм вдалих 

стартів та успішних фінішів, а кращих гравців турніру та команди-переможці 

разом із головою Звенигородської райдержадміністрації Василем Довбушем 

нагородили кубками й медалями. Ректор переконаний, що саме ці юні 

спортсмени згодом стануть абітурієнтами інституту фізичної культури, 

спорту і здоров’я Черкаського національного.  

 

27. Вчена рада ЧНУ затвердила план роботи 2018 – 2019 

навчальний рік [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/51686-vchena-rada-chnu-zatverdyla-plan-

roboty-na-20182019-navchalnyy-rik.html. – Назва з екрану. – 31.08.2018. 

 

Новий навчальний рік у Черкаському національному університеті імені 

Богдана Хмельницького розпочався розширеним засіданням вченої ради. 

Ректор Олександр Черевко проаналізував діяльність університету за 

результатами вступної кампанії 2018 року. Зокрема, подякував всім членам 

приймальної комісії, директорам навчально-наукових інститутів і деканам 

факультетів, керівникам відповідних відділів за належну роботу, проведену з 

потенційними абітурієнтами Черкаського національного.  

Університет у 2018–2019 навчальному році поповнився 2049 

студентами, які здобуватимуть вищу освіту за 55 спеціальностями за освітнім 

ступенем бакалавра та 40 спеціальностями за освітнім ступенем магістра.  

Хоч загалом в Україні суттєво зменшений обсяг державного замовлення, 

Черкаський національний отримав більше державних місць за широким 

конкурсом. Зокрема за освітнім ступенем бакалавр у 2017 році було 105 

місць, у 2018 — 294 місця. Також підвищився середній конкурсний бал — 

153,9, а на окремих спеціальностях він сягнув максимальних показників: 

економіка — 193,8; міжнародні відносини — 190,38; філологія (переклад) — 

189,31; журналістика — 186,55; інженерія (програмне забезпечення) — 

185,53; історія та археологія — 184,98; право — 182,01. На жаль, найнижчий 

https://novadoba.com.ua/51599-rektor-chnu-vzyav-uchast-u-turniri-z-mini-futbolu.html
https://novadoba.com.ua/51599-rektor-chnu-vzyav-uchast-u-turniri-z-mini-futbolu.html
https://novadoba.com.ua/51686-vchena-rada-chnu-zatverdyla-plan-roboty-na-20182019-navchalnyy-rik.html
https://novadoba.com.ua/51686-vchena-rada-chnu-zatverdyla-plan-roboty-na-20182019-navchalnyy-rik.html
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конкурсний бал був на спеціальності: математика – 109,7 та середня освіта 

(фізика, інформатика) – 108,42. 

Ректор також відзначив роботу навчально-наукових підрозділів: 

економіки і права, педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, 

фізичної культури, спорту та здоров’я і їхніх керівників Андрусяка В. М., 

Десятова Т. М., Нечипоренка Л. А., які провели найбільш успішну вступну 

кампанію. Перший проректор Василь Мойсієнко та проректор із наукової, 

інноваційної та міжнародної діяльності Сергій Корновенко презентували 

членам вченої ради нову редакцію Порядку проведення конкурсного відбору 

при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників. Вчена 

рада також затвердила план роботи університету на 2018–2019 навчальний 

рік та підготувала кандидатури на здобуття стипендій Кабінету Міністрів 

України для молодих учених. Із матеріалами розширеного засідання вченої 

ради можна ознайомитись на внутрішньому сайті університету в розділі 

«Вчена рада університету».  

  

28. ЧНУ підтримав Всеукраїнську благодійну акцію «Ранець 

доброти» [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/51748-chnu-pidtrymav-vseukrayinsku-blagodiynu-

akciyu-ranec-dobroty.html. – Назва з екрану. – 03.09.2018. 

 

Викладачі та працівники Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького традиційно долучилися до Всеукраїнської 

благодійної акції «Ранець доброти», яка вже третій рік поспіль проводиться 

за ініціативи Святійшого Патріарха Філарета. 

У рамках акції за зібрані в університеті кошти для дітей із сімей 

загиблих учасників АТО, дітей переселенців та дітей із малозабезпечених 

сімей було закуплено 16 ранців. Отримали шкільне приладдя школярі 

сьогодні. 

Як наголосив ректор університету, допомога дітям — це не лише 

виконання Божих заповідей, а й обов’язок кожного громадянина. 

– Сьогодні ми допомагаємо дітям військових і вклоняємося їхнім 

батькам, які захищають нашу країну від підступного противника, – зазначив 

Олександр Володимирович.  

 

29. Майстерня сучасних освітніх технологій ЧНУ почала роботу зі 

скайп-конференції з Канадою [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/65835-majsternja-

suchasnih-osvitnih-tehnologij-chnu-pochala-robotu-zi-skajp-konferentsiyi-z-

kanadoju. – Назва з екрану. – 04.09.2018.  

 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького розпочала роботу науково-методична майстерня сучасних 

освітніх технологій. Першим заходом у ній стала скайп-презентація 

https://novadoba.com.ua/51748-chnu-pidtrymav-vseukrayinsku-blagodiynu-akciyu-ranec-dobroty.html
https://novadoba.com.ua/51748-chnu-pidtrymav-vseukrayinsku-blagodiynu-akciyu-ranec-dobroty.html
http://procherk.info/news/7-cherkassy/65835-majsternja-suchasnih-osvitnih-tehnologij-chnu-pochala-robotu-zi-skajp-konferentsiyi-z-kanadoju
http://procherk.info/news/7-cherkassy/65835-majsternja-suchasnih-osvitnih-tehnologij-chnu-pochala-robotu-zi-skajp-konferentsiyi-z-kanadoju
http://procherk.info/news/7-cherkassy/65835-majsternja-suchasnih-osvitnih-tehnologij-chnu-pochala-robotu-zi-skajp-konferentsiyi-z-kanadoju
http://procherk.info/news/7-cherkassy/65835-majsternja-suchasnih-osvitnih-tehnologij-chnu-pochala-robotu-zi-skajp-konferentsiyi-z-kanadoju
http://procherk.info/news/7-cherkassy/65835-majsternja-suchasnih-osvitnih-tehnologij-chnu-pochala-robotu-zi-skajp-konferentsiyi-z-kanadoju
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професора Олександра Кондрашова щодо співпраці між ЧНУ та 

Університетом Томпсон Ріверс (Канада).  

Майстерня створена за активної участі студентської ради інституту та 

за підтримки ректора університету Олександра Черевка. На придбання 

нового мультимедійного обладнання було виділено майже 80 тисяч гривень. 

Вітаючи колег, ректор звернув увагу, що нині головним у навчальному 

процесі має бути широке використання нових ІТ-технологій та нових 

мультимедійних засобів навчання.  

 – Держава ставить перед вищою освітою серйозні завдання. І 

сьогоднішній захід — це свідчення того, що ми їх виконуємо. Ми йдемо в 

ногу з часом, покращуємо якість освіти, застосовуючи сучасні технології, 

налагоджуємо нові міжнародні й академічні зв’язки, даємо студентам і 

викладачам нові можливості для розвитку, — зазначив ректор. Він подякував 

директору, викладачам і студентам за ініціативу та запевнив, що незабаром 

стане реальністю і відбудова лівого крила навчального корпусу, в якому 

розміщений інститут. 

Про можливості науково-методичної майстерні розповів директор 

навчально-наукового інституту Тимофій Десятов. За його словами, нове 

обладнання дає змогу використовувати в освітньому процесі технології 

електронного навчання, проводити тренінги, скайп-конференції, записувати 

відеолекції для онлайн-курсів.  

– Крім того, стануть можливими різні варіанти організації навчання у 

форматі проектної, групової, командної діяльності. Це платформа для 

навчання майбутніх педагогів, яка відповідає новим вимогам суспільства і 

запитам здобувачів освіти,— додав Тимофій Михайлович. 

Канадський професор українського походження, який нещодавно 

побував із робочим візитом у ЧНУ, підготував для черкаських колег 

презентацію щодо можливих напрямів співпраці. Це будуть і мікропроекти, і 

спільні семінари, лекції та конференції, і програма стажування черкаських 

студентів у Канаді, а в перспективі — і розвиток партнерства між 

університетами. 

 

30. Викладачка ЧНУ пройшла стажування в Університетському 

коледжі Лондона [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/51903-vykladachka-chnu-proyshla-

stazhuvannya-v-universytetskomu-koledzhi-londona.html. – Назва з екрану. – 

07.09.2018. 

 

Старший викладач кафедри англійської філології та методики навчання 

англійської мови Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Наталія Сливка пройшла навчання у Літній школі фонетики. 

Стажування проводилося в Університетському коледжі Лондона (UCL). 

Університетський коледж Лондона є структурним підрозділом Лондонського 

університету, який займає 3-є місце у рейтингу кращих університетів Європи. 

https://novadoba.com.ua/51903-vykladachka-chnu-proyshla-stazhuvannya-v-universytetskomu-koledzhi-londona.html
https://novadoba.com.ua/51903-vykladachka-chnu-proyshla-stazhuvannya-v-universytetskomu-koledzhi-londona.html
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Також цей університет знаменитий тим, що саме тут на початку 20-го 

століття був заснований перший факультет фонетики в Європі, який і став 

осередком Британської школи фонетики. 

Протягом двотижневого навчання Наталія Петрівна мала змогу 

прослухати лекції кращих фонетистів Великобританії серед них – др. Джеф 

Ліндсей (UCL), проф. Джен Сеттер (Reading University), др. Кейт Скот ( 

Kingston University), Джоана Пжедласка (Oxford University) та багато інших. 

Тематика лекційних та практичних занять була зосереджена на всіх важливих 

аспектах фонетики англійської мови: від сегментного аналізу до типів 

вимови та порівняльної фонетики. Викладач ознайомилася з сучасними 

підходами до навчання фонетики, новітніми тенденціями та прогнозованими 

змінами у вимові, а також мала змогу обмінятися досвідом з іншими 

науковцями та викладачами з 20 країн світу.  

 

31. Визначено лауреатів обласної краєзнавчої премії імені Михайла 

Максимовича 2018 року [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/65989-viznacheno-

laureativ-oblasnoyi-kraeznavchoyi-premiyi-imeni-mihajla-maksimovicha-2018-

roku. – Назва з екрану. – 09.09.2018. 

 

Конкурсна комісія з присудження обласної краєзнавчої премії імені 

Михайла Максимовича 7 вересня визначила лауреатів премії 2018 року.  

Серед праць окремих авторів кращою визнана книга «Ретроград» 

відомого черкаського краєзнавця, журналіста газети «Нова доба» Бориса 

Юхна. В ній на основі багаторічних досліджень і особистих спостережень він 

відтворює історію рідного йому міста Черкаси впродовж чверті століття (від 

1954 року – часу утворення Черкаської області, і до 1979 року). Зі сторінок 

книги постають вдало підмічені автором особливості повсякденного життя 

черкасців з їх невтомною працею і дозвіллям та повсякденними клопотами. 

Книга Бориса Юхна, як і його майстерно написані краєзнавчі замальовки та 

вдало підібрані ретро-світлини в черкаській пресі, популярні серед 

читацького загалу. 

В номінації праць колективних авторів лауреатами стали члени НСКУ, 

науковці Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Лариса Синявська і Оксана Силка. Їх перу належить книга 

«Бандури пісня недоспівана… або суспільний виклик Михайла Злобинця». 

Автори унікального краєзнавчого дослідження на основі ретельного 

опрацювання значного масиву архівних документів (більшість яких вперше 

введено до наукового обігу), спогадів та інших джерел висвітлили життєвий 

шлях Михайла Злобинця (літературний псевдонім – Домонтович) - активного 

культурно-світнього та громадського діяча доби Української революції 1917–

1921 рр., педагога, письменника і кобзаря із Золотоноші. Він очолював 

товариство «Просвіта», заснував газети «Вільне слово» і «Вісті «Просвіти». 

Був незаконно репресований і помер на засланні в 1937 році. 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/65989-viznacheno-laureativ-oblasnoyi-kraeznavchoyi-premiyi-imeni-mihajla-maksimovicha-2018-roku
http://procherk.info/news/7-cherkassy/65989-viznacheno-laureativ-oblasnoyi-kraeznavchoyi-premiyi-imeni-mihajla-maksimovicha-2018-roku
http://procherk.info/news/7-cherkassy/65989-viznacheno-laureativ-oblasnoyi-kraeznavchoyi-premiyi-imeni-mihajla-maksimovicha-2018-roku
http://procherk.info/news/7-cherkassy/65989-viznacheno-laureativ-oblasnoyi-kraeznavchoyi-premiyi-imeni-mihajla-maksimovicha-2018-roku
http://procherk.info/news/7-cherkassy/65989-viznacheno-laureativ-oblasnoyi-kraeznavchoyi-premiyi-imeni-mihajla-maksimovicha-2018-roku
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32. Студент ЧНУ став переможцем Кубку Європи [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-

cherkassy/66036-student-chnu-stav-peremozhtsem-kubku-evropi. – Назва з 

екрану. – 11.09.2018; 

 Студент ЧНУ Роман Щербатюк переміг на Кубку Європи з 

кікбоксингу [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://pro-vincia.com.ua/novini/news_sport/38461-student-chnu-roman-

scherbatyuk-peremg-na-kubku-yevropi-z-kkboksingu.html. – Назва з екрану. – 

10.09.2018; 

 Черкаський студент став переможцем Кубка Європи [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/51974-cherkaskyy-student-stav-peremozhcem-kubku-

yevropy.html. – Назва з екрану. – 10.09.2018. 

 

Студент навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та 

здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Роман Щербатюк став переможцем Кубку Європи з 

кікбоксингу. Змагання проходили у місті Прага (Чехія).  

Серед спортивних здобутків Романа це не перше вагоме досягнення. 

Нещодавно він здобув перемогу на 24-му Кубку світу з кікбоксингу, що 

проходив у Будапешті. 

Як розповідає спортсмен, для нього кожні такі змагання — це новий 

стимул до наступних звершень. 

— Як керівник відокремленого підрозділу Спортивної студентської 

спілки в Черкаській області вітаю Романа Щербатюка, його наставників, 

тренерів з новою перемогою! Саме такі здобутки популяризують Україну та 

Черкаський національний! — переконаний ректор Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр 

Черевко. 

 

33. Студенти ЧНУ відвідали лекцію німецького професора 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/51987-studenty-chnu-vidvidaly-lekciyu-nimeckogo-

profesora.html. – Назва з екрану. – 11.09.2018. 

 

Провідний фахівець у галузі фізики матеріалів, почесний професор 

ЧНУ та завідувач кафедрою фізики матеріалів Університету Штутгарта 

(Німеччина) Гвідо Шмітц прочитав лекцію студентам навчально-наукового 

інституту інформаційних та освітніх технологій Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. 
Лекція була присвячена питанням прикладної фізики, нанофізики, 

матеріалознавства, які є ключовими для науково-технічного прогресу. Участь 
у лекції також взяв професор Черкаського національного університету 
Андрій Гусак, який очолює на кафедрі університету науковий напрям 
теоретичної фізики наноматеріалів і тривалий час співпрацює з професором 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/66036-student-chnu-stav-peremozhtsem-kubku-evropi
http://procherk.info/news/7-cherkassy/66036-student-chnu-stav-peremozhtsem-kubku-evropi
http://procherk.info/news/7-cherkassy/66036-student-chnu-stav-peremozhtsem-kubku-evropi
http://pro-vincia.com.ua/novini/news_sport/38461-student-chnu-roman-scherbatyuk-peremg-na-kubku-yevropi-z-kkboksingu.html
http://pro-vincia.com.ua/novini/news_sport/38461-student-chnu-roman-scherbatyuk-peremg-na-kubku-yevropi-z-kkboksingu.html
https://novadoba.com.ua/51974-cherkaskyy-student-stav-peremozhcem-kubku-yevropy.html
https://novadoba.com.ua/51974-cherkaskyy-student-stav-peremozhcem-kubku-yevropy.html
https://novadoba.com.ua/51987-studenty-chnu-vidvidaly-lekciyu-nimeckogo-profesora.html
https://novadoba.com.ua/51987-studenty-chnu-vidvidaly-lekciyu-nimeckogo-profesora.html
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Шмітцем. Лекція виявилася цікавою для студентів, зокрема, і для 
першокурсників. Вони мали можливість поставити питання та почути 
обґрунтовані відповіді науковців.  

 

34. У Черкаському національному відзначили Міжнародний день 

грамотності [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/52026-u-cherkaskomu-nacionalnomu-

vidznachyly-mizhnarodnyy-den-gramotnosti.html. – Назва з екрану. – 12.09.2018. 

 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького відзначили Міжнародний день грамотності. Організатори — 

науковці кафедри українського мовознавства та прикладної лінгвістики 

навчально-наукового інституту української філології та соціальних 

комунікацій. 

– Заходи до Дня грамотності стали доброю традицією в нашому 

інституті. Викладачі та студентство організовують їх, щоб наголосити на 

важливості грамотної людини для суспільства, – зазначила завідувач кафедри 

українського мовознавства та прикладної лінгвістики, професор Ганна 

Мартинова.  

У межах Міжнародного дня грамотності відбувся семінар, на якому 

було обговорено новий проект українського правопису. Висловити свою 

думку мали змогу й студенти інституту, взявши участь у бліцопитуванні. 

Цьому питанню був також присвячений випуск радіогазети. Об’єднало всіх 

студентів написання диктанту «Отчий дім». За словами викладачів кафедри 

українського мовознавства та прикладної лінгвістики, диктант покликаний 

виховати повагу до батьків, рідного дому та землі. За результатами його 

написання визначені переможці – найграмотніші студенти ННІ УФСК. Серед 

них: Олена Тищенко (3-Б) – 1-е місце, Валерія Люлько (4-Б) – 2-е місце, 

Тетяна Загурулько (1-А), Оксана Савич (1-А), Аніта Данєва (1-А), Юлія 

Зубанченко (4-Б) – 3-є місце. 

 

35. Черкаський «Інститут здоров’я рослин» співпрацюватиме з 

ЧНУ у практичній підготовці біологів, хіміків та агробіологів 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://pro-

vincia.com.ua/novini/news_osvta/38494-cherkaskiy-nstitut-zdorovya-roslin-

spvpracyuvatime-z-chnu-u-praktichny-pdgotovc-bologv-hmkv-ta-agrobologv.html. 

– Назва з екрану. – 12.09.2018; 

 Черкаський національний розвиває співпрацю з корпорацією 

«UKRAVIT» [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/52211-cherkaskyy-nacionalnyy-rozvyvaye-

spivpracyu-z-korporaciyeyu-ukravit.html. – Назва з екрану. – 19.09.2018. 

 

Як інформують у Черкаському прес-клубі, відкритий у Черкасах 

«Інститут здоров’я рослин» співпрацюватиме з Черкаським національним 

https://novadoba.com.ua/52026-u-cherkaskomu-nacionalnomu-vidznachyly-mizhnarodnyy-den-gramotnosti.html
https://novadoba.com.ua/52026-u-cherkaskomu-nacionalnomu-vidznachyly-mizhnarodnyy-den-gramotnosti.html
http://pro-vincia.com.ua/novini/news_osvta/38494-cherkaskiy-nstitut-zdorovya-roslin-spvpracyuvatime-z-chnu-u-praktichny-pdgotovc-bologv-hmkv-ta-agrobologv.html
http://pro-vincia.com.ua/novini/news_osvta/38494-cherkaskiy-nstitut-zdorovya-roslin-spvpracyuvatime-z-chnu-u-praktichny-pdgotovc-bologv-hmkv-ta-agrobologv.html
http://pro-vincia.com.ua/novini/news_osvta/38494-cherkaskiy-nstitut-zdorovya-roslin-spvpracyuvatime-z-chnu-u-praktichny-pdgotovc-bologv-hmkv-ta-agrobologv.html
https://novadoba.com.ua/52211-cherkaskyy-nacionalnyy-rozvyvaye-spivpracyu-z-korporaciyeyu-ukravit.html
https://novadoba.com.ua/52211-cherkaskyy-nacionalnyy-rozvyvaye-spivpracyu-z-korporaciyeyu-ukravit.html
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університетом імені Богдана Хмельницького у практичній підготовці 

біологів, хіміків та агробіологів. 

11 вересня делегація науковців Навчально-наукового інституту 

природничих наук ЧНУ відвідала «Інститут здоров’я рослин», який цьогоріч 

було відкрито під егідою групи компаній UKRAVIT. 

– Ми плануємо з «Інститутом здоров’я рослин» комплексну тісну 

співпрацю, – констатував Максим Гаврилюк, директор Навчально-наукового 

інституту природничих наук ЧНУ імені Богдана Хмельницького. – Це 

унікальна можливість для наших студентів у перспективі проходження 

практики, у проведенні наукових досліджень та у виконанні спільних 

проектів.  

 

36. Професійне свято відзначив найспортивніший інститут ЧНУ 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/52080-profesiyne-svyato-vidznachyv-naysportyvnishyy-

instytut-chnu.html. – Назва з екрану. – 14.09.2018. 

 

Із піснями, танцями та спортивними виступами у Черкаському 

національному університеті імені Богдана Хмельницького відсвяткували 

День навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та здоров’я. 

– Сьогодні ми відзначаємо не лише свято нашого інституту, а й свято 

тих, хто любить спорт та вкладає в нього душу. Тож дякую професорсько-

викладацькому складу за плідну й результативну роботу з нашим 

студентством. Нині нам є чим пишатися, адже наші вихованці – 

кваліфіковані спортсмени, чемпіони світу та Європи. Їх знають не лише в 

Україні, а й за її межами. Ми гордимося ними та їхніми досягненнями. 

Знайте, що ви є кращими студентами, тож підтверджуйте це кожного дня, — 

зазначив під час виступу директор навчального-наукового підрозділу Леонід 

Нечипоренко. 

Привітав інститут і директор університетського спортивного клубу 

«Богдан» Володимир Хіміч. Він відзначив студентів, які стали кращими 

спортсменами місяця, та вручив їм подяки й грошові нагороди. 
Зі святковими виступами до вітань також долучилися кращі студенти 

навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та здоров’я, знані 
спортсмени та гості – вихованці студії спортивної аеробіки та акробатики 
«Атлетико», якою керують випускники інституту – майстер спорту України з 
аеробіки Анастасія Ісаєнко та майстер спорту України з аеробіки та 
акробатики Юрій Швайко.  
 

37. Магістри-філологи ЧНУ вчилися слухати музику слова 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/52132-magistry-filology-chnu-vchylysya-slukhaty-

muzyku-slova.html. – Назва з екрану. – 17.09.2018. 

«Найперше музика у слові», – зазначав Поль Верлен. Суть естетичної 

природи поезії полягає в перетворенні зорових, слухових, смакових, 

https://novadoba.com.ua/52080-profesiyne-svyato-vidznachyv-naysportyvnishyy-instytut-chnu.html
https://novadoba.com.ua/52080-profesiyne-svyato-vidznachyv-naysportyvnishyy-instytut-chnu.html
https://novadoba.com.ua/52132-magistry-filology-chnu-vchylysya-slukhaty-muzyku-slova.html
https://novadoba.com.ua/52132-magistry-filology-chnu-vchylysya-slukhaty-muzyku-slova.html
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нюхових, дотикових вражень від реальної дійсності на пізнавальні і 

виражальні моделі – образи. Студенти-магістранти навчально-наукового 

інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького розвивали вміння 

бачити ці образи та відчувати ритм осені й відтворювати їх у вірші.  

Таким креативним було заняття з курсу «Теорії віршування», яке провела 

професор кафедри української літератури та компаративістики Лідія Кавун. 

Студенти, сповнені позитивних емоцій, захоплено фантазували на тему осені, 

природи, читали поезію. 

– Можливість здійснити спроби віршувати, передати багатоголосся 

черкаської осені через хореографію слова – таким було наше заняття. 

Приємно, що вдалося вдосконалити теоретичні знання основ віршування і 

застосувати їх на практиці: в невимушеній атмосфері, в гармонії з природою, 

– ділиться враженнями магістрантка Анна Свитка.  

 

38. У ЧНУ відзначили 214-річчя від дня народження М. 

Максимовича [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/52164-u-chnu-vidznachyly-214-richchya-vid-

dnya-narodzhennya-m-maksymovycha.html. – Назва з екрану. – 18.09.2018. 

 

Громада Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького взяла участь у покладанні квітів до стели Михайла 

Максимовича, розміщеної на фасаді наукової бібліотеки університету. Захід 

був організований з нагоди 214-ї річниці від дня народження вченого-

енциклопедиста, нашого земляка, чиє ім’я носить університетська бібліотека. 

Директор бібліотеки Григорій Голиш коротко окреслив життєвий шлях 

науковця, зокрема, звернув увагу на його громадську діяльність. 

– Нині ми вшановуємо пам’ять знаного наукового й культурного діяча. 

І цим підкреслюємо важливість його постаті для розвитку української 

культури. Сьогоднішнім заходом ми також нагадуємо, що слід пам’ятати 

видатних діячів рідного краю та цінувати їхні надбання, – звернувся до 

присутніх Григорій Михайлович.  

 

39. Студенти-екологи взяли участь в акції «Міжнародний день 

чистих берегів» [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/52227-studenty-ekology-vzyaly-uchast-v-

akciyi-mizhnarodnyy-den-chystykh-beregiv.html. – Назва з екрану. – 20.09.2018. 

 
Студенти 4-го курсу навчально-наукового інституту природничих наук 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
вкотре взяли участь в акції «Міжнародний день чистих берегів». У межах 
акції майбутні екологи прибрали частину берегу Дніпра. Такі заходи 
традиційно проходять у треті вихідні вересня. Екологічні волонтери та 
небайдужі громадяни по всьому світу проводять їх із метою попередження 
забруднення водойм побутовими відходами. Цього року у межах 

https://novadoba.com.ua/52164-u-chnu-vidznachyly-214-richchya-vid-dnya-narodzhennya-m-maksymovycha.html
https://novadoba.com.ua/52164-u-chnu-vidznachyly-214-richchya-vid-dnya-narodzhennya-m-maksymovycha.html
https://novadoba.com.ua/52227-studenty-ekology-vzyaly-uchast-v-akciyi-mizhnarodnyy-den-chystykh-beregiv.html
https://novadoba.com.ua/52227-studenty-ekology-vzyaly-uchast-v-akciyi-mizhnarodnyy-den-chystykh-beregiv.html
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регіонального проекту ЄС «Водна ініціатива плюс» (EUWI+) спільно з 
Держводагентством України запропоноване гасло-челендж «Я прибрав. 
Черга за тобою». Головне послання акції — заклик до громадян бережливо 
ставитися до річок України, підтримувати чистоту їхніх берегів та 
заохочувати заходи з їх очищення.  
 

40. Борис Мінаєв: «Хімія для мене і робота, і хобі, і стиль життя» 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/52266-borys-minayev-khimiya-dlya-mene-i-robota-i-

khobi-i-styl-zhyttya.html. – Назва з екрану. – 21.09.2018;  

Життя віддане науці [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://novadoba.com.ua/52258-zhyttya-viddane-nauci.html. – 

Назва з екрану. – 21.09.2018. 

 

Нинішнього року виповнюється 55 років наукової діяльності одного з 

найвідоміших учених України і світу, який уже багато років живе і творить у 

Черкасах. Разом із тим учений святкує і своє 75-річчя. Сфера наукових 

інтересів доктора хімічних наук Бориса Пилиповича Мінаєва досить широка: 

квантова хімія, теорія спін-орбітальної взаємодії і її вплив на хімічну 

реакційну здатність і спектри фосфоресценції, теорія органічних барвників 

для молекулярної електроніки та нанофотоніки, органічні 

фотовипромінювальні діоди. Попри досить поважний вік, учений постійно 

перебуває в русі. Він оточений студентами і послідовниками, багато часу 

приділяє спілкуванню з колегами як в Україні, так і за її межами. Жива 

легенда квантової хімії України намагається просто і доступно передати свої 

знання та поділитися життєвим досвідом із усіма, хто здатний зрозуміти. 

Серед таких людей пощастило опинитися і нашим кореспондентам, а отже, і 

всім читачам «Нової Доби». 

– Хто з науковців вплинув на Ваше становлення? 

– Для мене особливою людиною стала професор Наталя Олександрівна 

Прилежаєва. Після закінчення університету мене направили в аспірантуру по 

кафедрі оптики і спектроскопії на фізичному факультеті. Вона керувала 

кафедрою. Наталя Олександрівна приїхала до нас із Ленінграда. Вона 

учениця академіка Тереніна, який першим у світі відкрив триплетну природу 

фосфорисценції. Вона ж була керівником моєї кандидатської дисертації. Я 

дуже вдячний Наталі Олександрівні за те, що прищепила мені особливий 

смак до науки. Професорка мала колосальний експериментальний досвід і 

вміла пояснювати надзвичайно складні спектральні явища простою мовою. 

Саме це і дало поштовх багатьом моїм подальшим дослідженням. 

– Серед великої кількості питань, що входять до кола Ваших 

наукових зацікавлень, можете виокремити кілька, які вважаєте 

найважливішими? 

– Однією з найважливіших проблем, які мені пощастило вивчати, стало 

питання засвоєння живими організмами кисню. Я замислився над тим, як же 

проходить процес дихання. Адже він нічим не відрізняється від горіння. 

https://novadoba.com.ua/52266-borys-minayev-khimiya-dlya-mene-i-robota-i-khobi-i-styl-zhyttya.html
https://novadoba.com.ua/52266-borys-minayev-khimiya-dlya-mene-i-robota-i-khobi-i-styl-zhyttya.html
https://novadoba.com.ua/52258-zhyttya-viddane-nauci.html
https://novadoba.com.ua/
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Виявляється, існують спеціальні ферменти, що дозволяють робити кисень 

активним. Це оксідаза й оксидиназа. Я зайнявся будовою цих ферментів і 

мені пощастило задіяти всі свої знання в галузі спін-орбітальної взаємодії і 

пояснити, як саме це відбувається. Ніхто в світі цього не знав. Багато біологів 

та й хіміків і досі цього не розуміють, бо пояснити це можна лише через 

квантову хімію. Також багато часу присвятив вивченню фосфоресценції. 

Уперше пояснив спектри поглинання і випромінювання кисню. Кисень – 

безколірний газ. Якщо ж охолодити його, він перетворюється в блакитну 

рідину. Я одним із перших пояснив, чому він стає зафарбованим.  

– Наскільки сильно змінилася хімія як наука сьогодні, порівняно з 

часами Вашої молодості? 

– Ми інколи між собою жартома кажемо, що нині в хімії не лишилося 

нічого святого. Раніше все засновано було на постулатах, законах, правилах. 

Усе змінив стрімкий розвиток обчислювальної техніки. У нас у Томському 

університеті були одні з перших обчислювальних машин, які щойно почали 

з’являтися. Та, що була в нашому університеті, називалася «Урал-1». Це 

величезний конференц-зал весь забитий залізними ящиками. Сьогодні в нас 

невеличкий персональний комп’ютер виконує значно більше функцій, ніж 

той. Сьогодні все змінилося настільки, що будь-який студент на комп’ютері 

може розрахувати будь-яку молекулу. Більше того, не встаючи з крісла 

можна розробити цілком нову речовину, прорахувати її особливості й 

матеріали, що з неї можна виготовити. Це розкриває надзвичайно великі 

горизонти перед науковцями і хіміками, зокрема, і зовсім новий рівень 

відповідальності перед людством. 

– Ви багато років співпрацюєте із закордонними вченими. Чи 

відрізняється їхня наука від нашої? 

– Уперше я зіштовхнувся із західною наукою в кінці 1978 року. Уже 

тоді стало зрозуміло, що там усе будується зовсім на інших принципах. 

Найсумніше, що пережитки радянської системи в нас досі залишилися. Того, 

що раніше називалося науковий комунізм й історія КПСС, вже немає, але ті 

підходи видумування із нічого лишилися. Також багато рудиментів 

радянської системи ще живуть у системі атестації кадрів. А знання 

міжнародної мови? Весь світ давно перейшов на англійську. Та найбільше в 

нас відстає техніка. В Україні просто немає сучасного приладобудування. А 

проводити серйозні дослідження в природничих науках без високоточних 

приладів просто неможливо. 

– Як так сталося, що корінний росіянин, який усе життя прожив у 

Казахстані, переїхав в Україну? 
– Ну, почнемо з того, що не такий уже я і корінний. Ще в роки мого 

дитинства батько часто розмовляв українською. Я нічого не розумів, і 
постійно допитувався його, що це за така дивна мова. Він лише посміхався. 
Зрештою дізнався, що мій прадід родом із Слобожанщини. Коли я підріс, то 
теж почав цікавитися Україною і українським. Пам’ятаю, що в школі, у 
молодших класах, я часто ходив у школу у вишиванці. Значно пізніше сестра 
вийшла заміж і виїхала жити в Київ, згодом до неї переїхала і мати. Потім у 
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сина почало часто боліти горло, ніс, і лікарі сказали, що нам треба міняти 
клімат. Тож, зрештою ми з дружиною і вирішили переїхати в Україну. 

– Чи є у вас якісь хобі, крім науки? 

– Та, можна сказати, що немає. Хімія для мене то і робота, і хобі, і 

стиль життя. Приходжу додому і відразу сідаю за написання статей. Цим 

літом навіть на Дніпро не було часу сходити, так хотілося швидше закінчити 

статтю. 

– Добре, а чим тоді цікавитеся, захоплюєтеся? 

– Спортом. Зараз у це важко повірити, але я колись займався спортом. 

Був чемпіоном Казахстану з плавання і водного поло. Їздив на багато змагань 

всесоюзних. Але коли вступив до університету, довелося припинити. У 

Томську не було басейна в той час. Він був на ремонті. А потім я покинув. 

Але залишаюся досить щирим вболівальником. На змагання люблю ходить 

дивитися. Цікавлюсь багатьма видами спорту: біатлоном, плаванням, 

тенісом. Ну, і звісно, футбол. Ходив на стадіон, коли грав черкаський 

«Дніпро». За київське «Динамо» вболіваю, за «Шахтар». Цікавлюсь 

українською вищою лігою, можу всі ігри назвати і які команди на якому 

місці. А ще дуже вболіваю за футбольну команду «Олександрія». Колись у 

мене була хата в селі Михайлівка на Кам’янщині. А звідти і до Кіровограда 

недалеко. А там Олександрія поряд. Тобто вони для мене якоюсь мірою 

земляки. 

Спілкувався Владислав Бедринець 

 

 41. Черкаські студенти влаштували флешмоб з підтягування 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/52274-cherkaski-studenty-vlashtuvaly-flesh-mob-z-

pidtyaguvannya.html. – Назва з екрану. – 21.09.2018. 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

приєднався до всеукраїнського флешмобу, присвяченого Міжнародному дню 

студентського спорту. Близько 200 студентів із усіх інститутів та факультетів 

зібралися на флешмоб із підтягування. 

Як зазначив ректор університету, голова відокремленого підрозділу 

спортивної студентської спілки України в Черкаській області Олександр 

Черевко, спорт робить людину кращою, сильнішою, наполегливішою в 

досягненні своєї мети, він привчає людину до здорового способу життя, а 

здоров’я — це краса і сила духу. 
Нагадаємо, Черкаський національний університет є лідером 

спортивного життя регіону та входить у десятку кращих вищих навчальних 
закладів України за спортивними показниками. Університетська громада 
активно пропагує спорт і здоровий спосіб життя. 7 вересня колектив 
університету — від ректора до студентів — одягнув спортивну форму і 
показав на Університетській площі чудову фізичну підготовку. Саме так,  із 
руханкою та майстер-класами від відомих і титулованих спортсменів, 
провели традиційний Олімпійський урок для першокурсників.  Провідні 

https://novadoba.com.ua/52274-cherkaski-studenty-vlashtuvaly-flesh-mob-z-pidtyaguvannya.html
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спортсмени Черкаського національного університету, учасники олімпіад, 
міжнародних змагань, Кубків світу, всесвітніх універсіад, відомі випускники 
продемонстрували студентському поповненню досягнення студентів та 
випускників ЧНУ в спорті. Логічним підсумком спортивних днів став 
університетський флешмоб 20 вересня.  

 

42. Першокласники відвідали Черкаський національний 

університет [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/52330-pershoklasnyky-vidvidaly-cherkaskyy-

nacionalnyy-universytet.html. – Назва з екрану. – 25.09.2018. 

 

Профком Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького організував екскурсію для 20-и першокласників, батьки яких 

працюють у закладі вищої освіти. Для юних школярів провели екскурсії до 

зоологічного, археологічного музеїв та музею історії Черкаського 

національного. Також дітям показали університетську бібліотеку імені М. 

Максимовича. Тут першокласники взяли участь у різних вікторинах, 

конкурсах, а також переглянули цікавинки з книжкового фонду. 

Малечу розважали студенти 4 курсу кафедри дошкільної освіти, актори 

театральної студії «ДівАн», Андрій Коваленко та Валентина Колос. 

Персонажі Знайко і Незнайко самі багато чого навчились у юних Всезнайок. 

Після завершення екскурсії голова профкому Анатолій Стеценко й 

начальник відділу з організації виховної роботи студентів Людмила Солодка 

привітали першачків та побажали їм збагачуватися знаннями, вчитися 

перемагати труднощі, любити батьків і вчителів, поважати та цінувати їхню 

працю. Зазначимо, що кожна дитина отримала від профспілкового комітету 

подарунковий набір, в якому було навчальне приладдя.  

 

43. Науковець ЧНУ відзначив свій ювілей міжнародною 

конференцією [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/66434-naukovets-chnu-

vidznachiv-svij-juvilej-mizhnarodnoju-konferentsieju. – Назва з екрану. – 

26.09.2018. 

 

Учені з усього світу та провідних наукових закладів України зібралися 

в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького на 

міжнародну наукову конференцію, присвячену 75-річчю професора Бориса 

Мінаєва.  

Борис Пилипович Мінаєв — доктор хімічних наук, професор, завідувач 

кафедри хімії і наноматеріалознавства Черкаського національного, вчений зі 

світовим ім’ям. Зробив вагомий внесок у розвиток квантової хімії, біохімії, 

молекулярної електроніки. Має один з найвищих індексів цитування Гірша в 

Україні. 

Входить у сотню кращих науковців України і в п’ятірку кращих 

науковців закладів вищої освіти. Заснував свою наукову школу. Учні і 

https://novadoba.com.ua/52330-pershoklasnyky-vidvidaly-cherkaskyy-nacionalnyy-universytet.html
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послідовники продовжують його наукові дослідження у всьому світі. 

Працював у Швеції, Китаї, співпрацює з ученими Франції, Німеччини та 

інших європейських країн. Є рецензентом наукових робіт з усього світу. 

«Соросівський професор», лауреат престижних світових премій. Зокрема, 

«World Lifetime Achievement Award ABI-USA-1999». Має відзнаку Scopus 

Awards Ukraine 2016, встановленою агенцією Elsevier за високу цитованість 

його робіт. 

Як зазначив, відкриваючи конференцію, ректор Олександр Черевко, 

професор Мінаєв є взірцем сучасного науковця, який веде активну 

дослідницьку й викладацьку діяльність. 

— Борис Пилипович у ці дні святкує і свій ювілей, і 50-річчя наукової 

діяльності, — наголосив Олександр Володимирович. — Ми пишаємося, що 

понад десять років він працює в ЧНУ. Власне, його співпраця з 

університетом розпочалася з 1989 року, коли він приїхав на Черкащину. А 

сьогодні, говорячи про наукові здобутки Черкаського національного, ми 

передовсім називаємо професора Мінаєва і його наукову школу. 

Щоб привітати черкаського професора, зібралися відомі вчені: 

професор Ханс Огрен (Королівський технологічний інститут, Стокгольм, 

Швеція та університет Упсала, Швеція), професор Олександр Заіченко 

(«Львівська політехніка»), професор Леонід Горб (Інститут молекулярної 

біології і генетики Національної академії наук України), професор Андрій 

Гусак (ЧНУ ім. Богдана Хмельницького), декан хімічного факультету Олег 

Калугін (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна). Від імені 

учнів професора привітали Гліб Баришніков та Валентина Литвин — 

кандидати хімічних наук, доценти Черкаського національного, лауреати 

премії Президента України, стипендіати Кабінету Міністрів України. До речі, 

Гліб Баришніков прибув на конференцію зі Швеції, де в рамках гранту понад 

2 роки працює в Королівському технологічному інституті (Стокгольм). 

Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Сергій 

Корновенко озвучив ряд вітань, які постійно надходять до Бориса 

Пилиповича з усього світу. 

Учасники конференції розглянули багато актуальних питань у сфері 

хімії. Серед них — теорія і практика електролюмінесценції та перенесення 

носіїв зарядів в органічних молекулах та напівпровідниках; квантово-хімічне 

моделювання та практичне матеріалознавство; хімія комплексних сполук і 

біополімерів; аналітичні методи дослідження у вирішенні екологічних 

проблем та низка інших. 

 

44. Студентка ЧНУ заснувала благодійний фонд [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/52378-studentka-chnu-zasnuvala-blagodiynyy-fond.html. – 

Назва з екрану. – 26.09.2018. 

Студентка психологічного факультету Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького Владислава Семенченко 

https://novadoba.com.ua/52378-studentka-chnu-zasnuvala-blagodiynyy-fond.html
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заснувала благодійний фонд «Життя без перешкод» для підтримки людей з 

особливими потребами. Презентація фонду та гала-концерт з цієї нагоди 

відбувся в міському Будинку культури ім. І. Кулика. 

– Фонд «Життя без перешкод» лише розпочинає свою роботу. Вірю, що 

попереду у нас багато добрих справ. Ми докладемо максимум зусиль, аби 

люди з особливими потребами не відчували себе обмеженими. А 

сьогоднішній концерт ще раз підтверджує, що які б не були особливості у 

людини, вона може себе реалізувати та бути відкритою для суспільства, — 

зазначила під час виступу керівник фонду Владислава Семенченко. 

Участь у концерті взяли мистецькі колективи Черкаського 

національного. Свої виступи глядачам дарували народний самодіяльний 

ансамбль танцю «Черкащанка» (художній керівник — заслужений працівник 

культури Валентин Луценко), вокальний гурт Черкаського національного 

університету та дует «Юна» (художній керівник — народна артистка України 

Лідія Зайнчківська). 

Студенти навчально-наукового інституту педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва університету допомагали організаторам свята. 

За словами третьокурсниці Яни Корнієнко, такі заходи сприяють кращому 

розумінню світогляду людей з особливими потребами, а їхні виступи 

свідчать про їхню талановитість. 

 

45. Відомі музиканти країни зіграли на сцені ЧНУ [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/52507-vidomi-muzykanty-krayiny-zigraly-na-sceni-

chnu.html. – Назва з екрану. – 01.10.2018. 

 

На запрошення ректора Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького Олександра Черевка з концертною програмою до 

ЧНУ завітали знані музиканти – Остап та Роман Шутки.  

Нині Остап Шутко є одним із найвідоміших музикантів нашого часу. 

Він – лауреат міжнародних конкурсів, а також отримувач багатьох стипендій 

і нагород. Його син, Роман Шутко – юний піаніст-віртуоз, який нещодавно 

випустив свій дебютний альбом «Piano Explosion».  

Під час виступу гості подарували справжнє свято для всіх любителів 

музики. Адже їхній концерт відрізнявся від академічних. Це абсолютно 

новий неповторний формат саме Остапа Шутка. Тут було все: і віртуозна гра, 

і комунікація з публікою, і гумор, і лотереї, і особлива домашня атмосфера, 

коли слухачі почували себе найбажанішими гостями на сімейному святі. У 

концертній програмі музиканти виконали всесвітньовідомі композиції 

Бетховена, Ліста, Шопена. У свою чергу, Роман Шутко презентував низку 

авторських музичних творів. Під час їх виконання слухачі відчули, як в одній 

особі поєднується бажання продовжити традиції великих майстрів і водночас 

бути сучасним, модним і цікавим для широкого загалу.  
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46. У Черкасах рада ректорів обговорила зміни у фінансуванні ЗВО 

[Енлектронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/52455-u-cherkasakh-rada-rektoriv-obgovoryla-zminy-u-

finansuvanni-zvo.html. – Назва з екрану. – 28.09.2008. 

 

На засіданні Черкаської обласної ради ректорів, директорів вищих 

навчальних закладів обговорили результати вступної кампанії 2018 року та 

зміни у фінансуванні ЗВО. Із вітальним словом до присутніх звернувся 

голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко. Під час 

виступу Юрій Олегович зазначив, що нині перед регіональними закладами 

вищої освіти стоїть завдання витримати конкурентоспроможність. Обласна 

рада буде всіляко забезпечувати їхню підтримку. За словами очільника 

Черкащини, обласна рада затвердила програму підтримки вищих навчальних 

закладів Черкаської області. За її рахунок на розвиток ЗВО уже спрямовано 4 

млн. грн.  

Голова Ради, ректор Черкаського національного університету 

Олександр Черевко доповів присутнім про зміни у фінансуванні ЗВО І-ІV 

рівнів акредитації у 2019 році. За його словами, цей порядок визначатиме 

механізм розподілу державним замовником обсягу видатків загального 

фонду державного бюджету на підготовку за державним замовленням 

молодших бакалаврів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та 

докторантів в закладах вищої освіти. Окремо голова Ради зупинився на 

освітніх вимірюваннях, які є засобом оцінки діяльності закладів вищої освіти 

та звернув увагу на важливості профорієнтаційної роботи.  

Виступ викликав жваву дискусію серед керівників ЗВО області. Свою 

точку зору висловили ректор Уманського національного університету 

садівництва Олена Непочатенко, ректор Черкаського державного 

технологічного університету Олег Григор, ректор Східноєвропейського 

університету економіки і менеджменту Любов Шпак, керівник Черкаського 

навчально-наукового інституту Державного вищого закладу «Університет 

банківської справи» Наталія Рогова, директор відокремленого структурного 

підрозділу «Золотоніський технікум ветеринарної медицини» 

Білоцерківського національного аграрного університету Євдокія Лисенко, 

директор відокремленого структурного підрозділу «Городищенський коледж 

УНУС» Іван Хоменко, директор Черкаського політехнічного технікуму 

Дмитро Галат, помічник ректора Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини Світлана Цимбал-Слатвінська. 
Також на засіданні Ради начальник Черкаського обласного відділення 

Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
Антоніна Саприкіна підбила підсумки участі закладів вищої освіти в 
спортивних змаганнях та вручила нагороди. 

Окрім цього, Олександр Черевко запропонував звернутися до обласної 

влади щодо фінансування участі студентів закладів вищої освіти Черкаської 

області в 14 літній Всеукраїнській універсіаді. Пропозиція була одноголосно 

підтримана керівниками закладів вищої освіти Черкащини.  
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47. У ЧНУ обговорили участь роботодавців у підготовці фахівців 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/52574-u-chnu-obgovoryly-uchast-robotodavciv-u-

pidgotovci-fakhivciv.html. – Назва з екрану. – 03.10.2018. 

 

Про участь роботодавців у підготовці фахівців, дуальну форму 

здобуття вищої освіти та взаємодію в інших напрямах діяльності йшлося на 

зустрічі ректора Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Олександра Черевка з президентом групи компаній «PetRus» 

Людмилою Русаліною та міським головою м. Золотоноші Віталієм 

Войцехівським. Йшлося про те, що сьогодні українська система освіти не 

випускає достатньої кількості фахівців, які володіли би потрібними 

практичними навичками та сучасними знаннями. Саме тому реформа вищої 

освіти передбачає активне залучення роботодавців для зовнішнього 

забезпечення якості вищої освіти. Вони можуть брати участь в акредитації 

освітніх програм, у розробці стандартів вищої освіти, бути членами комісій, 

що атестують студентів перед випуском та інше. У свою чергу підприємства і 

фірми з метою якісної підготовки фахівців мають надавати студентам місця 

для проходження практики, запроваджувати стипендіальні програми тощо.  

Однак на практиці перелічені вище механізми повільно запускаються 

лише в тих університетах, де є добрий взаємозв’язок з роботодавцями.Саме 

тому Кабінет Міністрів України схвалив концепцію підготовки фахівців за 

дуальною формою здобуття освіти, яку й роботодавці, і заклади вищої освіти 

обговорювали понад 2 роки. Власне, дуальна освіта передбачає поєднання 

навчання в університеті з навчанням на робочому місці, де студенти 

здобуватимуть від 25 % до 50 % навчальних кредитів. Результати навчання 

оцінюватиме не лише університет, а й роботодавець. Він також братиме 

участь у відборі учасників програми. Для цього необхідно укласти угоду і 

прописати права та обов’язки сторін. Напрями співпраці та питання 

безпосередньої взаємодії окремих програм та кафедр з бізнес-партнерами 

групи компаній «PetRus», ймовірних баз практики, участі в атестації фахівців 

та стипендіальні програми на підставі запитів керівників-учасників зустрічі 

запропонувала її президент Людмила Русаліна. Мова йшла про підготовку 

екологів, хіміків-лаборантів, технологів, економістів, бухгалтерів, 

менеджерів та інших. 
Ректор університету дав доручення керівникам відповідних 

структурних підрозділів внести зміни до навчальних планів, запропонувати 
нові магістерські програми, узгодити питання термінів і баз практики з 
упровадженням на початковому етапі елементів дуальної освіти і поступовим 
переходом до дуальної освіти. Домовилися також про проведення екскурсій, 
а згодом занять на підприємствах, щоб студенти змогли побачити на власні 
очі виробництво чи компанію, в якій у майбутньому зможуть працювати. 

Олександр Черевко подякував гостям за зустріч, цікаві пропозиції і 

підтримку, зазначив: «Ця зустріч – яскравий приклад, як успішні 

підприємства й університети йдуть назустріч одне одному, вивчають спільні 
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можливості та проблеми і роблять реальні кроки для зближення й кооперації. 

Відтак підвищується мотивація колективу, зростає престижність 

університету в очах студентів».  

 

48.  У Черкаському університеті обрали найкращих художників 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/52621-u-cherkaskomu-universyteti-obraly-naykraschykh-

khudozhnykiv.html. – Назва з екрану. – 04.10.2018. 

 

Викладачі кафедри образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького у продовження живописного конкурсу провели другий етап 

мистецької олімпіади. Під час неї студенти проявляли свій хист у написанні 

портрету натурника засобами олійного живопису.  

Понад три години учасники олімпіади працювали над роботою. 

Натхненницями для них були першокурсники, які позували у чарівних, 

таємничих образах. Таким чином майбутні художники також долучались до 

мистецького простору навчання, спостерігаючи за роботою старших колег. 

За результатами оцінки конкурсного журі у складі провідних 

викладачів кафедри було обрано чотири роботи. Авторами переможних робіт 

стали студентки 3-го курсу Кравець Анастасія, Тарнавська Аліна, Хован 

Ілона та Коломієць Надія. Переможці конкурсу були нагороджені 

подарунками, необхідними для творчості. ННІ педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва бажає переможцям нових досягнень та 

високих результатів на Всеукраїнському етапі олімпіади!  

 

49. У ЧНУ відзначили 100-річчя з Дня народження 

Сухомлинського [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/52657-u-chnu-vidznachyly-100-richchya-z-

dnya-narodzhennya-sukhomlynskogo.html. – Назва з екрану. – 05.10.2018. 

 

Викладачі кафедри педагогіки і психології Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького ініціювали проведення науково-

практичного круглого столу до 100-річчя з Дня народження Василя 

Сухомлинського. Організатори мали на меті підкреслити значущість і 

актуальність ідей видатного педагога в умовах сучасної української школи. 

Участь у круглому столі взяли науковці, викладачі, директори шкіл, вчителі, 

магістранти та учні. 
З вітальним словом до них звернувся ректор університету Олександр 

Черевко. Він зазначив, що нині університет готує фахівців для Нової 
української школи. І вивчення кращої педагогічної спадщини – важлива 
складова цієї роботи.  

Професор Тимофій Десятов презентував присутнім перспективи 

розвитку освіти в контексті ідей Василя Сухомлинського. Про використання 

педагогічних порад учителем в Новій українській школі доповіла директор 
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Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних 

працівників Наталія Чепурна. Питання щодо особливостей впровадження 

інклюзивної освіти у сільській школі розкрила директор Веселохутірського 

навчально-виховного комплексу імені Володимира Лук’янця Любов Домаш. 

Про використання сучасних технологій в організації освітнього середовища 

школи розповіла директорка Шевченківської спеціалізованої школи-

інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного 

профілю Ліна Терещенко. Під час виступу директор ЗОСШ № 28 міста 

Черкаси Тетяна Скорик акцентувала увагу на сучасному прочитанні доробку 

Василя Сухомлинського. А директор Тальнівської школи-інтернату Людмила 

Постоловська розповіла, як упроваджуються ідеї видатного українського 

педагога в повсякденній роботі вчителів. 

Науковці кафедри педагогіки і психології Інна Лук’янець та Наталія 

Герасимова зупинилися на психокорекційному аспекті використання казок 

Василя Сухомлинського при формуванні особистості студента. 

 

50. Повернути Трахтемирів [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/52694-povernuty-

trakhtemyriv.html. – Назва з екрану. – 07.10.2018. 

 
Таким став лейтмотив Міжнародної конференції, яка нещодавно 

відбулася у Черкаському національному університеті імені Богдана 
Хмельницького. 

Тепер, майже через 20 років відтоді, як «колотиться» скандальна 

історія щодо передачі однієї з найбільших національних пам’яток природи і 

кількох прадавніх культур «сакрального серця України» (яким, щоправда, 

залежно від приводу поважне наукове товариство частіше називає Холодний 

Яр), – ще більше незрозуміло: а як так взагалі могло статися? Хто ті люди і де 

вони, які 8 вересня 1999 року у стінах Черкаської облради ухвалювали 

відповідне рішення, згідно з яким вже 2000-го власником неоціненного 

національного надбання став тодішній керівник Державного управління 

справами Президента України Ігор Бакай? Бакая давно тут немає, а його 

місце перебування визначається безмежним географічним терміном «Росія» 

(хоча – не факт). «Будиночок» вельможі кілька років тому раптом згорів, але 

древньому Трахтемирову, як не дивно, від того легше не стало. Тобто з 4,5 

тисяч гектарів із понад сотнею об’єктів історичної та культурної спадщини, 

переданих заповіднику «Трахтемирів» 9 серпня 1994 року згідно з ухвалою 

Черкаської облради, установа хазяйнує на залишених їй менш як 590-та 

гектарах (це взагалі переважно берегові смуги, які не увійшли до території 

ландшафтного парку), а 4 тисячі гектарів – то «аномальна зона», якою, 

очевидно, опікується всемогутній «привид» колишнього власника, з яким, на 

те виходить, ніхто не хоче зв’язуватися. Ні після однієї революції, ні після 

іншої... 

Лише двічі у своїй багатовіковій історії далекий півострівний край 

Черкащини зазнав відчутного цивілізаційного впливу. Уперше – в жовтні 
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1943-го у битві за Дніпро, удруге – при будівництві Канівського 

водосховища. Територію пласких верхівок плато розорали, через що 

зональна рослинність залишилася лише на стрімких ділянках схилів. Згодом 

освоєні землі випали зі складу орних угідь, а правобережні села – 

Трахтемирів, Монастирок та Зарубинці – відселили. Природа почала 

розвиватися за своїми законами: покинуті поля перетворилися на степи, 

залишені у ярах ліси потроху почали колонізувати безлісі простори. Загалом 

«Трахтемирів» – це останній острівець первозданної природи у Середньому 

Подніпров’ї. «Гомо совєтікус» спробував було підкорити її, як і скрізь, та 

вочевидь – хтось чи щось того не допустили. І це справді унікальний 

випадок: у часи «великих звершень» було підкорено, більше – покалічено, 

усього довкілля на 1/6 земної суші від Карпат до Сибіру, а ось маленький 

півострів на Черкащині не підкорився. Може просто йому пощастило, 

«звершення» кинули на півдорозі, а природа просто повернула собі своє. 

 

51. Черкаський національний університет відсвяткував 98-му 

річницю [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/52868-cherkaskyy-nacionalnyy-universytete-

vidsvyatkuvav-98-mu-richnycyu.html. – Назва з екрану. – 14.10.2018. 

 

У переддень трьох великих для українців свят — Покрови Пресвятої 

Богородиці, Дня Українського козацтва та Дня захисника України — 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

відзначив своє 98-річчя. Музичні дарунки, посвята у студенти та вшанування 

борців за волю України — таким запам’ятає цей день університетська 

громада.  

На свято до ЧНУ прибули начальник управління освіти і науки 

Черкаської обласної державної адміністрації Валерій Данилевський, голова 

Федерації професійних спілок Черкаської області Петро Шевченко, 

президент групи компаній «PetRus» Людмила Русаліна, крайовий отаман 

Черкаського крайового товариства Українського козацтва Віталій Чепелуха, 

настоятель храму Вознесіння Господнього отець Ігор. 

Передовсім учасники урочистостей вшанували тих, хто захищає 

Україну від агресора і тих, завдяки кому наша держава є нині незалежною. 

Ректор Олександр Черевко наголосив, що університет підтримує учасників 

АТО, які тут навчаються і працюють. Напередодні дня захисника України 

вони отримали матеріальне заохочення. Вшановуючи усіх полеглих за 

незалежність, студенти кафедри військової підготовки поклали квіти до 

монумента Борців за волю України. 
Вітаючи всіх із Днем університету, Олександр Володимирович 

зазначив, що вже 98 років колектив робить свою справу відповідально і 
професійно. За словами ректора, нині студентів навчають 75 докторів наук, 
професорів, 324 кандидати наук, доценти. Вони використовують увесь свій 
досвід та інтелектуальний потенціал, щоб підготувати кваліфікованих 
фахівців. 
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— Черкаський національний університет — це передовсім люди. Тож 

дякую тим, хто впродовж усіх цих років по цеглинці будував історію нашого 

національного, і тих, хто сьогодні є його обличчям, хто збагачує його своїми 

досягненнями і здобутками. Дякую студентам за їхній вибір, студентській 

раді за активну участь в університетському житті. Дякую профспілці, 

працівникам адміністративно-господарських служб. З таким колективом нам 

під силу багато, нам не страшні виклики сьогодення, — переконаний він. — 

Ми готуємо фахівців для Нової української школи, активно співпрацюємо з 

сотнею іноземних університетів, укладаємо угоди з підприємцями для 

реалізації принципів дуальної освіти. Наші проекти підтримують народні 

депутати, обласна влада, профспілкові органи, громадські організації. Вірю в 

свій університет, у викладачів і студентів. Вірю, що разом ми зробимо ще 

багато для розвитку своєї alma mater! 

Ректор зачитав телеграму від народного депутата Владислава Голуба, 

який привітав колектив та зобов’язався з метою підтримки найталановитіших 

та найактивніших студентів виплачувати 5 стипендій по 2500 гривень 

щомісячно, починаючи вже з жовтня 2018 року. 

На адресу Черкаського національного університету надійшло також 

вітання від народного депутата Сергія Рудика, завдяки підтримці якого 

розпочалася реконструкція зруйнованого пожежею навчального корпусу № 4. 

Начальник управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації 

Валерій Данилевський відзначив, що Черкаський національний є флагманом 

вищої освіти Черкащини і що дві третини освітян Черкаської області — це 

випускники ЧНУ. 

Валерій Вікторович вручив ректорові Черкаського національного 

найвищу освітянську нагороду Черкащини — премію імені Олександра 

Антоновича Захаренка. Він нагадав учасникам свята, що Олександр Черевко 

її заснував, перебуваючи на посаді голови Черкаської облдержадміністрації.  

Привітала колектив університету президент групи компаній «PetRus» 

Людмила Русаліна. Вона наголосила, що завжди підтримує молодь, яка 

прагне розвиватися та вдосконалюватися. Тому в межах програми дуальної 

освіти Людмила Володимирівна запросила студентів проходити оплачувану 

практику на виробничих підприємствах групи компаній «PetRus». А першим 

шести особам, які відгукнуться на цю пропозицію, благодійний фонд 

Людмили Русаліної «Разом» виплачуватиме щомісячну стипендію в розмірі 

трьох тисяч гривень. 

Підтримку з боку профспілки пообіцяв університету голова Федерації 

професійних спілок Черкаської області Петро Шевченко. А голова 

профспілкового комітету університету Анатолій Стеценко вручив грамоти та 

премії Черкаської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки 

України. 

Отаман Черкаського крайового товариства Українського козацтва 

Віталій Чепелуха зазначив, що Черкаський національний і Українське 

козацтво Черкащини єднає багато. Це і козацька сотня імені Богдана 
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Хмельницького, і національно-патріотичні заходи, і спільні волонтерські 

проекти. 

З нагоди свята працівники університету отримали відзнаки та 

нагороди: «Почесну відзнаку ректора», почесні грамоти та подяки 

університету. 

За багаторічну плідну роботу на освітянській ниві, наукові досягнення 

премією обкому Профспілки працівників освіти і науки України імені 

Олександра Антоновича Захаренка відзначено Бориса Мінаєва, професора, 

завідувача кафедри хімії та наноматеріалознавства. 

Особливим свято Дня університету стало для першокурсників. Саме в 

цей день їх урочисто прийняли в університетську родину. А вони 

продемонстрували всім свої таланти у креативних флешмобах. 

 

52. Ректор ЧНУ вручив портрет герою війни [Електронний ресурс]. 

– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/52889-

rektor-chnu-vruchyv-portret-geroyu-viyny.htmlю. – Назва з екрану. – 16.10.2018. 

 

З нагоди Дня захисника України ректор Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького вручив подарунок студенту 

навчально-наукового інституту економіки і права, учаснику АТО Вадиму 

Мазніченку. На війну Вадим пішов у 2015 році. Служив у черкаському 14-му 

батальйоні, тоді він ще був батальйоном територіальної оборони. У період 

так званого перемир’я під селищем Старогнатівка, що на Донеччині, хлопець 

потрапив під мінометний обстріл. Після лікування і реабілітації брав участь у 

багатьох проектах, власним прикладом надихаючи поранених бійців. 

Сьогодні черкаський АТОвець є учасником проектів «Переможці», «Ігри 

нескорених», «Сила нації» та «Invictus Games». 

У Черкаському національному турбуються про бійців, які захищають 

нашу країну від агресора. Коли учаснику антитерористичної операції Вадиму 

Мазніченку була запропонована фінансова допомога, він від неї відмовився. 

Натомість попросив зробити його портрет. За виконання його прохання 

взявся народний художник України, професор кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ ім. Б. Хмельницького Іван Бондар. 

— Учергове переконуюся в людяності, свідомості та патріотизмі наших 

захисників. Їхня безкорисливість та любов до рідної країни, а ще 

відповідальність перед прийдешніми поколіннями є взірцем для молоді і для 

кожного з нас, — говорить Олександр Черевко. 

Автор картини Іван Бондар подякував Вадиму Мазніченку за 

співпрацю та зазначив, що має багато спільного з ним: — Я знаю, що таке 

війна. Мій батько загинув на фронті, мати померла після війни. Сьогодні на 

території країни відбуваються бойові дії. Зі Сходу повертаються бійці, які 

залишили на полі бою своє здоров’я. Та я переконаний, які б фізичні вади не 

були в людини, головне — її душа та бажання творити добрі справи. Саме 

такою людиною і прикладом для багатьох інших є Вадим. 
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53. Мистецькі колективи ЧНУ отримали нагороди міського та 

обласного фестивалів [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://novadoba.com.ua/52947-mystecki-kolektyvy-chnu-

otrymaly-nagorody-miskogo-ta-oblasnogo-festyvaliv.html. – Назва з екрану. – 

18.10.2018. 

 

Мистецькі колективи Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького — серед переможців у Четвертому Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі для обдарованої молоді «Козацький шлях.UA.». 

Фестиваль, приурочений до свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня 

Українського козацтва та Дня захисника України, відбувся в концертній залі 

Черкаської обласної філармонії.  

У ньому взяли участь близько 400 осіб із багатьох регіонів України. 

Найталановитіші після завершення отримали медалі, грамоти й подарунки. 

Вокальний дует «Юна» Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького — Наталія Зінченко та Юлія Снісаренко — отримав 

диплом лауреата 2-го ступеня в номінації «ВОКАЛ». Вокальний ансамбль 

«Серця трьох», учасниками якого є студенти ННІ педагогічної освіти, 

соціальної роботи та мистецтва, нагороджені Дипломом лауреата 2-го 

ступеня в номінації «Вокал. Ансамблі». Талановиті студенти вибороли також 

нагороди міського мистецького фестивалю – конкурсу «Цвіт нації», який 

відбувся в залі будинку культури ім. Кулика.  

Аматорський ансамбль народного танцю «Черкащанка» отримав Гран-

прі в номінації «Хореографічне мистецтво». Вокальний дует «Юна» 

нагороджений Дипломом лауреата 2-го ступеня. Вокальний гурт «Мелодія» 

— Мар’я Бровченко, Ольга Білоха, Альона Макаренко, Юлія Олексієнко, 

Дарина Ткач, Надія Запрягайло, Наталія Зінченко, Юлія Снісаренко — 

нагороджені Дипломом 3-го ступеня.  

 

54. У ЧНУ тривають зустрічі першокурсників із представниками 

патрульної поліції [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/53036-u-chnu-tryvayut-zustrichi-

pershokursnykiv-iz-predstavnykamy-patrulnoyi-policiyi.html. – Назва з екрану. – 

22.10.2018. 

 

Для першокурсників Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького традиційно організовують зустрічі з представниками 

патрульної поліції в Черкаській області. Уже поспілкувалися із 

правоохоронцями студенти навчально-наукових інститутів педагогічної 

освіти, соціальної роботи та мистецтва, інформаційних та освітніх технологій 

та психологічного факультету. 
Під час зустрічей першокурсники почули корисні поради, які 

стосувалися самооборони, а також розширили уявлення про кримінальний 
кодекс. Патрульні розповіли студентам цікаві історії з професійного життя. 
Гості університету зауважили, що нині кожен охочий може опанувати 

https://novadoba.com.ua/52947-mystecki-kolektyvy-chnu-otrymaly-nagorody-miskogo-ta-oblasnogo-festyvaliv.html
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професію правозахисника, головне — мати бажання. Спілкування проходить 
у формі діалогу, тому всі мають змогу почути відповіді на поставленні 
питання. Студенти зізнаються, що такі зустрічі потрібні молоді, оскільки 
спікери порушують актуальні питання й проблеми сучасної людини.  

 

55.  Черкаський викладач – у мережі тренерів експертів із 

забезпечення якості вищої освіти [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/53055-cherkaskyy-vykladach-

u-merezhi-treneriv-ekspertiv-iz-zabezpechennya-yakosti-vyschoyi-osvity.html. – 

Назва з екрану. – 23.10.2018; 

 Викладач ЧНУ – у мережі тренерів експертів із забезпечення 

якості вищої освіти [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/67144-vikladach-chnu-u-merezhi-

treneriv-ekspertiv-iz-zabezpechennja-jakosti-vischoyi-osviti. – Назва з екрану. – 

24.10.2018. 

 

Черкаський національний – єдиний заклад вищої освіти регіону, що має 

тренера з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти. Учений 

секретар університету Наталія Андрусяк 16 – 19 жовтня 2018 року пройшла 

навчання у межах першого етапу проекту «Формування мережі експертів із 

забезпечення якості вищої освіти. Нова система акредитації як засіб 

забезпечення якості та подолання корупції у вищій школі», що реалізовується 

за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту вищої освіти 

Національної академії педагогічних наук України, Центру досліджень вищої 

освіти (Чеська республіка), Благодійного фонду «Інститут розвитку освіти». 

— Для участі необхідно було пройти складний конкурсний відбір, 

співбесіди українською і англійською мовами щодо розуміння якості вищої 

освіти та власного практичного досвіду в цій сфері, — коментує Наталія 

Олександрівна. — Учасники, а це 24 представники із закладів вищої освіти 

України, працювали з заступником Міністра освіти і науки України Юрієм 

Рашкевичем, Генеральним директором директорату вищої освіти і освіти 

дорослих МОНУ Олегом Шаровим, президентом Міжнародного фонду 

досліджень освітньої політики Тарасом Фініковим, директором Інституту 

вищої освіти НАПН України Світланою Калашніковою, представниками 

національного офісу ERASMUS+, експертами з Європейського Союзу та 

українськими колегами. Протягом шістнадцяти сесій було розглянуто 

нормативно-правові засади внутрішньої та зовнішньої систем забезпечення 

якості вищої освіти, акредитаційний, рамковий і рейтинговий механізми 

оцінювання якості вищої освіти, ESG та Україна, інструменти та методи для 

впровадження новацій в університетах держави. 

— За умов переходу до інформаційного суспільства та економіки знань 

вища освіта є важливою складовою соціального, економічного і культурного 

розвитку. Водночас, зростання вимог до навичок і компетентностей вимагає 

від університетів забезпечення якості освіти, яка має гарантувати, що 

https://novadoba.com.ua/53055-cherkaskyy-vykladach-u-merezhi-treneriv-ekspertiv-iz-zabezpechennya-yakosti-vyschoyi-osvity.html
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кваліфікації, набуті студентами, сприятимуть їхній майбутній кар’єрі та 

особистому розвитку, — переконаний ректор ЧНУ Олександр Черевко. 

Набуті знання Наталія Андрусяк повинна використати для підготовки 

двадцяти експертів із числа профільних проректорів, керівників відділів 

забезпечення якості, директорів (деканів), гарантів освітніх програм 

регіональних ЗВО. Групу експертів буде визначено на конкурсній основі, 

навчання відбудеться у березні 2019 року.  

 

56. Золоту медаль отримав ЧНУ на міжнародній виставці у Києві 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/53113-zolotu-medal-trymav-chnu-na-mizhnarodniy-

vystavci-u-kyyevi.html. – Назва з екрану. – 25.10.2018; 

 ЧНУ отримав золоту медаль на міжнародній виставці 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/67188-chnu-otrimav-zolotu-medal-na-

mizhnarodnij-vistavts. – Назва з екрану. – 25.10.2018. 

 

Золоту медаль у номінації «Інноваційна діяльність закладу освіти в 

умовах упровадження Концепції Нової української школи» отримав 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Такий 

результат участі делегації університету в Десятій міжнародній виставці 

«Інноватика в сучасній освіті» та Восьмій міжнародній виставці освіти за 

кордоном «WorldEdu». Викладачі ЧНУ також відзначені дипломами, 

подяками й сертифікатами. Виставки проходили 23-25 жовтня у Київському 

Палаці дітей та юнацтва. Організатори — Міністерство освіти і науки 

України, Національна академія педагогічних наук України та компанія 

«Виставковий Світ». 

Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» є ефективною 

професійною платформою, на якій ґрунтовно представлено інноваційні 

освітні матеріали і досвід, обговорюються освітні проекти, відбувається 

конструктивне спілкування між виробниками сучасних технологій та їх 

безпосередніми користувачами. Це професійне інформаційне поле для 

ділових контактів із розвитку науково-технічних досліджень, академічного 

обміну школярами, студентами, викладачами, обговорення аспектів 

упровадження сучасних технологій, методик безпосередньо в навчальний 

процес. 
Роботу виставки супроводжували конференції, презентації, семінари, 

круглі столи, майстер-класи, панельні дискусії, воркшопи тощо. Учасники 
мали можливість відвідати різноманітні секції та долучитися до обговорення 
освітніх проектів. Уперше для закладів вищої освіти відбувся конкурс на 
отримання почесного звання «Лідер інновацій в освіті» в номінації «Якість 
освіти». 

Делегацію Черкаського національного очолив проректор з наукової, 

інноваційної та міжнародної діяльності Сергій Корновенко. У виставці також 

взяли участь директор навчально-наукового інституту педагогічної освіти, 
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соціальної роботи і мистецтва професор Тимофій Десятов та науково-

педагогічні працівники провідних кафедр інституту. За ініціативи Тимофія 

Десятова була проведена дискусійна панель «Інноваційні платформи 

зростання професійної майстерності викладачів як умова забезпечення якості 

підготовки майбутніх педагогів у контексті Нової української школи». 

Метою дискусійної панелі слугувала презентація досвіду діяльності 

інноваційних платформ підвищення майстерності викладачів у ННІ 

педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького; теоретичні і практичні засади формування готовності 

науково-педагогічних працівників Черкаського національного до 

впровадження концепції Нової української школи. 

За словами ректора Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького Олександра Черевка, відзнака виставки є ще одним 

свідченням фаховості науковців ЧНУ та їхньої відповідності вимогам 

сьогодення. Адже Україна нині на марші реформ, і Нова українська школа є 

однією з найважливіших. 

 

57. В ЧНУ навчали директорів шкіл [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/53131-v-

chnu-navchaly-dyrektoriv-shkil.html. – Назва з екрану. – 25.10.2018. 

 

На базі Черкаської спеціалізованої школи №18 імені В’ячеслава 

Чорновола пройшов семінар-практикум для заступників директорів з 

навчально-виховної роботи. Під час заходу педагоги обговорили науковий 

підхід до оцінювання діяльності заступника директора з навчально-виховної 

роботи. Однією зі спікерів семінару-практикуму стала доцент кафедри 

українського мовознавства та прикладної лінгвістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького Галина 

Ярмоленко. Науковець провела практичний тренінг щодо мовленнєвої 

компетенції заступників директорів шкіл. Під час практичної частини Галина 

Анатоліївна зосередила увагу вчителів на найпоширеніших помилках учнів 

та запропонувала методи для їх запобігання. 

На думку викладача, подібні заходи є важливою складовою діяльності 

педагога, оскільки орієнтовані на обмін досвідом та ознайомлення з новими 

методиками навчання. Окрім цього, семінар-практикум сприяв підвищенню 

управлінської компетенції та усвідомленню учасниками семінару себе й 

власної професійної діяльності як шляху до особистісного й професійного 

зростання.  

 

58. У ЧНУ й ЧДТУ пройшли акції зі збору коштів для допомоги 

безпритульним тваринам [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: http://pro-vincia.com.ua/novini/news_podyi/39327-u-chnu-y-

chdtu-proyshli-akcyi-z-zboru-koshtv-dlya-dopomogi-bezpritulnim-tvarinam.html. – 

Назва з екрану. – 26.10.2018. 

https://novadoba.com.ua/53131-v-chnu-navchaly-dyrektoriv-shkil.html
https://novadoba.com.ua/53131-v-chnu-navchaly-dyrektoriv-shkil.html
http://pro-vincia.com.ua/novini/news_podyi/39327-u-chnu-y-chdtu-proyshli-akcyi-z-zboru-koshtv-dlya-dopomogi-bezpritulnim-tvarinam.html
http://pro-vincia.com.ua/novini/news_podyi/39327-u-chnu-y-chdtu-proyshli-akcyi-z-zboru-koshtv-dlya-dopomogi-bezpritulnim-tvarinam.html


74 

 

Протягом місяця у Черкаському національному університеті ім. 

Богдана Хмельницького та Черкаському державному технологічному 

університеті було встановлено скриньки для благодійного збору коштів, до 

якого долучилися і студенти, і викладачі обох вишів. 

За словами ректора ЧНУ Олександра Черевка, благодійна діяльність 

стала неодмінною складовою життя кожного закладу вищої освіти. Адже це 

виховує студентів соціально відповідальними і небайдужими людьми. 

За словами ректора ЧДТУ Олега Григора, аби зібрати більше коштів на 

допомогу тваринам, кафедра дизайну створила полотна, які реалізувала на 

аукціоні під час освітянської толоки.  

Загалом, силами обох вишів, для черкаського обласного благодійного 

фонду «Життя» було зібрано 3028 гривень. На ці кошти було придбано і 

передано корсунським волонтерам, що забирають із вулиць, лікують і 

знаходять новий дім безпритульним тваринам, - корми для тварин, яких 

вистачить на цілу зиму всім тимчасовим мешканцям міні-притулків, що 

чекають на дім. А завдяки благодійним пожертвам черкаського журналіста 

Сергія Сухіна та підприємця Анатолія Гладкого (3000) та черкаського 

підприємця Радислава Ткаченка (1500) благодійним фондом було придбано 2 

зоологічні клітки, незамінні у процесі лікування хворих тваринок, забраних із 

вулиці. 

 

59. Співпрацю ЧНУ та управління АПК Черкаської ОДА 

закріпили договором [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/67268-spivpratsju-chnu-

ta-upravlinnja-apk-cherkaskoyi-oda-zakripili-dogovorom. – Назва з екрану. – 

29.10.2018. 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького та 

Управління агропромислового розвитку Черкаської обласної державної 

адміністрації — партнери. Відповідний договір про співпрацю підписали 

ректор Олександр Черевко та начальник управління Ігор Колодка. Сторони 

зобов’язалися шляхом об’єднання своїх зусиль спільно діяти в сфері освіти і 

наукової діяльності для досягнення спільних цілей і вирішення низки 

завдань. 

Це реалізація вітчизняних і міжнародних наукових проектів, 

стажування, підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових 

працівників, проведення практики студентів, організація семінарів, 

конференцій, ділових зустрічей, круглих столів з актуальних питань аграрної 

науки, надання бази для апробації науково-дослідницької роботи. Сторони 

проводитимуть спільні наукові дослідження в аграрній галузі, 

обмінюватимуться науковою інформацією, результатами проведених 

досліджень. Планується видання спільних наукових публікацій, монографій, 

підручників, навчальних посібників, взаємне інформування про наукові 

досягнення. 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/67268-spivpratsju-chnu-ta-upravlinnja-apk-cherkaskoyi-oda-zakripili-dogovorom
http://procherk.info/news/7-cherkassy/67268-spivpratsju-chnu-ta-upravlinnja-apk-cherkaskoyi-oda-zakripili-dogovorom
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— Усі ці заходи спрямовані на якісну підготовку фахівців з вищою 

освітою, — зазначає Олександр Черевко. — Адже Черкащина — аграрна 

область, тому ми повинні готувати кваліфікованих спеціалістів, які мають 

попит на ринку праці і відповідають вимогам роботодавців. Із цією метою ми 

зустрічаємося з керівниками підприємств, налагоджуємо з ними співпрацю. 

Нещодавно президент групи компаній «PetRus» Людмила Русаліна 

запровадила шість стипендій по 3 тисячі гривень тим студентам, які першими 

прийдуть на оплачувану практику на одне з підприємств групи компаній 

«PetRus». Така співпраця відкриватиме нам нові можливості, а нашим 

випускникам та студентам — перспективи працевлаштування з гідною 

заробітною платою. 

 

60. Михайло Слабошпицький презентував чергову книгу мемуарів 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/53267-mykhaylo-slaboshpyckyy-prezentuvav-chergovu-

knygu-memuariv.html. – Назва з екрану. – 01.11.2018. 

 

Відомий український письменник, критик і літературознавець Михайло 

Слабошпицький зустрівся з викладачами та студентами Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. Захід відбувся за 

ініціативи завідувача кафедри української літератури та компаративістики, 

голови обласної організації Спілки письменників України, професора 

Володимира Поліщука.  

Під час зустрічі письменник презентував другу книгу мемуарів «Тіні в 

дзеркалі». Твір є не тільки «повторенням пройденого», а й полемікою з 

різних приводів. У книзі подекуди є відверта контроверзія в характеристиках 

конкретних дійових осіб на кону життя. «Тіні в дзеркалі» розповідають 

історію українського письменства крізь призму прожитого і пережитого, 

відчутого, побаченого і глибоко осмисленого автором. Він описує життя 

низки цікавих людей, які є представниками літературного світу. Герої книги 

— відомі письменники і ті, яких несправедливо забули. 

Спілкуючись із учасниками презентації, Михайло Слабошпицький 

розповів деякі епізоди з книги мемуарів, зауваживши, що його герої 

постають перед читачами справжніми, реалістичними. Порушив письменник 

і проблему людських взаємин. Також Михайло Федотович висловив власну 

думку щодо того, яким має бути письменник. За його словами, незалежно від 

жанру твору, автор завжди має залишатися моралістом, своєрідним 

«спільним знаменником». Разом із присутніми літератор розмірковував над 

тим, що таке життя, та аналізував події в сучасній Україні. 

Спілкування відбувалося у формі діалогу. Участь в обговорені взяли 

викладачі, студенти Черкаського національного, а також письменники 

Черкащини та вчителі з міста Шпола — малої Батьківщини письменника.  

 

https://novadoba.com.ua/53267-mykhaylo-slaboshpyckyy-prezentuvav-chergovu-knygu-memuariv.html
https://novadoba.com.ua/53267-mykhaylo-slaboshpyckyy-prezentuvav-chergovu-knygu-memuariv.html
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61. Спортсмени ЧНУ здобули перемогу на Чемпіонаті України з 

велосипедного спорту [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://novadoba.com.ua/53266-sportsmeny-chnu-zdobuly-

peremogu-na-chempionati-ukrayiny-z-velosypednogo-sportu.html. – Назва з 

екрану. – 01.11.2018. 

 

Студенти навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та 

здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького вдало виступили на Чемпіонаті України з велосипедного 

спорту (крос) в груповій гонці та в естафеті. Змагання проходили у місті 

Кропивницький. Участь у них взяли 20 команд із 10 областей України. 

У груповій гонці серед чоловіків студент ННІ фізичної культури, 

спорту та здоров’я Віталій Новаковський став четвертим. В естафетній гонці 

вихованці Черкаської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2 

вибороли третє місце серед чоловіків. До складу команди увійшли 

представники навчально-наукового інституту Андрій Підкуйко та Данило 

Охмак. Черкаський національний університет вітає спортсменів та бажає їм 

подальших успіхів! 

 

62. Студенти ЧНУ розмалювали стіни у реабілітаційному центрі 

для дітей з інвалідністю [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/67417-studenti-chnu-

rozmaljuvali-stini-u-reabilitatsijnomu-tsentri-dlja-ditej-z-invalidnistju-video. – 

Назва з екрану. – 03.11.2018. 

 

Птахів на стінах у відділенні соціальної реабілітації для дітей з 

інвалідністю Черкаського територіального центру намалювали студенти 

кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького.Над панно працювали 12 художників-початківців. 

 

63. Ліве крило навчального корпусу № 4 університету буде 

відновлено [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/53398-live-krylo-navchalnogo-korpusu-4-universytetu-

bude-vidnovleno-dzherelo-cdueduua-sayt-cherkaskogo-nacionalnogo-universytetu-

imeni-bogdana-khmelnyckogo.html. – Назва з екрану. – 06.11.2018;  
У ЧНУ розповіли, що спорудять на місці знесеного крила старого 

корпусу [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://procherk.info/news/7-cherkassy/67481-u-chnu-rozpovili-scho-sporudjat-na-
mistsi-znesenogo-krila-starogo-korpusu. – Назва з екрану. – 06.11.2018. 

 
У зв’язку з підвищеним суспільним інтересом до реконструкції 

навчального корпусу №4 Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького, що по вулиці Остафія Дашкевича, 24, в прес-службі 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

офіційно повідомляють, що у середмісті Черкас розпочалися роботи з 

https://novadoba.com.ua/53266-sportsmeny-chnu-zdobuly-peremogu-na-chempionati-ukrayiny-z-velosypednogo-sportu.html
https://novadoba.com.ua/53266-sportsmeny-chnu-zdobuly-peremogu-na-chempionati-ukrayiny-z-velosypednogo-sportu.html
http://procherk.info/news/7-cherkassy/67417-studenti-chnu-rozmaljuvali-stini-u-reabilitatsijnomu-tsentri-dlja-ditej-z-invalidnistju-video
http://procherk.info/news/7-cherkassy/67417-studenti-chnu-rozmaljuvali-stini-u-reabilitatsijnomu-tsentri-dlja-ditej-z-invalidnistju-video
https://novadoba.com.ua/53398-live-krylo-navchalnogo-korpusu-4-universytetu-bude-vidnovleno-dzherelo-cdueduua-sayt-cherkaskogo-nacionalnogo-universytetu-imeni-bogdana-khmelnyckogo.html
https://novadoba.com.ua/53398-live-krylo-navchalnogo-korpusu-4-universytetu-bude-vidnovleno-dzherelo-cdueduua-sayt-cherkaskogo-nacionalnogo-universytetu-imeni-bogdana-khmelnyckogo.html
https://novadoba.com.ua/53398-live-krylo-navchalnogo-korpusu-4-universytetu-bude-vidnovleno-dzherelo-cdueduua-sayt-cherkaskogo-nacionalnogo-universytetu-imeni-bogdana-khmelnyckogo.html
http://procherk.info/news/7-cherkassy/67481-u-chnu-rozpovili-scho-sporudjat-na-mistsi-znesenogo-krila-starogo-korpusu
http://procherk.info/news/7-cherkassy/67481-u-chnu-rozpovili-scho-sporudjat-na-mistsi-znesenogo-krila-starogo-korpusu
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реалізації першого етапу інвестиційного проекту«Реконструкція навчального 

корпусу №4 Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького — пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: вул. 

Остафія Дашкевича, 24 у м.Черкаси».  

Проведено обстеження і технічну оцінку будівельних конструкцій 

об’єкта. Виявлені порушення (морозна деструкція) розчину, порушення стін 

на рівні перекриття другого поверху (отвори) та інші, внаслідок чого виникли 

дефекти і пошкодження несучих стін, які істотно знижують несучу здатність 

і експлуатаційну придатність стін будівлі. Тому відповідно до рекомендацій 

проектувальної організації генпідрядник проводить демонтаж несучих 

конструкцій. Після чого розпочнуться будівельні роботи. Відповідно до 

проекту ліве крило будівлі буде відтворене. На реалізацію першого етапу 

реконструкції корпусу в 2018 році профінансовано з державного бюджету 

9874,7 тис. грн. 

Нагадаємо, що будівля навчального корпусу № 4 по вулиці Остафія 

Дашкевича, 24, де в 1990 році сталася пожежа, визнана пам’яткою 

архітектури місцевого значення. 

Питання відновлення корпусу порушувалося багато разів — і на 

обласному, і на загальнодержавному рівні. Спільними зусиллями керівництва 

університету та обласної влади з 2006 по 2009 рік було виконано капітальний 

ремонт правого крила корпусу (2 та 3 поверхи) та відбудовано центральну 

частину (1, 2, 3 поверхи), підвал із харчоблоком, центральну сходову клітину. 

Сьогодні у відновленій частині навчаються понад 1000 студентів навчально-

наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва та 

психологічного факультету. Однак ліве крило залишається зруйнованим і 

становить загрозу для учасників освітнього процесу та містян. Тому 

впродовж 2 років керівництво університету зверталося до всіх гілок влади 

щодо завершення реконструкції будівлі. За сприяння народного депутата 

Сергія Рудика питання відбудови корпусу нарешті зрушило з місця. У червні 

2018 року Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів 

Кабінету Міністрів України затвердила інвестиційний проект «Реконструкція 

навчального корпусу №4 Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького — пам’ятки архітектури місцевого значення за 

адресою: вул. Остафія Дашкевича, 24 у м.Черкаси».  

 

64. «Це щастя, коли робота надихає» [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/53512-ce-

schastya-koly-robota-nadykhaye.html. – Назва з екрану. – 10.11.2018. 

 
Молода, амбітна та наполеглива. Наталія Зачосова – один із 

наймолодших докторів наук (тут варто вказати, що економічних) 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, і в її 
амбітних планах на майбутнє – стати наймолодшим науковцем закладу, який 
матиме вчене звання професора. Наталія Володимирівна очолює Раду 
молодих учених в університеті, є одним із секретарів наукового журналу, 

https://novadoba.com.ua/53512-ce-schastya-koly-robota-nadykhaye.html
https://novadoba.com.ua/53512-ce-schastya-koly-robota-nadykhaye.html
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відповідальним виконавцем наукової теми, що фінансується із державного 
бюджету, та обіймає посаду професора кафедри менеджменту та економічної 
безпеки. Ніколи не стоїть на місці, самовдосконалюється та постійно 
навчається, зокрема й у своїх старших колег і студентів. 

− Наталіє Володимирівно, розкажіть, де навчалися? 

− Так склалося, що я навчалася в трьох закладах вищої освіти, оскільки 

здобувала освіту в приватних вишах, які на той час швидко відкривались і 

водночас стрімко втрачали свої ресурси та припиняли діяльність. Закінчила 

врешті магістратуру Східноєвропейського університету економіки і 

менеджменту у м. Черкаси у 2008 році (спеціальність «Фінанси»). Отримала 

диплом із відзнакою. 

− Як починався Ваш шлях як науковця? 

− Розпочався він зі Східноєвропейського університету. Мій рівень 

знань і навичок після магістратури дав змогу лишитися працювати на кафедрі 

фінансів і кредиту на посаді викладача. Після захисту кандидатської 

дисертації у 2011 році деякий час пропрацювала в Східноєвропейському 

університеті на посаді доцента, а з 2014 року викладаю управлінські 

дисципліни вже у Черкаському національному. 

− Як потрапили до вишу? 

− Моя науковий керівник, яка пройшла зі мною весь шлях від 

студентської лави і до часу захисту докторської дисертації, запросила мене 

до викладацької роботи. Спочатку працювала за сумісництвом, потім 

отримала схвалення керівництва університету і прийшла сюди працювати на 

постійній основі та водночас вступила до докторантури. 

− Під час навчання були мрії стати викладачем? 

− Власне, доля мені не давала іншого вибору. Тільки-но закінчила 

навчання, і одразу отримала пропозицію залишитися у виші працювати. Я 

навіть не шукала роботу, вона сама знайшла мене. Отак раптово і розпочався 

мій викладацький шлях.  

− Як багато часу поклали на те, щоб досягнути своєї цілі й стати 

доктором наук? 

− Практика вступу до докторантури передбачає, що ви розпочинаєте 

навчання вже з певним багажем знань, суттєвими науковими здобутками. 

Тож на завершення й оформлення дисертації знадобилося два із відведених 

мені докторантурою трьох років, тобто захистилася я достроково. А взагалі, 

на якісну наукову роботу часу витрачається доволі багато: майже всі вечори, 

дні, а то й ночі. 

− Поясніть доступно для наших читачів сферу Ваших наукових 

досліджень 

− Я з колегами досліджую проблемні аспекти менеджменту та 

управління фінансово-економічною безпекою. Усі ми розуміємо, що 

економічна ситуація в нашій країні напружена, й, відповідно, виникає 

потреба у фахівцях, здатних прийняти раціональні управлінські рішення на 

державному рівні та на рівні окремих підприємств для протидії фінансовим 

та економічним загрозам сучасності у мікро та макросистемах. До сфери моїх 
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наукових інтересів також належать питання забезпечення фінансової безпеки 

держави, суб’єктів господарської діяльності, громадян України, напрями 

підвищення рівня фінансової інклюзії тощо. 

− Розкажіть про Ваше головування в Раді молодих учених 

− Рада молодих учених − потужне наукове об’єднання Черкаського 

національного, до якого входить понад 30 молодих людей, захоплених 

наукою і відданих їй. Члени ради є представниками різних навчально-

наукових інститутів та факультетів ЧНУ. Ми зустрічаємося, обговорюємо 

можливості участі у грантових програмах, методичних семінарах, наукових 

конференціях, плануємо вектори наукової роботи на перспективу. 

Наприклад, наш колега, молодий учений Гліб Баришніков, нині перебуває за 

кордоном, у Швеції, реалізує свій дослідницький потенціал на міжнародній 

науковій арені. Його академічна мобільність була неможливою без підтримки 

і сприяння керівництва університету. Серед молодих учених ЧНУ є такі, що 

отримують стипендії Кабінету Міністрів України. Наскільки я пригадую, 

нині це чотири особи – якщо помиляюсь, то тільки у бік применшення наших 

наукових здобутків. Ще три кандидатури на разі на розгляді у міністерстві. 

Також Рада молодих учених займається організацією та проведенням 

наукових конференцій та міжнародних «круглих столів», її представники 

беруть участь у форумах і виставках, популяризують вітчизняну науку на 

всіх рівнях у межах наукових і освітніх заходів. 

− Крім усього, Ви встигаєте ще й займатися виданням наукового 

журналу. Як часто він виходить? 

− Наш заклад вищої освіти випускає фаховий наукових журнал, який 

має назву «Вісник Черкаського національного університету. Серія: 

економічні науки». Ми разом із колегами з Інституту економіки і права 

займаємося комплектуванням і редагуванням цього журналу, я до цьому 

процесу залучена у ролі одного з двох відповідальних секретарів. До речі, 

редактор нашої економічної серії, Євгеній Кирилюк, також належить до 

плеяди молодих учених ЧНУ. Журнал розрахований на широку аудиторію: 

це і практики в галузі економіки й менеджменту, і професорсько-

викладацький склад закладів вищої освіти, і аспірати та докторанти, і 

студенти. 

− Чи був у вас досвід закордонних поїздок на конференції, 

семінари? 

− Цього літа я взяла участь у міжнародному стажуванні. Вища школа 

лінгвістична разом із Черкаським національним стали його ініціаторами. 

Взагалі, організація міжнародних стажувань є для нашого закладу уже радше 

традицією, ніж винятковим одноразовим заходом. Цього разу дуже цікаві 

заняття проводили коучі польської освітньої установи, які презентували 

зовсім інше бачення вирішення ряду методичних проблем організації 

навчального процесу. Досвід учасники стажування отримали просто 

колосальний. Також перед тим, як мені вдалося отримати сертифікат 

Британської ради в Україні за результатом іспиту IELTS, що підтвердив мій 
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рівень знання англійської мови як С1 (високий рівень), випала нагода 

спілкуватися з англомовними колегами, носіями мови. 

− Чому саме економіка? Це Вас приваблювало зі шкільних років? 

− Насправді ні. У школі мене захоплювала журналістика і я була 

впевнена, що це моя майбутня професія. Так склалося, що близька мені 

людина вступила до закладу вищої освіти на спеціальність «Міжнародна 

економіка», а я не уявляла студентських років без свого друга. Коли ж 

закінчила магістратуру за спеціальністю «Фінанси», тоді вирішила, що 

логічно займатись науковою діяльністю у тій царині, до роботи у якій тебе 

готували аж п’ять років. 

−Чим подобається викладацька діяльність? 

− Викладач – благородна професія, яка надихає. Я маю можливість 

постійно самовдосконалюватись і навчатися разом зі своїми студентами, 

адже у сфері інновацій вони завжди на крок попереду. Нині поширені нові 

методики навчання, що мені надзвичайно імпонують. Викладачі ЧНУ 

відмовляються від стандартних лекцій-семінарів, диктування конспектів на 

заняттях, переходять до навчання у формі діалогу, організовують колоквіуми, 

дискусії, міні-конференції, використовують мультимедійне обладнання, 

презентаційні матеріали. Викладацька діяльність не має чітких меж і 

кордонів. Тут завжди є місце творчості. 

− Як відпочиваєте, відволікаєтеся від наукової роботи? 

− Пишу вірші. Одного разу за ініціативи моїх друзів і колег були 

організовані читання, де студенти їх декламували. Не можна передати 

словами ті відчуття, коли чуєш власні вірші не у своїй уяві, а з уст близьких 

людей. Читаю в оригіналі твори англомовних авторів, це водночас допомагає 

і рівень володіння англійською мовою покращувати, і збільшує словниковий 

запас. Улюблена авторка – Джоан Роулінг. Тож і тут я зі студентами на одній 

хвилі. 

 

65. Десятикласники на один день стали студентами ЧНУ 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим роботи: 

https://novadoba.com.ua/53547-desyatyklasnyky-na-odyn-den-staly-studentamy-

chnu.html. – Назва з екрану. – 12.11.2018. 

 
8 листопада розпочало свою діяльність відділення профорієнтаційної і 

рекрутингової роботи «Центр рекрутингу» навчально-наукового центру 
«Інститут післядипломної освіти та курсової підготовки». У рамках реалізації 
спільного проекту з профорієнтації «Студент на годину», за підтримки 
фахівців Черкаського обласного та Черкаського міського центрів зайнятості, 
учні 10 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 
отримали можливість відчути себе студентами навчально-наукового 
інституту природничих наук.  

Директор інституту Максим Гаврилюк презентував учням 

спеціальності, за якими здійснюється підготовка, та розповів про можливості 

працевлаштування після завершення навчання. Наголосив, що фахівців – 

https://novadoba.com.ua/53547-desyatyklasnyky-na-odyn-den-staly-studentamy-chnu.html
https://novadoba.com.ua/53547-desyatyklasnyky-na-odyn-den-staly-studentamy-chnu.html
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хіміків, біологів, екологів та метрологів – нині гостро потребують 

різноманітні підприємства та установи. Викладачі ННІ природничих наук 

провели зі школярами тематичні заняття. Хіміки під керівництвом Віри 

Бойко продемонстрували процеси перегонки рідини, адже у школах 

можливість проведення такого експерименту обмежена. Вадим Соколенко 

розповів учням про новинки в галузі молекулярної біології та підготовку до 

біологічних турнірів і олімпіад. 

Заплановано продовження співпраці у форматі «центр зайнятості – 

школа – університет», у рамках якої Черкаський національний зможуть 

відвідати учні інших освітніх закладів.  

 

66. У ЧНУ відбулася творча майстерня для вчителів зарубіжної 

літератури [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/53535-u-chnu-vidbulasya-tvorcha-maysternya-dlya-

vchyteliv-zarubizhnoyi-literatury.html. – Назва з екрану. – 12.11.2018. 

 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького традиційно розпочала роботу Творча майстерня з підготовки 

вчителів зарубіжної літератури. Головний її ініціатор і організатор – кафедра 

російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання навчально-

наукового інституту іноземних мов. Питання для обговорення – формування 

креативної особистості вчителя зарубіжної літератури відповідно до 

концепції Нової Української Школи. Студенти різних курсів дійшли до 

висновку, що сучасний вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, 

вміє не тільки вчити дітей, але й сам здатний вчитися. Для сучасного вчителя 

дуже важливо ніколи не зупинятися на досягнутому, а обов’язково йти 

вперед. Адже праця вчителя – це джерело для безмежної творчості. Творчий 

характер закладений у самій суті професії педагога. До творчості вчителя 

спонукає й сьогоднішній учень – розвинена й нестандартна особистість, 

вимоглива до свого наставника. 

Олена Ткаченко, студентка 3 курсу, презентувала своє бачення 

особистості сучасного учителя зарубіжної літератури. Студенти-магістранти 

Андрій Рокунь та Дарина Муравйова стверджували, що креативність 

сучасного вчителя зарубіжної літератури виявляється у здатності 

породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, 

швидко і вправно вирішувати проблемні ситуації; у спроможності впевнено 

виходити за рамки стереотипів, прагненні й умінні будь-яку, навіть рутинну 

навчальну працю перетворити на свято особистих досягнень і радісних 

відкриттів кожного школяра. Урок креативного вчителя – свято яскравих 

думок, увага й повага до кожної дитини. 
Юлія Коломацька, Анастасія Безродна та Ірина Новоселецька, студенти 

3 курсу, акцентували увагу на тому, що найголовніше на уроках зарубіжної 
літератури – живе слово вчителя. Складовою педагогічної майстерності 
вчителя є його мовлення. Учитель-методист вищої категорії 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Тетяна Мізіна зазначила, що 

https://novadoba.com.ua/53535-u-chnu-vidbulasya-tvorcha-maysternya-dlya-vchyteliv-zarubizhnoyi-literatury.html
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активна творча діяльність учителя має позитивний результат у тому випадку, 
коли базується на двох засадах: розвитку творчої активності студентів у 
закладі вищої освіти та подальшій організації творчого пошуку вчителя в 
школі. Саме тому одне з головних завдань навчання майбутніх учителів у 
виші є розвиток їхніх творчих здібностей, нестандартного мислення, 
формування вмінь та навичок здійснювати в майбутньому навчально-
виховний процес на творчому рівні.  

 

67. Можливості міжнародних програм для студентів ЧНУ 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/53572-mozhlyvosti-mizhnaronykh-program-dlya-

studentiv-chnu.html. – Назва з екрану. – 13.11.2018. 

 

Студенти та студентська рада Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького дізналися про можливості академічної 

мобільності завдяки міжнародним стипендійним програмам. 

На зустрічі з молодими людьми фахівець навчально-наукового центру 

«Центр зовнішніх і міжнародних зв’язків» Максим Щербаков розповів про 

можливості навчання за кордоном. Він презентував програми, у яких можуть 

брати участь студенти, та розповів про умови, які потрібно виконати, щоб 

навчатися в іноземних університетах. Зокрема, йшлося про такі міжнародні 

проекти, як «The Global Undergraduate Exchange Program» (Global UGRAD) – 

програма для студентів 1-3 курсу бакалаврату, Erasmus Mundus – програма 

для випускників. Також студентів ознайомили з можливостями навчання у 

Центрально-Європейському університеті в Угорщині та Коледжі Європи в 

Бельгії. 

– Не втрачайте часу. Беріть по максимуму все, що вам дає університет, 

адже для вас це важливі знання та досвід, які допоможуть у майбутньому! – 

закликала студентів директор Центру зовнішніх та міжнародних зв’язків 

Світлана Архипова. За детальнішою інформацією щодо навчання за 

кордоном звертайтесь до Центру зовнішніх і міжнародних зв’язків з адресою 

18031, Черкаси, бул. Шевченка, 81, 2 поверх, каб. 227 або за телефоном: 063-

289-52-85.  

 

68. У ЧНУ визначили спортсменку місяця [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/53582-u-

chnu-vyznachyly-sportsmenku-misyacya.html. – Назва з екрану. – 14.11.2018. 

 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького визначили кращу спортсменку жовтня. Нею стала Кароліна 

Махно, бронзова призерка Чемпіонату світу з боксу серед молоді. Рішення 

університетського спортивного клубу «Богдан», дирекції та студентської 

ради навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров`я 

було одноголосним. За словами голови спортивного клубу Володимира 

https://novadoba.com.ua/53572-mozhlyvosti-mizhnaronykh-program-dlya-studentiv-chnu.html
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Хіміча, Кароліна дуже працьовита, наполеглива та перспективна 

спортсменка.  

 

69. Студенти ЧНУ влаштували «веселі старти» [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/53668-studenty-chnu-vlashtuvaly-veseli-starty.html. – 

Назва з екрану. – 16.11.2018. 

 

Напередодні Дня студента відбулися змагання між мешканцями 

гуртожитків Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. Змагання організував навчально-науковий інститут фізичної 

культури, спорту і здоров’я та профспілковий комітет університету. 

Учасників змагань привітали ректор університету, голова 

Відокремленого підрозділу Спортивної студентської спілки України 

Олександр Черевко, голова профспілкового комітету Анатолій Стеценко, 

директор навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та 

здоров’я Леонід Нечипоренко, голова студентської ради університету Аліна 

Козлова, заступник голови профкому у справах студентів Руслан 

Пархоменко. Вболівали за своїх студенти та викладачі університету. 

– Традиційні студентські ігри між нашими гуртожитками завжди 

проходять весело, активно, гартують студентський дух і просто приносять 

всім – і учасникам, і вболівальникам – задоволення. Бажаю всім гарних 

змагань, вдалого завершення семестру, успіхів і в спорті, і в навчанні, і в 

житті! – звернувся до всіх, хто прийшов на спартакіаду, ректор Олександр 

Черевко.  

За результатами усіх видів випробувань гуртожитки посіли такі місця: 

5 місце – гуртожиток № 2, 4 місце – гуртожиток № 5, 3 місце – гуртожиток № 

3, 2 місце – гуртожиток № 4, 1 місце – гуртожиток № 1. Команди, які 

завоювали 1-3 місця, нагородили дипломами та грамотами профкому, а всі 

учасники отримали смачні призи.  

 

70. В ЧНУ відзначено переможців патріотичного конкурсу 

студентських робіт з історії [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://novadoba.com.ua/53762-v-chnu-vidznacheno-

peremozhciv-patriotychnogo-konkursu-studentskykh-robit-z-istoriyi.html. – Назва 

з екрану. – 20.11.2018. 

 

Шість студентів навчально-наукового інституту історії і філософії 

стали переможцями конкурсу «Держава звитяжних перемог». Організатори 

конкурсу — ініціативна група ГО «Лицарська Звитяга», «Всеукраїнська 

молодіжна організація «ВГО «Молодий Народний Рух», а також ННІ історії 

та філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Учасники конкурсу писали роботи 

на тему військової історії України. Їх оцінювало журі із представників 

організаторів конкурсу та науковців ННІ історії та філософії. 
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1 місце посів Максим Попов (1 курс, спеціальність «Історія та 

археологія»), 2 місце — Дарія Дмитренко (2 курс, спеціальність «середня 

освіта»), 3 місце — Анастасія Харченко (2 курс, спеціальність «середня 

освіта»). Ще троє другокурсників отримали дипломи конкурсу. Нагородою за 

інтелектуальну працю стали сертифікати на купівлю книг для переможців від 

«Черкаського будинку книги». 

— Наші студенти дуже активні, ініціативні, розумні. Радує, що молодь 

енергійна і патріотично налаштована, готова до активного громадського 

життя, — каже Світлана Гальченко, заступник директора ННІ історії і 

філософії з навчально-методичної роботи. 

Один із організаторів конкурсу Павло Прибіш зазначив, що основною 

метою студента є навчання, але громадському навантаженню також варто 

приділяти увагу: «Ідея конкурсу виникла, щоб промотивувати інтелектуальну 

роботу студентів. Приємно, що студенти впоралися і розкрили всі теми. Їм 

вдалося подати інформацію так, щоб це було цікаво». 

— Ми як майбутні історики маємо брати участь у таких заходах. Це й 

цікаво, і корисно. Історики повинні бути в усьому перші. Роботу було 

виконувати цікаво, оскільки тема дуже сподобалася, — ділиться враженнями 

другокурсник Дмитро Онищенко.  

 

71. Студенти ЧНУ дебютували у Всеукраїнському турнірі з 

кіберспорту [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/53745-studenty-chnu-debyutuvaly-u-

vseukrayinskomu-turniri-z-kibersportu.html. – Назва з екрану. – 20.11.2018. 

 

Команда Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького гідно представила університет на першому національному 

університетському турнірі з кіберспорту «Ukrainian University Open 2018».  

Змагання проходили в Києві. Організатори – Українська Федерація 

Електронного Спорту, Комітет з фізичного виховання і спорту Міністерства 

освіти і науки України, Національний університет фізичного виховання і 

спорту України та Спортивна студентська спілка України – присвятили їх 

Міжнародному дню студента. Від Черкаського національного університету 

грала команда з 5 осіб. Хлопці вперше взяли участь у змаганнях такого рівня 

і зайняли 16 місце з 98 команд, які представляли 67 університетів України. 
– Це гарний результат, – відзначив ректор університету Олександр 

Черевко. – І студенти-учасники, і я приємно здивовані. Вони – тим, що 
університет підтримав і дав можливість взяти участь у всеукраїнських 
змаганнях із кіберспорту. Мене ж вразили їхні успіхи в спорті, за яким, 
переконаний, майбутнє, хоча донедавна мало хто в офіційних колах знав про 
його існування. Це спорт нового покоління, спорт для інтелекту. І Спортивна 
студентська спілка України, і її відокремлений підрозділ на Черкащині, який 
я очолюю, домагатимемося зарахування кіберспорту до переліку 
олімпійських видів. Нас підтримують у Міністерстві освіти і науки України 
та в Міністерстві молоді та спорту України.  
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72. В Черкасах відбулася ХVІ Універсіада області з футзалу серед 

чоловіків [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/67923-v-cherkasah-vidbulasja-hvi-

universiada-oblasti-z-futzalu-sered-cholovikiv. – Назва з екрану. – 22.11.2018. 

 

Черкаське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України інформує, що 21листопада 2018 

року на базі Черкаського державного технологічного університету відбулися 

змагання з футзалу серед чоловіків за програмою ХVІ Універсіади 

Черкаської області серед закладів вищої освіти типу: університети, інститути, 

академії. В змаганнях взяли участь 7 команд за участю близько 80 

спортсменів. 

У фіналі зустрілися команди Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини та Черкаського інституту пожежної безпеки 

імені Героїв Чорнобиля. В основний час переможця не виявили. Краща 

команда визначалась за допомогою пенальті. Більш вдалою виявилась 

команда УДПУ. У запеклій боротьбі за трете місце перемогу виборола 

команда Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

Команди-призери були нагороджені грамотами Черкаського обласного 

відділення КФВС МОН України. 

 

73.  Науковець ЧНУ пройшла стажування в Республіці Кіпр 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/67939-naukovets-chnu-projshla-

stazhuvannja-v-respublitsi-kipr. – Назва з екрану. – 23.11.2018. 

 

Доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького Валентина Литвин 

пройшла двотижневе стажування в Близькосхідному університеті в місті 

Нікосія (Кіпр). Навчання проходило у межах молодіжного гранту 

«Молекулярний дизайн матеріалів для органічних світловипромінюючих 

діодів з альтернативними механізмами електролюмінісценції».  

Керівником став Гліб Баришніков, кандидат хімічних наук, доцент 

кафедри хімії та наноматеріалознавства ЧНУ, який нині працює в 

Королівському технічному інституті (Швеція, Стокгольм). 
У період стажування були проведені експерименти з екстракції 

елагової кислоти з оплодня гранату. Елагова кислота належить до 
низькомолекулярних фенольних сполук, а її корисні властивості вже давно 
доведені вченими. Вона не тільки омолоджує організм, але й допомагає 
боротися з раковими пухлинами. Цей продукт планується використати для 
одержання наночастинок срібла та золота, які мають цілий спектр біологічної 
активності. Результати цих експериментів — це перспективи отримання 
нового класу багатофункціональних препаратів для застосування в техніці та 
медицині. 
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Під час стажування науковець також відвідала лекції провідних учених 
у галузі хімії. 

 

74. Професорка з Нової Зеландії поспілкувалася зі студентами ЧНУ 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/53972-profesorka-z-novoyi-zelandiyi-pospilkuvalasya-zi-

studentamy-chnu.html. – Назва з екрану. – 27.11.2018. 

 
Раніше вона була студенткою Черкаського національного, а зараз 

доктор наук та професорка Кентерберійського університету. Наталія Чабан 
приїхала до рідних Черкас та розповіла сьогоднішнім студентам alma mater 
про своє життя, закордонну освіту, а також дала поради, як досягнути своєї 
мети. Цими днями в ЧНУ відзначали День Гідності та Свободи, і пані 
Наталія передовсім розповіла про те, що знають у Новій Зеландії про 
Україну. «Раніше, коли чули, що я з України, питали, чи це десь біля Росії», – 
каже Наталія Чабан. Однак під час Майдану всі новозеландські газети 
публікували фотографії з України на перших шпальтах. Але, зізнається вона, 
за півроку цікавість до її Батьківщини там зникла. 

За словами Наталії Анатоліївни, нова її батьківщина Нова Зеландія – це 
перша країна, яка дозволила жінкам голосувати: «Ця країна вважається за 
статистикою найкращою країною, де можна народитися дівчиною. 
Рівноправ’я у всьому: спорті, роботі, політичній діяльності». Студенти 
розпитували у пані Наталії про освіту в Новій Зеландії, про міжнародні 
стосунки цієї країни, а також про родину відомої випускниці. 

Студенти ННІ історії та філософії охоче поділилися своїми 
враженнями: – Було дуже цікаво послухати про Нову Зеландію, про 
міжнародні зв’язки цієї держави, про освіту та історію назви країни. Це дуже 
пізнавально і необхідно нам як майбутнім дипломатам, – вважає Анастасія 
Стрельбицька з 1-В групи.  

 

75. У ЧНУ привітали переможців університетського туру 

Всеукраїнської олімпіади [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://novadoba.com.ua/53988-u-chnu-pryvitaly-peremozhciv-

universytetskogo-turu-vseukrayinskoyi-olimpiady.html. – Назва з екрану. – 

28.11.2018. 

 
У навчально-науковому інституті української філології та соціальних 

комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького відбувся університетський тур Всеукраїнської олімпіади з 
української мови та літератури. Журі у складі доцентів Тетяни Щербини, 
Ірини Савченко, Вікторії Руденко та старшого викладача Марини Корецької 
визначили найкмітливіших, найталановитіших та найдопитливіших знавців 
рідного слова. 

Переможцями олімпіади стали студенти-філологи: 
1 місце – Ірина Омелюх (4 курс); 
2 місце – Ольга Войцешук (4 курс); 
3 місце – Юлія Зубанченко (3 курс), Тетяна Чернова (3 курс). 

https://novadoba.com.ua/53972-profesorka-z-novoyi-zelandiyi-pospilkuvalasya-zi-studentamy-chnu.html
https://novadoba.com.ua/53972-profesorka-z-novoyi-zelandiyi-pospilkuvalasya-zi-studentamy-chnu.html
https://novadoba.com.ua/53988-u-chnu-pryvitaly-peremozhciv-universytetskogo-turu-vseukrayinskoyi-olimpiady.html
https://novadoba.com.ua/53988-u-chnu-pryvitaly-peremozhciv-universytetskogo-turu-vseukrayinskoyi-olimpiady.html
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Подяками за участь у філологічній олімпіаді та перемогу в окремих 

номінаціях відзначено: Оксану Сович (1 курс) у номінації «Знавець 

фонетики»; 

Юлію Юрченко (3 курс) та Уляну Цап (3 курс) у номінації «Знавець культури 

мовлення»; 

Валерію Люлько (4 курс) у номінації «Краща творча робота».  

 

76. Майбутні педагоги подарували свято вихованцям і 

працівникам черкаського терцентру [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/54068-maybutni-

pedagogy-podaruvaly-svyato-vykhovancyam-i-pracivnykam-cherkaskogo-

tercentru.html. – Назва з екрану. – 30.11.2018. 

 
Свято милосердя і добра подарували студенти навчально-наукового 

інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва вихованцям і 
працівникам Територіального центру надання соціальних послуг міста 
Черкаси.  

Концертна програма, підготовлена майбутніми соціальними 
працівниками, справила приємне враження на учасників заходу. Свої творчі 
здібності також продемонстрували і самі вихованці Центру. Вони виконали 
вальс, польку та заспівали українських народних пісень. Своїми виступами 
виконавці вчергове підтвердили, що незалежно від стану здоров’я і настрою, 
варто вірити в свої можливості і продовжувати жити активним життям. 

— Ми щиро вдячні всім, хто організував сьогоднішній захід. Особлива 
подяка студентам Черкаського національного, які постійно співпрацюють із 
нами. У світі живуть мільйони людей: здорових і, на жаль, тих, хто має вади 
здоров’я. Тому так важливо не лише знати це, а й робити добрі справи, — 
зазначила директор Центру Альона Щербак. 

Про співпрацю з Територіальним центром надання соціальних послуг 
говорить начальник відділу виховної роботи ЧНУ імені Богдана 
Хмельницького Людмила Солодка: 

— Родина Черкаського національного університету завжди підтримує 
благодійні акції та є їх ініціатором. Казкові птахи на стінах Центру — це наш 
перший спільний проект. Сьогодні — благодійний концерт. Упевнена, що 
невдовзі ми знову зустрінемося.  

 

77. Виявити та запобігти: у Черкасах продовжують обговорювати 

тему домашнього насильства [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/54153-vyyavyty-ta-zapobigty-u-

cherkasakh-prodovzhuyut-obgovoryuvaty-temu-domashnogo-nasylstva.html. – 

Назва з екрану. – 04.12.2018. 

 

До Всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства» вже долучилися 

більше 20-ти регіонів України. Сьогодні у межах інформаційного марафону 

проти насильства в прес-центрі «Нової Доби» представники черкаських 

https://novadoba.com.ua/54068-maybutni-pedagogy-podaruvaly-svyato-vykhovancyam-i-pracivnykam-cherkaskogo-tercentru.html
https://novadoba.com.ua/54068-maybutni-pedagogy-podaruvaly-svyato-vykhovancyam-i-pracivnykam-cherkaskogo-tercentru.html
https://novadoba.com.ua/54068-maybutni-pedagogy-podaruvaly-svyato-vykhovancyam-i-pracivnykam-cherkaskogo-tercentru.html
https://novadoba.com.ua/54153-vyyavyty-ta-zapobigty-u-cherkasakh-prodovzhuyut-obgovoryuvaty-temu-domashnogo-nasylstva.html
https://novadoba.com.ua/54153-vyyavyty-ta-zapobigty-u-cherkasakh-prodovzhuyut-obgovoryuvaty-temu-domashnogo-nasylstva.html
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закладів вищої освіти та студенти говорили про профілактику та протидію 

насильству під час навчально-виховного процесу.  

Координаторка центру гендерної освіти Черкаського національного 

університету ім. Богдана Хмельницького Наталія Байдюк зауважує, що їхня 

головна мета – впровадити гендерний підхід у навчанні та вихованні різних 

категорій населення, зокрема студентів. Для цього в університеті викладають 

дисципліну «Гендерна педагогіка», також працівники центру співпрацюють з 

черкаськими громадськими організаціями та реалізовують з ними спільні 

проекти, що сприяють гендерній рівності в суспільстві. 

У роботі круглого столу взяли участь представники Головного 

управління національної поліції та Управління патрульної поліції у 

Черкаській області, Головного територіального управління юстиції, 

департаменту соціальної політики Черкаської міської ради, фахівці центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Черкаського обласного 

молодіжного ресурсного центру, активісти громадських організацій та рухів: 

«Україна без тортур», «Ла-Страда-Україна», «Черкаський правозахисний 

центр», «Від серця до серця», практичні психологи, юристи. Активну 

позицію щодо подолання домашнього насильства висловили фахівці 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Черкаській області, благодійний фонд «Небайдужі», центр для жінок, які 

постраждали від насильства «Мережка». Окрім того, координаторка центру 

нагадала, що нині триває конкурс студентських соціальних відеороликів на 

тему протидії насильству.Студентів запрошують активно долучатися.  

Ключовою позицією, яку мають формувати вчителі початкової школи, 

є громадянська компетентність та розуміння своїх прав. Про це зазначила 

Валентина Мовчан, заступниця директора ННІ педагогічної освіти, 

соціальної робити і мистецтва ЧНУ ім. Богдана Хмельницького.  

– Ми готуємо майбутніх вчителів початкової школи, вихователів 

дитячих садків, соціальних працівників, вчителів образотворчого мистецтва. 

Це якраз той осередок, який має виховати іншу генерацію підростаючого 

покоління. Запобігти насильству – наше основне завдання. Тому у нашому 

інституті для студентів кожної спеціальності у межах освітніх програм є 

обов’язкові теми про профілактику та протидію насильству, а також 

важливість прав людини, – говорить пані Валентина.  

– Студенти повинні мати різні навички – тренінгу, розробки соціальної 

реклами, різноманітних програм, написання проектів, використання 

інформаційних платформ тощо. Нині ми формуємо нові віяння, 

впроваджуємо інноваційні форми в навчальному процесі, організовуємо 

зустрічі студентів з роботодавцями, – додає Олена Коломієць, завідувачка 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки ЧНУ. Вона також 

відзначила, що часто і діти, і батьки замовчують тему домашнього 

насильства, тому першочергово важливо витягнути її «з тіні». 

До прес-конференції приєдналась й завідувачка кафедри соціального 

забезпечення ЧДТУ Інна Журба. За її словами, кафедра робить акцент на 



89 

 

активних формах навчання – тренінгах, творчих завданнях, дискусіях, 

ділових рольових та імітаційних іграх, конференціях, вебінарах. Усі ці 

сучасні форми навчального процесу поєднуються із ґрунтовною практикою зі 

створення та реалізації соціальних проектів. 
На прес-конференції були присутні студенти, які розповіли про 

способи виявлення домашнього насильства та навели статистику випадків 
насильства в Україні. 

– Ми як майбутні педагоги, маємо не лише надавати знання з певних 
галузей науки, а й навчити діток адаптуватися у суспільстві та протидіяти 
насильству. Щоб виявити перші ознаки насильства, ми повинні проводити з 
дітьми та їхніми батьками профілактичні бесіди, інформувати, куди 
звернутися по допомогу та як діяти у цій ситуації. Дуже дієвим способом 
виявлення домашнього насильства є різноманітні тести: наприклад, закінчити 
речення, за допомогою малюнків та зображень, – говорить Віталіна Вовк, 
студентка 3-го курсу ННІ педагогічної освіти, соціальної робити і мистецтва 
ЧНУ.  
 

78. Черкаський боксер став бронзовим призером чемпіонату 

України [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/54138-cherkaskyy-bokser-stav-bronzovym-pryzerom-

chempionatu-ukrayiny.html. – Назва з екрану. – 04.12.2018. 

 
Студент навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та 

здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького Мирослав Гончар став бронзовим призером Чемпіонату 
України з боксу серед чоловіків. Змагання проходили у Харкові. Спортсмен 
розповідає, що професійно займається боксом із 10 років. За його словами, 
секрет успіху полягає у постійній роботі над собою. У майбутньому хлопець 
прагне представляти Україну на міжнародних змаганнях та взяти участь в 
Олімпійських іграх.  

 

79. Віталій Масненко взяв участь презентації книги «Майдан від 

першої особи . Регіональний вимір» [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/54137-vitaliy-masnenko-

vzyav-uchast-u-prezentaciyi-knygy-maydan-vid-pershoyi-osoby-regionalnyy-

vymiro.html. – Назва з екрану. – 04.12.2018. 

 
У п’яту річницю від початку Євромайдану в Музеї української 

літератури в Києві відбулася презентація книги «Майдан від першої особи. 
Регіональний вимір» (випуск 3-й, частини 1-а та 2-а). Видання підготовлено у 
рамках проекту Українського інституту національної пам’яті «Майдан: усна 
історія».  

Проект виник навесні 2014 року з метою запису та збереження усних 
свідчень очевидців та учасників Революції гідності. У заході взяв участь 
завідувач кафедри історії України Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького професор Віталій Масненко. Він був 

https://novadoba.com.ua/54138-cherkaskyy-bokser-stav-bronzovym-pryzerom-chempionatu-ukrayiny.html
https://novadoba.com.ua/54138-cherkaskyy-bokser-stav-bronzovym-pryzerom-chempionatu-ukrayiny.html
https://novadoba.com.ua/54137-vitaliy-masnenko-vzyav-uchast-u-prezentaciyi-knygy-maydan-vid-pershoyi-osoby-regionalnyy-vymiro.html
https://novadoba.com.ua/54137-vitaliy-masnenko-vzyav-uchast-u-prezentaciyi-knygy-maydan-vid-pershoyi-osoby-regionalnyy-vymiro.html
https://novadoba.com.ua/54137-vitaliy-masnenko-vzyav-uchast-u-prezentaciyi-knygy-maydan-vid-pershoyi-osoby-regionalnyy-vymiro.html
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упорядником матеріалів, що стосувалися подій Революції гідності на 
Черкащині. Присутні на презентації мали змогу ознайомитися з достовірною 
реконструкцією подій місцевих майданів, адже під час Революції столиця 
перебувала в центрі суспільної уваги, а протестні рухи в областях — на її 
периферії. 

 

80. Науковці ЧНУ взяли участь у міжнародній конференції 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим роботи: 

https://novadoba.com.ua/54222-naukovci-chnu-vzyaly-uchast-u-mizhnarodniy-

konferenciyi.html. – Назва з екрану. – 06.12.2018. 

 
Викладачі Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького взяли участь у міжнародній конференції «Сталий розвиток і 
спадщина у спорті: проблеми і перспективи». До обговорення долучилися 
науковці з Австрії, Аргентини, Білорусі, Болгарії, Польщі, США, Китаю та 
інших країн. Черкаський національний представляли професор, доктор 
біологічних наук Володимир Лизогуб і кандидат біологічних наук Наталія 
Черненко. Науковці також взяли участь у симпозіумі наукової комісії UWW 
«Виклики та перспективи боротьби», який пройшов у межах конференції. 
Учасники мали змогу обмінятися досвідом та обговорити актуальні питання, 
що стосувалися розвитку спорту. 

За результатами коференції та симпозіуму, професора Володимира 
Лизогуба та кандидата біологічних наук, заступника директора інституту 
фізичної культури, спорту та здоров'я Наталію Черненко було прийнято в 
інтернаціональну комісію з боротьби Міжнародного олімпійського комітету.  

 

81. Студенти ЧНУ відвідали Конституційний Суд України 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/54203-studenty-chnu-vidvidaly-konstytuciynyy-sud-

ukrayiny.html. – Назва з екрану. – 06.12.2018. 

 
 Із внесенням змін до Конституції України від 2 червня 2016 року, 

прийняттям Закону України «Про Конституційний Суд України» від 13 
липня 2017 року в законодавстві України з’явилося нове поняття – 
конституційна скарга. З’ясувати його значення, особливості подання та 
розгляду скарги, місце і роль в системі захисту прав і свобод студенти 1-го 
курсу ОС «магістр» денної форми навчання спеціальності «Право (Публічне 
право)» під керівництвом доцента кафедри державно-правових дисциплін 
Тетяни Коваль вирушили до органу конституційної юрисдикції – 
Конституційного Суду України.  

Під час оглядової екскурсії студенти ознайомилися з музейною 
експозицією, архівом, прес-центром та бібліотекою, залами засідань Сенату 
та Великої Палати Суду, дізналися про історію Суду, його повноваження, 
організацію діяльності, міжнародні зв’язки, функції Секретаріату Суду тощо. 
Жваву дискусію викликало питання щодо кількості конституційних скарг, які 
надійшли до Суду, механізму їх розгляду та порядку зберігання. Особливе 
враження на студентів справив зал засідань Великої Палати Суду, загальна 

https://novadoba.com.ua/54222-naukovci-chnu-vzyaly-uchast-u-mizhnarodniy-konferenciyi.html
https://novadoba.com.ua/54222-naukovci-chnu-vzyaly-uchast-u-mizhnarodniy-konferenciyi.html
https://novadoba.com.ua/54203-studenty-chnu-vidvidaly-konstytuciynyy-sud-ukrayiny.html
https://novadoba.com.ua/54203-studenty-chnu-vidvidaly-konstytuciynyy-sud-ukrayiny.html
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площа якого становить майже 350 кв. м і який є «візитівкою» Суду. Учасники 
екскурсії залишилися дуже задоволеними її доброзичливою атмосферою (за 
що особлива подяка відділу комунікацій Конституційного Суду України та 
правового моніторингу) та пообіцяли повернутися до нього вже як судді. 

 
82. Студенти ЧНУ – переможці олімпіади з теорії та історії держави 

і права [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/54257-studenty-chnu-peremozhci-olimpiady-z-teoriyi-ta-
istoriyi-derzhavy-i-prava.html. – Назва з екрану. – 07.12.2018. 

 
Студенти навчально-наукового інституту економіки і права 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького стали 
переможцями регіональної олімпіади з теорії та історії держави і права. 
Участь в олімпіаді також взяли студенти Черкаського інституту пожежної 
безпеки імені Героїв Чорнобиля та Черкаського інституту банківської справи. 

За результатами інтелектуального конкурсу студентка ЧНУ Ірина 
Мацькова здобула 1-е місце, а студент Андрій Гамалій – 2-е місце. 

Організатори олімпіади переконані, що такі заходи сприяють розвитку 
професійних навичок студентів і підвищенню їхньої 
конкурентоспроможності на ринку праці. 
 

 83. Студенти Черкаського національного збирали кошти на 
подарунки для дітей [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/68333-studenti-
cherkaskogo-natsionalnogo-zbirali-koshti-na-podarunki-dlja-ditej. – Назва з 
екрану. – 07.12.2018; 

 Студенти ЧНУ збирали кошти на подарунки для дітей 
[Електронний ресурч]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: – 
https://novadoba.com.ua/54246-studenty-chnu-zbyraly-koshty-na-podarunky-dlya-
ditey.html. – Назва з екрану. – 07.12.2018. 

 
У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького відбувся благодійний ярмарок. Захід традиційно організовує 
колектив навчально-наукового інституту історії і філософії. Цього року до 
доброчинної ініціативи доєдналися представники ННІ української філології 
та соціальних комунікацій, профспілка університету.  

Студенти стали активними учасниками акції. Вони принесли книги, 
одяг, предмети декору, гаджети, власні вироби та випічку. За словами голови 
первинної профспілкової організації ЧНУ Анатолія Стеценка, на зібрані 
кошти будуть придбані подарунки для дітей, які перебувають на лікуванні в 
обласному центрі дитячої онкології та гематології. 

— Ми живемо у непрості часи, тому так важливо бути людяними, 
уважно і чуйно  ставитися до інших. Зважаючи на це, в університеті 
проводять низку доброчинних акцій — від маленьких ініціатив до 
благодійних фондів. Традиційно ця діяльність активізується напередодні 
різдвяних свят. А взагалі для Черкаського національного благодійність — це 
поклик серця, поклик душі дарувати добро тим, кому це необхідно, — 
зазначив ректор Олександр Черевко. 

https://novadoba.com.ua/54257-studenty-chnu-peremozhci-olimpiady-z-teoriyi-ta-istoriyi-derzhavy-i-prava.html
https://novadoba.com.ua/54257-studenty-chnu-peremozhci-olimpiady-z-teoriyi-ta-istoriyi-derzhavy-i-prava.html
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http://procherk.info/news/7-cherkassy/68333-studenti-cherkaskogo-natsionalnogo-zbirali-koshti-na-podarunki-dlja-ditej
http://procherk.info/news/7-cherkassy/68333-studenti-cherkaskogo-natsionalnogo-zbirali-koshti-na-podarunki-dlja-ditej
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84. В ЧНУ провели семінар про доступність освіти для осіб з 

інвалідністю [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/54314-v-chnu-provely-seminar-pro-dostupnist-

osvity-dlya-osib-z-invalidnistyu.html. – Назва з екрану. – 10.12.2018. 

 

«Інклюзія студентів з обмеженнями життєдіяльності потребує 

спеціальних ресурсів», – під таким гаслом відбувся у Черкаському 

національному університеті імені Богдана Хмельницького регіональний 

семінар «Доступність освітньо-наукового простору в сучасній Україні». Його 

ініціатор Андрій Шевцов — почесний президент ВГО «Наукове товариство 

інвалідів «Інститут соціальної політики»», директор департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки 

України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії педагогічних наук України.  

Нині він у Черкасах відкрив регіональний навчально-реабілітаційний 

інклюзивний центр супроводу студентів з обмеженнями життєдіяльності. 

Опікуватиметься роботою Центру в Черкаській області Сергій Корновенко — 

проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького, голова 

Черкаського обласного осередку ВГО «Наукове товариство інвалідів 

«Інститут соціальної політики»». 

— Ми дбаємо про людей з обмеженням життєдіяльності постійно, — 

наголосив ректор Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Олександр Черевко. — У нас навчається 89 студентів, 

працюють 41 викладач і 43 працівники з інвалідністю. Ми прагнемо до 

європейської безбар’єрності, намагаємося забезпечити цій категорії громадян 

комфортне навчання і проживання в кампусі. Питання суспільної інтеграції 

людей з інвалідністю почали вирішувати на державному рівні ще в 2005 році, 

коли реалізувалася національна програма «Безбар’єрна Україна». Тоді було 

виконано великий обсяг технічних робіт. Нині ж — наповнюємо змістом. І в 

нашому університеті для цього є відповідні фахівці — психологи, юристи, 

досвідчені педагоги, реабілітологи. Є певна матеріально-технічна база. 

Переконаний, що з відкриттям Центру ми зробимо ще більше. 

Участь у регіональному семінарі взяли представники управління освіти 

і науки Черкаської ОДА, керівники закладів вищої освіти Черкас, соціальних 

служб, громадських організацій області, директори інститутів і студенти 

ЧНУ, а також ті, кому ця тема найбільше болить — студенти й випускники 

університету, що мають особливі освітні потреби. 

 

85. Студенти ЧНУ відвідали вихованців Центру соціальної та 

фізичної реабілітації людей з інвалідністю [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/54334-

studenty-chnu-vidvidaly-vykhovanciv-centru-socialnoyi-ta-fizychnoyi-reabilitaciyi-

lyudey-z-invalidnistyu.html. – Назва з екрану. – 11.12.2018;  

https://novadoba.com.ua/54314-v-chnu-provely-seminar-pro-dostupnist-osvity-dlya-osib-z-invalidnistyu.html
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Місток милосердя між студентами-філологами і людьми з 

інвалідністю [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

роботи: https://novadoba.com.ua/53666-mistok-myloserdya-mizh-studentamy-

filologamy-i-lyudmy-z-invalidnistyu.html. – Назва з екрану. – 15.11.2018. 

 
Студенти Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького відвідали вихованців Черкаського центру соціальної та 
фізичної реабілітації людей з інвалідністю «Перспектива». У межах візиту 
гуртківці «Джерела» разом зі своїм керівником – доцентом навчально-
наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Іриною 
Савченко та ідейним натхненником «джерельтян» – ветераном педагогічної 
праці та волонтерського руху Любов’ю Силкою побували на мистецькому 
заході. Для очільника «джерельтян» Ірини Савченко талановиті читці 
підготували приємний сюрприз: по черзі читали рядки з її поезії «Сині 
хризантеми». 

Ветерану волонтерського руху, громадському вихователеві та 
Духовному лікареві Любові Силці Ірина Савченко з нагоди Всесвітнього дня 
волонтерів вручила Почесну грамоту від навчально-наукового інституту 
української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного 
університету імені Б. Хмельницького, а присутні студенти-філологи 
привітали її квітами. Отож прощання з осінню на творчому вечорі пройшло в 
теплому родинному колі і для самих акторів-аматорів, і для їхніх жаданих 
гостей: доброта, милосердя та любов не мають меж... і творять дива.  

 

86. Викладачі та студенти взяли участь презентації книги про 

Майдан [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/54372-vykladachi-ta-studenty-vzyaly-uchast-u-

prezentaciyi-knygy-pro-maydan.html. – Назва з екрану. – 12.12.2018. 

 
У Черкаському обласному художньому музеї презентували книгу 

«Майдан від першої особи». Захід пройшов у межах проекту Українського 
інституту національної пам’яті «Майдан: усна історія». Упорядники видання 
з весни 2015 року записували спогади учасників і очевидців регіональних 
подій Революції гідності. Ці записи здійснювалися, щоб доповнити 
створюваний архів усної історії, призначений для збереження пам’яті про ті 
події. Усього в областях України було зібрано 415 інтерв’ю.  
Ідея видати на основі регіональних записів збірник спогадів належить 
інтерв’юерам. Робота над книгою розпочалася із середини 2016 року. 

Одним із співавторів книги став доктор історичних наук, завідувач 
кафедри історії України, професор Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького Віталій Масненко. Він записував спогади 
учасників і очевидців Майдану на Черкащині. Саме він вніс важливу 
пропозицію щодо включення до збірника документальних джерел. 

– Я збирав спогади черкасців, смілян та уманчан. У кожному з регіонів 
сприйняття Майдану було різним, індивідуальним. Тож читач простежить 
тональність і боротьбу позицій, краще зрозуміє тодішні події, – говорить 
Віталій Васильович. 
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87. Науковець ЧНУ стала однією з 500 найактивніших жінок 

України [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/54436-naukovec-chnu-stala-odniyeyu-z-500-

nayaktyvnishykh-zhinok-ukrayiny.html. – Назва з екрану. – 14.12.2018. 

 
Викладачка, координаторка Центру гендерної освіти Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького Наталія Байдюк 
стала однією з 500 найактивніших жінок України. Вона отримала запрошення 
до участі у Другому Всеукраїнському Жіночому Конгресі.  

З вітальним словом до учасників та учасниць Конгресу звернулися 
Президент України Петро Порошенко, Президент Литовської Республіки 
Даля Грибаускайте, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Перші 
особи держав зазначили, що актуальним залишається завдання – з повагою 
ставитися до кожної особистості, вибудовувати відносини без дискримінації, 
на принципах ґендерної паритетності. Вони також наголосили на 
визначальній ролі жіноцтва у вирішенні суспільних проблем та побудові 
європейської держави. 

Учасники заходу мали змогу відвідати шість дискусійних платформ, які 
були присвячені українським та світовим трендам у політиці рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, безпеці інформаційного простору, подоланні 
дискримінації жінок на ринку праці та ґендерних розривів у заробітній платі. 
Спікерами стали Ірина Геращенко, перша заступниця Голови Верховної Ради 
України, Лаура Купер; віце-заступниця міністра оборони США з 
міжнародної безпеки; Геннадій Зубко, віце-прем’єр-міністр, міністр 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України; Лілія Гриневич, 
міністр освіти і науки України; Ірина Фріз, міністр у справах ветеранів; 
Світлана Войцеховська, голова підкомітету з питань законодавства про 
статус народного депутата України Комітету Верховної Ради України з 
питань Регламенту та організації роботи ВР; Микола Кулеба, уповноважений 
Президента України з прав дитини; надзвичайні і повноважні посли США, 
Великої Британії, Португалії, Іспанії, Швеції, Норвегії, Литви та багато 
інших спікерів. 

 

88. Студенти-легкоатлети вдало виступили на чемпіонаті області 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/68591-studenti-legkoatleti-vdalo-vistupili-

na-chempionati-oblasti. – Назва з екрану. – 17.12.2018;  

 

14-15 грудня в рамках проведення традиційного меморіалу Героя 

Радянського Союзу, професора, ректора Олександра Тканка відбулися 

змагання з легкої атлетики за програмою ХVІ Універсіади Черкаської області 

серед закладів вищої освіти типу: університети, інститути, академії. 

За перемогу змагалися близько 70 спортсменів з 5 закладів вищої 

освіти Черкаської області. Зокрема, студенти Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, Черкаського інституту пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля, Уманського державного педагогічного 

https://novadoba.com.ua/54436-naukovec-chnu-stala-odniyeyu-z-500-nayaktyvnishykh-zhinok-ukrayiny.html
https://novadoba.com.ua/54436-naukovec-chnu-stala-odniyeyu-z-500-nayaktyvnishykh-zhinok-ukrayiny.html
http://procherk.info/news/7-cherkassy/68591-studenti-legkoatleti-vdalo-vistupili-na-chempionati-oblasti
http://procherk.info/news/7-cherkassy/68591-studenti-legkoatleti-vdalo-vistupili-na-chempionati-oblasti
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університету імені  П.Г. Тичини, Черкаського державного технологічного 

університету, Уманського національного університету садівництва. 
На змаганнях були присутні гості: начальник обласного  відділення 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 
України  – Антоніна Саприкіна, заступник начальника управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА – Катерина Коваленко, проректор з 
виховної роботи та іміджевої діяльності Черкаського національного 
університету – Галина Гаврилюк, директор навчально-наукового інституту 
фізичної культури, спорту і здоров’я ЧНУ – Леонід Нечипоренко, Президент 
федерації Легкої атлетики України, заслужений працівник фізичної культури, 
заслужений тренер України – Леонід Сіренко, голова профкому ЧНУ – 
Анатолій Стеценко, голова спортивного клубу «Богдан» ЧНУ – Володимир 
Хіміч. 

За підсумками змагань переможцями та призерами стали команди: 
І місце – Черкаський національний університет  імені Б. 

Хмельницького; 
ІІ місце – Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля; 
ІІІ місце –  Уманський державний педагогічний університет ім. П.Г. 

Тичини. 
Команди-призери були нагороджені дипломами Черкаського обласного 

відділення КФВС МОН України. 
 

89. Студенти ЧНУ перемогли на конкурсі з української мови 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/54562-studenty-chnu-peremogly-na-konkursi-z-

ukrayinskoyi-movy. – Назва з екрану. – 19.12.2018. 
 
Студенти Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького стали переможцями обласного етапу ХІХ Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентів закладів 
вищої, фахової передвищої освіти. Студентка першого курсу навчально-
наукового інституту природничих наук Юліана Соколенко та студентка 3 
курсу ННІ української філології та соціальних комунікацій Альона-Анастасія 
Піщакова здобули 1 місце. Друге місце посіла студентка другого курсу 
навчально-наукового інституту інформаційних та освітніх технологій 
Богдана Сердита. Третє місце зайняла студентка першого курсу магістратури 
ННІ УФСК Анжела Савченко.  
 

90. Студент ЧНУ став срібним призером Чемпіонату світу 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/54551-sportsmen-chnu-stav-sribnym-pryzerom-

chempionatu-svitu.html. – Назва з екрану. – 20.12.2018. 

 
Студент навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та 

здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького Сергій Корнусь здобув друге місце на Чемпіонаті світу з 

https://novadoba.com.ua/54562-studenty-chnu-peremogly-na-konkursi-z-ukrayinskoyi-movy
https://novadoba.com.ua/54562-studenty-chnu-peremogly-na-konkursi-z-ukrayinskoyi-movy
https://novadoba.com.ua/54551-sportsmen-chnu-stav-sribnym-pryzerom-chempionatu-svitu.html
https://novadoba.com.ua/54551-sportsmen-chnu-stav-sribnym-pryzerom-chempionatu-svitu.html
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військово-спортивних багатоборств. Змагання проходили у Харкові. Участь у 
них взяли представники з 17 країн. 

Спортсмен розповідає, що професійно цим видом спорту займається 4 
роки. Крім цього, він грає у футбол та виступає в складі футбольної команди. 
– Своє майбутнє хочу пов’язати з професійним спортом. Але також не 
виключаю варіант тренерської роботи, – каже Сергій Корнусь.  

 

91. На університетській ялинці ЧНУ засяяли новорічні вогні 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/54596-na-universytetskiy-yalynci-chnu-zasyayaly-

novorichni-vogni.html. – Назва з екрану. – 20.12.2018. 

 

Новорічні свята в Черкаському національному університеті імені 

Богдана Хмельницького розпочалися з відкриття ялинки на університетській 

площі. Уже традиційно цього року університетська ялинка радує не лише 

громаду закладу, а й жителів та гостей мікрорайону. На її відкриття, яке 

відбулося на День святого Миколая, зібралися представники всіх інститутів 

та факультетів університету. Побував на університетському святі народний 

депутат України Сергій Рудик. Гостями також стали вихованці Черкаського 

навчально-реабілітаційного центру «Країна добра». Символічно, що в день 

Святого Миколая з керівництвом цього закладу студентська рада ЧНУ 

підписала угоду про співпрацю. Саме в такій дружній, родинній атмосфері за 

мотивами відомої казки «Аліса в країні див» засяяли вогні університетської 

ялинки. 

— Святого Миколая шанують в Україні. Адже все його життя — це 

нескінченні благодіяння і чудеса. Усе життя Чудотворця було позначене 

любов’ю до ближнього. Тому саме з цього дня розпочинаються новорічні 

свята, — звернувся до університетської громади ректор університету 

Олександр Черевко. — Рік, що минає, був для Черкаського національного 

університету багатим на досягнення. Ми зросли якісно і кількісно. Та 

найбільш успішними проектами є відбудова пошкодженого пожежею 

навчального корпусу № 4, ліцензування спеціальності «Медицина» галузі 

знань «Охорона здоров’я» та включення до престижного рейтингу світових 

університетів EECA Region Rankings Results 2019. А це нові можливості для 

абітурієнтів, робочі місця і визнання у науковому світі. Тому в 

прийдешньому році бажаю університетській родині і всім добрим людям 

здійснення найамбітніших планів! Нехай він принесе радість у кожну оселю, 

а в Україну — мир і злагоду! І нехай світло Різдвяної зірки осяє наші душі і 

серця вірою, любов’ю й правдою! 

Привітав університетську громаду і народний депутат України Сергій 

Рудик. Саме за його сприяння проект з реконструкції навчального корпусу 

ЧНУ №4 було затверджено Кабінетом Міністрів і фінансується. Ремонтні 

роботи з відбудови пошкодженої будівлі вже розпочалися. 

 

https://novadoba.com.ua/54596-na-universytetskiy-yalynci-chnu-zasyayaly-novorichni-vogni.html
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92. Науковець ЧНУ пройшов стажування в Національному банку 

Австрії [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/68685-naukovets-chnu-projshov-

stazhuvannja-v-natsionalnomu-banku-avstriyi. – Назва з екрану. – 20.12.2018; 

 Науковець ЧНУ пройшов стажування в Національному банку 

Австрії [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/54618-naukovec-chnu-proyshov-stazhuvannya-v-

nacionalnomu-banku-avstriyi.html. – Назва з екрану. – 21.12.2018. 

 
Науковці Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького продовжують представляти Україну на міжнародних 
науково-практичних заходах в ЄС. 

Доцент кафедри економіки та міжнародних економічних 
відносин, заступник директора ННІ економіки і права Тарас Ромащенко 
відвідав Австрію на запрошення Національного банку країни. 

У складі тридцяти учасників із країн Центральної та Південно-Східної 
Європи (вчених-економістів, а також співробітників центральних банків, 
міністерств фінансів) науковець ЧНУ взяв участь у роботі науково-
практичного семінару «Фінансова освіта». 

«Захід під егідою Національного банку Австрії ставив за мету залучити 
учасників до поширення якісної фінансової освіти у своїх країнах. На думку 
організаторів, фінансова грамотність населення відіграє вирішальну роль для 
його нормальної життєдіяльності, особливо в умовах постійних глобальних 
криз. З огляду на це, базовими фінансовими знаннями та навичками має 
володіти кожен з нас», — розповів Тарас Ромащенко. 

Лекції і практичні заняття під час стажування велися уповноваженими 
представниками міжнародних організацій, працівниками Центрального банку 
Австрії та Німеччини, науковцями провідних європейських закладів вищої 
освіти. Корисним був також обмін досвідом між безпосередніми учасниками 
семінару. 

Викладач ЧНУ переконаний, що досвід, здобутий під час перебування в 
Австрії, обов’язково стане корисним під час викладання дисциплін «Валютні 
операції» та «Валютна і науково-технічна інтеграція в ЄС». 

 
93. До ЧНУ завітали вихованці навчально-реабілітаційного центру 

«Країна добра» [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 
доступу: https://novadoba.com.ua/54623-do-chnu-zavitaly-vykhovanci-
navchalno-reabilitaciynogo-centru-krayina-dobra.html. – Назва з екрану. – 
21.12.2018. 

 
Дружба студентської ради Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького та вихованців Черкаського навчально-
реабілітаційного центру «Країна добра» кріпне. Символічно, що саме в День 
Святого Миколая з керівництвом закладу було підписано угоду про 
співпрацю. Вона передбачає подальшу роботу над проектами, спрямованими 
на соціалізацію особливих дітей. Та не єдиним підписанням угоди 
запам’ятався цей день вихованцям центру. Студентська рада завітала до 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/68685-naukovets-chnu-projshov-stazhuvannja-v-natsionalnomu-banku-avstriyi
http://procherk.info/news/7-cherkassy/68685-naukovets-chnu-projshov-stazhuvannja-v-natsionalnomu-banku-avstriyi
http://procherk.info/news/7-cherkassy/68685-naukovets-chnu-projshov-stazhuvannja-v-natsionalnomu-banku-avstriyi
http://procherk.info/news/7-cherkassy/68685-naukovets-chnu-projshov-stazhuvannja-v-natsionalnomu-banku-avstriyi
https://novadoba.com.ua/54618-naukovec-chnu-proyshov-stazhuvannya-v-nacionalnomu-banku-avstriyi.html
https://novadoba.com.ua/54618-naukovec-chnu-proyshov-stazhuvannya-v-nacionalnomu-banku-avstriyi.html
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https://novadoba.com.ua/54623-do-chnu-zavitaly-vykhovanci-navchalno-reabilitaciynogo-centru-krayina-dobra.html
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закладу в новорічних костюмах. Учні радо їх зустріли. Разом із казковими 
героями вони танцювали та грали в ігри. У відповідь на гостинний прийом 
вихованців навчально-реабілітаційного центру було запрошено на свято до 
Черкаського національного університету. Тут для них організували 
екскурсію в Музей українського рушника. Крім того, діти приєдналися до 
свята з нагоди відкриття університетської ялинки. Спільний хоровод зі 
старшими друзями, новорічні світлини у фотозоні та солодкі подарунки 
вихованцям «Країни добра» подарувала студентська рада ЧНУ.  

 

94. У Черкасах відкрилася виставка Тетяни Черевань [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/54630-u-cherkasakh-vidkrylasya-vystavka-tetyany-

cherevan.html. – Назва з екрану. – 21.12.2018. 

 
У черкаському музеї «Кобзаря» Т. Г. Шевченка відкрилася виставка 

графічних творів відомої української художниці Тетяни Черевань. Виставка 
має назву «Без кордонів» і є масштабним проектом, на якому представлено 
понад 60 робіт. Художниця зобразила природу та мальовничі куточки країн, 
у яких вона побувала. Привітав авторку з відкриттям виставки ректор 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
Олександр Черевко. Він є шанувальником творчості Тетяни Черевань, а торік 
за його сприяння побачив світ календар робіт її авторства. Ці твори теж 
експонуються на виставці. 

– Тетяна Черевань – це рівень, це бренд, її цінують і знають в Україні 
та за кордоном. Її роботи несуть добро і красу, а тому їх популярність лише 
зростатиме, – переконаний він. 

Разом із ректором на виставку завітали студенти та викладачі кафедри 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ. Серед них – і 
народний художник України, професор кафедри образотворчого та 
декоративно-прикладного мистецтва Іван Бондар. Він високо оцінив 
майстерність Тетяни Черевань. Тетяна Черевань розповіла гостям, що своїми 
творами прагне подолати територіальні кордони задля пізнання світу. 
Графічні роботи вона привезла з теплих країв, де любить перечікувати 
холодний сезон в Україні. Зізналася, що мріє намалювати колоритні куточки 
рідних Черкас та запросила всіх до перегляду виставки. Виставка «Без 
кордонів» експонується в музеї «Кобзаря». Тож кожен охочий зможе 
насолодитися мистецькими творами відомої черкащанки.  

 

95. Викладачі ЧНУ долучилися до команди експертів освітнього 

контенту [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/54633-vykladachi-chnu-doluchylysya-do-komandy-

ekspertiv-osvitnogo-kontentu.html. – Назва з екрану. – 21.12.2018. 
 
Представники Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького вже другий рік поспіль беруть участь у навчальному проекті 
«Антидискримінаційні лінзи: проекція на освіту». Його організаторами стали 
Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості 

https://novadoba.com.ua/54630-u-cherkasakh-vidkrylasya-vystavka-tetyany-cherevan.html
https://novadoba.com.ua/54630-u-cherkasakh-vidkrylasya-vystavka-tetyany-cherevan.html
https://novadoba.com.ua/54633-vykladachi-chnu-doluchylysya-do-komandy-ekspertiv-osvitnogo-kontentu.html
https://novadoba.com.ua/54633-vykladachi-chnu-doluchylysya-do-komandy-ekspertiv-osvitnogo-kontentu.html
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освіти», представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, 
громадські організації «ЕдКемп Україна», «ГІАЦ КРОНА». 

Мета проекту — використовуючи нормативно-правове та методичне 
підґрунтя, здійснювати антидискримінаційну експертизу освітнього контенту 
— передусім, програм і підручників. Цього року до команди експертів 
освітнього контенту (експертиза підручників) долучилися члени Центру 
Гендерних досліджень та комунікацій ЧНУ Наталія Земзюліна, Зоя 
Шевченко, Марина Матвійчук. Науковці переконані, що робота дасть 
можливість зробити більш якісним процес гендерного конструювання 
освітнього процесу. Це сприятиме формуванню гендерної компетентності та 
чутливості молодіжного соціуму. 

 

96. 200 легкоатлетів взяли участь у змаганнях, які проходили у 

Черкасах [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/54626-200-legkoatletiv-vzyaly-uchast-u-zmagannyakh-

yaki-prokhodyly-u-cherkasakh.html. – Назва з екрану. – 21.12.2018; 

 У ЧНУ відбулися спортивні змагання [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/54493-u-

chnu-vidbulysya-sportyvni-zmagannya.html. – Назва з екрану. – 17.12.2018; 

 У ЧНУ визначили переможців змагань, присвячених Олександру 

Тканку [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/54541-u-chnu-vyznachyly-peremozhciv-zmagan-

prysvyachenykh-oleksandru-tkanku.html. – Назва з екрану. – 18.12.2018. 

 

У Черкасах відбувся 30 традиційний Меморіал з легкої атлетики 

пам’яті колишнього ректора ЧНУ Олександра Тканка. Вперше цей 

спортивний турнір пам’яті видатної особи у Черкаському національному 

університеті було проведено в 1989 році з ініціативи кафедри спортивних 

дисциплін.  

Цьогоріч у змаганнях взяли участь понад 200 легкоатлетів із таких 

навчальних закладів: Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького, Черкаського державного технологічного університету, 

Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, 

Черкаського інституту банківської справи, Чернігівського колегіуму імені Т. 

Г. Шевченка, Центральноукраїнського національного технічного 

університету, Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету, Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини, Уманського національного університету садівництва, а також 

спортсмени з Київщини, Полтавщини та Кіровоградщини. 

За підсумками змагань перемогу здобули спортсмени ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького. Друге місце посіла команда Черкаського інституту 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Бронзові нагороди одержали 

представники Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. 

 

https://novadoba.com.ua/54626-200-legkoatletiv-vzyaly-uchast-u-zmagannyakh-yaki-prokhodyly-u-cherkasakh.html
https://novadoba.com.ua/54626-200-legkoatletiv-vzyaly-uchast-u-zmagannyakh-yaki-prokhodyly-u-cherkasakh.html
https://novadoba.com.ua/54493-u-chnu-vidbulysya-sportyvni-zmagannya.html
https://novadoba.com.ua/54493-u-chnu-vidbulysya-sportyvni-zmagannya.html
https://novadoba.com.ua/54541-u-chnu-vyznachyly-peremozhciv-zmagan-prysvyachenykh-oleksandru-tkanku.html
https://novadoba.com.ua/54541-u-chnu-vyznachyly-peremozhciv-zmagan-prysvyachenykh-oleksandru-tkanku.html
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97. Студент ЧНУ став чемпіоном Греції [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/54666-

student-chnu-stav-chempionom-greciyi.html. – Назва з екрану. – 24.12.2018. 

 

Студент навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та 

здоров’я Вадим Запорожець став переможцем VI Чемпіонату Греції з 

тхеквондо. Крім цього, спортсмен є володарем титулу «Європейський король 

тхеквондо 2018 року». Змагання проходили у Греції. Участь у них взяли 

спортсмени з 17 країн світу. 

– Професійно займаюся спортом 6 років. Переконаний, що за кожною 

перемогою стоїть серйозна та відповідальна робота. Спорт — це постійний 

рух і саморозвиток. А щоб досягати високих результатів, потрібно 

наполегливо працювати, — зазначає хлопець. Студент дякує за постійну 

допомогу і настанови своєму тренеру Олегу Кіму, а викладачам інституту за 

підтримку.  

 

98. У Кривих Колінах підсумували досягнення за 2018 рік 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

http://viche.ck.ua/item/5528. – Назва з екрану. – 26.12.2018. 

 

25 грудня на Різдво за Григоріанським календарем у Кривоколінському 

центрі культури, духовності та дозвілля людно. Дорогою, що тягнеться через 

все село, поспішає на концерт дітвора з батьками, бабусями та дідусями. Біля 

клубу безліч машин та кілька автобусів. Тут сьогодні підбивають підсумки 

роботи за рік Кривоколінські підприємства: ТОВ «Урочище Журавське», 

«Перший Млин», «Вел Груп», а ще виступають мистецькі колективи 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького: 

аматорський ансамбль народного танцю «Черкащанка», вокальний колектив 

«Мелодія», чоловіче тріо, дует «Юна», гурт «Серця трьох») та 

інструменталісти з Уманської школи мистецтв. Серед запрошених гостей 

ректор Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Олександр Черевко та громадський діяч, прес-секретар 

Віктора Ющенка Ірина Ванникова. 

До підбиття підсумків і привітань з новорічними та різдвяними святами 

приєднався і ректор Черкаського національного університету Богдана 

Хмельницького Олександр Черевко. 

– Якщо в Україні буде більше таких сіл як Криві Коліна, то молодь не 

виїжджатиме за кордон працювати. Честь і хвала вашій праці, я дивився це 

сучасне, європейське виробництво – є чим пишатись. У наших дітей є 

майбутнє і віра у завтрашній день! – наголосив зі сцени Олександр Черевко.  

 

 

https://novadoba.com.ua/54666-student-chnu-stav-chempionom-greciyi.html
https://novadoba.com.ua/54666-student-chnu-stav-chempionom-greciyi.html
http://viche.ck.ua/item/5528
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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 «Формування професійної 

компетентності сучасного фахівця в умовах євроінтеграції», 1–13 липня 

2018 р. 

2. Науковий семінар «Василь Сухомлинський і практика сучасної 

української школи до 100-річчя з Дня народження видатного педагога», 

28 вересня 2018 р. 

3. Всеукраїнська наукова конференція «Сучасне дошкілля у контексті 

інтеграції до європейського освітнього простору», 2–3 жовтня 2018 р. 

4. Треті всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 100-річчю з дня 

народження Василя Сухомлинського «Підготовка фахівців в умовах 

імплементації концептуальних засад розвитку педагогічної освіти в 

Україні», 15 листопада 2018 р. 

5. Науковий семінар «Подолання домашнього насильства – сила у 

взаємодії», 20 листопада 2018 р. 

6. Всеукраїнська наукова конференція «Традиції і новітні технології у 

розвитку сучасного мистецтва», 23 листопада 2018 р. 

Навчально-науковий інститут економіки і права 

1. Міжнародна наукова конференція «Туризм і гостинність: вчора, 

сьогодні, завтра», 18–19 жовтня 2018 р. 

2. Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку 

менеджменту та фінансово-економічної безпеки», 26 листопада 2018 р. 

 

Навчально-науковий інститут історії і філософії 

 

1. Міжнародна наукова конференція «Трахтемирів: історія та сучасність», 

20 вересня 2018 р. 

2. Науковий семінар «Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні», 8 листопада 

2018 р. 

 

Навчально-науковий інститут іноземних мов 

 

1. Міжнародна наукова конференція «Проблеми мовної особистості: 

лінгвістика і лінгводидактика», 18–20 жовтня 2018 р. 

 

 



102 

 

Навчально-науковий інститут української філології 

та соціальних комунікацій 

 

1. Науковий семінар «Стратегічне планування та фандрейзинг для 

громадських організацій культурного спрямування», 19 жовтня 2018 р. 

2. Семінар «Мовне обличчя України», 1 листопада 2018 р. 

 

Навчально-науковий інститут природничих наук 

 

1. Міжнародна наукова конференція «Молекулярна інженерія та 

комп’ютерне моделювання для нано- і біотехнологій: від 

наноелектроніки до біополімерів», 25–26 вересня 2018 р. 

 

Студентські конференції 

 

1. Студентська науково-практична конференція «Біологічні чинники 

особливостей поведінки та психіки студентської молоді», 20 листопада 

2018 р. 

 

Відділ аспірантури 

 

1. Науковий семінар «Можливості платформи Web of Science для пошуку 

аналізу та публікації наукових результатів», 10 жовтня 2018 р. 
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Непочатенко О. 63 

Нечипоренко Д. 8, 11, 37, 39, 40 
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Нечипоренко Л.11, 50, 55, 83, 95 

Нікітенко Л. 8 

Новаковський В. 26, 76 

Новоселецька І. 81 

Огрен Х. 61 

Олексенко В. 29 

Олексієнко Ю. 70 

Омелюх І. 86 

Онищенко Д. 26, 84 

Охмак Д. 76 

Пархоменко Р. 83 

Пасічний М. 20 

Паустовський К. 42 

Пахаренко В. 15, 18 

Пжедласка А. 52 

Підкуйко А. 76 

Піщакова А. 95 

Поліщук В. 10, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 

28, 75 

Пономаренко В. 2 

Попов М. 39, 84 

Порошенко П. 31, 94 

Постоловська Л. 66 

Прибіш П. 84 

Прилежаєва Н. 57 

Присяжнюк Ю. 10, 26 

Рашкевич Ю. 71 

Рогова Н. 63 

Рокунь А. 81 

Ромащенко Л. 32 

Ромащенко Т. 97 

Роулінг Д. 80 

Руденко В. 86 

Рудик С. 68, 77, 96 

Русаліна Л. 29, 64, 67, 68, 75 

Савич О. 54 

Савченко А. 95 

Савченко І. 86, 93 

Самелюк В. 20 

Саприкіна А. 63, 95 

Сапсай А. 7 

Свирски Р. 17 

Свитка А. 56 

Семенченко В. 26, 61, 62 

Сергієнко І. 36 

Сердима Б. 95 

Сеттер Д. 52 

Сиволап М. 10 

Сидоржевський М. 18 

Силка Л. 93 

Силка О. 14, 25, 52 

Синявська Л. 14, 25, 52 

Сичов І. 16 

Сіренко Л. 95 

Сітак І. 38 

Скорик Т. 66 

Скот К. 52 

Слабошпицький М. 75 

Сливка Н. 51, 52 

Слинько В. 33 
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Смалиус Л. 34, 35 

Снісаренко Ю. 70 

Собченко О. 23 

Сович О. 87 

Соколенко Ю. 95 

Соколенко В. 81 

Сокуренко О. 34 

Солодка Л. 60, 87 

Спрягайло О. 16, 21 

Старов С. 20, 21 

Стельбицька А. 86 

Стеценко А. 5, 60, 68, 83, 91, 95 

Стоян К. 17 

Стригун Ю. 23 

Сухін С. 74 

Сухомлинський В. 65, 66, 101 

Тарасенкова Н. 38 

Тарнавська А. 65 

Теренін О. 57 

Терещенко Л. 66 

Терещенко М. 14 

Тищенко М. 17 

Тищенко О. 54 

Тімергаліна В. 16, 24, 27 

Тканко О. 30, 94, 99 

Ткач Д. 70 

Ткаченко О. 81 

Ткаченко Р. 74 

Ткаченко Ю. 63 

Третяк М. 38 

Третяков О. 15 

Тютенко О. 27 

Фізер І. 6, 7, 29 

Фініковий Т. 71 

Фріз І. 94 

Харченко А. 84 

Хіміч В. 55, 83, 95  

Хіміч А. 19 

Хован І. 65 

Хоменко І. 63 

Цап У. 87 

Цимбал-Слатвінська С. 63 

Чабан А. 16, 17 

Чабан Н. 86 

Чашечников О. 38 

Чепелуха В. 67, 68  

Чепурна Н. 66 

Черевань Т. 98 

Черевко О. 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 

18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 41, 45, 

48, 49, 50, 51, 53, 59, 61, 62, 63, 64, 

65, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 83, 84, 91, 

92, 96, 98, 100 

Черненко Н. 90 

Чернова Т. 86 

Чухрай З. 38 

Шамара С. 10, 26 

Шарий В. 5 

Шаровий О 71. 

Шафарик Й. 32 
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Швайко Ю. 55 

Швидка Л. 42 

Шевцов А. 92 

Шевченко З. 99 

Шевченко П. 67, 68 

Шевченко Т. 15, 32 

Шитик Л. 20, 21 

Шмітц Г. 53, 54 

Шопен Ф. 62 

Шпак Л. 63 

Шульга І. 6 

Шутко О. 62 

Шутко Р. 62 

Щербак А. 87 

Щербаков М. 82 

Щербатюк Р. 8, 53 

Щербина Т. 86 

Юрченко Ю. 87 

Юхно Б. 6, 15, 18, 23, 25, 52 

Ющенко В. 25, 100 

Ющенко Л. 32 

Ярмоленко Г. 73 

Яценко Т. 20 
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

 

 

АТО – Антитерористична операція 

ВАКО  – Всесвітня Асоціація Кікбоксингу Організацій 

ВГО – Всеукраїнська громадська організація 

ЄС                                      – Європейський Союз 

ЖКГ – Житлово-комунальне господарство 

ЗВО                                   – Заклад вищої освіти 

ЗНО                                   – Зовнішнє незалежне оцінювання 

ЗОСШ – Загальноосвітня школа 

ім.  – імені 

ін.                                       – інші 

кв. м.                                  – квадратний метр 

КПСС – Комуністична партія соціальної справедливості 

КФВС – Комітет з фізичного виховання на спорту 

м.                                        – метр 

м.                                        – місто 

МОН  – Міністерство освіти і науки 

НК                                      – навчальний корпус 

ННІ                                    –  навчально-науковий інститут 

ННЦ – навчально-науковий центр 

НОК                                   – Національний олімпійський комітет 

НСКУ                                 – Національна спілка краєзнавців України 

ОДА                                   –  обласна державна адміністрація 

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

р. (рр.)                                –  роки 

с.                                         – село 

с.                                         –  сторінка 

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

США                – Сполучені Штати Америки 

ТОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю 

УНУС – Уманський національний університет садівництва 

УФСК – Українська філологія та соціальні комунікації 

ЧДТУ                                         – Черкаський державний технологічний університет 

ЧНУ – Черкаський національний університет 
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