
 
                                                                           

Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького 

Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Імідж Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького в інформаційному просторі 

№ 18 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси – 2017 



 
                                                                           

УДК 016:378.4 (477.46) 
В 42 

Рецензенти: 
проректор з наукової роботи ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

д. іст. наук, проф. С. В Корновенко; 
заступник директора наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького В. В. Пономаренко 
 

Укладач 
бібліотекар 1-ї категорії наукової бібліотеки О. В. Ільченко 

 
Науковий редактор 

канд. іст. наук, доцент, директор наукової бібліотеки 
Г. М.  Голиш 

 
 
 
 
 

 
Схвалено до випуску науково-методичною радою НБ ім. М. Максимовича 

(протокол № 4 від 5 жовтня 2017  р.) 
 
 
 

 
В 42  

Відгомін: імідж Черкаського національного університету імені  
Богдана Хмельницького в інформаційному просторі . № 18 / Черкаський 
нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. Максимовича ; уклад. О. В. 

Ільченко. – Черкаси : [б. в.], 2017. – 51 с. 
 
 

                                                                                УДК 016:378.4 (477.46)   
 



3 
 

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 січня до червня 2017 року. Під 

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

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

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

виглядає наш ВНЗ у світовій інформаційній мережі Internet. Пропонується 

також інформація про наукові конференції різного рівня, що проводилися на 

базі нашого університету завдяки організаторській ініціативі його 

підрозділів. 

Особливістю цього числа збірника є те, що він оприлюднюється 

переважно в електронному варіанті на веб-сайті наукової бібліотеки з 

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

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

наклад і підготовлена на базі власних видавничих ресурсів книгозбірні.  

Ми усвідомлюємо, що подана у цьому виданні інформація носить 

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

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

конструктивну критику, ділові пропозиції, які ми максимально врахуємо в 

підготовці наступних чисел збірника. 

Г.  М.  Голиш 
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НА ШПАЛЬТАХ МАСОВОЇ ПЕРІОДИКИ 
 

1. Кращі освітяни 2016 року // Освіта. – 2017. – №4 (11 січня). – 
 С. 6, 11. 

Представлено психолого-соціологічний портрет 2016-го освітянського 

року в подіях і особах. За підсумками тижневика «Освіта» визначено кращих 
освітян року 2016 року. У їхньому числі – ректор Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко, який став лауреатом 

відзнаки «Лиш Храм збудуй» за сподвижництво у військово-патріотичному 

вихованні студентів та створення підрозділів для можливості здобуття в 

університеті паралельно з цивільною – військової освіти. У номінації «Народ 

мій завжди буде» кращим освітянином року визнано Григорія Голиша, 

директора наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича за підготовку та 

видання книги-спогаду «Спокою в житті не знав».  
 
2. Голиш Г. «Не звик шукати легшого ніде...» / Г. Голиш // Освіта. – 

2017. – № 4 (11 січня). – С. 13. 
У об’ємному нарисі автор розповідає про відомого освітянина 

Шевченкового краю, колишнього завідувача Золотоніського райвідділу 

освіти, заслуженого вчителя України Володимира Федоровича Клименка. Він 

став одним із найвідоміших педагогічних послідовників іменитого 

випускника Черкаського педінституту, народного вчителя, академіка О. А. 

Захаренка. 
[На фото: В. Ф. Клименко]. 

 
3. Поліщук В. «Печаль огортає душу...» До 75-річчя Данила Кононенка 

/ В. Поліщук // Нова доба. – 2017. – 12 січня. – С. 9. 
 Доктор філології, професор ЧНУ, член НСПУ Володимир Поліщук 

розповідає про Данила Андрійовича Кононенка – українського поета, 

перекладача, видавця, журналіста (родом з Черкащини) та про його заслуги в 

питанні «українізації» цілком зросійщеного Криму. Керована Данилом 

Андрійовичем Кримська письменницька організація та редагована ним і його 

заступниками «Кримська світлиця» були невеликими, але помітними 

форпостами українства серед «чорного моря» російської та проросійської 

пропаганди. Автор матеріалу публікує останній лист, адресований йому 

Данилом Кононенком, в якому виразно виписано драматичну атмосферу, в 

якій жив талановитий український письменник. 
 
 4. Подолян Н. Ректори змушені приймати непопулярні рішення / Н. 

Подолян // Черкаський край. – 2017. – 1 лютого. – С. 7. 
 Якою повинна стати українська вища школа, які пріоритети вона 

мусить визначати для себе в підготовці спеціалістів і які проблеми їй 

сьогодні доводиться долати? Про це йшлося на засіданні Ради ректорів і 

директорів вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації Черкащини. 
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Голова Ради ректорів і директорів області, ректор Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко у своєму виступі 

наголосив, що задля того, аби не допустити заборгованості з зарплати, 

ректори змушені приймати непопулярні рішення: скорочувати працівників, 

зменшувати надбавки, підвищувати вартість навчання за контрактом, за 

проживання в гуртожитках тощо. 
 [На фото: серед інших О. Черевко]. 
 
 5. Вівчарик Н. Черкаські виші готують майбутніх безробітних? / Н. 

Вівчарик // Вечірні Черкаси. – 2017. – 1 лютого. – С. 5. 
 Існує великий розрив у фінансуванні різних потреб освітньої сфери. 

Про це на обласній раді ректорів в Черкасах повідомив ректор ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького Олександр Черевко. Попри те, що кожного року відбувається 

нібито збільшення обсягу державного замовлення, видатки на освіту не 

змінюються. Олександр Володимирович зазначив, що як би не опиралися 

новій концепції стипендіального забезпечення, доцільність і необхідність її 

впровадження очевидна. Ректор розповів, що роблять у ЧНУ для оптимізації: 

скорочують штатний розпис, переглядають тарифні розряди, доплати і 

надбавки, підвищують вартість навчання та проживання в гуртожитках. 

Водночас голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко попросив керівників ВНЗ 

області вчити дітей так, щоб у майбутньому вони були затребуваними на 

ринку праці, та звернувся до освітян із закликом «не множити потенційних 

безробітних», а ініціювати перед профільним міністерством уведення в 

навчання нових спеціальностей. Однак губернатор визнав, що для відкриття 

нових спеціальностей потрібні відповідні ресурси. 
 
 6. Захаренківські ідеї обговорили науковці з усієї України // Освіта. –  
2017. – 1–8 лютого. – С. 1. 
 Шістнадцяті Всеукраїнські Захаренківські читання пройшли в 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. 

Цьогоріч педагогічна спільнота відзначає 80-річчя видатного випускника 

ЧНУ, і з цієї нагоди до Черкас прибули представники Міністерства освіти і 

науки України, Національної академії педагогічних наук України, 

профспілок, керівники обласного управління та районних, міських відділів 

освіти, методичних установ Черкащини, вихованці видатного педагога з усієї 

України. За сприяння в організації ювілейних заходів та збереження пам’яті 

про Олександра Антоновича Захаренка нагрудним знаком «Почесна відзнака 

ректора» серед інших нагороджено директора навчально-наукового інституту 

педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва ЧНУ Тимофія Десятова. 

Ректор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко висловив вдячність за 

допомогу в організації та проведенні читань Черкаській 

облдержадміністрації, Міністерству освіти і науки, колегам із інших 

навчальних закладів Черкащини. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 

ЧНУ спільно з кафедрою загальної педагогіки та психології видала 
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ювілейний бібліографічний покажчик творів Захаренка, який було 

презентовано під час читань.  
 
 7. Забіла П. Меморіальна стела народному вчителю / П. Забіла // 

Освіта. – 2017. – 1–8 лютого. – С. 1. 
 З нагоди 80-ої річниці від дня народження народного вчителя, 

директора славнозвісної школи над Россю, академіка Олександра 

Антоновича Захаренка на фасаді 4 корпусу Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького, де він навчався, відкрито пам’ятну стелу 

видатному педагогу. Здійснити дійство відкриття запросили дружину 

Олександра Антоновича Віру Петрівну, сина Сергія Олександровича. 

Звертаючись до присутніх, ректор ЧНУ Олександр Черевко зазначив, що 

відкриття стели є великою подією для всіх освітян, адже творчий спадок 

Олександра Антоновича – духовне підгрунтя та предмет викладання у 

навчальних закладах, зокрема і в ЧНУ.  
 [На фото: Відкриття стели О. А. Захаренку].   
 
 8. Лазоренко С. Віталій Підгорний: «У шість років знав, що буду 

хірургом» / С. Лазоренко // Нова доба. – 2017. – 2 лютого. – С. 8. 
 Подається інтерв’ю з відомим лікарем та педагогом Віталієм 

Підгорним, який 28 січня відсвяткував своє 80-річчя. Віталій Костянтинович 

наприкінці 80-х років почав викладати у ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 

а тоді ще педінституті, заснував кафедру валеології, якою керував двадцять 

років, отримав звання відмінника народної освіти, професора кафедри. Також 

він має звання Заслуженого лікаря України.  
 [На фото С. Лазоренко: В. Підгорний]. 
 
 9. Голиш Г. На бистрині життя / Г. Голиш // Нова доба. – 2017. – 2 
лютого. – С. 9. 
 Автор матеріалу розповідає про життєвий та творчий шлях Василя 

Страшевича – заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, 

почесного краєзнавця, лауреата обласної літературно-краєзнавчої премії 

імені Михайла Максимовича, члена національних спілок журналістів і 

краєзнавців, який відзначає 80-річний ювілей. Свою понад піввікову трудову 

діяльність Василь Борисович розпочав викладачем Черкаського 

педагогічного інституту. 
 [На фото: В. Б. Страшевич]. 
 
 10. Нікітенко Л. Педагогічна спадщина / Л. Нікітенко // Україна 

молода. – 2017. – 7 лютого. – С. 3. 
 На фасаді навчального корпусу № 4 Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, де 60 років тому отримав 

учительський диплом видатний український педагог Олександр Захаренко, 
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відкрили меморіальну стелу. В пам’ять про народного вчителя, уродженця 

Черкащини, встановлення приурочили до його 80-річного ювілею.  
 За словами Олександра Черевка, ректора університету, така подія 

важлива не тільки для родини педагога, у відкритті стели взяли участь 

дружина народного вчителя Віра Петрівна та син Сергій, а для навчального 

закладу, для громади Черкас, і всієї країни. «Мені пощастило особисто знати 

Олександра Захаренка. І встановлення цієї стели – це наша учнівська данина 

шани великому вчителю», – наголосив на відкритті Олександр Черевко.  
 Наразі в університеті вивчають та популяризують творчу спадщину 

Олександра Захаренка, пишуть і захищають дисертації, а десятки навчальних 

закладів Черкащини, зокрема його авторська школа, працюють за виховною 

системою Учителя. У Черкаському національному університеті  з 2011 року 

діє Музей-лабораторія педагогічної спадщини Олександра Захаренка. В 

експозиціях якого представлено досвід та досягнення роботи Сахнівської 

школи, де працював педагог, впровадження його ідей у закладах освіти 

Польщі, Словаччини, США, Болгарії, Литви. Мета музейників і освітян – 
вивчити науково-педагогічний доробок Олександра Захаренка, його 

життєвий і творчий шлях, сприяти упровадженню його педагогічної системи 

та проведенню науково-дослідної роботи в навчальних закладах.  
 

11. Азбука педагогічних істин Олександра Захаренка // Черкаський 

край. – 2017. – 8 лютого. – С. 1, 7. 
 Черкащина 2 лютого урочисто відзначила 80-ту річницю з дня 

народження автора педагогіки добротворення, колишнього директора 

Сахнівської школи на Корсунщині Олександра Захаренка. Ідеї, які він 

впроваджував у життя 40 з лишком років, дуже актуальні. Видатний педагог-
гуманіст залишив цінну спадщину, що працює на розвиток вітчизняної 

педагогіки.  У день 80-ої річниці від дня народження Олександра Захаренка 

відбулося урочисте відкриття меморіальної стели, встановленої на фасаді 4 

корпусу ЧНУ ім. Б. Хмельницького, в якому в 1956 – 1959 роках він 

навчався, створеної заслуженим художником України І. В. Фізером та 

архітектором, лауреатом національної премії ім. Т. Г. Шевченка С. М. 

Фурсенком. Відбулися також всеукраїнські наукові читання «Олександр 

Захаренко: жити за законами добра і краси», що проходили в ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького та обласному Будинку вчителя.  
 [На фото: Відкриття меморіальної стели]. 
 
 12. Без радянських свят // Нова доба. – 2017. – 9 лютого. – С. 1, 21. 
 Упорядкувати календар державних свят і пам’ятних днів пропонує 

Український інститут національної пам’яті. Розроблений законопроект «Про 

державні й інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні» винесли на громадське 

обговорення. Поряд з іншими запропоновані зміни прокоментували і доктор 

історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України ЧНУ ім. Б. 
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Хмельницького Віталій Масненко та проректор із виховної роботи та 

іміджевої діяльності цього ж вузу Галина Гаврилюк.  
 [На фото: В. Масненко і Г. Гаврилюк]. 
 
 13. Черкаський учитель зі світовим ім’ям // Нова доба. – 2017. – 9 
лютого. – С. 6. 
 Другого лютого виповнилося 80 років з дня народження відомого 

українського педагога, громадського діяча, Заслуженого учителя України, 

народного вчителя СРСР, члена-кореспондента Академії педагогічних наук 

СРСР, академіка-засновника Національної академії педагогічних наук 

України Олександра Антоновича Захаренка. У Черкасах відбулися 

Всеукраїнські наукові педагогічні читання пам’яті Олександра Захаренка: 

«Олександр Захаренко: жити за законами добра і краси», секційні засідання 

яких проходили на базі Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького. Перед початком заходу всіх присутніх запросили на 

урочистості з нагоди відкриття пам’ятного знака, який тепер 

розміщуватиметься на стіні 4-го навчального корпусу ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького. Почесне право відкрити стелу надали керівнику навчального 

закладу Олександру Черевку, автору меморіальної стели, заслуженому 

художнику України Іванові Фізеру, архітектору, лауреату національної 

премії ім. Т. Г. Шевченка Сергію Фурсенку та дружині Олександра Захаренка 

Вірі Петрівні.  
 [На фото: Меморіальна стела О. А. Захаренку]. 
 
 14. Крутіхіна А. Оксана Забужко: «Нічого не буває у житті 

випадкового» / А. Крутіхіна // Нова доба. – 2017. – 9 лютого. – С. 6. 
  Автор публікації інформує про те, що нещодавно в Черкасах в 

художньому музеї відбувся творчий вечір відомої письменниці української 

сучасності Оксани Забужко. Очільниця «Книжкового маестро», викладач 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького Людмила Фіть на початку зустрічі привітала 

присутніх із початком нового літературного сезону і зауважила, що у квітні 

планується організувати літературний фестиваль, а нині проходить акція 

«Чечитка», у межах якої черкасці визначатимуть найкращу книгу року за 

їхніми вподобаннями.  
 
 15. УПЦ КП має намір створити на Черкащині православну школу // 
Черкаський край. – 2017. – 15 лютого. – С. 5. 
 Інформаційний матеріал повідомляє про те, що нещодавно Черкаська 

єпархія Української православної церкви Київського патріархату анонсувала 

ідею створення православної школи. Викладачі Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького зголосилися розробити спеціальні 

навчальні курси духовного і національно-патріотичного спрямування. До 

викладання їх долучатимуться студенти університету у рамках практики і як 

волонтери. Виховання в дусі християнської етики пропонується також 
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проводити у літніх відпочинкових дитячих таборах паралельно з 

фізкультурно-оздоровчою роботою. Вивчається питання створення на базі 

відпочинку ЧНУ « Сокирно» спеціалізованого дитячого табору відповідного 

ухилу.  
 
 16. Сукач В. У свої 80 він учить жити на позитиві / В. Сукач // 
Черкаський край. – 2017. – 15 лютого. – С. 7. 
 Студент Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

розповідає про творчий вечір Василя Страшевича з нагоди його 

вісімдесятиріччя, який відбувся в обласній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка. 

Багато теплих слів і приємних відгуків про досягнення ювіляра пролунало з 

вуст його колеги – професора ЧНУ ім. Б. Хмельницького, голови обласної 

організації спілки краєзнавців України Василя Мельниченка.  
 [На фото О. Ганіна: В. Мельниченко та В. Страшевич]. 
 
 17. Марченко В. Життя як дзвін, життя як пісня / В. Марченко // 

Черкаський край. – 2017. – 22 лютого. – С. 11. 
 В селі Ковалівка на Драбівщині минулої п’ятниці відбулося вручення 

літературної премії імені Михайла Масла та вшанування пам’яті поета. Щире 

слово шани про творця поетичного слова прозвучало і від професора 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, лауреата 

української літературної премії ім. Д. Нитченка Володимира Поліщука, який 

разом з головою конкурсної комісії Володимиром Дзегою вручили диплом 

лауреата та премію 2017 року відомій поетесі з Черкас Валентині Коваленко 

за книгу лірики «Приворот-зілля». 
 [На фото: В. Поліщук]. 
 
 18. Воронцова Т. «Стоїмо на порозі нового «Розстріляного 

відродження», – освітяни про антиукраїнські реформи / Т. Воронцова // 

Нова молодь Черкащини. – 2017. – 1 березня. – С. 7. 
 У статті повідомляється про те, що черкаські освітяни висловили 

категоричну незгоду щодо ініціативи Міністерства освіти і науки інтегрувати 

курси української та зарубіжної літератури в школі. За задумом авторів 

ініціативи, учнів шкіл варто розвантажити, програми полегшити, зменшити 

кількість читання творів, замінивши більшість на більш високохудожні, а 

курс української літератури розглядати в контексті світової літератури, 

об’єднавши навіть вивчення мови із вивченням літератури. За ініціативи 

письменниці, освітянки, екс-голови Черкаської обласної ради Валентини 

Коваленко на своєрідне «гуманітарне віче», яке зібралось у Черкаській 

обласній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка, зійшлося більше сотні учителів, 

письменників, депутатів рад різних рівнів, бібліотекарів. Свою точку зору 

висловили серед інших і професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Лідія Кавун та 

професор даного вузу, доктор філологічних наук Володимир Поліщук. 
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 19. Особлива виставка скульптур // Освіта – 2017. – 1–8 березня. – 
 С. 8. 
 Соціально-мистецький проект «Торкаючись, бачу: великі українці» 

презентували в Черкаському національному університеті ім. Б. 

Хмельницького. На виставку завітали вихованці Черкаської спеціальної 

школи для дітей із вадами зору, учні черкаської школи № 6, члени Ротарі-
клубу «Черкаси-центр», викладачі та студенти вишу. На виставці 

представлено 12 скульптурних портретів визначних постатей нашого 

державотворення для тактильного сприйняття незрячими та особами з 

вадами зору.  
 «Це не перший проект, який Черкаський національний здійснив 

спільно з Ротарі-клубом «Черкаси-центр, – зазначив, відкриваючи виставку, 

перший проректор університету Василь Мойсієнко. – Ми працювали вже в 

форматі міжнародних проектів, а цей проект – соціальний. Університет має 

досвід підготовки студентів із інвалідністю». 
 
 20. Голиш Г. Служити гуманізму й демократії / Г. Голиш // Освіта. – 
2017. – 1–8 березня. – С. 8. 
 Об’ємний нарис присвячено відомому науковцю, заслуженому 

працівнику освіти України, професору Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького М. П. Іщенку. Нині він очолює кафедру 

державного управління і соціально-політичних наук, при якій завдяки його 

ініціативі та кількарічній напруженій організаторській праці в 2008 році було 

відкрито магістратуру державної служби. Гідний наслідування вагомий 

творчий доробок ученого, що наразі становить понад 260 опублікованих 

праць, серед яких десятки окремих видань: солідних монографій, 

підручників, посібників, енциклопедій, довідників тощо. Особливо 

пишається черкаський професор своїми фундаментальними фоліантами 

«Соціально-політична енциклопедія», «Людина у всесвіті і світовій 

цивілізації», «Філософія науки», «Політологія» та ін. Микола Павлович взяв 

участь у роботі щонайменше 100 наукових форумів різного рівня. Професор-
гуманіст входить до редколегій солідних періодичних видань, зокрема: 
«Вісник Черкаського університету. Філософські науки» та «Щорічний 

збірник матеріалів науково-практичного семінару з державного управління». 

Він систематично друкувався на сторінках республіканської та обласної 

періодики, виступав у теле- і радіоефірі й завдяки цьому в 2010 році здобув 

членство в національній спілці журналістів України. 
 [На фото: М. П. Іщенко]. 
 

21. У Черкасах стартував літпроект «Чернетка» // Нова доба. – 
2017. – 2 березня. – С. 7. 
 Матеріал інформує читача про те, що 11 та 12 лютого у стінах 

Черкаської обласної бібліотеки для юнацтва ім. В. Симоненка стартував 1 

Міжнародний літературний проект «Чернетка». Повний аншлаг у залі зібрав 
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на свій майстер-клас професор Черкаського національного університету ім. 

Б. Хмельницького Василь Пахаренко. Також поділилася особливостями 

написання книжок поетеса Ганна Синьоок, яка викладає в ЧНУ 

літературознавчі дисципліни.  
 [На фото: В. Пахаренко]. 
 
 22. Безпалова О. Черкащина відзначає ювілей революції / О. Безпалова // 

Нова доба. – 2017. – 7 березня. – С. 8. 
Відповідно до Указу Президента України про відзначення 100-річчя 

Української революції 1917 – 1921 років у Черкаській області розроблена 
програма підготовки та відзначення цієї дати. Вона включає цілий комплекс 

заходів щодо увічнення на Черкащині пам’яті про події і визначні постаті 

Української революції, облаштування та благоустрій меморіальних місць. 3 
березня у стінах Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького відбулася міжнародна науково-практична конференція, 

присвячена сотій річниці Української революції 1917– 1921 років. Вчені з 

різних областей України та навіть з-за кордону поділилися своїми науковими 

відкритями. Захід черкаський університет організував у співпраці з 

Черкаською ОДА, Інститутом історії України НАН України, Чернівецьким 

національним університетом імені Юрія Федьковича, Білоруським 

державним університетом, Університетом Матея Бела (Словацька 

республіка), Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Опольським 

державним університетом (Польща) та Європейським навчальним 

університетом (Грузія). У рамках державної програми вшанування події 

Української Революції 1917 – 1921 років нещодавно вийшов друком 

навчальний посібник «Черкащина в добу Української революції 1917 – 1921 
років», автор якого – голова Черкаської обласної організації НСКУ, професор 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Василь 

Мельниченко. Презентуючи своє видання у Смілянському районному 

будинку культури, Василь Мельниченко наголосив, що в історії краю 

особливе місце посідають події Української революції 1917 – 1921 рр. 
 
23. Голиш Г. Відомий державотворець із Деньгів / Г. Голиш // Нова 

доба. – 2017. – 7 березня. – С. 9. 
Українська революція висунула плеяду яскравих особистостей – 

патріотів-державотворців. Серед них і Сергій Павлович Шелухін – видатний 

правник і будівничий української державності революційної доби, а ще 

публіцист, письменник та історик з села Деньги, що на Золотоніщині. Про 

нього й розповідає автор цієї об’ємної статті, який, до речі, є земляком цієї 

видатної постаті національної історії.  
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24. Горде ймення доброволець // Освіта. – 2017. – №15 (22 березня). – 
С. 2. 

У Черкасах урочистості з нагоди Дня добровольця відбулися у стінах 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, адже 

за словами обласного військового комісара Євгена Курбета, сьогодні саме 

цей виш є осередком військово-національного виховання в області. За 

сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, високий 

професіоналізм, відданість Батьківщині, українському народу та з нагоди Дня 

українського добровольця, ювілейною відзнакою «Холодний Яр» серед 

інших нагородили й студентів навчально-наукового інституту історії і 

філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олексія Семенюка та Тараса Шевченка. 

До концертної програми долучилися також студенти університету, зокрема 

гурт «Carrie Rose», солісткою якого є Юлія Снісаренко. 
[На фото: Серед інших ректор університету О. Черевко]. 
 
25. Столяр О. Зірвані квіти Холодного Яру / О. Столяр // Нова доба. – 

2017. – 16 березня. – С. 1. 
У матеріалі йдеться про те, що уже кілька тижнів у Холодному яру на 

Черкащині квітує унікальний підсніжник складчастий. Манить підсніжник не 

лише туристів зі всієї області, а й браконьєрів, охочих заробити на продажу 

квітів. Саме тому вже кілька років поспіль на початку березня активізуються 

й екозахисники, і студенти, і волонтери для цілодобового чергування. 

Начальник науково-методичного відділу, доцент ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

Максим Гаврилюк наголошує, уже 16-й рік поспіль викладачі та студенти 

Черкаського національного університету беруть безпосередню участь в 

охороні місць зростання підсніжника складчастого в урочищі Холодний Яр. 

У період квітування заказник відвідує декілька тисяч людей.  
 
26. Новак А. Юрій Присяжнюк досліджує самобутню шляхетність 

селян / А. Новак // Черкаський край. – 2017. – 29 березня. – С. 8. 
У рубриці «Постаті» автор статті розповідає про життєвий і творчий 

шлях доктора історичних наук, професора, заступника завідувача кафедри 

історії та етнології України Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького, заступника крайового отамана ЧКТ УК, радника гетьмана 

Українського козацтва з національно-патріотичного виховання молоді, 

генерала-хорунжого УК Юрія Присяжнюка, який відзначає свій 55-річний 

ювілей. Юрій Присяжнюк – відомий фахівець з історії українського 

селянства епохи модерності. Він першим в українській науці почав 

досліджувати проблему історії ментальності селянства, тобто верстви, якій 

належить унікально-важлива роль у минулому сьогоденні України. З 2001 

року працює доцентом кафедри історії та етнології України ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, а з 2009-го – професором названої кафедри. Перебуваючи на 

викладацьких посадах у ЧДТУ, а потім у ЧНУ, Юрій Присяжнюк завжди 

проводив активну науково-громадську роботу. Учасник десятків 
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міжнародних, всеукраїнських та регіональних конгресів, конференцій, 

симпозіумів, читань та «круглих столів». Юрія Присяжнюка знають за 

численними публікаціями в пресі, а ще як цікавого своїми оригінальними 

міркуваннями та змістовними коментарями гостя обласного радіо й 

телеефіру. Значним є внесок Юрія Присяжнюка у відродження та 

популяризацію Українського козацтва. Лише протягом кількох років Юрій 

Петрович організував та провів десятки науково-практичних конференцій, 

що були присвячені історії козацтва, організував роботу щодо належної 

презентації ЧКТ УК, актуалізації проблем націо- та державотворення, та 

головне – національно-патріотичного виховання молоді.  
 
27. Затверджено обласну програму відзначення 100-річчя української 

революції // Вечірні Черкаси. – 2017. – 29 березня. – С. 12. 
 Згідно з програмою в області вшануванню підлягають більше 70 місць, 

пов’язаних із тогочасними подіями: місця, де народилися, працювали, 

проживали або поховані видатні діячі Української революції та визвольної 

боротьби, а також місця головних тогочасних подій – боїв, таборувань Армії 

УНР, з’їздів і зібрань. У Черкаському національному університеті ім. Б. 

Хмельницького з нагоди 100-річчя Української революції пройшла дводенна 

міжнародна науково-практична конференція «Революційні потрясіння 

початку XX ст. в Європі: геополітичний соціокультурний і антропологічний 

виміри». Співорганізаторами заходу стали Черкаська обласна державна 

адміністрація, Інститут історії України НАН України, Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, Білоруський державний 

університет, Університет Матея Бела (Словацька республіка), Університет 

Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Опольський державний університет 

(Польща) та Європейський навчальний університет (Грузія).  
 
28. У ЧНУ відзначили 140 років з дня народження Василя 

Доманицького // Нова доба. – 2017. – 30 березня. – С. 9. 
У Черкаському національному університеті відбувся науковий семінар 

«Постать Василя Доманицького в контексті українського національного 

відродження поч. XX ст.» за участю провідних українських вчених. Привітав 

учасників заходу проректор із наукової, інноваційної та міжнародної 

діяльності Сергій Корновенко. Ініціював проведення заходу завідувач 

кафедри української літератури та компаративістики, професор Володимир 

Поліщук, який є упорядником і редактором видань про Доманицького. 

Завідувач кафедри історії та етнології України ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

доктор історичних наук, професор Віталій Масненко дослідив наукові студії 

Василя Доманицького з історії України. Завідувач кафедри археології та 

спеціальних галузей історичної науки ЧНУ ім. Б. Хмельницького, доктор 

історичних наук, професор Анатолій Морозов вивчав постать Василя 

Доманицького як археолога. Ці та інші наукові доробки будуть надруковані у 

фаховому виданні університету. Учасники заходу також переглянули 
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документальний фільм, створений доцентом ЧНУ Інною Кошовою, «Дорога 

праці й болю Василя Доманицького». 
[На фото: С. Корновенко і В. Поліщук]. 
 
29. Голиш Г. Шлях Юхима Гедзя до Голгофи / Г. Голиш // Нова доба. – 

2017. – 30 березня. – С. 9. 
У рубриці «Гордість краю» директор наукової бібліотеки ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького розповідає про життя і творчість знаного золотонісця, 

сатирика, драматурга Юхима Гедзя (справжнє ім’я – Олексій Савицький), 

ім’я якого повернуто в духовне сьогодення насамперед завдяки глибоким 

студіям відомого літературознавця, професора ЧНУ Володимира Поліщука. 

Цьогоріч у березні минають 120-ті роковини від дня народження 

українського достойника.  
 
30. Присяжнюк Ю. Крайове козацтво закликає до ініціативи й 

оптимізму / Ю. Присяжнюк // Черкаський край. – 2017. – 5 квітня. – С. 5. 
Професор історії ЧНУ ім. Б. Хмельницького, радник гетьмана України 

повідомляє про те, що 25 березня в Черкасах відбулася звітна рада крайового 

товариства Українського козацтва, в роботі якої взяли участь уповноважені 

делегації Уманщини, Христинівщини, Смілянщини, Канівщини та інших 

регіонів.  
 
31. Лазоренко С. Олександр Черевко: «Подобається, як співає пугач. 

Коли вдуматися, саме цей звук будить генетичну пам’ять» / С. Лазоренко // 

Нова доба. – 2017. – 6 квітня. – С. 10. 
Автор статті поспілкувалась з екс-губернатором Черкаської області, 

ректором Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

Олександром Черевком. Олександр Володимирович відверто розповів про 

своє життя, найбільші досягнення, хобі та мрії. За його словами, він має 

декілька захоплень, насамперед цікавиться історією та релігією, проводить 

деякі дослідження. І саме робота в університеті дозволила поглибити знання 

в цьому напрямі. Свого часу зібрав колекцію народних ікон, побудував 

церкву, куди і передав унікальні образи. А ще має пристрасть до птахів, 

зокрема вирощує сов, і вважає, коли вдуматися, почитати історію, 
переглянути старі фільми, то стає зрозуміло, що саме звук пугача будить у 

нас генетичну пам’ять. У професійному плані ректор прагне успіху для 

університету, яким опікується, щоб він був найкращим.  
[На фото: О. В. Черевко]. 
 
32. Романтична робота в небі // 7 днів Черкаси. – 2017. – 12 квітня. – 

С. 18.  
Матеріал інформує читача про Маріанну Бабецьку, яка навчалася в 

Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького на кафедрі 

«Туризму та готельно-ресторанної справи». Маріанна розповіла про 



15 
 

специфіку своєї роботи, і про те, як вона випадково дізналася, що 

авіакомпанія «MAУ» проводить набір бортпровідників, пройшла співбесіду і 

стала стюардесою.  
[На фото: М. Бабецька]. 
 
33. У Черкассах презентували збірку лауреатів Всеукраїнського 

конкурсу імені Тютюнника // Акцент. – 2017. – 12 апреля. – С. 4. 
8 квітня у бібліотеці імені Лесі Українки в Черкасах презентували 

збірку лауреатів Всеукраїнського конкурсу кращих творів на сільську та 

аграрну тематику імені Григора Тютюнника, який організувала «Аграрна 

портія України». Єдиним лауреатом саме з Черкащини став черкаський 

журналіст, відповідальний редактор інтернет-видання «Прочерк» Назарій 

Вівчарик. На презентації також були присутні журналісти, письменники, 

представники Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. 
 
34. Крутіхіна А. Письменники, видавці і книгомани фестивалили у 

Черкасах / А. Крутіхіна, О. Зінченко, С. Лазоренко // Нова доба. – 2017. – 13 
квітня. – С. 1, 6. 

Протягом трьох днів в обласному центрі відбулося справжнє 

літературне дійство – Книжковий фестиваль тішив черкасців та гостей міста, 

організацію якого взяла на свої плечі МГО «Книжковий маестро» на чолі з 

доцентом ЧНУ ім. Б. Хмельницького Людмилою Фіть. У межах фестивалю 

відбувалися творчі зустрічі гостей заходу зі студентами трьох навчальних 

закладів – Черкаського національного університету, Черкаського державного 

технологічного університету та Черкаського бізнес-коледжу.  
Відверто про українську молодь, свої книги та їх екранізацію, про своє 

життя, улюблених письменників та багато іншого відомий письменник і 

видавець Мирослав Дочинець розповів у Черкаському національному 

університеті. Представляючи гостя, перший проректор Василь Мойсієнко 

відзначив, що він здобув низку літературних премій, у тому числі найвищу 

літературну відзнаку – національну премію ім. Т. Шевченка. Шанувальники 

творчості письменника дізналися чимало цікавого про його книги. Автор 

поділився секретами письменницької майстерності та не поскупився на 

життєві поради молодим людям.  
[На фото: М. Дочинець].  
 
35. Мошни зацікавили юних істориків України // Земля батьків. – 

2017. – квітень. – С. 2. 
 Стислий матеріал розповідає про те, що делегації 15 областей України, 

пошуковці з районів і міст Черкащини взяли участь 23–25 березня у 

Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді 

«Державотворчі процеси в Україні: через віки у XXI століття». Основні 

заходи проходили на базі Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького.  
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36. Є у революції початок... // Освіта. – 2017. – 12–19 квітня. – С. 2. 
Науково-практична конференція «Черкащина в контексті історії 

України», присвячена сторіччю Української революції, відбулася в 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. 

Захід проведений спільно навчальним закладом та Національною спілкою 

краєзнавців України, зібрав, окрім науковців, краєзнавчу громадськість 

області – учителів, журналістів, працівників музеїв, архівів, історико-
культурних заповідників. За словами голови обласної організації Спілки, 

викладача ЧНУ Василя Мельниченка, такі заходи проводяться обласною 

організацією Національної спілки краєзнавців України з 2003 року. На 

цьогорічній VIII конференції обговорили проблематику Української 

революції 1917 – 1921 років. Вітаючи учасників, проректор з наукової, 

інноваційної та міжнародної діяльності ЧНУ Сергій Корновенко зазначив, що 

тема актуальна з огляду на те, що Черкащина в добу революції відіграла 

важливу роль в розгортанні боротьби за українську державність. Гостей 

привітала і директор ННІ історії і філософії Наталія Земзюліна.  
Нещодавно в ЧНУ ім. Б. Хмельницького відбулася міжнародна 

науково-практична конференція, на якій науковці України та зарубіжних 

країн обговорювали проблеми Української революції в контексті 

революційних процесів початку XX століття в Європі. Університетська 

громада бере участь у заходах із вшанування холодноярців, опікується їхніми 

могилами. Так, викладачі та студенти впорядкували їх напередодні 

поминальних днів, встановили інформаційний стенд та вказівники в селі 

Мельники, де борці за волю рідного краю знайшли вічний спочинок.  
Як наголошує ректор університету Олександр Черевко, заходи, які 

сьогодні проводяться, виховують молодь у патріотичному дусі. А знання про 

боротьбу за незалежність і соборність України та військову звитягу наших 

земляків у 1917 – 1921 роках сприятиме вихованню високих громадянських 

якостей, гордості за свій край і державу.  
[На фото: С. Корновенко і В. Мельниченко]. 
 
37. Голиш Г. Натхненна й мудра життєва хода / Г. Голиш // Освіта. – 

2017. – 12 – 19 квітня. – С. 8. 
Директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького провів розмову з Анатолієм Юзефовичем Чабаном – відомим 

в Україні вченим і освітянином, краєзнавцем, державним діячем, 

дипломатом, кавалером високих нагород, лауреатом високих премій. 

Упродовж 27 років Анатолій Юзефович викладає в Черкаському 

національному університеті ім. Б. Хмельницького, обирався завідувачем 

кафедр. Доктор історичних наук, професор, академік Української академії 

історичних наук, кавалер орденів «Знак Пошани», Данила Галицького та 

Нестора Літописця, лауреат премій ім. Академіка П. Тронька та О. Захаренка, 

обирався депутатом Черкаської обласної, міських рад Черкас та Умані. 
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Професор Чабан є автором понад 350 публікацій, серед яких збірка 

історико-публіцистичних нарисів «Постаті», готуються до друку книги 

«Карби», «Цивілізаційний вибір України», монографія «Щедрий стіл 

Середньої Наддніпрянщини», став учасником та організатором понад 100 

наукових форумів, упродовж 3-х років перебував в Астані як перший 

секретар Посольства України в Республіці Казахстан. В години дозвілля 

Анатолій Юзефович вже довгі роки збирає пісенний фольклор рідного краю, 

захоплюється читанням художньої літератури, насамперед історичної прози. 

Свого часу займався спринтерським бігом та великим тенісом. 
[На фото: А. Ю. Чабан]. 
 
38. Голиш Г. Виставка доробку народних майстрів із Благодатного / 

Г. Голиш // Нова доба. – 2017. – 20 квітня. – С. 10. 
Автор статті розповідає про персональну виставку самодіяльних 

художників із села Благодатного, що на Золотоніщині – Івана Дороша та Віри 

Кравченко, яка розгорнута в обласному художньому музеї. Мистецька мова І. 

Дороша схильна до узагальнень й до тонкого ліризму, а творчість Віри 

Кравченко тяжіє до деталізації, сповнена жіночої чуттєвості. Вони пишуть 

винятково з натури, годинами просиджуючи з етюдниками безпосередньо на 

місцевості, аби покласти на полотно неповторні барви рідної землі.  
 
39. Голиш Г. Вічний спокій знайшов у святій обителі / Г. Голиш // 

Нова доба. – 2017. – 20 квітня. – С. 10. 
Матеріал інформує про життя й діяльність відомого українського 

геолога, гідролога, географа та грунтознавця Никифора Дмитровича 

Борисяка, могила якого знаходиться під стінами тамтешньої пам’ятки 

українського бароко – Свято-Преображенської церкви Красногірського 

Свято-Покровського монастиря неподалік Золотоноші. Днями минуло два 

століття від дня народження уславленого науковця й праведника.  
 
40. Студенти і викладачі впорядкували могили холодноярців // Нова 

доба. – 2017. – 27 квітня. – С. 5. 
Напередодні заходів зі вшанування борців за волю України, які 

традиційно відбуваються у квітні на Чигиринщині, майбутні історики на чолі 

з професором Анатолієм Морозовим та директором центру з вивчення 

пам’яток археології Андрієм Касяном прибули на Чигиринщину. Викладачі 

та студенти Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

впорядкували могили героїв-холодноярців. У селі Мельники, де на 

сільському кладовищі поховані отамани Холодного Яру, встановили 

інформаційний банер та дороговкази.  
[На фото: А. Морозов зі студентами]. 
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41. Краєзнавці досліджують події Української революції 1917 – 1921 
рр. // Нова доба. – 2017. – 27 квітня. – С. 7. 

20 квітня в Черкаському національному університеті ім. Б. 

Хмельницького відбулася VIII науково-краєзнавча конференція «Черкащина 

в контексті історії України», присвячена 100-річчю української революції 

1917 – 1921 рр. На адресу конференції надійшов вітальний лист Голови 

Національної спілки краєзнавців України, члена-кореспондента НАН 

України О.П. Реєнта, в якому зазначено, що «проведення конференції є 

підтвердженням того, що черкащани знають і шанують свою історію, своїх 

видатних земляків, які жили  і творили в ім’я України, щиро вболівали за її 

долю і майбутнє». На пленарному засіданні з доповідями виступили 

проректори ЧНУ ім. Б. Хмельницького, заступник голови облорганізації 

НСКУ професор С. В. Корновенко («Українська революція 1917 – 1921 рр.: 

історичний досвід та традиції державотворення»), голова облогранізації 

НСКУ професор в. М. Мельниченко («Події української революції 1917 – 
1921 рр. на Черкащині»), професор В. В. Масненко («Регіональна специфіка 

Української революції 1917–1921 рр. на Черкащині у сучасному 

концептуальному осмисленні»). Відбулися також секційні засідання 

конференції. 
 
42. Голуб М. Краса чи біда Черкащини: Наслідки розбудови 

Кременчуцького водосховища / М. Голуб // 7 днів Черкаси. – 2017. – 10 
травня. – С. 20. 

Автор об’ємної статті розповідає історію дамби, моста через Дніпро, 

який нині є вітальною листівкою міста, те, що бачить кожен турист, 

приїжджаючи з півночі та з-за кордону. Свою точку зору з приводу 

створення Кременчуцького водосховища висловили кандидати біологічних 

наук  ЧНУ ім. Б. Хмельницького Максим Гаврилюк та Володимир Конограй. 

За словами Максима Гаврилюка, зі створенням Кременчуцького 

водосховища значно погіршився стан екосистеми. Штучна зміна екосистеми 

негативно впливає не лише на флору та фауну, а й на життя людей. 

Володимир Конограй констатує, внаслідок розбудови водосховища зникло 

близько 10 видів флори північних видів. Гідроенергетика має розвиватися, є 

сенс у мікро-ГЕС.  
[На фото: М. Гаврилюк, В. Конограй]. 
 
43.  Кабмін призначив стипендію п’ятьом черкаським студентам // 

7 днів Черкаси. – 2017. – С. 4. 
Стислий матеріал повідомляє про те, що п’ятеро студентів з 

Черкащини отримуватимуть академічну стипендію Кабінету Міністрів 

України, серед яких і студентка Черкаського національного університету ім. 

Б. Хмельницького Оксана Василевська.  
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44. Черкащани випустили тактильну книгу // Освіта. – 2017. – 10 – 
17  травня. – С. 3. 

Студенти та викладачі Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького долучилися до створення першої на Черкащині бібліотеки 

тактильних книжок ручної роботи для слабозорих та незрячих дітей. 

Тактильна книга – це кольорова книга з об’ємними зображеннями, 

виготовленими з різноманітних матеріалів, які на дотик максимально близькі 

до оригіналу. Студенти, учні, викладачі навчальних закладів міста та 

небайдужі містяни створили 17 унікальних книжок. Викладачі та студенти 

навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і 

мистецтва працювали над створенням книги майже 2 місяці. За словами 

начальника відділу виховної роботи ЧНУ Тетяни Зорочкіної, колектив 

університету зробив благодійну та важливу справу. 
[На фото: Т. Зорочкіна зі студентами]. 
 
45. Калиновська Т. Запровадження ринку землі поспішне й на руку 

спекулянтам / Т. Калиновська // Черкаський край. – 2017. – 24 травня. – С. 4. 
Аграрна партія України проводить всеукраїнський збір підписів під 

народною резолюцією «Не дамо вкрасти землю!» проти поспішного продажу 

землі в сучасних умовах українських реалій. Флешмоб із таким закликом 

підтримали тисячі людей у соціальних мережах, до акції долучилися 

студенти, освітяни, науковці, фермери, митці, громадські діячі та політики. 

Голова громадської організації «Наукове товариство істориків-аграрників» 

професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Анатолій Морозов зауважив, що ЧНУ є 

визнаним центром селянськознавчих досліджень в Україні. Два з половиною 
десятки років щороку проходять всеукраїнські аграрні симпозіуми, наші 

журнали надходять до престижних книгозбірень світу. За його словами, 

поспіхом питання продажу землі вирішувати не можна, бо йдеться про 

національну безпеку держави. 
[На фото: Анатолій Морозов серед інших]. 
 
46. Лазоренко С. Сергій Корновенко: «Дружина – моє сонце, скільки б 

не були разом, а хочеться ще» / С. Лазоренко // Нова доба. – 2017. – 25 
травня. – С. 10. 

Відверто про життя розповів кореспонденту газети проректор з 

наукової, інноваційної та міжнародної діяльності ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

доктор історичних наук, професор Сергій Корновенко. Сергій Валерійович 

повідомив чому обрав фах історика, про свою найкращу роботу, від якої 

отримує неймовірне моральне задоволення: спілкуючись з молоддю, адже 

щоразу робота зі студентами – це новий досвід, емоції, відкриття. В 2010 році 

Сергій Валерійович почав займатися не лише історією, а ще й правом 

інтелектуальної власності, захистив докторську дисертацію в інституті  

історії Національної академії наук. Паралельно пройшов курси підвищення 

кваліфікації, написав низку наукових статей і отримав звання професора 
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кафедри «Інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін». 

Розповів Сергій Валерійович і про свою сім’ю: дружину Ларису Віталіївну, 

яка також працює в університеті, кандидат наук, доцент, очолює кафедру 

«Російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання» в Інституті 

іноземних мов, та двох синів. Мріє Сергій Валерійович, щоб переможно для 

України завершилася війна і щоб університет лишався флагманом освіти й 

науки області.  
[На фото: С. Корновенко і Л. Корновенко]. 
 
47. Віражі долі // Земля батьків. – 2017. – травень. – С. 2. 
 Інформаційний матеріал повідомляє про те, що нинішнього року 

вперше в Україні відзначили День Героїв, встановлений на честь захисників 

Вітчизни усіх поколінь. Символічним блокпостом руху атовців на Черкащині 

став Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. 

Учасниками бойових дій стали 51 особа студентів і аспірантів. Два 

випускники – В’ячеслав Гага і Сергій Єпіфанов – загинули за волю і 

незалежність України. А ще воїни-атовці часті гості в університеті. 

Нещодавно в актовій залі наукової бібліотеки ім. М. Максимовича відбулась 

хвилююча зустріч із черкащанами-захисниками українських кордонів від 

ворога. Заступник директора бібліотеки Вікторія Пономаренко представила 

воїнів-атовців, які пройшли крізь пекло війни, і розповіли молоді про 

побачене й пережите, для яких патріотизм став суттю життя. По скайпу 

спілкувалась зала із випускником університету Ярославом Платміром – 
кіборгом, пораненим в боях за аеропорт.  

[На фото: Воїни-атовці Черкащини]. 
 
48. Голиш Г. Село Деньги в життєвій долі Св. Луки (Войно-

Ясенецького) / Г. Голиш // Земля батьків. – 2017. – травень. – С. 8. 
В одному з матеріалів рубрики «Духовності скарбниця» директор 

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

інформує читача про непересічну постать Валентина Феліксовича Войно-
Ясенецького – вченого-медика зі світовим ім’ям і професорським званням та 

відомого духівника – архієпископа Сімферопольського і Кримського. До 135-
річчя св. Луки на території Свято-Михайлівської церкви в с. Деньги на 

Золотоніщині постав меморіальний знак, що фіксує факт його лікарської 

практики в місцевій дільниці 1908 року. 
 
49. Голиш Г. Берегиня пам’яті  рідного краю / Г. Голиш // Нова доба. – 

2017. – 1 червня. – С. 8. 
Подається розлоге інтерв’ю з Марією Василівною Приліпко – 

педагогом і громадським діячем, орденоносцем і лауреатом, почесним 

краєзнавцем України, у доробку якої понад 250 грунтовних статей у науковій 

та масовій періодиці, 5 книг. Цими днями, напередодні першого в історії 
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держави Всеукраїнського дня краєзнавства, Марія Василівна відзначає свій 

80-річний ювілей.  
 
50. 28 червня – Всеукраїнський день краєзнавства // Нова доба. – 

2017. – 1 червня. – С. 8. 
Правління Черкаської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України вітає краєзнавців Черкащини з Всеукраїнським Днем 

краєзнавства і висловлює щирі слова вдячності усім, для кого справа 

дослідження рідного краю, виховання патріотизму і відповідальності за 

збереження історико-культурних надбань стала справжнім покликаннням і 

метою життя.  
[На фото: Серед інших члени правління Г. Голиш і В. Мельниченко] 
 
51. ЧНУ в трійці лідерів 13-ї літньої Універсіади України-2017 // 

Нова доба. – 2017. – 8 червня. – С. 15. 
Матеріал рубрики «Спорт» повідомляє про підсумки Всеукраїнської 

літньої Універсіади – 2017 серед вищих навчальних закладів (17 видів спорту 

з 32 запланованих). Після змагань у сімнадцяти видах спорту (ушу, 

тхеквондо, скелелазіння, карате, боротьба самбо, боротьба греко-римська, 

боротьба вільна, бокс, більярдний спорт(пул), спортивна аеробіка, настільний 

теніс, бадмінтон, фехтування, плавання, легка атлетика, дзюдо, спортивна 

гімнастика) представники Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького посіли третє місце – 1396 очок.  
 
52. У Черкасах на пароплаві студентів учили впливати на 

громадське життя // Акцент. – 2017.– 21 червня. – С. 7. 
У Черкассах відбулася зустріч у форматі відкритого діалогу між 

студентами ЧНУ ім. Б. Хмельницького спеціальності соціальної роботи і 

педагогіки з представниками громадських і державних організацій області. 

Подібний захід відбувся вперше в Черкасах і мав назву «Діалоги на пароплаві 

про місто», адже зустріч справді проходила на пароплаві. Координатором 

проекту виступила студентка ЧНУ спеціальності соціальна робота Інна 

Флоріанчик. Учасники презентували соціальні проекти та можливості для 

молоді впливати на громадське життя міста. Організатор Інна, для якої 

навчання в ЧНУ є здобуттям уже другої освіти, наголосила на важливості 

розвитку громадянського суспільства та долучення до цього процесу саме 

молоді.  
 
53. Голиш Г. Розкраяна душа Наталії Лівицької-Холодної / Г. Голиш // 

Нова Доба. – 2017. – 22 червня. – С. 8. 
Нарис присвячено нашій іменитій землячці із Золотоніщини, відомій 

письменниці Н. Лівицькій-Холодній. Так уже розпорядилася її життєва доля, 

що ця полум’яна патріотка України майже все своє свідоме життя перебувала 
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далеко за межами Батьківщини. Та велика достойниця ні на мить не 

припиняла жертовного служіння Україні своїм високохудожнім словом. 
 
54. Голиш Г. Від А до Я : вибрані мудрі думки про книгу й читання / Г. 

Голиш // Освіта. – 2017. – 7–14 червня. – С. 6. 
У провідній освітянській газеті України започатковано нову рубрику, 

яка запропонована автором, директором наукової бібліотеки ім. М. 

Максимовича. Із номера в номер на шпальтах часопису друкуватимуться 

підібрані ним сентенції про книгу й читання, які належать авторству відомих 

людей планети. 
 
55. Найкраща Конституція та, яка виконується // Земля батьків. – 

2017. – Червень. – С. 2. 
За словами Юрія Кононенка – кандидата юридичних наук Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького, Конституція України, 21 

річницю якої ми відзначаємо, проголосила Україну суверенною, незалежною, 

демократичною, соціальною, правовою державою. Вона одна із кращих не 

тільки серед колишніх республік Союзу, а й країн світу. До Конституції 

України, як, наприклад, до Конституцій країн Європи, Америки, всі 

громадяни нашої держави повинні ставитись шанобливо, дотримуватись 

визначених нею обов’язків, робити все, щоб вона виконувалась.  
[На фото: Ю. Кононенко]. 
 
56. Голиш Г. Споминайте мене хоч мислями / Г. Голиш // Земля 

батьків. – 2017. – Червень. – С. 7. 
Директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, доцент, лауреат премії ім. М. Максимовича розповідає про 

Михайла Олександровича Максимовича – одну із найяскравіших постатей 

української інтелектуальної історії, та про відкриття 15 червня цього року 

меморіальної стели М. О. Максимовича на фасаді наукової бібліотеки ЧНУ, 

яка поповнила скарбницю монументальної Пам’яті великого українця. 

Пам’ятний знак виготовлений на базі сучасних технологій з граніту й 

композитного матеріалу і містить горельєфне зображення знаного краянина 

та напис літерами в позолоті: «Максимович Михайло Олександрович (1804 – 
1873 рр.) – український вчений-енциклопедист».  

[На фото: Меморіальна стела М. О. Максимовича]. 
 

57. Страви Наддніпрянщини – розмаїття української культури // 
Земля батьків. – 2017. – Червень. – С. 5. 

Виявляється, історію українства можна вивчити не тільки за літописами, 

перебігом воєн і повстань, а й за тим, що їли і пили наші предки. Про це 

розповідає у книзі «Щедрий стіл середньої Наддніпрянщини» доктор 

історичних наук Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького Анатолій Чабан. Він наголошує, що представлена праця – це 
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об’єктивна багатогранна картина життя і творення українського етносу, 

діяльності добре знаних і маловідомих постатей, які творили історію 

Черкащини. Це ще один напрямок активізації дослідницької діяльності 

розвитку нашого благословенного краю.  
 
58. Столяр О. Олександр Черевко: «Для отримання якісної вищої освіти 

необов’язково їхати до столиці» / О. Столяр // Нова доба. – 2017. – 29 
червня. – С. 8. 

Напередодні вступної кампанії подається інтерв’ю з головою ради 

ректорів, директорів вищих навчальних закладів Черкаської області, 

ректором Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

Олександром Черевком.  
Підводячи підсумки 2016-2017 навчального року ректор зазначив, що 

професорсько-викладацький колектив університету поповнився 20 

кандидатами та 5 докторами наук. За результатами рейтингу «Топ-200 
Україна» за 2017 рік ЧНУ ім. Б. Хмельницького посів 109 сходинку, 

перевершивши свій попередній результат на 8 позицій. В університеті 

відкрилася єдина в області кафедра військової підготовки. А зовсім недавно 

презентували Центр аналітичних досліджень «Прагма», який проводитиме 

дослідження у різноманітних сферах суспільного життя.  
За словами Олександра Володимировича для абітурієнтів в університеті 

підготували нові освітні програми. Випускники бакалаврату зможуть 

максимально продовжити навчання в магістратурі. А для найкращих 

випускників-магістрів пропонується навчання в аспірантурі за 14 

спеціальностями. В університеті продовжують ліцензувати нові, затребувані 

на ринку праці спеціальності. Успішно акредитували ще 9 спеціальностей, 

про  що є відповідні рішення Акредитаційної комісії. Також можна 

опанувати військово-облікову спеціальність та отримати звання молодшого 

офіцера запасу. Олександр Володимирович наголосив про те, що як і торік, 

вступники повинні визначатися з пріоритетністю. Важливо, що випускник 

надає пріоритети не вищим навчальним закладам, а спеціальностям у них. У 
ЧНУ упродовж року діє консультативний центр, де можна отримати відповіді 

на свої запитання і особисто, і телефоном. Ректор побажав всім, хто 

збирається отримати вищу освіту, з-робити правильний вибір.  
[На фото – ректор ЧНУ О. Черевко]. 
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НА САЙТАХ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

1. Свій випускний відзначили магістранти ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://v4asno.com/svij-vypusknyj-vidznachyly-mahistranty-chnu-im-b-
hmelnytskoho/. – Назва з екрану. – 1.01.2017. 

У четвер, 29 грудня магістри Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького отримали дипломи, повідомили УНН-Центр у 

ВНЗ. Навчально-науковий інститут української філології та соціальних 

комунікацій і навчально-науковий інститут історії і філософії влаштували 

свято для випускників. Для філологів і журналістів виступили учасники 

колективу «Гармонія», вихованці Центру дитячої та юнацької творчості. А 

для ННІ історії і філософії заспівав сам випускник, який ще під час навчання 

прославився на всю Україну, — учасник телешоу «Х-фактор», наймолодший 

сільський голова Черкащини Артем Кухаренко. 
 
2. Відзначення ювілею народного вчителя Олександра Захаренка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1093// – Назва з екрану. 

2 лютого 2017 року виповнилося б 80 років з дня народження 

видатного українського педагога Олександра Антоновича Захаренка. 

Вшановуючи пам’ять народного вчителя, відомого педагога і вченого в 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 

відкрили меморіальну стелу. Встановлено її на навчальному корпусі № 4, де 

шістдесят років тому Олександр Захаренко отримав учительський фах. 
На урочистості з нагоди відкриття пам’ятного знака до Черкас прибули 

представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії 

педагогічних наук України, профспілок, керівники обласного управління та 

районних, міських відділів освіти, методичних установ Черкащини, 

вихованці видатного педагога з усієї України: міський голова Черкас 

Анатолій Бондаренко, перший заступник голови Черкаської обласної ради 

Валентин Тарасенко, начальник відділу департаменту загальної середньої та 

дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Тамара Панасюк, 

начальник управління освіти Черкаської ОДА Валерій Данилевський, голова 

обкому Профспілки працівників освіти і науки України Ольга Жалдак, 

митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, дружина народного вчителя 

Віра Петрівна та син Сергій Олександрович. Національну академію 

педагогічних наук представляли академік-секретар Відділення загальної 

середньої освіти НАПН України Олександр Ляшенко, академік-секретар 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України Ольга 

Сухомлинська, член-кореспондент НАПН України, учений секретар 

Відділення загальної середньої освіти Юрій Мальований, головні наукові 

співробітники Інституту педагогіки, академіки НАПН України Олександра 

Савченко і Надія Бібік, завідувач відділу сільської школи Інституту 

http://v4asno.com/svij-vypusknyj-vidznachyly-mahistranty-chnu-im-b-hmelnytskoho/
http://v4asno.com/svij-vypusknyj-vidznachyly-mahistranty-chnu-im-b-hmelnytskoho/
https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1093/
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педагогіки НАПН України Віра Мелешко. Учасниками урочистостей стали 

також студенти та викладачі Черкаського національного, керівники місцевих 

органів управління освітою, методичних установ та регіональних 

профспілкових комітетів, представники колективу Сахнівської школи, автори 

меморіальної стели – заслужений художник України Іван Фізер та 

архітектор, лауреат національної премії ім. Т. Г. Шевченка Сергій Фурсенко. 
Ректор ЧНУ імені Б. Хмельницького Олександр Черевко, відкриваючи 

стелу, відзначив, що в університеті вивчають та популяризують творчу 

спадщину Захаренка і ця подія важлива як для громади Черкас, так і для всієї 

України. Звіряючи сьогодні наші думки зі спадщиною Олександра 

Антоновича ми ще впродовж багатьох років приїздитимемо в Черкаси, в 

Сахнівку, як робили це впродовж останніх 16 років, підкреслив академік-
секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України Олександр 

Ляшенко. 
Розмова про гуманістичні ідеї Олександра Захаренка продовжилася на 

Всеукраїнських наукових читаннях, присвячених його пам’яті. Учасники 

читань наголошували на тому, що Захаренко не лише багато в чому 

випередив сучасників, його ідеї і досвід пережили свій час і сприймаються 

сьогодні як педагогіка сучасності. Адже Олександр Захаренко не тільки не 

боявся змін, а й постійно їх ініціював. І у наш час педагогіка добротворення, 

як небезпідставно називають спадщину Олександра Захаренка, здобуває все 

більше прихильників. 
 
3. Єдиний у Черкасах пункт реєстрації учасників ЗНО створено в 

ЧНУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://progolovne.ck.ua/edynyj-
u-cherkasah-punkt-rejestratsiji-uchasnykiv-zno-stvoreno-v-chnu/. – Назва з 

екрану. – 8.02.2017. 
Вступ до вищих навчальних закладів в Україні в 2017 році традиційно 

буде здійснюватися за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 

(ЗНО). Реєстрація учасників ЗНО розпочнеться з 6 лютого і триватиме до 17 

березня. Бажаючі складати ЗНО повинні зареєструватися на сайті 

Українського центру оцінювання якості освіти (http://testportal.gov.ua/). 
З метою надання консультативної допомоги в Черкаському 

національному університеті імені Богдана Хмельницького створено пункт 

реєстрації учасників ЗНО. У м. Черкаси це єдиний пункт реєстрації, 

створений наказом Українського центру оцінювання якості освіти. Він 

розташований за адресою: бульвар Шевченка, 79, навчальний корпус № 3, 

каб. № 261. Пункт реєстрації працює з понеділка до п’ятниці (крім вихідних 

та святкових днів) з 13:00 до 17:00. Кваліфіковані працівники університету 

допоможуть зареєструватися та дадуть відповіді на запитання. 
Перед початком реєстрації рекомендовано ознайомитись із правилами 

прийому до обраного вищого навчального закладу. Зокрема, з переліком 

предметів, із яких необхідно подати результати ЗНО. Далі — здійснити вибір 

навчальних предметів, із яких особа бажає пройти зовнішнє оцінювання, а 

http://progolovne.ck.ua/edynyj-u-cherkasah-punkt-rejestratsiji-uchasnykiv-zno-stvoreno-v-chnu/
http://progolovne.ck.ua/edynyj-u-cherkasah-punkt-rejestratsiji-uchasnykiv-zno-stvoreno-v-chnu/
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також отримати оцінки за державну підсумкову атестацію. Слід пам’ятати, 

що загальна кількість навчальних предметів, вибраних для проходження 

ЗНО, не повинна перевищувати чотирьох. 
Для реєстрації при собі необхідно мати: паспорт або його копію 

(сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові). У разі відсутності 

паспорта — свідоцтво про народження; дві однакові фотокартки для 

документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому 

віку (фотокартки мають бути виготовлені на фотопапері); атестат про повну 

загальну середню освіту (для випускників минулих років). Перелік 

навчальних предметів, із яких необхідно подати результати ЗНО на 

спеціальності в Черкаському національному університеті ім. Б. 

Хмельницького, можна знайти за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/0Bz9Pblt6U8UmLVdxZkxVQk9BWTg/view 
 

4. Віктор Ющенко став Почесним професором Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.0472.ua/news/1551554. - Назва з 

екрану. – 17.02.2017; Віктор Ющенко став почесним професором ЧНУ 
[Електронний ресур]. – Режим доступу: https://cherkasy24.info/14455-vktor-
yuschenko-stav-pochesnim-profesorom-chnu.html.  – Назва з екрану. – 
20.02.2017. 

Таке рішення шляхом таємного голосування ухвалила вчена рада 

університету на черговому засіданні, – інформує прес-служба навчального 

закладу. Із відповідною ініціативою виступили члени вченої ради навчально-
наукового інституту історії і філософії. У витягу з протоколу їх рішення від 

13 лютого йдеться про те, що Президент України (2005-2010) Віктор 

Ющенко є державним діячем, патріотом України, багато зробив для 

популяризації української історії і культури та в цілому українства в світі. Як 

голова Наглядової ради університету Віктор Андрійович Ющенко сприяє 

розвитку університету, бере участь у науково-практичних конференціях, 

допомагає в організації навчальної практики та виданні наукових праць. 

Рішення істориків оголосив проректор з наукової, інноваційної та 

міжнародної діяльності професор Сергій Корновенко. 
Професор Анатолій Чабан додав, що саме за сприяння Віктора Ющенка 

відновлювалися історико-культурні пам’ятки області та створювалася 

інфраструктура в населених пунктах, де вони розміщені. Його заслуги перед 

Черкащиною, перед історичною наукою неоціненні. Ініціативу підтримала 

студентська рада університету. Її голова Юлія Нечипоренко зазначила, що 

Віктор Ющенко увійшов в історію України як перший справді український 

Президент. Тому присвоєння йому звання Почесного професора ЧНУ 

позитивно вплине на імідж та авторитет навчального закладу. Таким чином, 

Віктор Ющенко поповнив перелік почесних професорів ЧНУ. Наразі цього 

звання удостоєно 12 науковців, державних, громадських діячів. 
 

https://drive.google.com/file/d/0Bz9Pblt6U8UmLVdxZkxVQk9BWTg/view
https://www.0472.ua/news/1551554
https://cherkasy24.info/14455-vktor-yuschenko-stav-pochesnim-profesorom-chnu.html
https://cherkasy24.info/14455-vktor-yuschenko-stav-pochesnim-profesorom-chnu.html
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5. Черкаські студенти долучаться до наповнення української 

Вікіпедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://v4asno.com/cherkaski-studenty-doluchatsya-do-napovnennya-ukrajinskoji-
vikipediji/. – Назва з екрану. – 21.02.2017. 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького започатковано пілотний проект наповнення україномовного 

розділу Вікіпедії студентами та викладачами, — повідомляє сайт «Вікка», 
посилаючись на прес-службу ВНЗ. Ініціатором цього став ННІ природничих 

наук, адже протягом лютого у Вікіпедії триває акція під назвою «Тиждень 

біології», метою якої є написання статей на відповідну тематику. В 

університеті відбулася презентація на тему «Вікіпедія – крок в освіту 

майбутнього», яку представив адміністратор Вікіпедії, методист Черкаського 

міського методичного кабінету установ освіти Володимир Крижанівський. 

Він розповів про історію розвитку Вікіпедії, основні засади її 

функціонування та правила допису матеріалів до неї. У рамках Вікіпедії 

функціонує освітній проект, що дозволяє дописувати студентам матеріали 

під керівництвом викладачів. 
 Студенти ННІ природничих наук, які зроблять кваліфіковані дописи до 

україномовної Вікіпедії, отримають додаткові бали (замість написання 

рефератів, підготовки сповіщень тощо) з відповідних предметів. Кількість 

отриманих балів залежить від передбаченої програмою предмета кількості 

балів за аналогічні форми робіт.  
 
6. Обласний чемпіонат із веслування на ергометрах приймали 

Черкаси [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://novadoba.com.ua/36424-oblasnyy-chempionat-iz-vesluvannya-na-
ergometrakh-pryymaly-cherkasy.html. – Назва з екрану. – 27.02.2017. 

Чемпіонат Черкаської області з веслування на ергометрах серед 

ветеранів приймала спортивна зала ННІ фізичної культури, спорту та 

здоров′я Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького 25 

лютого. Про це «Нова Доба» дізналася з сайту «Чемпіон». Змагання зібрали 

іменитих веслувальників Черкащини, серед яких за нагороди змагались 

чемпіони та фіналісти чемпіонатів світу та Європи, а також переможці 

національних змагань. 
  

7. У Черкасах історики ЧНУ та юні дослідники дискутували з 

приводу подій Української революції 1917 – 21 років [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://cossackland.org.ua/2017/03/02/u-cherkasah-istoryky-
chnu-ta-yuni-doslidnyky-dyskutuvaly-z-pryvodu-podij-ukrajinskoji-revolyutsiji-
1917-21-rokiv/. – Назва з екрану. – 2.03.2017. 

28 лютого в Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя 

Симоненка кафедрою історії України Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького спільно з Осередком Наукового 

товариства імені Тараса Шевченка у Черкасах була проведена читацька 

http://v4asno.com/cherkaski-studenty-doluchatsya-do-napovnennya-ukrajinskoji-vikipediji/
http://v4asno.com/cherkaski-studenty-doluchatsya-do-napovnennya-ukrajinskoji-vikipediji/
http://novadoba.com.ua/36424-oblasnyy-chempionat-iz-vesluvannya-na-ergometrakh-pryymaly-cherkasy.html
http://novadoba.com.ua/36424-oblasnyy-chempionat-iz-vesluvannya-na-ergometrakh-pryymaly-cherkasy.html
http://novadoba.com.ua/36424-oblasnyy-chempionat-iz-vesluvannya-na-ergometrakh-pryymaly-cherkasy.html
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http://cossackland.org.ua/2017/03/02/u-cherkasah-istoryky-chnu-ta-yuni-doslidnyky-dyskutuvaly-z-pryvodu-podij-ukrajinskoji-revolyutsiji-1917-21-rokiv/
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наукова конференція «Українська революція 1917–1921 рр.: героїчні сторінки 

історії». 
Тематика виступів зосереджувалася навколо спільної проблеми — 

відображення революційної стихії в особистій долі та світосприйнятті її 

активних учасників.Про Українську революцію у спогадах її провідних діячів 

розповів Віталій Масненко, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії України навчально-наукового інституту історії і філософії: 
Із важливими інформаційними доповідями виступили й студенти 

навчально-наукового інституту історії і філософії. Молодими дослідниками, 

магістрами ННІ історії і філософії було висвітлено кілька важливих 

проблемних питань. Про те, за що і як боролися українські війська під 

командуванням Михайла Омеляновича-Павленка, розповів студент 

магістратури Олексій Компанієць. Студент третього курсу Дмитро Кличков 

на основі спогадів Павла Скоропадського відстежив, яку Україну намагався 

будувати останній український гетьман. Виступи магістрів та студентів-
істориків доповнила доповідь учениці школи № 32 м. Черкаси Марини 

Ткаченко, присвячена «революційній ніжності» від Володимира Винниченка 

за його книгою  «Відродження нації». Про Дмитра Дорошенка як державного 

діяча і літописця революції розповів Сергій Дяжур, студент 4 курсу. Тема 

доповіді магістранта Євгена Сакевича — це селянська стихія Вільного 

козацтва у книгах Михайла Іванченка «Дума про Вільних козаків» та Євгена 

Стеблівського «Звенигора. Повстанці. Шабля для комісара». Про надії і 

розчарування Миколи Хвильового за оповіданнями «Солонський Яр» 

розповіла магістрантка Юлія Погасій. 
Конференція завершилася загальною дискусією, в ході якої учні 

черкаських шкіл мали змогу поставити питання і висловити власні думки. 

Приязна атмосфера заходу сприяла жвавій інтелектуальній розмові, що мала 

на меті, за висловом класика, «тверезо і твердо оцінити ті реальні умови, в 

яких ми опинилися у результаті революції і війни за українську 

самостійність». 
 

8. У ЧНУ відкрили міжнародну конференцію і вручили козацькі 

ордени [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://novadoba.com.ua/36577-u-chnu-vidkryly-mizhnarodnu-konferenciyu-i-
vruchyly-kozacki-ordeny.htmlю. –  Назва з екрану. – 3.03.2017;  

У Черкаському національному університеті ім. Богдана 
Хмельницького 3-4 березня пройшла міжнародна науково-практична 

конференція «Революційні потрясіння початку ХХ століття в Європі: 

геополітичний, соціологічний і антропологічний виміри» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/50728-u-chnu-
projde-onferentsija-do-100-richchja-ukrayinskoyi-revoljutsiy. –  Назва з екрану. – 
3.03.2017. 

Участь у відкритті конференції взяли: голова Черкаської ОДА Юрій 

Ткаченко, заступник голови Черкаської облради Вадим Гайович, Гетьман 

http://novadoba.com.ua/36577-u-chnu-vidkryly-mizhnarodnu-konferenciyu-i-vruchyly-kozacki-ordeny.html
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Українського козацтва Микола Пантелюк, доктор економічних наук, ректор 

ЧНУ ім. Богдана Хмельницького Олександр Черевко, доктор історичних 
наук, професор Білоруського державного університету В’ячеслав 

Меньковський.  
Організатори заходу: Черкаська обласна державна адміністрація, 

Інститут історії України НАН України, Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, Білоруський державний університет, 

Університет Матея Бела (Словацька республіка), Університет Марії Кюрі-
Склодовської (Польща), Опольський державний університет (Польща) та 

Європейський навчальний університет (Грузія). 
«Мета нашої конференції – напрацювати якісну модель трактування 

складних та суперечливих подій Революції. А головне – подати принципово 

нову, об’єктивну оцінку лідерам тих подій, які боронили українську землю і 

будували державність» –  зазначив ректор ЧНУ ім. Богдана Хмельницького 

Олександр Черевко, відкриваючи науковий захід та вітаючи його учасників.  
Також ректор наголосив, що «революційність українців означає не так 

жорсткість до опонентів, як рішучість у проведенні реформ, готовність до 

змін». 
Керівник Черкаської ОДА Юрій Ткаченко зауважив, що нині Україна, 

як і сто років тому, працює над формуванням власної державності і додав, що 

у здобутку тодішніх революціонерів – чималий внесок вихідців із 

Черкащини. Гетьман Українського козацтва Микола Пантелюк наголосив на 

важливості вивчення історії рідного краю та нагородив черкаських діячів: 
Олександра Черевка – Орденом св. Миколая та пам’ятною монетою 500-
річчя заснування козацьких поселень на території Донецької та Луганської 

областей, Юрія Ткаченка – Орденом «Козацький хрест із мечами» І ступеня, 
Олександра Вельбівця – Орденом «Козацький хрест із мечами», Генерал-
хорунжого українського козацтва, доктора історичних наук Юрія 

Присяжнюка – орденом «Козацький хрест» І ступеня, 
У роботі конференції беруть участь понад 150 істориків, правників, 

філософів, представників інших гуманітарних наук із України, Білорусі, 

Польщі, Словаччини, Нідерландів, Грузії. 
 

9. Найкрасивішу студентку визначили у ЧНУ [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://novadoba.com.ua/36902-naykrasyvishu-studentku-
vyznachyly-u-chnu.html. –  Назва з екрану. – 16 берез. 2017; Конкурс краси 

відбувся 15 березня в Черкаському національному університеті. 

Переможницею стала Віра Свіргун [Електронний ресурс]. –  Режим 

доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/51146-u-chnu-obirali-svoyih-mis. – 
Назва з екрану. – 16.03.2017. 

15 березня у Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького вже традиційно відбувся конкурс краси «Міс ЧНУ-2017». 
Про це «Нова Доба» дізналася від прес-служби ЧНУ ім. Богдана 

Хмельницького. 11 студенток з навчально-наукових підрозділів вишу 

http://novadoba.com.ua/36902-naykrasyvishu-studentku-vyznachyly-u-chnu.html
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демонстрували свою чарівність, фігуру, інтелект та вміння граціозно 

рухатися на сцені. Найбільше конкурсантки вразили глядачів своїми 

талантами: виконанням пісень українських та закордонних співаків, 

східними, патріотичними бальними танцями, танцем тіней, декламуванням 

лірики та кулінарним хистом.  
Ректор Черкаського національного Олександр Черевко побажав успіху 

всім красуням та запевнив їх, що університетська родина впевнена в 

зовнішній і внутрішній красі, грації та інтелекті кожної учасниці. «Сміливо 

виходьте на цю сцену!» — закликав Олександр Володимирович. Навівши 

слова філософа Фрідріха Ніцше «Краса — це обіцянка щастя», він додав: 

«Нині час індивідуалізму. Треба сміливо йти у життя, сміливо себе 

презентувати й досягати вершин». Також привітав конкурсанток голова 

профкому Анатолій Стеценко, який пообіцяв їм сюрприз від організації. 
Переможницею конкурсу стала студентка ННІ фізики, математики та 

комп'ютерно-інформаційних систем Віра Свіргун. Корону «Міс ЧНУ-2017» 
вручила Вірі Тетяна Ніколенко, торішня переможниця. «Першою віце-Міс 

ЧНУ-2017» стала Дарина Вагін, студентка ННІ природничих наук. Вікторія 

Мамченко з ННІ економіки і права та Валерія Кучеренко з ННІ педагогічної 

освіти соціальної роботи і мистецтва розділили звання «Друга віце-Міс ЧНУ-
2017». Симпатію глядачів завоювала студентка ННІ педагогічної освіти 

соціальної роботи і мистецтва Аріна Медяник. Журі присвоїло їй звання «Міс 

Талант». Анастасія Кабаняча з ННІ економіки і права — «Міс Грація». Ліана 

Алека з ННІ економіки і права — «Міс Усмішка». Богдана Литвиненко з ННІ 

української філології та соціальних комунікацій — «Міс Артистичність». 

Анна Серьоженкова з ННІ української філології та соціальних комунікацій — 
«Міс Ніжність». Альбіна Городнічук з ННІ економіки і права — «Міс 

Кмітливість». Тетяна Федченко з ННІ іноземних мов — «Міс Вишуканість». 
 
 10. Третій Президент України Віктор Ющенко відвідав Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького, пише офіційний 

сайт вишу. Пан Ющенко взяв участь у роботі Наглядової ради 

університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://procherk.info/news/7-cherkassy/50526-chnu-vidvidav-juschenko. – Назва з 

екрану.  
Наглядова рада ЧНУ створена в лютому 2016 року відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту». Її склад затверджено вченою радою 

університету та погоджено Міністерством освіти і науки України. Головою 

Наглядової ради став Президент України (2005-2010) Віктор Ющенко.   
До Наглядової ради ввійшли знані науковці, бізнесмени, громадські та 

політичні діячі.У засіданні Наглядової ради університету взяли участь 

начальник управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації 

Валерій Данилевський, заступник начальника управління культури та 

взаємозв’язків з громадськістю Микола Суховий, члени ректорату, 

проректори, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів 

http://www.cdu.edu.ua/news/3290-pytannia-rozvytku-universytetu-obhovoryly-z-nahliadovoiu-radoiu.html
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ЧНУ, директор філії Національної суспільної телекомпанії України 

«Черкаська регіональна дирекція» Михайло Калініченко. 
Ряд перспективних проектів вчена рада Черкаського національного 

винесла на розгляд Наглядової ради. Зокрема, про утворення в Черкаському 

національному університеті імені Богдана Хмельницького Центру 

дослідження трипільської культури. Члени Наглядової ради провели 

насичений день у навчальному закладі. Відвідали Музей українського 

рушника, обласну олімпіаду з образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва, кафедру військової підготовки та дали інтерв’ю обласному 

телебаченню «Рось». Про особливості реформування освітньої галузі 

розповів викладацькому колективу Василь Кремень. 
 
11. Справжній «бум» на фотографії із підсніжниками виник у 

соціальній мережі. Черкащани масово викладають фото із Холодного 

Яру, який став ледь не найпопулярнішим місцем серед жителів області 

останнім часом. Причина тому – велика кількість розквітлих 

підсніжників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://procherk.info/tabloid/99-cherkassy-news/51035-cherkaschani-u-sotsmerezhi-
hvaljatsja-pidsnizhnikami. – Назва з екрану. 

Як повідомляв «Прочерк» раніше, Червонокнижний «складчастий 

підсніжник» цьогоріч квітує на 5-ти локаціях у Холодному Яру. До щорічної 

акції захисту квітів долучилися понад 70 студентів ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, представники НК «Азов» та інші небайдужі волонтери. 
 
12. Щоб допомогти онкохворій викладачці, студенти влаштували 

концерт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://novadoba.com.ua/37144-schob-dopomogty-onkokhvoriy-vykladachci-
studenty-vlashtuvaly-koncert.html. – Назва з екрану. – 26.03.2017. 

Днями відбувся благодійний концерт на підтримку онкохворої 

викладачки Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Олени Меньших, завідувача кафедри фізичного виховання, 

кандидата психологічних наук, доцента. Про це «Нова Доба» дізналася від 

прес-служби ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. 
«Сьогодні не святковий момент, а перевірка нас на людяність та 

зрілість. Щастя не в тому, щоб отримувати, а в тому, щоб давати. Тому ми всі 

сьогодні щасливі», — зазначив ректор Олександр Черевко та побажав Олені 

Емануїлівні моральної та духовної міці, здоров'я й перемоги в боротьбі з 

хворобою. 
Переповнену залу дивували студенти ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

танцювальні колективи міста, кандидати в майстри спорту і майстри спорту з 

художньої гімнастики. Не залишилися осторонь і викладачі інституту 

фізичної культури, спорту та здоров’я, які представили запальний танець. 
Своїми жартами розважала гостей університетська команда КВН «Казбєт» та 

http://procherk.info/tabloid/99-cherkassy-news/51035-cherkaschani-u-sotsmerezhi-hvaljatsja-pidsnizhnikami
http://procherk.info/tabloid/99-cherkassy-news/51035-cherkaschani-u-sotsmerezhi-hvaljatsja-pidsnizhnikami
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http://procherk.info/news/7-cherkassy/50960-holodnojarski-pidsnizhniki-ohoronjajut-ponad-70-studentiv
http://novadoba.com.ua/37144-schob-dopomogty-onkokhvoriy-vykladachci-studenty-vlashtuvaly-koncert.html
http://novadoba.com.ua/37144-schob-dopomogty-onkokhvoriy-vykladachci-studenty-vlashtuvaly-koncert.html
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ведучі — студентка Наталія Зінченко та викладач Геннадій Волошкевич. 
Вокальні, танцювальні й акробатичні номери стали прикрасою концерту. 

Кількістю небайдужих до її горя людей була вражена і сама Олена 

Емануїлівна: «Дякую всім учасникам і організаторам: ректору Олександру 

Володимировичу і ректорату, Анатолію Івановичу і профкому, Леоніду 

Анатолійовичу і ННІ фізичної культури, спорту і здоров'я, викладачам усіх 

кафедр усіх навчально-наукових підрозділів, бібліотекарям, працівникам 

університету, студентам, знайомим і незнайомим людям! Особлива подяка 

моїй рідній кафедрі фізичного виховання. Ми постійно боремося з 

негараздами, але можемо подолати їх тільки разом, захищаючи одне одного 

від жорстоких уроків долі. Давайте радіти, що ми можемо жити далі!». 
 
13. Томаш Дедерко відвідав Полонійний центр та батьківщину 

видатного земляка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.cdu.edu.ua/news/3422-tomash-dederko-vidvidav-poloniinyi-tsentr-ta-
batkivshchynu-vydatnoho-zemliaka.html ; http://v4asno.com/predstavnyk-
posolstva-polschi-vidvidav-chnu-ta-batkivschynu-vydatnoho-polyaka-foto-video/. 
– Назва з екрану. – 25.03.2017. 

 Начальник Консульського відділу Посольства Республіки Польща у 

Києві пан Томаш Дедерко у рамках візиту до Черкаської області 25 

березня відвідав Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького та батьківщину відомого польського композитора Кароля 

Шимановського  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://procherk.info/news/7-cherkassy/51410-predstavnik-posolstva-polschi-
vidvidav-chnu-ta-batkivschinu-vidatnogo-poljaka. – Назва з екрану. 26.03.2017. 

Начальник Консульського відділу Посольства Республіки Польща у 

Києві пан Томаш Дедерко у рамках візиту до Черкаської області відвідав 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького та 

батьківщину свого відомого земляка Кароля Шимановського. В університеті 

шановного гостя приймав Полонійний центр, який вже 16-ий рік працює на 

базі ННІ іноземних мов. Центр було створено за сприяння сенату Республіки 

Польща. Від дня заснування польські партнери не полишали цей проект без 

уваги і підтримки. Тут бували гості з Польщі, представники Посольства 

Республіки Польща. Рідним він став і для польської громади в Черкасах. 
За 15 років понад 100 студентів-випускників університету отримали диплом 

перекладача з польської мови і вчителя польської мови. 
Про роботу Полонійного центру говорили за круглим столом пан 

Томаш Дедерко, ректор університету Олександр Черевко, проректори Василь 

Мойсієнко та Сергій Корновенко, директор інституту іноземних мов 

Людмила Швидка. До роботи круглого столу долучилися також Ева Назарук-
Стоцька, яка вже рік викладає в ЧНУ польську мову, та студенти. 

Директор Центру Лілія Потапенко розповіла про культурно-
просвітницьку діяльність, про наукові та освітні досягнення, популяризацію 

вивчення польської мови. Студенти щиро подякували гостю за можливість 

http://www.cdu.edu.ua/news/3422-tomash-dederko-vidvidav-poloniinyi-tsentr-ta-batkivshchynu-vydatnoho-zemliaka.html
http://www.cdu.edu.ua/news/3422-tomash-dederko-vidvidav-poloniinyi-tsentr-ta-batkivshchynu-vydatnoho-zemliaka.html
http://v4asno.com/predstavnyk-posolstva-polschi-vidvidav-chnu-ta-batkivschynu-vydatnoho-polyaka-foto-video/
http://v4asno.com/predstavnyk-posolstva-polschi-vidvidav-chnu-ta-batkivschynu-vydatnoho-polyaka-foto-video/
http://procherk.info/news/7-cherkassy/51410-predstavnik-posolstva-polschi-vidvidav-chnu-ta-batkivschinu-vidatnogo-poljaka
http://procherk.info/news/7-cherkassy/51410-predstavnik-posolstva-polschi-vidvidav-chnu-ta-batkivschinu-vidatnogo-poljaka
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проходити літні мовні школи в Польщі. Олександр Черевко та Томаш 

Дедерко обговорили питання забезпечення академічної мобільності для 

викладачів та студентів, можливості взаємовигідної співпраці між 

українським та польськими вишами. Йшлося і про необхідність збереження 

вчительської спеціалізації для студентів спеціальності «Слов’янський 

переклад». Ректор зазначив, що Полонійний центр є перлиною університету, 

що він зміцнює зв’язки як із Республікою Польща, так і з польською 

громадою на Черкащині. 
Голова Польського культурного центру Геннадій Лінєвич нагородив 

подяками та пам’ятними подарунками всіх, хто сприяє розвитку польської 

культури в Україні та допомагає польській громаді. Отримав подяку і ректор 

ЧНУ Олександр Черевко. Принагідно Олександр Черевко розповів, що 

запропонував громаді свого рідного села Водяники назвати одну з вулиць 

іменем польського письменника Станіслава Грудзинського. Письменник 

народився у Водяниках, твори його за ініціативи Олександра Черевка були 

знайдені в польських архівах та перекладені українською. У 2010 році вони 

побачили світ в окремому виданні. 
 

14.  Юрій Присяжнюк досліджує Самобутню шляхетність селян 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/postati/item/16934-yuriy-prisyazhnyuk-
doslidzhue-samobutnyu-shlyahetnist-selyan#.WdyYM. – Назва з екрану. – 
29.03.2017. 

Благодатна земля Черкащини дарувала світу людей, які, продовжуючи 

справу своїх великих земляків, виховують справжніх українців, 

популяризують національні цінності, відкривають нові виміри національної 

історії. Серед таких — доктор історичних наук, професор, заступник 

завідувача кафедри історії та етнології України Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, заступник крайового отамана 

ЧКТ УК, радник гетьмана Українського козацтва з національно-
патріотичного виховання молоді, генерал-хорунжий УК Юрій Присяжнюк. 

Життєвий і творчий щлях Ю. Присяжнюка тісно пов’язаний із 

освітньою галуззю. Народився 29 березня 1962 року в селі Павлівка 

Жашківського району. Навчався в Павлівській восьмирічній школі, 

Білоцерківському технікумі м’ясної та молочної промисловості, 

Кіровоградському державному педагогічному інституті імені О.С.Пушкіна, 

аспірантурі та докторантурі при Черкаському інженерно-технологічному 

інституті. 
Віхами наукового становлення Юрія Присяжнюка стали захисти 

дисертацій: 4 квітня 1997 року в спеціалізованій раді при Донецькому 

державному університеті він захистив кандидатську дисертацію «Соціальне 

становище українського селянства Правобережної України в 60-90 рр. ХІХ 

ст.», а 15 жовтня 2008 у спеціалізованій вченій раді при Дніпропетровському 

національному університеті імені Олеся Гончара — докторську дисертацію 

http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/postati/item/16934-yuriy-prisyazhnyuk-doslidzhue-samobutnyu-shlyahetnist-selyan#.WdyYM
http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/postati/item/16934-yuriy-prisyazhnyuk-doslidzhue-samobutnyu-shlyahetnist-selyan#.WdyYM
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«Українське селянство Наддніпрянщини другої половини ХІХ-початку ХХ 

ст. як соціоментальна історична спільнота».  
Трудовий шлях ученого розпочався в уже далекому 1983 році, коли він 

викладав у рідній Павлівській школі. У неспокійні серпневі дні 1991-го 

переїхав до Черкас. Педагогічну діяльність продовжив у Черкаській гімназії 

№31. І хоча з 1993 року його життя тісно пов’язане з вищою школою, увесь 

цей час (за винятком 2005-2007) він не полишав гімназійної аудиторії. 

Водночас його діяльність у ВНЗ та академічних інституціях можна уявити за 

наступним переліком: Черкаський інженерно-технологічний інститут (1993-
2001), Черкаський інститут управління бізнесом (1994-1995), Черкаський 

інститут соціального управління і права (1999), Черкаський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (з вересня 2003-го 

до 2008). 
З 2001 року працював доцентом кафедри історії (історії та етнології) 

України ЧНУ імені Богдана Хмельницького, а з 2009-го — професором 

названої кафедри. З 2011-го має вчене звання професора. 
Перебуваючи на викладацьких посадах у ЧДТУ, а потім у ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького, Юрій Присяжнюк завжди проводив активну 

науково-громадську роботу. Учасник десятків міжнародних, всеукраїнських 

та регіональних конгресів, конференцій, симпозіумів, читань та «круглих 

столів». У 2010-му був запрошений до наукового форуму (обговорення 

перспектив дослідження «незручного класу» — селянства), в якому взяли 

участь італієць Андре Граціозі, француз Даніель Бовуа, білорус Андрій 

Токць, українці Олександр Михайлик та Андрій Заярнюк. Матеріали форуму 

опубліковані в часописі «Україна модерна» (2010, №6). Багатогранно і плідно 

працює в сфері редагування та рецензування наукових збірників, журналів, 

періодичних видань. 
Протягом трьох десятиліть Юрій Присяжнюк причетний до 

учнівського олімпіадного руху на Черкащині, також до організації й 

проведення в нашому регіоні Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук 

України. Юрія Присяжнюка знають за численними публікаціями в пресі, а ще 

як цікавого своїми оригінальними міркуваннями та змістовними 

коментарями гостя обласного радіо й телеефіру. Праці науковця відомі як в 

Україні, так і за її межами, мають високий індекс цитування та неабияке 

значення в сучасній історичній науці. 
Колеги та студенти шанують та поважають Юрія Петровича за його 

професіоналізм, щирість, послідовність, активну громадянську позицію. Та 

головне — за високі моральні якості, справжній людиноцентризм, любов до 

рідної землі, наслідування та пропагування національних цінностей, дійсний 

патріотизм. 
Педагогічний талант Юрія Петровича, ставлення до учня як до зрілої 

персони з власним світоглядом та світосприйняттям дуже цінується його 

вихованцями. Студенти Ю. Присяжнюка, натхненні глибоким змістом його 

лекцій, вступають до аспірантури, захищають дисертації, стають 
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послідовниками наукових студій свого керівника — Учителя (з великої 

літери).  
 
15. Ректор Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Олександр Черевко зустрівся з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Республіки Індія в Україні Маноджем Кумаром 

Бхарті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-
cherkassy/51602-posol-indiyi-pobuvav-u-chnu. – Назва з екрану. – 30.03.2017. 
 Зустріч було організовано Черкаською торгово-промисловою палатою. 

На ній ішлося про українсько-індійську співпрацю. Перспективним для 

співпраці напрямом представник індійської сторони вважає галузь освіти. 
Олександр Черевко презентував Надзвичайному і Повноважному 

Послу Республіки Індія в Україні увесь спектр освітніх послуг, які надає 

очолюваний ним виш. Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія 

обговорив із ректором та проректорами можливості налагодження зв’язків. 

Йшлося і про міжнародну співпрацю, і про академічну мобільність студентів 

та викладачів. Як повідомляв "Прочерк", 30 березня під час зустрічі з 

головою облдержадміністрації Юрієм Ткаченком посол Індії повідомив, що 

його країна хотіла б знімати на Черкащині кіно, закупляти бобові культури 

місцевого виробництва, навчати студентів-медиків і розвивати культурну 

співпрацю з областю. 
 
 16. У ЧНУ побував партнер із Туреччини [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/52184-u-chnu-pobuvav-
partner-iz-turechchini. – Назва з екрану. – 22.04.2017.  

У черкаському виші побували турецькі партнери [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://infomist.ck.ua/u-cherkaskomu-vyshi-pobuvaly-
turetski-partnery/. – Назва з екрану. – 23.04.2017. 
 У відповідь на візит делегації Черкаського національного університету 

ім. Б. Хмельницького до Турецької Республіки до Черкас прибув Мехмет 

Канполат, президент низки компаній, серед яких – «Novawood», «Panafilm», у 

тому числі й у сфері організації набору абітурієнтів для навчання в Україні. 
Разом із представником Українського Державного центру міжнародної 

освіти Міністерства освіти і науки України Айдином Новрузовим гість 

провів перемовини з ректором Черкаського національного університету 

Олександром Черевком. Олександр Володимирович поінформував, що ЧНУ 

вже два роки приймає на навчання студентів із-за кордону.Він презентував 

гостям увесь спектр освітніх послуг, які надає очолюваний ним виш. 

Розповів, що кадровий потенціал університету дозволяє забезпечити 

викладання англійською мовою. Молоді люди мають змогу навчатися і жити 

в студмістечку, де є кафе, їдальні, центр медичного обслуговування, 

спортивні і тренажерні зали, майданчики, стадіон, агробіостанція, 

студентський і спортивний клуби. 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/51602-posol-indiyi-pobuvav-u-chnu
http://procherk.info/news/7-cherkassy/51602-posol-indiyi-pobuvav-u-chnu
http://procherk.info/news/7-cherkassy/51538-indijtsi-hochut-znimati-na-cherkaschini-kino-ta-navchati-svoyih-studentiv-medikiv
http://procherk.info/news/7-cherkassy/51538-indijtsi-hochut-znimati-na-cherkaschini-kino-ta-navchati-svoyih-studentiv-medikiv
http://procherk.info/news/7-cherkassy/52184-u-chnu-pobuvav-partner-iz-turechchini
http://procherk.info/news/7-cherkassy/52184-u-chnu-pobuvav-partner-iz-turechchini
http://infomist.ck.ua/u-cherkaskomu-vyshi-pobuvaly-turetski-partnery/
http://infomist.ck.ua/u-cherkaskomu-vyshi-pobuvaly-turetski-partnery/
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Над забезпеченням умов навчання і проживання іноземних студентів 

активно працюють фахівці Центру організації роботи з іноземними 

студентами університету, адміністративно-господарська служба, працівники 

гуртожитків, інститутів, де проживають і навчаються іноземці. Гості 

оглянули навчальні аудиторії, сучасну студію студентського телебачення, де 

опановують майбутній фах студенти-журналісти, музей українського 

рушника. Побували і в гуртожитках університету. 
 
17. Студенти ЧНУ власноруч зробили тактильну книгу для 

незрячих та слабозорих дітей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://cherkasy24.info/16713-studenti-chnu-vlasnoruch-zrobili-taktilnu-knigu-
dlya-nezryachih-ta-slabozorih-dtey.html. – Назва з екрану. – 7.05.2017.  
 Студенти та викладачі Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького долучилися до створення першої на Черкащині 

бібліотеки тактильних книжок ручної роботи для слабозорих та незрячих 

дітей. Про це онлайн-газеті Новини Черкас повідомили у прес-службі 

учбового закладу. 
Тактильна книга — це кольорова книга з об’ємними зображеннями, 

виготовленими з різноманітних матеріалів, які на дотик максимально близькі 

до оригіналу. Читаючи ці книжки, обстежуючи об’ємні предмети з різного 

матеріалу пальцями рук, незряча дитина дізнається про те, що не можна 

пояснити словами, та засвоює тривимірність простору і об’єм. Лише на дотик 

такі діти пізнають світ, який по-іншому їм не доступний. 
Викладачі та студенти навчально-наукового інституту педагогічної 

освіти, соціальної роботи і мистецтва працювали над створенням книги 

майже 2 місяці. Результатом залишилися задоволені всі. Колектив 

Черкаського національного зробив ще одну благодійну та важливу справу. 

«Дякую моїм помічникам», — говорить начальник відділу виховної роботи 

ЧНУ Тетяна Зорочкіна 
 

18. У Черкасах відбулися чвертьфінальні матчі СБЛУ Таскомбанк 
Студентська ліга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://fbcho.ck.ua/. – Назва з екрану. – 13.05.2017. 

У Черкасах стартував чвертьфінал Студентської баскетбольної ліги 

України. На місцевому паркеті два черкаських виші змагаються з командами 

Рівного та Запоріжжя. Першими на паркет вийшли колективи Черкаського 

національного університету та Рівненського національного університету 

водного господарства та природокористування «Водник». 
Господарі добре розпочали матч, вигравши першу чверть з рахунком 

 21 : 15. Команда більшу частину ігрового часу лідирувала. Пара 

Мірошниченко-Воєвода добре розганяла атаки ЧНУ, черкасці влучали як з 

дальньої, так і середньої відстані. Втім відпускати суперника далеко 

рівненчани не збиралися. До кінця другої чверті команда скористалася 

https://cherkasy24.info/16713-studenti-chnu-vlasnoruch-zrobili-taktilnu-knigu-dlya-nezryachih-ta-slabozorih-dtey.html
https://cherkasy24.info/16713-studenti-chnu-vlasnoruch-zrobili-taktilnu-knigu-dlya-nezryachih-ta-slabozorih-dtey.html
http://fbcho.ck.ua/
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втратами господарів та провела кілька швидких атак. Як наслідок, на велику 

перерву команди пішли за мінімальної відстані – 34 : 32. 
А в четвертій чверті гри гравці ЧНУ увімкнули “п’яту передачу” й не 

лишали суперникові шансів. Максим Мірошниченко розігрував комбінації, 

йшов у прохід, робив хороші скидки. Як наслідок, за менш ніж 5 хвилин до 

кінця із рівної гри черкасці зробили вражаючий ривок й отримали найбільше 

лідерство у матчі – 85 : 70. За такої ситуації, наблизитися в рахунку 

рівненчани вже не зуміли. Як підсумок, 93 : 80. ЧНУ перемагає у першій грі.  
 

   19. У першому півфінальному матчі команда ЧНУ зіграє зі 

Львівською Політехнікою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://cherkasy24.info/16870-u-pershomu-pvfnalnomu-match-komanda-chnu-
zgraye-z-lvvskoyu-poltehnkoyu.html. – Назва з екрану. – 23.05.2017.  

ЧНУ розпочне півфінал СБЛУ Таскомбанк у Львові [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 
http://mavpabasket.com/news.php?bl=1&pid=18&view=8092. – Назва з екрану. – 
22.05.2017. 
 Черкаський національний університет увійшов у четвірку 

найсильніших українських вишів, які продовжують боротьбу за головний 

трофей Студентської баскетбольної ліги України Таскомбанк. Про це 

онлайн-газеті Новини Черкас повідомили у прес-службі учбового закладу. 
Днями відбулося жеребкування півфінальної стадії змагань, у якому ЧНУ 

отримав у суперники Львівський державний університет фізичної культури. 

У другому півфіналі зіграють запорізькі команди — діючий чемпіон КПУ 

протистоятиме ЗНТУ. Переважна більшість гравців черкаського навчального 

закладу представляють баскетбольну школу «Черкаських Мавп». 
 
 20. ЧНУ відзначає День краєзнавства новими працями своїх 

науковців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.cdu.edu.ua/news/3706-chnu-vidznachaie-den-kraieznavstva-novymy-
pratsiamy-svoikh-naukovtsiv.html. - Назва з екрану. – 28.05.2017. 
 28 травня вперше в історії України відзначається всеукраїнський день 

краєзнавства. З цієї нагоди працівники наукової бібліотеки Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького розгорнули в 

університеті книжкову виставку краєзнавчої літератури «Літописці рідного 

краю». З-поміж репрезентованого на виставкових стендах багатоманіття 

краєзнавчих видань чимало належить і перу викладачів нашої Alma Mater. 
Зокрема, голова обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної 

науки Василь Мельниченко є автором ґрунтовних видань із регіональної 
історії : «Шевченкіана Черкащини», «Краєзнавство Черкащини», «Українська 

революція 1917-1921 років на Черкащині», «50 пісенних літ» та інші. 
Директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича доцент Григорій 

Голиш представив свої краєзнавчі книги «Подорож Златокраєм: нарис історії 

https://cherkasy24.info/16870-u-pershomu-pvfnalnomu-match-komanda-chnu-zgraye-z-lvvskoyu-poltehnkoyu.html
https://cherkasy24.info/16870-u-pershomu-pvfnalnomu-match-komanda-chnu-zgraye-z-lvvskoyu-poltehnkoyu.html
http://mavpabasket.com/news.php?bl=1&pid=18&view=8092
https://www.cdu.edu.ua/news/3706-chnu-vidznachaie-den-kraieznavstva-novymy-pratsiamy-svoikh-naukovtsiv.html
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і сьогодення Золотоніського району» та «Крізь роки й епохи. Історія і 

сучасність Чапаєвської школи». 
Доцент Олена Костюкова подала на виставку свою книгу «Незатоплена 

пам’ять» про затоплені села Черкащини. Книга магістранта університету 

Олексія Компанійця «Село Червона Слобода на Черкащині в період ІІ 

Світової війни». 
У рамках відзначення свята краєзнавці ЧНУ взяли також участь у 

засіданні круглого столу, який було проведено в обласній бібліотеці імені 

Тараса Шевченка. Модератором заходу був професор Василь Мельниченко. 

На круглому столі свій творчий доробок представили краєзнавці Кам’янщини 

на чолі з їх очільником Олександром Шамраєм. Про фундаторів краєзнавчого 

руху Михайла Максимовича та Михайла Пономаренка і сьогоденні здобутки 

літописців Золотоніського краю розповів почесний краєзнавець Григорій 

Голиш. 
 
 21. У Черкасах створили центр аналітичних досліджень 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novadoba.com.ua/39010-u-
cherkasakh-stvoryly-centr-analitychnykh-doslidzhen.html. - Назва з екрану. – 
2.06.2017. 
 У Черкасах створили центр аналітичних досліджень. Учена рада 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького прийняла 

рішення про створення Центру аналітичних досліджень «Прагма». Метою 

діяльності щойно відкритого Центру є дослідження процесів формування та 

реалізації державної політики, аналіз суспільно-політичного та соціально-
економічного розвитку держави й окремих її регіонів у відповідних галузях 

виробництва і сферах адміністрування, вироблення для зацікавлених 

суб’єктів оперативних, середньострокових і довгострокових прогнозів, а 

також науково обґрунтованих проектів, рекомендацій і рішень із заявленої 

проблематики, щодо розроблення, прийняття та реалізації державних 

стратегічних рішень. Центр планує тісно співпрацювати з обласною та 

місцевою владою та політичними силами. Про це повідомляє власний 

кореспондент «Нової Доби». Експертами новоствореного центру виступають 

науковці, працівники ЧНУ ім. Б. Хмельницького, які мають досвід 

аналітичної, політтехнологічної діяльності, напрацювання в різних сферах 

суспільного життя. Очолив центр керівник навчального закладу. 
«Ідея створення такого центру виникла більш як півроку тому, а 

потреба в ній назріла вже давно, – зазначив ректор ЧНУ, доктор економічних 

наук, професор Олександр Черевко. – В нас достатньо фахівців в 

університеті. Це професори, доктори наук, які мають свої наукові школи, і ми 

нерідко долучаємося в тій чи іншій роботі як експерти, надаємо свої 

висновки по тому чи іншому питанню. І ми взяли на себе ініціативу і 

створили спеціальний центр, який надаватиме такі послуги як окрема 

установа». 
 

http://novadoba.com.ua/39010-u-cherkasakh-stvoryly-centr-analitychnykh-doslidzhen.html
http://novadoba.com.ua/39010-u-cherkasakh-stvoryly-centr-analitychnykh-doslidzhen.html
http://novadoba.com.ua/39010-u-cherkasakh-stvoryly-centr-analitychnykh-doslidzhen.html


39 
 

 22. Черкаський студент виборов «срібло» Чемпіонату України з 

гирьового хортингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://novadoba.com.ua/39025-cherkaskyy-student-vyborov-sriblo-chempionatu-
ukrayiny-z-gyrovogo-khortyngu.html. – Назва з екрану. – 2.06.2017. 
 Черкаський студент виборов «срібло» Чемпіонату України з гирьового 

хортингу. Чемпіонат України з гирьового хортингу відбувся 20 травня в 

Херсонській області. З результатом 430 балів студент навчально-наукового 

інституту історії і філософії Віталій Каракай виборов 2 місце в напівмарафоні 

серед чоловіків у ваговій категорії 85 кг. Про це «Нова Доба» дізналася від 

прес-служби ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. Тренує хлопця заслужений 

майстер спорту України, рекордсмен світу, викладач університету Юрій 

Петренко. 
 
 23. Студенти Черкаського національного отримали свідоцтва 

екскурсоводів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.cdu.edu.ua/news/61-studenti-cherkaskogo-natsionalnogo-otrimali-
svidotstva-ekskursovodiv.html. – Назва  з екрану. – 6.06.2017. 
 14 студентів Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького отримали свідоцтва про отримання професії екскурсовода. 

Символічне посвячення в екскурсоводи відбулося в Святотроїцькому соборі 

Черкас. Молоді спеціалісти отримали від ректора університету Олександра 

Черевка свідоцтва, а від священика храму отця Василя – благословення. 
Екскурсоводами стали студенти навчально-наукових інститутів 

економіки і права, природничих наук, української філології та соціальних 

комунікацій, історії та філософії. Прослухавши курс «Екскурсовод. Керівник 

туристичних груп», вони отримали свідоцтво про суміжну професію, яке 

буде гарним доповненням до диплома та додатковою можливістю знайти 

престижну роботу. 
«Сьогодні в області діють близько 20 туроператорів і понад 120 

турагентів. Усі вони потребують якісно підготовлених працівників. Ми, як 

провідний навчальний заклад області, маємо реагувати на запити ринку праці 

і дати туристичній галузі таких фахівців», – зазначив Олександр 

Володимирович. 
З нагоди здобуття нового фаху майбутні екскурсоводи отримали 

вітання та подарунки. Зокрема, директор Департаменту інвестиційно-
інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків Черкаської 

облдержадміністрації Віталій Хиля подарував підбірку буклетів «Черкащина 

туристична – 5 сезонів». Завідувач кафедри мовознавства та прикладної 

лінгвістики Ганна Мартинова передала на кафедру туризму і готельно-
ресторанної справи збірник діалектних текстів з аудіозаписом «Говірки 

Черкащини» (упорядники – Ганна Мартинова, Тетяна Щербина і Алла 

Таран), аби майбутні екскурсоводи вдосконалювали знання мови. Молодих 

спеціалістів та керівника курсу, кандидата історичних наук Олену Костюкову 

вітали директор Інституту доуніверситетської підготовки і післядипломної 

http://novadoba.com.ua/39025-cherkaskyy-student-vyborov-sriblo-chempionatu-ukrayiny-z-gyrovogo-khortyngu.html
http://novadoba.com.ua/39025-cherkaskyy-student-vyborov-sriblo-chempionatu-ukrayiny-z-gyrovogo-khortyngu.html
http://novadoba.com.ua/39025-cherkaskyy-student-vyborov-sriblo-chempionatu-ukrayiny-z-gyrovogo-khortyngu.html
http://novadoba.com.ua/39025-cherkaskyy-student-vyborov-sriblo-chempionatu-ukrayiny-z-gyrovogo-khortyngu.html
https://www.cdu.edu.ua/news/61-studenti-cherkaskogo-natsionalnogo-otrimali-svidotstva-ekskursovodiv.html
https://www.cdu.edu.ua/news/61-studenti-cherkaskogo-natsionalnogo-otrimali-svidotstva-ekskursovodiv.html


40 
 

освіти Сергій Голуб, керівники та викладачі навчально-наукових інститутів 

університету, працівники обласного краєзнавчого музею та юнацької 

бібліотеки ім. Василя Симоненка. Подарунком для випускників курсу стала 

пішохідна екскурсія містом «Збережемо історичну пам’ять міста Черкаси», 

яка розпочалася зі Святотроїцького собору і завершилася в Гетьманському 

сквері на Замковій горі. 
«Ми прагнемо привернути увагу та зберегти для нащадків пам’ятки 19 

століття – музей Кобзаря, музичну школу імені Миколи Лисенка, 

приміщення планетарію. Для нас збереження історичної спадщини рідного 

краю — найкращий дарунок», – переконана керівник першого випуску 

екскурсоводів Олена Костюкова. 
 
 24. Історики Малої академії наук з усієї України зібралися в 

Черкассах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.cdu.edu.ua/news/63-istoryky-maloi-akademii-nauk-z-usiiei-ukrainy-
zibralysia-v-cherkasakh.html. – Назва з екрану. – 8.06.2017. 
 5 червня на базі ННІ історії і філософії Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького відбувся круглий стіл «Співпраця 

в системі «Мала академія наук України – вищі навчальні заклади»: здобутки, 

проблеми, перспективи». Зустріч проходила у рамках семінару-практикуму 

керівників, методистів наукових відділень історії Малої академії наук 

України «Формування історичної свідомості дітей та молоді засобами 

науково-дослідницької діяльності».  
Семінар зібрав у Черкасах педагогів-МАНівців з усієї України. 

Завершальний третій день розпочався з екскурсії у Музеї рушника. По тому 

вчителі-історики зустрілися   з викладачами Навчально-наукового інституту 

історії, які багато років працюють з Малою академією наук. Про досвід цієї 

співпраці розповів перший проректор університету Василь Мойсієнко. Він 

зазначив, що тісна співпраця між професорсько-викладацьким складом вищої 

школи та педагогічними працівниками області є одним із важливих 

напрямків діяльності відділення історії Черкаського обласного 

територіального відділення МАН України. Вона починається з того, що на 

початку року Черкаське територіальне відділення МАН укладає договори про 

співпрацю з ЧНУ імені Богдана Хмельницького, і викладачі упродовж 

навчального року забезпечують роботу секцій МАН, проводячи навчально-
консультативні заняття кілька разів на тиждень. Цілий ряд викладачів 

університету надають індивідуальні консультації школярам та їхнім 

учителям – науковим керівникам. Вони також входять до журі окремих 

секцій відділення. 
Нині МАН по праву вважається наймасовішим конкурсом для 

обдарованої учнівської молоді. Цьогоріч наукові знання у Малій академії 

наук Черкащини здобувають майже 800 слухачів. Свої наукові роботи на 

розсуд журі представляли більше 600 претендентів у 62 секціях. До роботи у 

журі запрошують науковців провідних вишів області, кращих учителів. 

https://www.cdu.edu.ua/news/63-istoryky-maloi-akademii-nauk-z-usiiei-ukrainy-zibralysia-v-cherkasakh.html
https://www.cdu.edu.ua/news/63-istoryky-maloi-akademii-nauk-z-usiiei-ukrainy-zibralysia-v-cherkasakh.html
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Захист робіт на ІІ етапі конкурсу щороку відбувається на базі 

національного університету імені Богдана Хмельницького. Найбільше 

учасників захищають свої роботи у секції історичного краєзнавства. 
Привітала гостей Наталія Земзюліна, директор Навчально-наукового 

інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького. Юрій Присяжнюк, професор кафедри історії та 

етнології України ННІ історії і філософії університету дав кілька практичних 

рекомендацій щодо роботи з обдарованою учнівською молоддю. 
 25. ЧНУ на презентації фото- та відеофактів Української революції 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cdu.edu.ua/news/3777-
chnu-na-prezentatsii-foto-ta-videofaktiv-ukrainskoi-revoliutsii.html. – Назва з 

екрану. – 17.06.2017. 
 Студенти та викладачі Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького на чолі з першим проректором Василем Мойсієнком 

взяли участь у презентації фото- та відеофактів Української національної 

революції 1917-1921 років. Презентація унікального документального 

фільму, фотолітопису та фотовиставки з нагоди 100 річниці від подій 

історичної вершини національно-визвольної боротьби та відродження 

української нації відбулася 16 червня у Черкасах. 
Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя 

Стуса, Мистецький Фонд імені Короля Данила, Національна світлинотека 

«Українська мить», Благодійний фонд «Відродження України» та 

Видавничий дім Ін-юре з нагоди ювілею підготували шанувальникам 

української історії вишукані подарунки: фотолітопис «За Україну, за її долю, 

за честь і волю, за народ» та документальну хроніку «За Україну, за її волю! 

(миттєвості української історії)». Авторами ідеї та керівниками масштабного 

проекту стали Степан Кубів, Олександр Святоцький та Руслан Стефанчук. 
 
26. Майже дві тисячі студентів отримали дипломи черкаського 

вишу (фото, відео) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://provce.ck.ua/majzhe-dvi-tysyachi-studentiv-otrymaly-dyplomy-
cherkaskoho-vyshu-foto-video. – Назва з екрану. – 24.06.2017.  
 Вальс випускників під звуки саксофона, «Рушники» від ансамблю 

«Черкащанка», танці й пісні на Університетській площі — таким 

запам’ятається випускникам Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького випуск-2017, інформують в прес-службі вишу. 
Вітаючи випускників, ректор Олександр Черевко зазначив, що 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького святкує 

92-й випуск. 1190 студентів денної форми навчання отримують дипломи 

бакалаврів, спеціалістів і магістрів за 53 спеціальностями. Він подякував 

випускникам за те, що кілька років тому вони прийняли правильне рішення і 

переступили поріг Черкаського національного, за те, що упродовж цих років 

було досягнуто разом. Висловив вдячність їхнім батькам, викладачам та 

всьому колективу університету. 

https://www.cdu.edu.ua/news/3777-chnu-na-prezentatsii-foto-ta-videofaktiv-ukrainskoi-revoliutsii.html
https://www.cdu.edu.ua/news/3777-chnu-na-prezentatsii-foto-ta-videofaktiv-ukrainskoi-revoliutsii.html
http://provce.ck.ua/majzhe-dvi-tysyachi-studentiv-otrymaly-dyplomy-cherkaskoho-vyshu-foto-video
http://provce.ck.ua/majzhe-dvi-tysyachi-studentiv-otrymaly-dyplomy-cherkaskoho-vyshu-foto-video
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Від імені випускників подякувала викладачам, батькам, колективу, 

одногрупникам і однокурсникам Інна Дика, випускниця ННІ педагогічної 

освіти, соціальної роботи і мистецтва, голова студентської ради інституту, 

переможниця конкурсу «Перший крок до успіху-2016», стипендіат 

академічної стипендії імені Михайла Грушевського. 
Привітали випускників зразковий художній танцювальний колектив 

Черкаського багатопрофільного молодіжного центру «Театр танцю “ТАІР”», 

університетські мистецькі колективи —  вокальні гурти «Жива музика», 

«Серця трьох», ансамбль народного танцю «Черкащанка». 
Випускники теж підготували подарунок усім учасникам урочистостей 

— вальс. Особливої зворушливості йому надав саксофон. На завершення 

свята кулька «Випускник ЧНУ-2017» здійнялася у небо над університетом. 
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НАУКОВІ  ФОРУМИ  НА БАЗІ ЧНУ ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
 

Навчально-науковий інститут економіки і права 
 

1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, 

моделювання та менеджмент емерджентної економіки», 24-26 травня 2017 р. 
2. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи 

управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної 

безпеки (MABEES)», 25-27 травня 2017 р. 
3. Всеукраїнська конференція «Стратегічні напрями підвищення 

конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах господарювання», 
14 квітня 2017 р. 
4. ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Рекреаційні ресурси та послуги 

гостинності в регіонах України», 17 травня 2017 р. 
5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритети публічного 

управління в Україні: європейський досвід і вітчизняна практика», 30 травня 

2017 р. 
6. Науковий семінар «Актуальні проблеми охорони праці в сфері 

економіки», 22 березня 2017 р. 
7. Круглий стіл «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в Україні: 

законодавство, практика, досвід», 28 квітня 2017 р. 
8. Круглий стіл «Василь Симоненко у спогадах сучасників. 

Кінодокумент», 24 травня 2017 р. 
9. Студентська конференція «Державотворчі процеси в Україні: через віки 

у ХХІ століття», 23-25 березня 2017 р. 
10. Конференція молодих вчених «Особливості надання безоплатної 

правової допомоги у м. Черкаси», 10 квітня 2017 р. 
11. ХІХ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні 

проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених 

(РОДЗИНКА 2017)». Юридичні науки. Державне управління. Соціально-
політичні науки. Економіка. Підприємництво. Туризм, 27-28 квітня 2017 р. 
 

Навчально науковий інститут іноземних мов 
 

1. Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Актуальні 

питання германістики та перекладознавства», 25 квітня 2017 р. 
2. Науковий семінар «Ефективне використання інтерактивної дошки на 

заняттях англійської мови», 21 березня 2017 р. 
3. Круглий стіл «Відчуй себе студентом вже сьогодні, а завтра – реалізуй 

свою мрію в ННІ іноземних мов», 26-27 квітня 2017 р. 
4. Студентська конференція «Іноземна мова і кар’єра. Канада», 6 квітня 

2017 р. 
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Навчально науковий інститут історії і філософії 
 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Революційні потрясіння 

початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний 

виміри (з нагоди 100-ї річниці Української революції 1917-1921 рр.)», 3-4 
березня 2017 р. 
2. ХХVІІІ Березнева наукова сесія осередку наукового товариства імені 

Тараса Шевченка у Черкасах, 22 березня 2017 р. 
3. VIII Науково-краєзнавча конференція «Черкащина в контексті історії 

України (присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр.)», 20 
квітня 2017 р. 
4. Круглий стіл «Крим і Україна: історія, сьогодення, перспектива 

(присвячений вшануванню пам’яті жертв депортації кримських татар 1944 р.)», 

12 травня 2017 р. 
5. Круглий стіл «Жінка в сучасному світі: лідерство, партнерство, 

самореалізація», 30 травня 2017 р. 
6. Круглий стіл до 100-річчя української дипломатії, 5 грудня 2017 р. 
7. ХІХ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні 

проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених 

(РОДЗИНКА 2017)». Історія. Філософія, 27-28 квітня 2017 р. 
 

Навчально науковий інститут педагогічної освіти,  
соціальної роботи і мистецтва 

 
1. Міжнародна науково-практична конференція «Вища школа в контексті 

євроінтеграційних процесів», 26-27 квітня 2017 р.  
2. Міжнародна конференція «Сучасна наука і освіта: нові реалії і наукові 

рішення», 27 червня–7 липня 2017 р. 
3. Круглий стіл «Діалогічна взаємодія у процесі надання психологічної 

допомоги», 4-5 квітня 2017 р. 
4. Круглий стіл «Підготовка і становлення військового психолога за 

сучасних умов», 26 квітня 2017 р. 
5. ІІІ Міжнародний круглий стіл «Наука та інноватика: вітчизняний і 

зарубіжний досвід», 25 травня 2017 р.  
6. XIX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні 

проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених 

(РОДЗИНКА 2017)». Психолого-педагогічні науки, 27-28 квітня, 2017 р. 
7. Конференція молодих вчених «Актуальні проблеми соціальної роботи», 
18 травня 2017 р. 

 
 
 

Навчально науковий інститут української філології 
 і соціальних комунікацій 
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1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-
лінгвістичні особливості педагогічного спілкування», 13 квітня 2017 р. 
2. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Актуальні проблеми 

сучасної граматики», 18 травня 2017 р. 
3. Науковий семінар «Постать Василя Доманицького в контексті 

українського національного відродження початку ХХ ст. (до 140-річчя з дня 

народження Василя Миколайовича Доманицького)», 21 березня 2017 р. 
 

Навчально науковий інститут природничих наук 
 

1. І Міжнародна наукова інтернет-конференція «Електроніка і фотоніка 

органічних наноматеріалів», 6-7 червня 2017 р. 
2.  Науковий семінар «Методика хімічного експерименту», 2 березня 

2017 р. 
3. Семінар з відзначення Міжнародного дня різноманіття, 24 травня 

2017 р. 
4. ХІХ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні 

проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених 

(РОДЗИНКА 2017)». Природничо-математичні та комп’ютерні науки, 27-28 
квітня 2017 р. 

 
Навчально науковий інститут інформаційних та освітніх технологій 

 
1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

теорії і методики навчання математики», 11-13 травня 2017 р.  
2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, 

досягнення, перспективи розвитку», 13-19 березня 2017 р. 
 

Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту та здоров’я 
 
1. Всеукраїнська конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я 

різних груп населення», 27-28 квітня 2017 р. 
2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасний 

стан та перспективи розвитку фізичної культури, спорту і здоров’я людини», 
12-13 травня 2017 р. 
3. Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, 

спорту і здоров’я», 24-25 травня 2017 р. 
4. Науковий семінар «Актуальні проблеми охорони праці в сфері 

економіки», 22 березня 2017 р. 
 

Факультет обчислювальної техніки,  
інтелектуальних та управляючих систем 
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1. Науковий семінар «Методологія моделювання підтримки прийняття 

рішень у знання-орієнтованих інформаційних технологіях керування 

бурінням»,  27 квітня 2017 р. 
 

Психологічний факультет 
 

1. Всеукраїнська  науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
практичної психології», 12 квітня 2017 р. 
2. Круглий стіл «Прикладні напрями психології розвитку», 31 березня – 1 
квітня 2017 р. 
3. Круглий стіл, присвячений Всесвітньому дню поширення знань про 

аутизм, 3 квітня 2017 р.  
4. Круглий стіл «Діалогічна взаємодія у процесі надання психологічної 

допомоги», 4-5 квітня 2017 р. 
5. XIX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Актуальні 

проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених 

(РОДЗИНКА 2017). Психолого-педагогічні науки», 27-28 квітня, 2017 р. 
6. Студентська конференція «Сучасні наукові дослідження у професійній 

підготовці психологів», 17 травня 2017 р. 
 

Кафедра військової підготовки 
 

1. Круглий стіл «Підготовка і становлення військового психолога за 

сучасних умов», 26 квітня 2017 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

берез.            – березень 
каб.                – кабінет 
квіт.               – квітень 
кг                   – кілограм 
лют.                – лютий 
м.                    – місто 
ОДА               –  обласна державна адміністрація 
рр.                   – роки 
с.                     – село 
с.                     – сторінка  
св.                   – святий 
січ.                  – січень 
см.                  – сантиметр 
ст.                   – століття (сторіччя) 
трав.               – травень 
черв.               – червень 
ЧКТ УК         – Черкаське крайове товариство Українського козацтва 
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