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ПЕРЕДМОВА 

 

Наукова бібліотека пропонує читачам чергове число прес-

моніторингового збірника «Відгомін: імідж Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького в інформаційному просторі». 

Його мета полягає в оперативному інформуванні співробітників та студентів 

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

утвердженню належного реноме нашої alma mater в освітній спільноті. 

Подана у запропонованому збірнику інформація згрупована за хронологічно-

галузевим принципом і охоплює період від січня до червня 2018 року. Під 

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

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

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

виглядає наш ЗВО у світовій інформаційній мережі Internet. Пропонується 

також інформація про наукові конференції різного рівня, що проводилися на 

базі нашого університету завдяки організаторській ініціативі його 

підрозділів. 

Особливістю цього числа збірника є те, що він оприлюднюється 

переважно в електронному варіанті на веб-сайті наукової бібліотеки з 

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

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

наклад і підготовлена на базі власних видавничих ресурсів книгозбірні.  

Ми усвідомлюємо, що подана у цьому виданні інформація носить 

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

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

конструктивну критику, ділові пропозиції, які ми максимально врахуємо в 

підготовці наступних чисел збірника. 

Г.  М.  Голиш 
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НА ШПАЛЬТАХ МАСОВОЇ ПЕРІОДИКИ 

 

1. Кращі освітяни 2017 року // Освіта. – 2018. – 3–10 січня. – С. 5, 9. 

Представлено 2017 рік у персональних звитягах за версією читачів 

тижневика «Освіта». Кращим освітянином року у номінації «Засвіти вогонь» 

названо Олександра Черевка, ректора Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького, за ініціювання створення інноваційних 

мереж міжнародного співробітництва університетів. Лауреатом цієї ж 

відзнаки став і Григорій Голиш, директор наукової бібліотеки імені Михайла 

Максимовича ЧНУ за цикл публікацій та заснування авторської рубрики на 

сторінках тижневика «Освіта». 

 

2. Голиш Г. Взірець самовідданості / Г. Голиш // Освіта. – 2018. – 3 – 

10 січня. – С. 10.  

Об’ємний нарис присвячено ювіляру, ветерану науково-педагогічної 

праці, фундатору й багаторічному очільнику історичного факультету (нині – 

навчально-науковий інститут історії і філософії) Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького Олександру Григоровичу Перехресту. 

Директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича розповідає про найбільш 

вагомі віхи непересічної біографії іменитого ювіляра. Олександр Григорович 

закінчив історичний факультет Одеського держуніверситету ім. І. 

Мечникова, де в 1977 році успішно захистив кандидатську дисертацію. 1982 

року йому присвоєно вчене звання доцента. Роботу в Черкаському 

педінституті історик розпочинав на посаді завідувача кафедри історії. У 1989 

році Олександр Перехрест ініціював початок підготовки в інституті фахівців 

за спеціальностями «Українська мова і література та історія»,  згодом – 

«Історія та українська мова і література». 1994 року забезпечив відкриття 

історичного факультету, організував створення необхідної матеріально-

технічної та навчально-методичної бази. 

 У 2013 р. в Інституті історії України НАН України відбувся захист 

докторської дисертації Олександра Григоровича з актуальної й маловивченої 

проблеми історії українського села в період Другої світової війни. Роком 

раніше йому було присвоєно вчене звання професора. Його перу належить 

близько 150 наукових і навчально-методичних публікацій. Побачили світ і 

його дві індивідуальні монографії, зокрема, в 2011 р. з’явилася грунтовна 

праця «Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної війни 

(1941 – 1945 рр.)» та монографія «Українське село в 1941 – 1945 рр.: 

економічне та соціальне становище» (2011 р.) обсягом 668 с.  

Професор Перехрест є фундатором і керівником наукової школи з 

проблем історії України періоду Другої світової війни. Своє основне життєве 

покликання Олександр Григорович бачить не лише в грунтовних наукових 

студіях, а й у викладацькій роботі, котрій віддав уже майже півстоліття.  

 [На фото – О. Г. Перехрест]. 
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3. Пріхно А. «Дарувати дівчині квіти не заведено. Краще – 

коштовності / А. Пріхно // Газета по-українськи. – 2018. – 4 січня. – С. 23. 

Автор статті розповідає про 19-річного Самюеля Абоаг’є із Гани, який 

рік живе і навчається на юриста в Черкаському національному університеті 

ім. Б. Хмельницького. Самюель розповів про те, що Україна його привабила 

тим, що доволі легко отримати візу, тут дешеве навчання, багато читав в 

інтернеті про Черкаський університет, вирішив, що хоче навчатися саме тут.  

За словами студента, старається вчити мову в університеті, але не все 

вдається, її незнання створює певний дискомфорт. У вільний час Самюель  

займається танцями, виступає на студентських вечірках. Вперше виступав на 

святі університету, всі здивувалися, що вміє танцювати, особливо ректор 

вузу і деякі його друзі.  

– Кілька місяців звикав до зими. Спочатку було важко пристосуватися 

до холоду взимку, мерз скрізь – обличчя, руки, ноги. Дуже некомфортно. 

Зараз тепло одягаюсь і почуваюся нормально. Влітку в Україні деколи буває 

так само спекотно, як і в Гані, – розповідає Самюель. 

[На фото – С. Абоаг’є]. 

 

4. Тимошенко О. «Взяли на роботу, бо навчаюся в Україні» / О. 

Тимошенко // Газета по-українськи. – 2018. – 4 січня. – С. 23. 

Матеріал інформує про студента гамбійця Ассана Гайє, який два роки 

тому приїхав в Україну на навчання, вступив у Черкаський національний 

університет ім. Б. Хмельницького на спеціальність «Туризм». Як зазначив 

Ассан, українська освіта вважається достойною. Коли повернеться додому з 

українським дипломом, зможе легко знайти хорошу роботу. Планує отримати 

диплом бакалавра в Україні, а магістратуру закінчити в Канаді.  

– Мені подобається Україна, тут усе дешево. Побував у Дніпрі, Києві, 

Тернополі та Запоріжжі, – розповідає Ассан.  

Після навчання студент збирається повернутися в Гамбію, щоб 

працювати готельним менеджером, але все одно хоче приїздити в Україну, бо 

любить цю країну.  

 

5. Стригун Ю. Черкаські студенти відпочиватимуть півтора місяця / 

Ю. Стригун // Акцент. – 2018. – 17 января. – С. 5. 

Черкаські виші, технікуми й коледжі пішли на тривалі зимові канікули. 

У Черкаському національному університеті навчання відновиться в другій 

половині лютого. До того часу студенти сидітимуть удома. За словами 

ректора університету Олександра Черевка, це не наше ноу-хау, таку практику 

запровадили по всій країні. Таким чином заощаджуємо енергоносії. Зимова 

пауза не вплине на тривалість навчального року.  

6. Бедринець В. Зима після весни. Чи витримає врожай – 2018 нове 

випробування? / В. Бедринець // Нова доба. – 2018. – 18 січня. – С. 1.  

«Минулий рік став рекордним у плані нестандартної поведінки 

погодних явищ. Холод, спека, дощі та буревії на Черкащині змінювалися з 
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неймовірною швидкістю і з’являлися в найбільш неочікувані періоди. То ж, 

майже нікого не здивувало, що в листопаді люди ще збирали гриби, а в 

грудні – розцвіли первоцвіти», – йдеться в інформаційному матеріалі. Цю 

ситуцію поміж інших коментує й завідувач кафедри екології ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького Олександр Спрягайло: «Підсніжник насправді починає рости 

ще взимку, під сніжним покривом, проте квіту звісно не формує. Для 

цвітіння потрібне поєднання двох факторів: плюсової температури і 

освітленості (відсутності снігу). Однозначно для цього виду цвіт серед зими – 

це несприятливі погодні умови і спрогнозувати, що буде з локацією 

підсніжника складчастого далі – дуже складно. Уся надія на зимостійкість 

цієї рослини».  

 

7. Ректор ЧНУ Олександр Черевко за підсумками роботи: «Наш 

успіх у наших руках» // Нова доба. – 2018. – 18 січня. – С. 4. 

Про роботу за рік, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

прозвітував перед конференцією трудового колективу Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького ректор Олександр 

Черевко. Він подякував усім за досягнення і окреслив завдання на 

перспективу: 

 – Сьогодні ЧНУ ім. Б. Хмельницького – це відкрита академічна 

спільнота міжнародного рівня, яка діє на основі принципів університетської 

автономії і є провідним центром освіти, науки та інновацій, забезпечує 

потреби суспільства у кваліфікованих фахівцях.  

Говорячи про розвиток закладу, ректор звернув увагу на зовнішні 

чинники та заходи з мінімізації їхнього впливу на діяльність університету. 

Олександр Черевко розповів про те, над чим працюватиме колектив у сфері 

освітньої, наукової, міжнародної, інноваційної діяльності, виховної роботи. 

Окремо зупинився на іміджевій діяльності, повідомив про те, що зроблено в 

адміністративно-господарській сфері.  

Обговорюючи звіт ректора, свої пропозиції висловив голова 

профспілкового комітету університету Анатолій Стеценко. Про роботу 

приймальної комісії університету та про особливості вступу – 2018 доповіла 

відповідальний секретар комісії Людмила Смалиус. А директор ННІ історії і 

філософії Наталія Земзюліна у своєму виступі детально поінформувала про 

здобутки інституту. Голова студентської ради Юлія Нечипоренко 

поінформувала конференцію трудового колективу про активну і продуктивну 

співпрацю з адміністрацією університету, про підтримку студентських 

ініціатив. Григорій Голиш, директор наукової бібліотеки, закликав 

користуватися всесвітньою реферативною базою Web of Science, та 

подякував ректору за ініціативу про поповнення репозитарію наукової 

бібліотеки університету. Конференція трудового колективу затвердила 

кодекс академічної доброчесності, створила відповідну комісію, оновила 

склад конференції трудового колективу та вченої ради університету. 

[На фото – О. Черевко]. 
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8.  Студент Черкаського національного отримуватиме стипендію 

Президента // 7 днів. – 31 січня. – С. 18. 

Інформаційний  матеріал повідомляє про те, що Президент Петро 

Порошенко підписав Указ № 14/2018 «Про призначення стипендій 

Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з 

олімпійських видів спорту». Серед стипендіатів – студент Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького Олександр Кобець – 

бронзовий призер чемпіонату Європи 2017 року з баскетболу. Очільник 

держави призначив стипендії призерам чемпіонатів світу та Європи та їх 

тренерам, а це 48 спортсменів і 42 тренери. За інформацією Черкаського 

національного університету Олександр Кобець в серпні минулого року став 

майстром спорту України міжнародного класу.  

[На фото – О. Кобець]. 

 

9. Стригун Ю. «Заспівали для Білла Клінтона. Він каже: «А ну його, 

той літак! Я залишаюся!» / Ю. Стригун // Вечірні Черкаси. – 2018. – 31 

січня. – С. 6. 

Народна артистка України Лідія Зайнчківська працює в Черкаському 

національному університеті імені Богдана Хмельницького. До цього понад 30 

років співала в Черкаській філармонії, була артисткою тріо бандуристок 

«Вербена» та художнім керівником обласної філармонії. Співала для 

українських президентів й іноземних королів, об’їздила з гастролями 30 країн 

світу. 

 Лідія Іванівна розповіла кореспонденту газети як стала артисткою, 

закінчивши Черкаське музичне училище та згодом консерваторію ім. 

Чайковського в Києві. Гастролювати почала ще студенткою на початку 80-х, 

була в Чехословаччині, Кубі, Лаосі, Нікарагуа, Бірмі. Тріо «Вербена» 

запрошували до Національної філармонії України, кликали до хору імені 

Григорія Верьовки. Ще студентами збирали повний зал на сольному 

концерті. Коли вибухнув Чорнобиль, «Вербена» розпалася, Лідія Іванівна 

повернулася до Черкас. У 1988-му році тріо відновило свою роботу, у такому 

складі виступали 25 років.У 90-х роках найпам’ятніші концерти були в 

Казахстані й Росії.  

У 2008 році організували «Вербену» в новому складі – Лідія 

Зайнчківська, Інга Михаль, Наталія Мамалига.  

[На фото – Л. І. Зайнчківська серед учасниць тріо «Вербена»]. 

 

10. Зінченко О. «Якщо людина має схильність до наукової роботи, її 

стать не має значення» / О. Зінченко, О. Безпалова , В. Бедринець // Нова 

доба. – 2018. – 8 лютого. – С. 1, 6, 7. 

До Міжнародного Дня жінок і дівчаток в науці кореспонденти газети 

поспілкувалися з черкаськими дівчатками та жінками-ученими, та дізналися 

про їхні досягнення.  
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Учениці та вчителі Черкаської спеціалізованої школи № 3 розповіли, 

що часто у своїх дослідженнях консультуються із науковцями ННІ 

природничих наук Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького – Сергієм Івановичем Дерієм, Оксаною Анатоліївною 

Спрягайло, Вадимом Леонідовичем та Світланою Вікторівною Соколенками, 

Максимом Никандровичем Гаврилюком.  

40 років у науці  

Академік Національної академії педагогічних наук України, доктор 

психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, 

завідувач кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького Тамара Семенівна Яценко 

в науці вже 40 років. Науковець неодноразово представлена серед імен 

наукової еліти України, визначних жінок України й суспільних діячів – у 

спеціалізованих державних виданнях. Вчена є автором понад 300 наукових 

праць. Розробила психодинамічну теорію та методологію глибинного 

пізнання психіки у професійній підготовці майбутніх психологів. За словами 

Тамари Семенівни, наука займає майже все її життя. Над розв’язанням 

завдань, які ставить перед жінкою психологія, вона працює постійно: без 

вихідних і навіть під час відпустки.  

Перша дослідниця когнітивної лінгвістики в Україні 

Доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти 

України Світлана Жаботинська переконана – найбільше щастя – це 

можливість реалізувати себе. Саме вона першою в Україні розпочала 

дослідження в галузі когнітивної лінгвістики, яка досліджує мову у її зв’язку 

з природною інформаційною системою мислення. Нині професор 

Жаботинська має свою наукову школу, широко відому в Україні. Кар’єру 

науковця майбутня вчена розпочала з навчання в Черкаському державному 

педагогічному інституті. Світлана Анатоліївна читає лекції у багатьох 

провідних університетах України та ближнього зарубіжжя, за підтримки 

міжнародних грантів вона читала лекції у Німеччині та США. Найбільшим її 

досягненням є створення теоретичної концепції, названої «Семантикою 

лінгвальних мереж». У доробку професора Жаботинської понад 160 

друкованих праць. Інформація про професора Жаботинську внесена до книги 

«Науковці України – еліта держави».  

[На фото – Т. С. Яценко, С. А. Жаботинська]. 

 

11. Володимир Поліщук очолив письменників області / В. Поліщук // 

Черкаський край. – 2018. – 14 лютого. – С. 6. 

Інформаційний матеріал повідомляє про те, що на звітно-виборчих 

зборах обласної організації Національної спілки письменників Володимира 

Поліщука – доктора філологічних наук, професора, літератора – обрано 

головою організації. Як інформує «Дзвін», колишня очільниця Валентина 

Коваленко погодилася бути першим заступником нового голови, 

заступником голови обрано Катерину Вербівську. [На фото – В. Поліщук]. 



9 

 

12. Міністерство й університет – партнери // Освіта. – 2018. – 14 – 

21 лютого. – С. 2. 

Меморандум про співпрацю між Черкаським національним 

університетом імені Богдана Хмельницького та Міністерством юстиції 

України підписали ректор університету Олександр Черевко та заступник 

Міністра юстиції України Олена Сукманова.  

Олена Валеріївна під час робочого візиту до Черкаської області 

зустрілася з керівництвом Черкаського національного та викладачами й 

студентами ННІ економіки і права університету. Розпочинаючи захід, 

Олександр Володимирович поінформував гостю, що на сьогодні три кафедри 

ЧНУ готують фахівців у галузі права. Активно діє юридична клініка. 

Студенти отримують перемоги на всеукраїнських інтелектуальних 

конкурсах.  

Розмова Олени Сукманової зі студентами й викладачами носила 

професійний і практичний характер. Адвокат із великим стажем розповіла 

про реформування галузі й про модернізацію системи юстиції на всіх рівнях. 

Вона запросила студентів практикуватися в органах юстиції.  

Зустріч завершилася підписанням Меморандуму про співпрацю, метою 

якого є взаємодія у сфері освітньої, наукової, інформаційної, законопроектної 

діяльності.  

Фахівців із числа професорсько-викладацького складу університету 

залучатимуть до роботи консультативно-дорадчих та координаційних органів 

Міністерства, або його територіальних органів, а працівників юстиції – до 

викладацької та наукової роботи.  

[На фото – О. Черевко й О. Сукманова].  

 

13. Король Р. Ну що б, здавалося, слова... / Р. Король // Черкаський 

край. – 2018. – 21 лютого. – С. 7. 

Аспірант Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького, науковий співробітник редакційно-видавничої групи 

«Реабілітовані історією» розповідає про дев’ятикласника періоду Другої 

світової війни Володимира Постного з села Журжинці Лисянського району, 

за патріотичні вірші якого, надруковані в окупаційних газетах, школяру 

присудили п’ять років тюрми. Володимир Постний був засуджений за 

націоналістичні антирадянські вірші, тож не був реабілітований ні в 1950 – 

1960 –их, ні в 1980-их роках. Відновлено його ім’я лише 25 грудня 1991 року 

прокурором Черкаської області, державним радником юстиції 3 класу А. А. 

Коцюрбою.  

 

14.  Помер колишній проректор ЧНУ // Вечірні Черкаси. – 2018. – 21 

лютого. – С. 2. 

Пішов із життя колишній проректор із навчально-виховної та 

методичної роботи Черкаського національного університету імені Богдана 
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Хмельницького, кандидат економічних наук, доцент Юрій Володимирович 

Андріяко. 

 Юрій Володимирович багато років пропрацював у закладах вищої 

освіти Черкас. Очолював кафедру економіки підприємства, був проректором 

ЧНУ, ініціював відкриття нових економічних спеціальностей в університеті. 

 Автор понад 100 наукових і методичних публікацій, нагороджений 

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком 

«Відмінник освіти України», знаком «За розбудову освіти». Лауреат 

міжнародного рейтингу популярності та якості «Золота фортуна».  

Університетська громада глибоко сумує з приводу непоправної втрати.  

 

15. Тімергаліна В. Керуємо грошима правильно, або як навчитися 

заощаджувати / В. Тімергаліна, О. Зінченко, А. Сакун // Нова доба. – 2018. – 

22 лютого. – С. 6, 7. 

У статті йдеться про те, що чимало людей скаржаться, що їм не 

вдається заощаджувати гроші. Натомість провідні економісти та психологи 

вважають, що їхня проблема у тому, що вони не вміють раціонально 

розпоряджатися своїми коштами. Коментуючи цю ситуацію, кандидат 

економічних наук, доцент, викладач Черкаського національного університету 

ім. Б. Хмельницького Оксана Сотула, підкреслює, що споживання і 

заощадження визначаються як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами. 

Їхнім основним об’єктивним чинником є дохід, а суб’єктивним – 

психологічна схильність людей до споживання чи заощадження. Обираючи 

рівень споживання, люди керуються не тільки сьогоднішнім доходом, але і 

накопиченими активами (заощадженнями), а також очікуваними 

надходженнями (витратами) в майбутньому.  

За словами експерта, по-перше, нам немає з чого заощаджувати, по-

друге, на жаль, відсутні мінімально необхідні економічні знання і базова 

фінансова грамотність населення.  

[На фото – О. Сотула]. 

 

16. Столяр О. Згорілий корпус ЧНУ буде відбудовано / О. Столяр // 

Нова доба. – 2018. – 1 березня. – С. 4. 

Цьогоріч розпочнеться відбудова навчального корпусу № 4 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Про 

це йшлося під час робочого візиту народного депутата України Сергія Рудика 

до Черкас. Сергій Рудик зустрівся з ректором університету та оглянув 

навчальний корпус №4 по вулиці Остафія Дашкевича, 24, де в 1990 році 

сталася пожежа. Постраждала від пожежі будівля визнана пам’яткою 

архітектури місцевого значення і свого часу була окрасою центру Черкас. 

 У відновленій з 2006 по 2009 роки правій частині корпусу нині 

навчаються студенти навчально-наукового інституту педагогічної освіти, 

соціальної культури і мистецтва та психологічного факультету. Однак ліве 

крило залишається зруйнованим і становить загрозу для учасників освітнього 
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процесу та містян. Тому завершення реконструкції приміщення ректор ЧНУ 

визначив своїм програмним завданням. За словами ректора університету 

Олександра Черевка, зараз у відремонтованій частині корпусу навчається 

понад 1000 студентів, їхня кількість щороку зростає, тому є нагальна потреба 

у поповненні аудиторного фонду. Він переконаний, що невдовзі у середмісті 

Черкас постане оновлений навчальний корпус ЧНУ. 

[На фото – О. Черевко]. 

 

17. Зінченко О. «Дуже важливо для людини, коли хобі й робота 

збігаються» / О. Зінченко // Нова доба. – 2018. – 10 березня. – С. 10. 

Нині очільник Черкаської обласної організації спілки письменників, а 

також завідувач кафедри української літератури та компаративістики 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, професор, 

письменник Володимир Поліщук досить відомий на теренах Черкащини та за 

її межами.У доробку Володимира Трохимовича значна кількість наукових 

праць, видань, у яких він відродив імена багатьох талановитих забутих 

письменників-земляків. Напередодні Всесвітнього дня письменника 

журналіст поспілкувалася з Володимиром Трохимовичем про роботу Спілки 

письменників в області, нові видання, творчу діяльність та плани на  

майбутнє. Він розповів про те, що має низку профільних, магістральних тем, 

над якими працює більше, значну увагу звертає і досліджує творчість 

письменників, які пов’язані з Черкащиною. За свою діяльність відродив імена 

і творчість близько 40 репресованих та забутих письменників нашого краю. 

Зараз Володимир Поліщук редагує альманах «Холодний Яр», незабаром 

планується видання «Черкащина: історія рідного краю та його людності», та 

ключова його робота – це підготовка «Літературної енциклопедії 

Черкащини». Нещодавно Володимира Трохимовича обрали головою 

обласної організації спілки письменників. Для нього ця робота не нова, адже 

кілька років поспіль він був заступником очільників організації. За словами 

Володимира Трохимовича, викладацька діяльність – це його, як говорив 

Сковорода, «сродна праця». Мріє Володимир Поліщук про те, аби дав Бог 

сил і здоров’я, щоб реалізувати професійні плани.  

[На фото – В. Т. Поліщук]. 

 

18. «Американський» архітектор і обпалене крило педінституту // 

Акцент. – 2018. – 7 марта. – С. 12. 

Матеріал інформує читача про моменти насправді дивної, або й мало не 

містичної історії найстарішого корпусу Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, що на Дашкевича. 1930 року з 

документа за підписом голови окрвиконкому М. О. Левковича зголошено 

вітати постанову Наркомосвіти УРСР про перетворення Черкаського 

педтехнікуму в інститут народної освіти, та доручити міській Раді терміново 

вирішити питання про надання інституту народної освіти потрібних 

приміщень для навчальної мети та інтернату студентів і педагогічного 
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персоналу. Але віднайти приміщення для 214 студентів видалося 

неможливим, тому в липні 1930-го року заклад було вирішено будувати з 

«нуля», та разом нанести нищівного удару по домінуючому в центрі 

Святомиколаївському собору. Будівництво інституту закінчилося 85 років 

тому, 1933-го року, приміщення прийняло студентів уже Черкаського 

державного педагогічного інституту у складі трьох факультетів. Автором 

проекту став відомий зодчий Олекса Повстенко, який у 1930-ті створював 

освітянські та культурні заклади в Україні. Архітектор потрапив до 

концтабору, звідти його звільнили американці, і 1949-го Повстенко виїхав до 

США, де облаштовував знаменитий Капітолій, будинок Конгресу. 1990 року 

сталася пожежа приміщення Черкаського педінституту, нині плануються 

відновлювальні роботи по відбудові корпусу.  

 

19. Голиш Г. Відкрили меморіальну дошку Наталії Ужвій / Г. Голиш // 

Нова доба. – 2018. – 8 березня. – С. 3. 

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

Хмельницького Григорій Голиш повідомляє про те, що третій березневий 

день ознаменувався вагомою подією духовного сьогодення Шевченкового 

краю: у Золотоноші відкрили меморіальну дошку осяйній зірці українського 

театру і кіно Наталії Михайлівні Ужвій. Цьогоріч у вересні виповнюється 120 

років від дня народження цієї невтомної служительки Мельпомени, яка на 

загал зіграла понад 230 ролей, чотири рази була відзначена державними 

преміями й увінчана званням «Герой Соціалістичної Праці». Меморіальну 

дошку відкрили на фасаді районного будинку культури (приміщення 

колишнього аматорського  театру) в межах святкування 95-річчя 

Золотоніського району.  

 

20. Мельниченко В. Пам’ятники Великого Кобзаря в Україні та за 

кордоном / В. Мельниченко // Нова доба. – 8 березня. – С. 10. 

За матеріалами видання «Шевченкіана Черкащини» Василя 

Мельниченка, професора ЧНУ ім. Б. Хмельницького, в Україні не знайдеться 

жодного населеного пункту, де б не була увінчана пам’ять Великого Кобзаря 

– Тараса Григоровича Шевченка. Шанують відомого письменника й за 

кордоном. На сьогоднішній день у світі налічується 1384 пам’ятники 

Тарасові Шевченку: 1256 в Україні та 128 за кордоном – у 35-ти державах. В 

Україні найбільше пам’ятників встановлено на Івано-Франківщині – 201, за 

нею йдуть Львівська, Тернопільська та Черкаська області. За кордоном 

найбільше пам’ятників є у Казахстані – 16, США – 9 та Канаді – 9, а також у 

Білорусі, Польщі, Молдові, Бразилії, Аргентині, Франції та ін.  

Одним із найкращих зразків монументальної Шевченкіани у світі та 

найкращим пам’ятником Кобзареві в Україні вважається пам’ятник, 

встановлений у Харкові в 1935 р.  
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21. Столяр О. Із Шевченком у Центрі / О. Столяр // Нова доба. – 2018. 

– 15 березня. – С. 10. 

Шевченківські дні в Черкаському національному університеті імені 

Богдана Хмельницького завжди особливі. Адже тут шанують свого 

геніального земляка. Його творчу спадщину вивчають і популяризують не 

лише в дні Шевченківських березин. Як розповідає ректор Олександр 

Черевко, вже 18 років у Черкаському національному діє Черкаський 

науковий центр шевченкознавчих досліджень, директором якого незмінно 

залишається доктор філологічних наук, професор Володимир Поліщук, 

науковими співробітниками – викладачі університету. Із 2008 року в 

університеті видається науковий щорічник «Шевченків світ». Із 2009 року 

розпочато реалізацію видавничо-методичного проекту «Тарас Шевченко. 

Текст і контекст».  

У стінах ЧНУ відбувся літературний фестиваль «Шевченкіана Негоди», 

який об’єднав двох видатних уродженців нашого краю – Тараса Шевченка й 

Миколу Негоду. Подарунком університетській громаді до Шевченківських 

днів став літературний концерт лауреата Національної премії імені Т. Г. 

Шевченка, Героя України, майстра художнього слова, народного артиста 

України Анатолія Паламаренка.  

[на фото – Ректор О. Черевко та народний артист А. Паламаренко]. 

 

22. Інну Кукуленко-Лук’янець обрано головою міської організації 

АПУ // Вечірні Черкаси. – 2018. – 21 березня. – С. 4. 

Головою Черкаської міської організації Аграрної партії України під час 

конференції, що відбулася 14 березня, обрано доцента Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького, психолога Інну 

Кукуленко-Лук’янець. Інна Володимирівна має й політичний досвід: у 2014 – 

2015 роках була депутатом Черкаської міської ради, й зазначила, що прагне 

того, щоб Аграрна партія посіла належне місце й у міському політичному 

житті.  

[ на фото – В. Кукуленко-Лук’янець]. 

 

23. ЧНУ імені Богдана Хмельницького – серед лідерів вищої освіти 

України // Акцент. – 2018. – 21 марта. – С. 6. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

отримав Гран-прі у номінації «Лідер вищої освіти України». Таким виявився 

результат участі делегації університету в Дев’ятій міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти – 2018» та Сьомій міжнародній виставці освіти за 

кордоном «World Edu». У роботі виставки взяли участь понад 750 учасників 

із 25 регіонів України та 12 країн світу, зокрема, Словаччини, Чехії, 

Німеччини, Іспанії, Канади, США, Болгарії, Польщі, Молдови, Грузії, Латвії, 

Китаю. ЧНУ гідно презентував свої освітні послуги та представив наукові 

розробки викладачів. До прикладу, була представлена робота Валентини 

Мовчан на тему «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 
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проектно-художньої діяльності учнів у контексті модернізації змісту 

професійної освіти в умовах нової української школи». За словами ректора 

університету Олександра Черевка, це визнання якості освітнього процесу в 

Черкаському національному університеті.  

 

24. Черкаський науковець працює у Швеції над світлодіодними 

технологіями // 7 Днів. – 2018. – 21 березня. – С. 8. 

Кандидат хімічних наук, викладач Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького Гліб Баришніков проводить наукові 

дослідження у Королівському технологічному університеті міста Стокгольм. 

Торік вчений отримав грант Президента України та очолив науковий проект 

молодих вчених за фінансової підтримки Міносвіти України.  

Черкаський науковець-хімік наразі працює у мультинаціональній 

команді. Він пояснює, що разом з кількома науковцями під керівництвом 

професора Ханса Огрена займається теоретичною розробкою нових 

матеріалів для світловипромінюючих діодів. Це найсучасніше джерело 

освітлення, а також невід’ємний компонент кожного сучасного смартфона, 

телевізора чи монітора. Винаходять нові матеріали, щоб здешевити 

технологію, покращити ефективність, яскравість.  

Після закінчення свого контракту у 2019 році вчений планує 

повертатися жити до України. 

[На фото – Г. Баришніков]. 

 

25. Голиш Г. Відома мисткиня очолює образотворчу освіту в 

університеті / Г. Голиш // Земля батьків. – 2018. – березень. – С. 7. 

У когорті викладачів Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького чільне місце належить відомій художниці й педагогу Тетяні 

Касьян, про неї і йдеться у нарисі. Вона веде курси академічного живопису, 

рисунку, декоративно-прикладного мистецтва, інформує майбутніх 

образотворців насамперед через практику. Художниця активно займається 

науково-методичною роботою, її перу вже належить понад 40 праць. А після 

здобуття вченого звання доцента Тетяну Касьян обрано завідувачкою 

кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. У 2016-му 

році захистила кандидатську дисертацію, а торік побувала на стажуванні в 

одному з університетів Польщі. Пензлю художниці вже належить понад 1500 

художніх робіт, серед них резонансні полотна: «Монада», «Душа равлика», 

«Первозданні» та ін. 

Тетяна Костянтинівна є водночас і художницею слова, зокрема, 

побачили світ її поетична збірка «Листу бумаги доверяю душу» та 

літературно-художнє видання «Я творю и я творенье». Прийшло й державне 

визнання: у 2005 році за вагомі творчі досягнення їй було присвоєно звання 

«Заслужений художник України». 

[На фото – Т. К. Касьян]. 
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26. Голиш Г. Без Золотоноші не було б Наталії Ужвій / Г. Голиш // 

Земля батьків. – 2018. – березень. – С. 8. 

Директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ розповідає про 

уславлену театральну зірку Наталію Ужвій, яка зіграла понад 230 ролей у 

театрі й кіно, сягнула вершин всенародної любові й суспільного визнання. На 

початку березня цьогоріч золотонісці з нагоди 120-річчя від дня народження 

Наталії Ужвій відкрили меморіальну дошку на фасаді Будинку культури, де 

вона розпочинала артистичну діяльність.  

 

27. Поліщук В. Висока відзнака Світлани Короненко / В. Поліщук // 

Земля батьків. – 2018. – березень. – С. 8. 

Допис професора Черкаського національного університету інформує 

про те, що лауреатом Симоненківської премії за 2017 рік у номінації «За 

кращий художній твір» стала поетеса і журналіст із Києва Світлана 

Короненко, дружина та ангел-охоронець нашого знаного краянина Михайла 

Слабошпицького.  

 

28. Аграрна партія підтримала Книжковий фестиваль // Черкаський 

край. – 2018. – 4 квітня. – С. 4. 

Другий Черкаський книжковий фестиваль «Маестро» відбудеться 

завдяки генеральній підтримці Аграрної партії України. Про це йшлося під 

час прес-конференції організаторів книжкового форуму. Проведення якого 

анонсовано на 20 – 22 квітня. За словами головного організатора фестивалю, 

викладача ЧНУ Людмили Фіть, проведення масштабних інтелектуальних 

фестивалів без дієвої спонсорської підтримки неможливе, тому дуже вдячна 

за допомогу і партнерство з АПУ.  

Голова Черкаської міської організації АПУ, викладач ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького Інна Кукуленко-Лук’янець зазначила, що АПУ готова 

підтримувати будь-які заходи, спрямовані на розвиток інтелектуальної 

сфери, що основою нашого суспільства є люди, які читають книжки. 

[На фото І. Єфімова – Л. Фіть, І. Кукуленко-Лук’янець]. 

 

29. Студент черкаського вишу отримає грамоту НАН України // 7 

Днів. – 2008. – 4 квітня. – С. 17. 

Богдан Тимошенко, студент 4 курсу спеціальності математика 

навчально-наукового інституту інформаційних технологій Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького, нагороджений грамотою 

Президії Національної академії наук України. Йому вручать нагороду за 

наукову роботу «Метод апріорних оцінок у теорії інтегральних нерівностей», 

презентовану в Відділенні механіки. Нагородження учасників конкурсу 

відбудеться 25 квітня на загальних зборах Відділення механіки НАН 

України.  

[На фото – Б. Тимошенко]. 
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30. Визначили кращу студентську баскетбольну команду // Нова 

доба. – 2018. – 5 квітня. – С. 15. 

Днями в Черкасах у Національному університеті імені Богдана 

Хмельницького відбулися підсумки регіонального етапу чемпіонату України 

з баскетболу серед студентських команд (чоловіки). У змаганнях взяли 

участь 4 заклади вищої освіти за участю близько 50 спортсменів.  

За підсумками змагань переможцями та призерами стали команди: I 

місце – Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; II місце 

– Черкаський державний технологічний університет; III місце – Уманський 

національний університет садівництва. Команда-переможець продовжить 

змагання у другому етапі чемпіонату, який називається «Битва дивізіонів», де 

конкуренцію нашим спортсменам складуть команди з Полтавської та 

Кіровоградської областей. 

[На фото – Переможці чемпіонату]. 

 

31. У Черкасах обрали кращих у студентському волейболі // Нова 

доба. – 2018. – 5 квітня. – С. 15. 

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

навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» 

відбулися змагання з волейболу серед жінок за програмою XVI Універсіади 

Черкаської області серед закладів вищої освіти типу: університети, інститути, 

академії. У змаганнях взяли участь 6 збірних команд, за участю 60 

спортменів.  

Першість області виборола команда Черкаського інституту пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля, друге місце посіла команда Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького, на третьому місці 

опинилася команда Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи».  

[На фото – Волейбольна команда ЧНУ]. 

 

32. Виші області отримали обсяги держзамовлення // Черкаський 

край. – 2018. – 11 квітня. – С. 3. 

Міністерство освіти і науки України погодило максимальні обсяги 

державного замовлення на прийом до закладів вищої освіти у 2018 році. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького отримав 

511 місць державного замовлення для вступу на навчання на перший курс 

денної форми для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти; Черкаський державний технологічний університет 

– 496 місць; Уманський національний університет садівництва – 387 місць; 

Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини – 342 місця. 

Загалом виші області зможуть взяти на місця держзамовлення 1736 

абітурієнтів. 
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33. ЧНУ – 15-й в Україні за показниками Scopus 2018 року // Нова 

доба. – 2018. – 19 квітня. – С. 5. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

став 15-м по Україні за показниками престижної всесвітньої бази даних 

Scopus.  

Рейтинг українських закладів вищої освіти укладено видавничою 

службою «УРАН» на замовлення інформаційного освітнього ресурсу Освіта. 

ua. Наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності 

України здійснено за показниками бази даних SciVerse Scopus. 

Черкаський національний піднявся в цьому рейтингу з 24-ї сходинки 

(2017 рік) на 15. Це є найвищий показник в області і дуже серйозний 

результат і в масштабах України.  

За словами ректора Олександра Черевка, університет вкотре підтвердив 

статус лідера наукової діяльності. Упродовж останніх років ЧНУ показує 

позитивну динаміку у міжнародних і всеукраїнських рейтингах. Це результат 

спільної роботи колективу.  

 

34. Голиш Г. Про книгу й читання / Г. Голиш // Освіта. – 2018. – 18 – 

25 квітня. – С. 7. ; 9 – 16 травня. – С. 7. ; 20 – 27 червня. – С. 7. 

Матеріал рубрики «Від А до Я», започаткованої автором, кандидатом 

історичних наук, доцентом, директором наукової бібліотеки ім. М. 

Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, 

членом НСЖУ, продовжує знайомити читачів з крилатими висловлюваннями 

відомих достойників різних країн, у тому числі й знаних людей України від 

давнини до наших днів про книгу та читання.  

 

35. Другий книжковий фестиваль відбувся в Черкасах // Вечірні 

Черкаси. – 2018. – 25 квітня. – С. 8. 

Редакційний матеріал повідомляє про те, що десять тисяч 

поціновувачів книги, серед яких черкасці, жителі інших міст України та 

іноземні гості, відвідали 20 – 22 квітня Черкаський книжковий фестиваль. 

Організатор та ідейний натхненник фестивалю, викладач ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького Людмила Фіть наголосила, що фестиваль творили всі 

Черкаси, і тепер це справді фестиваль всього міста, який у майбутньому 

може стати всеукраїнським. Привітала учасників фестивалю представниця 

генерального спонсора фестивалю, очільниця міської організації АПУ, 

викладач ЧНУ Інна Кукуленко-Лук’янець.  

[На фото – О. Черевко серед інших]. 

 

36. Черкаський науковець розробляв перший аналог GPS-навігатора 

// 7 Днів. – 2018. – 25 квітня. – С. 15. 

Інформаційний матеріал розповідає про Володимира Салапатова, 

кандидата технічних наук, декана факультету обчислювальної техніки, 

інтелектуальних та управляючих систем Черкаського національного 
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університету ім. Б. Хмельницького, який став одним із тих, хто розробляв 

навігаційні програми.  

У 1979 році Володимира Івановича разом із колегою та студентами 

запросили в міжнародний проект «Компас-Сарсат». Чотири країни – 

тодішній СРСР, США, Франція та Німеччина – змагалися за першість у 

розробці програми , яка дасть змогу точно визначити місце перебування 

морських суден. Як зазначає Володимир Салапатов, ми розробляли крок-

систему як інструмент навігаційної програми, яка дозволяє оперативно 

визначити координати аварійного об’єкту. Навігаційна програма базувалася 

на використанні ефекту Доплера – коли об’єкт віддаляється від джерела 

сигналу, «частота» його сигналу зменшується і навпаки. Було створено крос-

систему для спецкомп’ютера на ЕОМ ЕС-1060, яка при моделюванні 

мікропрограм дозволила виявити деякі помилки в системі команд і одночасно 

розробити програму навігації для нього, яку згодом встановили на ці 

спецкомп’ютери.  

Програма, створена за допомогою крос-системи, після занесення  у 

пам’ять спецкомп’ютера виявилася повністю працездатною.  

Нині Володимир Салапатов має 40 років викладацького стажу, є 

автором понад 70 наукових і методичних праць, викладає студентам ЧНУ 

кілька дисциплін. Цього року Володимиру Івановичу виповнюється 70, він 

продовжує займатися науковою діяльністю, навчати студентів та любити 

життя в усіх його проявах.  

[На фото – В. І. Салапатов]. 

 

37. Художник, філософ, провидець із Мошен // Земля батьків. – 2018. 

– квітень. – С. 5. 

У матеріалі йдеться про народного художника України, професора 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, відомого своїми творами у багатьох країнах світу 

митця Івана Бондаря. Малював він, як підказувало серце: про думи Тараса 

Шевченка, історію козаччини, неповторні пейзажі рідного краю. У його 

творчому доробку понад 1500 картин, більше 60 всеукраїнських і 

міжнародних виставок. Як зазначає Іван Іванович, пише на залишках віри в 

те, що мистецтво таки необхідне народу.   

[На фото – І. І. Бондар]. 

 

38. Голиш Г. Хресний шлях Деньгівської церкви / Г. Голиш // Земля 

батьків. – 2018. – квітень. – С. 8. 

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

Хмельницького, доцент Григорій Голиш інформує про Свято-Михайлівську 

церкву села Деньги, що на Золотоніщині. Увінчаний ошатними банями з 

позолотою, цей храм Божий став справжнім оберегом його маленької 

Батьківщини. У 2012 році на церковному подвір’ї з’явився пам’ятний знак на 

честь Св. Луки ( В. Ф. Войно-Ясенецького).  
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39. Тімергаліна В. Заочне та денне: які переваги? / В. Тімергаліна, Д. 

Роженкова // Нова доба. – 2018. – 3 травня. – С. 8 – 9.  

Кореспонденти газети дізнавалися, які переваги має денна та заочна 

форми навчання, та які надають можливості. Максим Гаврилюк, директор 

навчально-наукового інституту природничих наук Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького зазначає, що за останні 

роки чисельність студентів на заочній формі навчання значно зменшилася. 

Причинами є скорочення обсягу держзамовлення, а також обов’язкове 

складання тесту ЗНО для всіх абітурієнтів. На заочне йдуть переважно 

молодші спеціалісти, які вступають відразу на другий або третій курс. На 

його думку, яку форму навчання обрати залежить від очікувань та прагнень 

абітурієнта.  

З особистого досвіду наразі зі студентами ЧДТУ, коментують ситуацію 

і студенти денної та заочної форм навчання ЧНУ ім. Б. Хмельницького: А. 

Козлова, Н. Ярошенко, Р. Омельченко, Е. Суворова, І. Дика.  

[На фото – М. Гаврилюк, А. Козлова, Н. Ярошенко, Р. Омельченко, Е. 

Суворова, І. Дика]. 

 

40. Спортсмени з Черкащини стали першими на Чемпіонаті 

України // 7 днів. – 2018. – 9 травня. – С. 17. 

Студент Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

Роман Щербатюк виборов першість змагань Чемпіонату України з 

кікбоксингу WAKO серед дорослих. Студентка Анжела Мовчан стала 

другою в своїй ваговій категорії. Змагання Чемпіонату України з кікбоксингу 

WAKO пройшли у Луцьку. Відзначився й випускник ЧНУ Іван Ткаченко, 

посівши почесне перше місце чемпіонату.  

 

41. «Черкащанка»: танець крізь роки // Нова доба. – 2018. – 17 

травня. – С. 10.  

Народний самодіяльний ансамбль танцю «Черкащанка» Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького відзначає 65-

річний ювілей. Його історія – це історія любові до своєї справи, 

наполегливості та роботи над собою, історія цілих династій, які на все життя 

полюбили танець.За десятки років через «Черкащанку» пройшли понад 500 

осіб, які нині працюють у різних галузях. Серед них є професори, кандидати 

наук, державні службовці, правоохоронці і звісно, послідовники традицій 

народного танцю. Очолює колектив з 1970 року заслужений працівник 

культури України Валентин Луценко. За цей час студентський самодіяльний 

колектив ставав лауреатом премії імені Миколи Островського, 

Міжнародного фестивалю фольклору та прикладного мистецтва (Молдавія, 

1993), Всеукраїнського фестивалю-конкурсу імені Павла Вірського. На честь 

60-річчя ансамбль нагородили Почесною грамотою Верховної Ради України. 

Танцюристи відвідали Польщу, Чехію, Югославію, Словенію, Німеччину, 

Сирію. Колишні й нинішні учасники колективу: доктор філологічних наук, 
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професор ННІ іноземних мов Світлана Жаботинська; доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри моделювання економіки та бізнесу ННІ 

економіки і права Любов Кібальник; студентка IV курсу, староста колективу 

Аліна Мішина розповідають про роботу в «Черкащанці». 

[На фото: Ансамбль «Черкащанка», С. Жаботинська, Л. Кібальник, А. 

Мішина]. 

 

42. «Черкащанка» відзначила ювілей // 7 Днів. – 2018. – 23 травня. – С. 4. 

У стислому інформаційному матеріалі йдеться про те, що усі покоління 

танцівників ансамблю «Черкащанка» Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького зібрав 65-річний ювілей. На святковий 

концерт до Черкаської філармонії з цієї нагоди завітала університетська 

громада, представники влади, мистецькі колективи та містяни. Про 

досягнення та багаторічну історію колективу гостям розповіла фотовиставка 

«Черкащанка»: танець крізь роки», виставка костюмів ансамблю, 

документальний фільм.  

 

43. Балякіна Т. У Черкаському Національному обирали найвродливішу 

студентку року / Т. Балякіна // 7 Днів. – 2018. – 23 травня. – С. 20. 

Участь у конкурсі «Міс ЧНУ – 2018» взяли 11 чарівних представниць 

студентства. Дівчата представляли різні навчально-наукові підрозділи ЧНУ: 

психологічний факультет, ННІ іноземних мов, історії та філософії, 

інформаційних та освітніх технологій, фізичної культури, спорту та здоров’я, 

природничих наук, педосвіти, соціальної роботи та мистецтва. Конкурсантки 

танцювали, співали, декламували, грали на роялі, показували свою 

неперевершену гнучкість у гімнастичних номерах та навіть малювали перед 

зачарованими глядачами. Почесний гість конкурсу, ректор ЧНУ Олександр 

Черевко відзначив, журі має вирішити важке завдання та максимально 

справедливо визначити найкращу красуню університету. Приз глядацьких 

симпатій виборола Анастасія Роздайбіда. Корони королевам краси вдягнула 

головна красуня ЧНУ – 2017 Віра Свіргун. Найвишуканішою стала Ольга 

Рембалюк, найніжнішою та найтендітнішою – Ірина Моргун, «Міс 

Артистичністю» стала Валерія Ткаченко, володаркою найчарівнішої 

посмішки – Вікторія Полторадня. Загадковістю всіх вразила Катерина 

Калашник, граціозністю – Ірина Шевченко, кмітливістю – Альона 

Стрельнікова. Звання другої Віце-міс отримала Марія Костенко. А 

найголовніший титул та почесне звання красуні ЧНУ – 2018 року дісталось 

майбутньому історику Анні Майданик.  

[Учасниці «Міс ЧНУ – 2018]. 

 

44. Фото тижня // Вечірні Черкаси. – 2018. – 23 травня. – С. 2. 

Допис інформує про те, що народний самодіяльний ансамбль танцю 

«Черкащанка» Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького відзначив свій 65-річний ювілей. Аматорський колектив 
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народного танцю був створений у 1953 році при студентському клубі 

Черкаського державного педінституту. Заслужений працівник культури 

України Валентин Луценко 48 років є художнім керівником та 

балетмейстером «Черкащанки». Свій талант працівники демонстрували на 

сценах України, Росії, Молдови, Польщі, Чехії, Болгарії, Угорщини, 

Німеччини, Сирії, Югославії, Словенії та Кіпру.  

[На фото О. Рибалки – Виступ «Черкащанки»]. 

 

45. Сергій Рудик: «Обіцяю і надалі допомагати у вирішенні 

наболілих проблем ЧНУ» // Вечірні Черкаси». – 2018. – 23 травня. – С. 5. 

      Чотирма новими членами поповнилася 17 травня Наглядова рада 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Одним із них став народний депутат від Черкащини Сергій Рудик. Саме за 

його сприяння цього року почнеться перша черга відновлювальних робіт у 

згорілому ще в 1990 році навчальному корпусі № 4 Черкаського 

національного університету. З його ініціативи було підготовлено та подано 

на розгляд міжвідомчої комісії з питань інвестиційних проектів проект 

повної відбудови корпусу. Як розповів під час засідання наглядової ради 

ректор Олександр Черевко, постраждала від пожежі будівля визнана 

пам’яткою архітектури місцевого значення і була окрасою центру Черкас.  

У зв’язку з відкриттям в університеті кафедри військової підготовки, 

введення сучасних форм навчання з педагогіки, психології та збільшенням 

обсягів підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», 

виникла нагальна необхідність у додаткових навчальних площах. Тож 

відновлення приміщення є особливо актуальним.  

[На фото – Народний депутат Сергій Рудик із ректором ЧНУ 

Олександром Черевком та головою Наглядової ради університету, третім 

Президентом України Віктором Ющенком]. 

 

46. ЧНУ сьогодні: кращі традиції плюс європейські інновації // Нова 

доба. – 2018. – 24 травня. – С. 16. 

Ще один  начальний рік наближається до кінця. Це період завершення 

навчального процесу, підбиття підсумків та активної підготовки до вступної 

кампанії – 2018. Про те, з чим до неї підходить Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького, розповідає ректор Олександр 

Черевко. Сьогодні студентам університету викладають 75 професорів, 

докторів наук, 332 доценти, кандидати наук. Викладачі та студенти 

використовують у навчальному процесі нові технології, проводять вебінари, 

інтернет-конференції. Зареєстрованим у локальній мережі університету 

відкрито доступ до  всесвітніх наукометричних баз даних Web of Science. 

Університет на підставі міжнародних угод співпрацює з понад сотнею 

закордонних партнерів. Окрім того, у ЧНУ навчаються студенти з 19 країн 

світу. В університеті відзначають пам’ятні для України дати, здійснюється 

допомога армії, зустрічі з тими, хто брав участь у бойових діях на сході 
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України. Історики досліджують актуальні проблеми української історії, 

літературознавці вивчають видатних діячів літератури, відкривають 

незаслужено забуті імена, мистецтвознавці популяризують надбання 

образотворчого мистецтва. У 2017 році в університеті створено Центр 

дослідження трипільської культури. Також розвинений в університеті 

волонтерський рух. 51 студент ЧНУ захищав чи захищає Україну в зоні АТО, 

ще у 80 студентів наразі батьки перебувають на сході країни.  

Колектив Черкаського національного працює, щоб зробити навчання 

студентів комфортним. До їхніх послуг – 5 сучасних гуртожитків, їдальні, 

кафе, спортивні й тренажерні зали, майданчики, наукова бібліотека та багато 

іншого. Цієї весни відкрився оновлений актовий зал, розпочалися заняття в 

реконструйованому спортивному залі, ліквідована аварійність вхідної групи 

в навчальному корпусі №3. Окрасою студмістечка стане новий футбольний 

майданчик. Ректор переконаний, що невдовзі у середмісті Черкас постане 

оновлений навчальний корпус ЧНУ, та сподівається, що пройде не менш 

успішною, ніж попередні роки, вступна кампанія, і університет 1 вересня 

відкриє двері талановитій, завзятій та перспективній молоді.  

[На фото – Ректор ЧНУ Олександр Черевко; Спортивний зал у 

навчальному корпусі №2; Оновлена актова зала в навчальному корпусі №3; 

Корпус №3]. 

 

47. Черкаські баскетболісти-студенти у четвірці найкращих // 

Акцент. – 2018. – 30 мая. – С. 10. 

У Черкасах 25 травня команда ЧНУ ім. Б. Хмельницького вдруге у 

матчі-відповіді ¼ фіналу Студентської баскетбольної ліги України впевнено 

перемогла суперників із Київського національного торговельно-економічного 

університету – 101:78. У першому матчі в Києві також сильнішими були 

черкащани – 87:79. Таким чином, баскетболісти ЧНУ увійшли до півфіналу 

студентської ліги України і продовжують боротьбу за нагороди змагань. 

 

48. Небилиця С. «Студентська весна»: «Рівень фестивалю щороку 

зростає» / С. Небилиця // Наш національний. – 2018. – травень. – С. 2. 

Уже втретє в Черкаському національному університеті ім. Б. 

Хмельницького відбувся мистецький фестиваль «Студентська весна». У 2016 

році у фестивалі взяли участь 44 студенти. Цьогоріч подано понад 80 заявок. 

До другого туру фестивалю журі відібрало 38 номерів. Усього взяли участь 

80 студентів. Учасники мистецького фестивалю презентували свої таланти, 

виконуючи один номер в обраній номінації: «Вокальне мистецтво», 

«Хореографічне мистецтво», «Інструментальне мистецтво», «Оригінальний 

жанр». За словами начальника відділу виховної роботи ЧНУ та організаторки 

заходу Людмили Солодкої, завдяки фестивалю студенти отримали живе 

спілкування, забувши на деякий час про смартфони. Ректор університету 

Олександр Черевко переконаний, із кожним роком зростає рівень фестивалю 
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«Студентська весна» і, що важливо, зростає кількість жанрів, у яких студенти 

демонструють свої таланти. Це було яскраве, неперевершене дійство.  

[На фото – Учасники фестивалю]. 

 

49. Небилиця С. «Серця трьох»: «Співаємо про любов до рідної землі 

та до всього, що нас оточує» / С. Небилиця // Наш національний. – 2018. – 

травень. – С. 2. 

Допис студентки III курсу ННІ української філології та соціальних 

комунікацій розповідає про вокальний колектив «Серця трьох», який є 

окрасою навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної 

роботи і мистецтва Черкаського національного. У колективі – десять 

вокалісток: Дарина Ткач, Юлія Олексієнко, Анжела Павленко, Надія 

Запрягайло, Вікторія Хандюк, Тетяна Заїка, Альона Макаренко, Ольга 

Білоха, Ольга Шевченко та керівник групи – Мар’я Бровченко. Дівчата охоче 

співають на заходах, які проводить університет. Найчастіше виконують 

патріотичні пісні або пісні про кохання.  

[На фото – колектив «Серця трьох»]. 

 

50. Тютенко О. «ДівАн»: театр із гумором / О. Тютенко // Наш 

національний. – 2018. – травень. – С. 2. 

Студентська театральна студія «ДівАн» – один із «наймолодших» 

творчих колективів Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. Попри це, він завоював прихильність і в університеті, і за 

його межами. Цієї весни «ДівАн» виборов перше місце на II обласному 

фестивалі-конкурсі юнацької творчості «Крила – 2018».  

Театральна студія з’явилася в університеті в 2017 році за ініціативи 

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи й мистецтва. Актори кажуть, що в 

команді не існує головного. Кожен робить свою справу, але може 

висловлювати зауваження з будь-якого питання. Виступають в комедійному 

жанрі, робота розрахована на студентів.  

[На фото – Театральна студія «ДівАн»]. 

 

51. Голиш Г. У Черкаському національному готують фахівців сфери 

гостинності / Г. Голиш // Земля батьків. – 2018. – травень. – С. 7. 

Відповідних фахівців, які будуть опікуватися цими приємними 

миттєвостями людського дозвілля, готують і в Черкаському національному 

університеті ім. Б. Хмельницького. Спеціальності «Туризм» і «Готельно-

ресторанна справа» є одними з найпопулярніших. Нині ці спеціальності в 

університетському підрозділі опановують 225 студентів. Навчальний процес 

забезпечують 38 професорів і доцентів, серед них такі знані педагоги-

науковці, як фундатор і очільниця профільної кафедри професор С. Пасєка, 

доценти О. Костюкова, М. Дроботова, В. Новікова та ін.  

До послуг тих, хто опановує ці спеціальності, є лабораторії ресторанної 

справи (на базі харчового комплексу «Меридіан») та навчальний готель 
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(гуртожиток № 5). Тут здобуті теоретичні знання майбутні фахівці 

застосовують на практиці, пробуючи себе в ролі кухарів, офіціантів, 

готельних адміністраторів тощо.  

[На фото – Викладачі та студенти ЧНУ]. 

 

52. Мельниченко В. «Моя Черкащина» пропонує / В. Мельниченко // 

Земля батьків. – 2018. – травень. – С. 7. 

Професор Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького повідомляє про те, що напередодні Дня пам’яток історії та 

культури в обласній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулося чергове 

засідання краєзнавчого клубу «Моя Черкащина». Тема – Національний 

історико-культурний заповідник «Чигирин», який опікується пам’ятками 

Чигирина, Суботова, Стецівки, Медведівки і Холодного Яру.  

[На фото – В. Мельниченко]. 

 

53. Поліщук В. Неординарний і неоднозначний. До 75-річчя Петра 

Линовицького / В. Поліщук // Земля батьків. – 2018. – травень. – С. 8. 

Публікація професора ЧНУ ім. Б. Хмельницького присвячена 75-річчю 

з дня народження поета і журналіста Петра Линовицького, якого вже понад 

15 літ немає в земному житті. Талановитий, широко ерудований, різногранно 

обдарований, харизматичний чоловік – він залишив помітний слід передовсім 

у літературному просторі Черкащини. Він студіював українську філологію в 

Черкаському педінституті, був одним із організаторів літературного життя в 

області. Одна за одною вийшли друком поетичні збірки «Оржиця» (1969), 

«Громаденки» (1973), «Зоряна далечінь» (1975), «Свято надії» (1977), 

численні публікації в періодиці. До 75-річчя Петра Линовицького в Черкасах 

вийшла книга вибраних поезій і спогадів про поета.  

 

54. У Черкасах Аграрна партія долучилася до організації свята для 

дітей // Акцент. – 2018. – 6 июня. – С. 5. 

Концерт, безкоштовне відвідування зоопарку та атракціонів, 

частування організували для дітей із багатодітних родин, а також дітей-сиріт, 

дітей воїнів АТО активісти Комітету багатодітних сімей Черкаського району. 

Від Аграрної партії України всім учасникам свята було роздано смачне 

морозиво. Як зазначила голова Черкаської міської організації АПУ, викладач 

Черкаського національного університету Інна Кукуленко-Лук’янець, про 

дітей потрібно пам’ятати щодня і дарувати їм свій захист і свою любов 

щодня. Саме заради них потрібно об’єднувати свої зусилля – не дивлячись на 

різне бачення розвитку держави. 

[На фото – І. Кукуленко-Лук’янець]. 

 

55. Оновлена обсерваторія // Освіта України. – 2018. – 11 червня. – С. 3. 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького презентували оновлену астрономічну обсерваторію. Її 
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обладнали сучасним механізмом повороту купола, що дасть змогу 

дистанційно працювати з телескопом під час проведення досліджень. Також 

у виші планують розробити мобільний додаток для управління телескопом. 

Для досягнення таких результатів  фахівці попоередньо відремонтували 

приміщення астрономічної лабораторії, виготовили монтувальну установку, 

придбали потужніший телескоп. Як розповів директор ННІ інформаційних та 

освітніх технологій ЧНУ Юрій Ляшенко, телескоп для обсерваторії 

виготовили працівники Черкаського науково-виробничого комплексу 

«Фотоприлад».  

[На фото – О. Черевко]. 

 

56. Черевко О. Черкаський національний університет чекає своїх 

студентів! / О. Черевко // 7 Днів. – 2018. – 13 червня. – С. 15. 

Подається звернення ректора Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького Олександра Черевка до абітурієнтів. 

Олександр Володимирович розповідає про надання університетом якісної 

освіти європейського рівня, вміння і компетенції, необхідні для успішної 

кар’єри. Серед викладачів університету 75 професорів, докторів наук, 332 

доценти, кандидати наук, лауреати всеукраїнських, обласних премій у різних 

галузях. Гордістю університету є студенти, яких понад 6 тисяч. Тож колектив 

університету запрошує до університетської родини, і подбає, щоб майбутнім 

студентам було комфортно жити, навчатися, розвиватися і розважатися!  

[На фото – О. Черевко]. 

 

57. Голиш Г. Відомий митець-графік із Златокраю / Г. Голиш // Нова 

доба. – 2018. – 14 червня. – С. 9. 

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

Хмельницького, доцент Григорій Голиш  об’ємний нарис присвячує нашому 

земляку Василю Євдокимовичу Перевальському, та окреслює його 

сповнений духовнотворчими справами життєвий шлях. Народний художник 

України, котрий належить до славної когорти шістдесятників і потужно 

заявив про себе насамперед у художній графіці, він сягнув вершин 

суспільного визнання. Цьогоріч у червні відомий майстер пензля й різця 

відзначає своє перше 80-річчя від дня народження. Творчий спадок Майстра 

складається майже із тисячі творчих робіт, більша частина яких 

демонструвалася на сотнях міжнародних та всеукраїнських виставок і нині 

відклалася в музейних експозиціях, приватних колекціях України й 

зарубіжжя. Відомий земляк із Златокраю сповнений творчими планами й 

задумами. Зокрема, він планує писати сільські пейзажі з натури, на часі й 

оздоблення ілюстраціями книги спогадів І. Драча.  

[На фото – В. Є. Перевальський]. 
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58. Голиш Г. «У Карпатах я народився, на Черкащині пригодився» / Г. 

Голиш // Черкаський край. – 2018. – 20 червня. – С. 9. 

З-поміж мистецьких достойників, нині сущих у Шевченковому краї, 

одне з найпочесніших місць належить Івану Васильовичу Фізеру. Наділений 

Богом і батьками вражаюче різнобічним талантом мистця, він створив гідний 

подиву творчий доробок із різних видів і жанрів образотворчості. Цими 

днями заслужений художник України, очільник обласної організації 

Національної спілки художників України відзначає 65-річний ювілей.  

Свою багатогранну творчу працю Іван Васильович успішно поєднував 

із викладанням на створеній у Черкаському національному університеті 

кафедрі образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва. Доцент І. 

Фізер написав кілька навчально-методичних посібників, зокрема, «Колір в 

інтер’єрі житлових приміщень», «Українська витинанка», «Оптичне та 

механічне змішування». Головною справою його вкрай насиченого життя 

залишається художня творчість. Пензлю та різцю майстра належить понад 

тисяча творчих робіт: скульптур, картин, графіки; у його активі 17 

персональних виставок. Ще з юних літ Іван Фізер займається 

дереворізьбленням, у великій пошані в нього й кераміка з використанням 

шамотної глини, скульптурні композиції. Вже стали класикою його роботи 

«Господарі гір», «Хлібодари», «Двадцятий вік» (дерево), «Марія», «Вогонь 

Карпат» (шамот), «Портрет Данила Нарбута» (шамот, солі, дерево), «Ярило» 

(бронза). Іван Васильович знаний в Україні й за її межами завдяки ще одному 

виду мистецтва – графіці. Порівняно недавно Майстер захопився сніцарством 

– сакральним дереворізбленням. Втіленням його творчого задуму й 

талановитих рук стали  майстерно виконані іконостаси для Свято-

Преобреженського собору в м. Біла Церва, храму Св. апостола Івана 

Богослова в м. Бровари, церква Св. апостолів Петра і Павла в м. Чигирин, 

свято-Іллінської церкви у с. Суботів. Він став автором численних 

пам’ятників, що прикрашають вулиці, бульвари, парки і сквери обласного 

центру. Біля Національного університету височить пам’ятник патрону цього 

закладу – Б. Хмельницькому. Не зайве нагадати, що митець створив і низку 

меморіальних дошок, зокрема, народній артистці О. Павловській, народному 

художнику Д. Нарбуту, народному учителеві О. Захаренку.  

[На фото – І. В. Фізер]. 

 

59. Соколовська Л. Фізерова «Молитва за Україну» / Л. Соколовська 

// Черкаський край. – 2018. – 27 червня. – С. 16. 

Ювілейна виставка «Молитва за Україну» Івана Фізера відкрилася в 

Черкаському обласному художньому музеї. Присвячена вона 65-річчю 

заслуженого художника України.  

Тут представлені понад 120 його робіт, переважна більшість яких 

з’явилася на світ в останні п’ять років. Це живопис, графіка, скульптурні 

портрети, композиції. Гості висловлювали своє зачудування розмаїттям 

технік, жанрів, на яких знається митець.  
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Володимир Поліщук, професор Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, голова обласної організації 

Національної спілки письменників України привітав «красивого, мудрого, 

талановитого, небайдужого» художника Івана Фізера. Зазначив, що в 

картинах виразно проступають і традиції його батьківського краю – 

Закарпаття, і тема Черкащини: Шевченкіани, Холодного Яру, Хмельниччини. 

Учнями Івана Фізера стало 350 художників, це прозвучало на відкритті 

виставки.  
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НА САЙТАХ  INTERNET 

 
1. Черкаський університет посідає 35 місце серед вишів України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/45505-

cherkaskyy-universytet-posidaye-35-misce-sered-vyshiv-ukrayiny.html. – Назва з 

екрану. – 25.01.2018. 

За новими результатами (на січень 2018р.) одного з рейтингів 

університетів світу — Webometrics Ranking of World's Universities — 

Черкаський національний університет посідає 35 місце серед ЗВО України та 

є лідером серед закладів вищої освіти Черкащини. Про це «Нова Доба» 

дізналася від Василя Мойсієнка, першого проректора ЧНУ ім. Богдана 

Хмельницького.  

Зокрема, Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини посідає 87 місце, Уманський національний університет садівництва – 

164, а Черкаський державний технологічний університет – 196. Webometrics 

складають з 2004 року і публікують двічі на рік (у червні-липні та січні). 

Його складає Лабораторія кіберметрики («Cybermetrics Lab») Національної 

дослідницької ради Іспанії («Spanish National Research Council», CSIC), яка 

діє при Міністерстві науки та інновацій Іспанії. Рейтинг починався з аналізу 

6 000 університетів у 2004 році, на сьогодні аналізують понад 20 000 вишів і 

визначають їхнє місце відповідно до ступеня представлення своєї діяльності 

в Інтернет-просторі, застосовуючи свою власну методологію оцінки 

  

2. В ЧНУ визначили кращих спортсменів року [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://novadoba.com.ua/45790-v-chnu-vyznachyly-kraschykh-

sportsmeniv-roku.html. – Назва з екрану. – 03.02.2018.  

Спортивний клуб «Богдан» Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького спільно з дирекцією та студентською радою 

ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я визначили найкращих спортсменів 

2017 року з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Олімпійські види 

спорту: Анастасія Сапсай — дзюдо, майстер спорту України міжнародного 

класу, член збірної команди України; Олександр Кобець — баскетбол, 

майстер спорту України міжнародного класу, член збірної команди України; 

Олександр Каракай — фехтування, майстер спорту України, член збірної 

команди України; Віталій Новаковський — велоспорт, майстер спорту 

України, член збірної команди України; Діана Залевська — фехтування, 

майстер спорту України, член збірної команди України; Андрій Болобан — 

дзюдо, майстер спорту України, член збірної команди України; Марина 

Мальована — бокс, майстер спорту України, член збірної команди України; 

Мирослав Гончар — бокс, майстер спорту України; Денис Нечипоренко — 

легка атлетика, майстер спорту України міжнародного класу, член збірної 

команди України; Костянтин Гарасименко — веслування на байдарках і 

каное, майстер спорту України; Максим Левченко — веслування на 

байдарках і каное, майстер спорту України; Дмитро Майдаков — бокс, 

https://novadoba.com.ua/45505-cherkaskyy-universytet-posidaye-35-misce-sered-vyshiv-ukrayiny.html
https://novadoba.com.ua/45505-cherkaskyy-universytet-posidaye-35-misce-sered-vyshiv-ukrayiny.html
http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine
http://www.novadoba.com.ua/
https://www.facebook.com/moysiyenko/posts/1659346830778244
https://novadoba.com.ua/45790-v-chnu-vyznachyly-kraschykh-sportsmeniv-roku.html.%20–%20Назва%20з%20екрану.%20–%2003.02.2018
https://novadoba.com.ua/45790-v-chnu-vyznachyly-kraschykh-sportsmeniv-roku.html.%20–%20Назва%20з%20екрану.%20–%2003.02.2018
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майстер спорту України; Артем Довбик — футбол, член молодіжної збірної 

України.  

Неолімпійські види спорту: Микола Кулик — легка атлетика, 

заслужений майстер спорту, член Дефлімпійської збірної команди України; 

Роман Щербатюк — кікбоксинг, майстер спорту України міжнародного 

класу, член збірної команди України; Олег Данілов — армспорт, майстер 

спорту України, член збірної команди України; Евгенія Кордюкова — самбо, 

майстер спорту України; Анастасія Ісаєнко — спортивна аеробіка, майстер 

спорту України, член збірної команди України; Віталій Каракай — гирьовий 

спринт (хортинг),майстер спорту України; член збірної команди України; 

Анжела Мовчан — кікбоксинг, майстер спорту України, член збірної 

команди України; Денис Снесар — акватлон, майстер спорту України; Дар’я 

Запісочна — спортивне орієнтування, майстер спорту України; Марія 

Коваленко — гирьовий спринт (хортинг), кандидат у майстри спорту 

України; Ярослав Некоз — кікбоксинг, кандидат у майстри спорту України; 

Роман Гайшук — спортивна аеробіка, кандидат у майстри спорту України; 

Денис Піддубний — спортивні танці, багаторазовий чемпіон України. 

 

3. Володимира Поліщука обрано головою Черкаського обласного 

осередку Національної спілки письменників [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://pro-vincia.com.ua/novini/news_kultura/34676-volodimira-

polschuka-obrano-golovoyu-cherkaskogo-oblasnogo-oseredku-naconalnoyi-splki-

pismennikv.html. – Назва з екрану. – 08.02.2018.  

За інформацією прес-служби ЧНУ, Володимир Поліщук, доктор 

філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, 

завідувач кафедри української літератури та компаративістики Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького обраний головою 

Черкаського обласного осередку Національної спілки письменників. 

На звітно-виборчих зборах обласної організації за його кандидатуру 

проголосували практично одноголосно. 

— Володимир Трохимович — відомий літературознавець, дослідник 

літератури рідного краю, — говорить ректор ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

Олександр Черевко. — Неоціненний його внесок у популяризацію 

української літератури та літератури Черкащини. Має авторитет у 

середовищі науковців, загальноукраїнське визнання. Відмінник освіти 

України, лауреат обласної літературно-краєзнавчої премії імені М. 

Максимовича, Міжнародної української премії імені Д. Нитченка, 

Міжнародної української премії імені О. Гірника, Всеукраїнської 

літературно-мистецької премії імені М. Старицького, Всеукраїнської 

літературно-мистецької премії імені І. Нечуя-Левицького, Всеукраїнської 

літературної премії «Благовіст», Всеукраїнської премії імені Бориса 

Грінченка. 

 

 

http://pro-vincia.com.ua/novini/news_kultura/34676-volodimira-polschuka-obrano-golovoyu-cherkaskogo-oblasnogo-oseredku-naconalnoyi-splki-pismennikv.html
http://pro-vincia.com.ua/novini/news_kultura/34676-volodimira-polschuka-obrano-golovoyu-cherkaskogo-oblasnogo-oseredku-naconalnoyi-splki-pismennikv.html
http://pro-vincia.com.ua/novini/news_kultura/34676-volodimira-polschuka-obrano-golovoyu-cherkaskogo-oblasnogo-oseredku-naconalnoyi-splki-pismennikv.html
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4. Начальники управлінь АПК отримали сертифікати про 

підвищення кваліфікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://novadoba.com.ua/45988-nachalnyky-upravlin-apk-otrymaly-sertyfikaty-pro-

pidvyschennya-kvalifikaciyi.html. –  Назва з екрану. – 10.02.2018. 

 У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького завершилося навчання начальників управлінь 

агропромислового розвитку райдержадміністрацій Черкаської області.  

Сертифікати про підвищення кваліфікації їм вручили ректор 

Черкаського національного Олександр Черевко та начальник управління 

агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації Ігор Колодка. 

Про це «Нова Доба» дізналася в прес-службі ЧНУ.  

— Навчання було корисним і для нас, і для вас, — зазначив Олександр 

Черевко. — Адже ви — авторитетні фахівці, практики. Тому робота 

проходила не лише у формі лекцій, доповідей, а й у дискусіях, обміні 

думками. Переконаний, агропромисловий комплекс області має резерви для 

розвитку! А наші двері завжди відчинені для вас! 

Нагадаємо, тридцятигодинні курси для керівників АПК у ЧНУ 

проходили уперше з 7 по 9 лютого. Ініціювало їх проведення управління 

агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації. Слухачами 

курсів щодо ефективності функціонування та перспектив розвитку 

підприємств АПК стали представники всіх районів Черкащини.  

 

5. У Черкасах попрощалися з проректором ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://progolovne.ck.ua/u-cherkasah-poproschalysya-z-prorektorom-chnu-im-b-

hmelnytskoho/. – Назва з екрану. – 18.02.2018. 

Пішов із життя колишній проректор з навчально-виховної та 

методичної роботи Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького, кандидат економічних наук, доцент Юрій Володимирович 

Андріяко.  

Він присвятив себе організаційній, науковій та педагогічній діяльності, 

пропрацювавши багато років у закладах вищої освіти Черкас. Очолював 

кафедру економіки підприємства, був проректором Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. Ініціював 

відкриття нових економічних спеціальностей в університеті. 

Автор понад 100 наукових і методичних публікацій. Нагороджений 

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком 

«Відмінник освіти України», знаком «За розбудову освіти». Лауреат 

міжнародного рейтингу популярності та якості «Золота фортуна». Виховав 

десятки поколінь студентів, які назавжди зберегли в серцях почуття 

вдячності за уважне, чуйне ставлення до них. 

http://novadoba.com.ua/45988-nachalnyky-upravlin-apk-otrymaly-sertyfikaty-pro-pidvyschennya-kvalifikaciyi.html
http://novadoba.com.ua/45988-nachalnyky-upravlin-apk-otrymaly-sertyfikaty-pro-pidvyschennya-kvalifikaciyi.html
http://progolovne.ck.ua/u-cherkasah-poproschalysya-z-prorektorom-chnu-im-b-hmelnytskoho/
http://progolovne.ck.ua/u-cherkasah-poproschalysya-z-prorektorom-chnu-im-b-hmelnytskoho/
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Університетська громада глибоко сумує з приводу непоправної втрати. 

Світла пам’ять про чудову людину назавжди залишиться в серцях близьких, 

колег та всіх, хто знав Юрія Володимировича.  

 

6. Співробітники ЧІПБ розповіли студентам ЧНУ про підготовку 

рятувальників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pres-

centr.ck.ua/tape/68881. – Назва з екрану. – 25.05.2018. 

22 лютого представники факультету цивільного захисту Черкаського 

інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України на 

запрошення викладачів кафедри журналістики зустрілися зі студентами 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.  

Співробітники ЧІПБ розповіли про діяльність навчального закладу, 

презентували фото й відеофільми та прочитали лекцію про висвітлення 

надзвичайних ситуацій у ЗМІ. Студентів ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 

які мріють стати журналістами, звичайно, зацікавила інформація щодо 

специфіки підготовки вихованців ЧІПБ, які, окрім оволодіння професійними 

навичками, ще і здобувають вміння спілкуватися зі ЗМІ та громадськістю. 

 

 7. Учасникам Революції Гідності студенти присвятили 

волонтнерську акцію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pres-

centr.ck.ua/tape/68860/. – Назва з екрану. – 23.02.2018. 

 18-22 лютого Україна вшановує подвиг учасників Революції гідності. 

Студенти 3 курсу напряму підготовки "Соціальна робота" та студентська 

рада навчально – наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи 

і мистецтва ЧНУ ім. Богдана Хмельницького традиційно відвідали 

Громадську волонтерську ініціативу «Наш батальйон — Укропський 

сухпай». Там робили заготівки, пакували супові та борщові набори для 

бійців, які захищають нас на передовій. 

— Ми займаємося доброчинною діяльністю постійно. Наші волонтери 

працюють, не покладаючи рук, вкладають у волонтерську справу силу, 

натхнення, любов, — каже голова студентської ради інституту Анастасія 

Щербата. 

Нагадаємо, Черкаський національний університет не тільки готує 

фахівців із багатьох спеціальностей, а й виховує порядних, добрих, 

небайдужих до чужих проблем людей. У виші діє потужний волонтерський 

рух. Студенти, викладачі долучаються до ініціатив різноманітних 

благодійних організацій та ініціюють такі заходи самостійно. Вони 

відзначають дні спонтанних проявів доброти, толерантності та ще безліч 

знаних у світі свят доброчинництва. 

 

8.  Черкаська ТПП налагоджує конструктивну співпрацю з Литвою 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dr.ck.ua/cherkaska-tpp-

nalagodzhuye-konstruktyvnu-spivpracyu-z-lytvoyu. – Назва з екрану. – 

26.02.2018. 

http://pres-centr.ck.ua/tape/68881
http://pres-centr.ck.ua/tape/68881
http://pres-centr.ck.ua/tape/68860/
http://pres-centr.ck.ua/tape/68860/
http://dr.ck.ua/cherkaska-tpp-nalagodzhuye-konstruktyvnu-spivpracyu-z-lytvoyu
http://dr.ck.ua/cherkaska-tpp-nalagodzhuye-konstruktyvnu-spivpracyu-z-lytvoyu
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З метою посилення стратегічної співпраці з Литовською Республікою і 

країнами Балтії у євроінтеграційному та економічному аспектах відбулася 

зустріч Президента Черкаської ТПП Сергія Першина з Повноважним 

міністром Посольства Литовської Республіки в Україні Гвідасом 

Кєрушаускасом. Під час заходу, окрім питань торгово-економічного 

співробітництва, обговорили  також взаємодію з Черкаською торгово-

промисловою палатою. Йдеться про підготовку візиту делегації Черкаської 

ТПП до Вільнюса у квітні, участь підприємств – членів ТПП у 

Міжнародному Литовсько-Польсько-Українському бізнес-форумі у травні в 

м.Кременчук та співпрацю щодо проведення Молодіжного Євроатлантичного 

Безпекового Форуму, що відбудеться 25-27 квітня 2018 року у Черкасах на 

базі ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. 

 

9. Майбутні журналісти вчилися захищати права людини в медіа 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/47581-

maybutni-zhurnalisty-vchylysya-zakhyschaty-prava-lyudyny-v-media.html. –  

Назва з екрану. – 03.03.2018. 

Студенти-журналісти стали учасниками низки тренінгів із захисту прав 

людини в медіа, які спільно із запрошеними експертами провела Тетяна 

Бондаренко, завідувач кафедри журналістики, реклами і PR-технологій 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Навчання тривало впродовж листопада – грудня 2017 року. Основна мета 

навчання – підвищення обізнаності у сфері прав людини, рівності й 

недискримінації, посилення чутливості ЗМІ до проблематики меншин та 

вразливих груп. 

Учасники практичного навчання запропонували й обговорили такі 

теми: як правильно висвітлювати інформацію про внутрішньо переміщених 

осіб (ВПО) у медіа; ейджизм як один із найпоширеніших стереотипів у ЗМІ; 

гендерна нерівність у суспільстві; життя національних меншин у фокусі 

медіа; інформаційний супровід життя людей з інвалідністю та ін. 

Запрошеними експертами стали Олександр Лавриненко, директор 

Черкаської громадської організації «Спільнота переселенців із Донецька та 

Сходу України»; Андрій Мозговий, студент Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького ННІ історії і філософії, колишній 

працівник компанії «Орифлейм»; Наталія Земзюліна, голова Центру 

гендерних досліджень ЧНУ ім. Б. Хмельницького; Варду Марутян і Світлана 

Мартиросян, представниці Союзу вірменської молоді Черкаській області; 

Володимир Рашук, людина з інвалідністю, філософ за фахом та ін.  

Під час тренінгів студенти доводили актуальність порушених тем, 

формулювали поради для журналістів-початківців стосовно висвітлення цих 

тем у ЗМІ, аналізували приклади представлення захисту прав людини в 

усеукраїнських і регіональних виданнях, характеризували рекомендації медіа 

дослідників стосовно фахового висвітлення проблеми, спілкувалися з 

експертами. 
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10. Черкаські викладачі прочитали лекції капеланам прикордонної 

служби [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/47580-cherkaski-vykladachi-prochytaly-lekciyi-

kapelanam-prykordonnoyi-sluzhby.html. – Назва з екрану. – 04.03.2018. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

продовжує волонтерську діяльність із підтримки української армії та інших 

силових структур для підвищення їхньої спроможності чинити опір 

російській агресії.  

Зокрема, набуває нових форм співпраця з Оршанецьким навчальним 

центром Державної прикордонної служби України. Так, співробітники 

університету долучилися до проведення навчально-методичних зборів 

військових капеланів, котрі проводять душпастирську роботу серед 

військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Заходи 

відбувалися 27 лютого — 1 березня 2018 року на базі Головного центру 

підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені 

генерал-майора Ігоря Момота. 

Метою навчань було донести до військових священиків нові вимоги 

щодо їхньої діяльності в указаній силовій структурі. На початок навчань 

митрополит Черкаський і Чигиринський української православної церкви 

Київського патріархату, голова Синодального управління військового 

духівництва УПЦ КП Іоан у співслужінні керівника Департаменту 

Патріаршої курії Української Греко-католицької церкви у справах 

душпастирства силових структур України єпископа Михаїла (Колтуна) та 

військових капеланів звершив молебень. 

Протягом трьох днів військові капелани ДПСУ прослухали лекції про 

місію військового священика (капелана) у військовій структурі, 

міжконфесійне співробітництво капеланів, іноземний досвід. Навчалися 

взаємодії з командуванням, офіцерами по роботі з персоналом, військовими 

психологами, медичними працівниками. Не обійшли увагою і гуманітарні та 

історичні аспекти підготовки. Під час занять професор кафедри історії 

України ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, доктор історичних наук Юрій 

Присяжнюк висвітлив проблему «Християнська віра як основа українського 

національно-патріотичного виховання». А завідувач кафедри історії України 

Черкаського національного, доктор історичних наук, професор Віталій 

Масненко детально розглянув тему «Християнство як основа формування 

української національної свідомості: військово-історичний аспект». Вказані 

виклади супроводжувались жвавим обговоренням, що свідчило про чималий 

інтерес слухачів. 

Співпраця з Оршанецьким навчальним центром Державної 

прикордонної служби України буде продовжуватися. 

 

 

 

https://novadoba.com.ua/47580-cherkaski-vykladachi-prochytaly-lekciyi-kapelanam-prykordonnoyi-sluzhby.html
https://novadoba.com.ua/47580-cherkaski-vykladachi-prochytaly-lekciyi-kapelanam-prykordonnoyi-sluzhby.html


34 

 

11. У ЧНУ визначили кращого спортсмена лютого [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/47579-u-chnu-vyznachyly-

kraschogo-sportsmena-lyutogo.html. – Назва з екрану. – 07.03.2018. 

Визначено кращого студента-спортсмена лютого в Черкаському 

національному університеті імені Богдана Хмельницького. Ним став відомий 

український баскетболіст Олександр Кобець. У складі збірної команди 

України Олександр Кобець виборов бронзові нагороди на чемпіонаті Європи 

з баскетболу 3х3. Нещодавно Олександр отримав запрошення до збірної 

України. 23 та 26 лютого Олександр допоміг нашій збірній отримати 

перемогу над командами Латвії та Швеції. За ці спортивні досягнення 

Олександра в рідному університеті визнано спортивним лідером місяця.  

Рішення спортивного клубу «Богдан», дирекції навчально-наукового 

інституту фізичної культури, спорту і здоров`я та студентської ради було 

одноголосним. 

Університетська громада з захопленням стежить за спортивною 

кар’єрою студента та бажає йому подальших успіхів! 

 

12. Черкаський професор розповів про український Крим [Електронний 

ресурс] // Прочерк : ресурс резонансної черкаської інформації : Web-сайт. – 

Ел. текст. дані. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/61215-

cherkaskij-profesor-rozpoviv-pro-ukrayinskij-krim-video. – Назва з екрану. – 

11.03.2018. 

У ранковій програмі телеканалу «Рось» доктор історичних наук, 

професор кафедри історії України Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького Віталій Масненко поділився власними 

думками щодо історії Криму, його приналежності Україні. За словами Віталія 

Васильовича, Крим і його історична минувшина — це частина історії 

України. 

 

13. Жінки Черкаського національного отримали відзнаки й нагороди 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/47578-

zhinky-cherkaskogo-nacionalnogo-otrymaly-zasluzheni-vidznaky-y-nagorody.html. 

– Назва з екрану. – 12.03.2018. 

Із нагоди Міжнародного дня жінок працівниці Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького отримали 

заслужені відзнаки.  

Почесними грамотами Черкаської обласної ради за високий 

професіоналізм, плідну працю, активну громадську діяльність нагородили 

Вікторію Уманську — завідувача, доцента кафедри економіки підприємства, 

обліку і аудиту та Ганну Клименко — доцента кафедри української 

літератури та компаративістики.   

За високий професіоналізм, плідну працю, активну громадську 

діяльність нагрудним знаком «Почесна відзнака ректора» нагородили 
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доцента кафедри початкової освіти Валентину Мовчан та доцента кафедри 

інформаційних технологій Світлану Бєсєдіну. 

Почесні грамоти Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького отримали Вікторія Осипенко, доцент кафедри 

біології та біохімії; Тамара Славінська, старший викладач кафедри 

психології, глибинної корекції та реабілітації; Галина Луценко, доцент 

кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; Олена 

Сухушина — доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної 

науки, заступник директора з виховної роботи ННІ історії і філософії; 

Катерина Гривачевська — завідувач складу; Зінаїда Ряба — провідний 

фахівець бухгалтерської служби; Світлана Битко — провідний фахівець 

відділу кадрів. Викладача кафедри фонетики та граматики англійської мови 

Ольгу Афанасьєву, провідного бібліотекаря наукової бібліотеки імені М. 

Максимовича Юлію Кажукало, фахівця навчально-наукового інституту 

фізичної культури, спорту і здоров’я Валентину Богуш, фахівця з публічних 

закупівель відділу матеріально-технічного постачання Аллу Ляльку, 

секретаря приймальної керівників Олену Білу, фахівця аспірантури Юлію 

Пасічну нагородили Подякою Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

Почесною грамотою комітету первинної профспілкової організації 

імені Богдана Хмельницького відзначили Марину Василенко — доцента 

кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання 

навчально-наукового інституту іноземних мов; Юлію Гребенович — 

старшого викладача кафедри інформаційних систем та медичних технологій 

факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих 

систем; Тетяну Запорожець — доктора фізико-математичних наук, директора 

навчально-наукового центру фізико-хімічних досліджень; Олену 

Нечипоренко — старшого викладача кафедри спортивних дисциплін 

навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров`я; 

Людмилу Піньковську — завідувача навчальної лабораторії фізичної і 

медичної реабілітації; Аліну Прощаликіну — доцента кафедри економічної 

теорії і міжнародної економіки навчально-наукового інституту економіки і 

права; Лесю Таран — фахівця планово-фінансового відділу.  

Вітаючи жіноцтво, ректор університету Олександр Черевко подякував 

за плідну працю і побажав подальших успіхів. 

 

14. У ЧНУ відбувся конкурс читців поезій великого Кобзаря 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/47577-u-

chnu-vidbuvsya-konkurs-chytciv-poeziy-velykogo-kobzarya.html. – Назва з 

екрану. – 15.03.2018. 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького відбувся традиційний конкурс декламування віршів Генія 

українського народу — Тараса Шевченка.  
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Цього року участь у конкурсі взяло понад 20 студентів із різних 

навчально-наукових інститутів ВНЗ, а також представники з Кам’янського 

району Черкаської області. Декламували учасники твори різної тематики, але 

спільним під час їх виступу було підняття важливих тем, які й нині 

залишаються актуальними для нашого суспільства. 

— Сьогоднішній конкурс — це не просто декламування поезій Шевченка, а 

це — набагато більше. Наші конкурсанти, як і ми, вкотре звертаємося до 

постаті великого Кобзаря, доносимо один до одного його повчання й 

настановчі слова. Наший, уже традиційний конкурс, це підтвердження, що 

шевченківське слово «живе і буде вічно жити», — зазначив під час виступу 

директор ННІ УФСК Ігор Погрібний. 

За результатами компетентного складу журі в особі Тамари Власенко, 

заслуженої артистки України; Ганни Клименко-Синьоок, заступника 

директора з виховної роботи ННІ УФСК, доцента кафедри української 

літератури та компаративістики; Лідії Зайнчківської, народної артистки 

України; Ніни Зарудної-Симоненко, заслуженої артистки України; Лідії 

Кавун, професора кафедри української літератури та компаративістики; 

Людмили Ромащенко, професора кафедри української літератури та 

компаративістики та Марини Савченко, голови студентської ради ННІ УФСК 

було визначено переможців конкурсу поезій Тараса Шевченка. 

У підсумку перше місце посіла першокурсниця ННІ природничих наук 

Мирослава Лаврик. Друге місце розділили другокурсниця ННІ педагогічної 

освіти, соціальної роботи і мистецтва Маргарита Чернець та першокурсник 

ННІ інформаційних та освітніх технологій Руслан Пархоменко. Нагороду за 

третє місце здобули Дар’я Йоненко, студентка третього курсу ННІ 

природничих наук; Максим Домініченко, студент третього курсу ННІ історії 

і філософії та Вероніка Скрипай, студентка третього курсу ННІ УФСК. 

Гран-прі конкурсу за професійне декламування вірша поєднане з майстерною 

акторською грою за одностайним рішенням журі отримала студентка-

першокурсниця ННІ іноземних мов Анастасія Бринько. 

Наприкінець конкурсу для усіх конкурсантів був проведений міні-

майтер-клас від заслуженої артистки України Тамари Власенко. Тамара 

Тимофіївна дала студентам декілька настанов для покращення навичок та 

розповіла за якої умови їхнє декламування буде на високому рівні. 

Відмітимо, що кожен із учасників отримав цінні подарунки — поетичні 

книги від Миколи Негоди, видатного митця із Черкащини, а також подяки за 

участь у конкурсі декламування поезій Тараса Шевченка. 

 

15. У Черкаському національному діє дослідницька обсерваторія 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/47576-u-

cherkaskomu-nacionalnomu-diye-doslidnycka-observatoriya.html. – Назва з 

екрану. – 18.03.2018. 

Сьогодні Міжнародний день планетаріїв. Черкаські фізики доводять, 

що «завдяки інтернету та сучасним технологіям, міні-планетарій кожен може 

https://novadoba.com.ua/47576-u-cherkaskomu-nacionalnomu-diye-doslidnycka-observatoriya.html
https://novadoba.com.ua/47576-u-cherkaskomu-nacionalnomu-diye-doslidnycka-observatoriya.html
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мати у себе вдома». А от облаштувати дослідницьку обсерваторію для 

спостережень, як це зробили студенти та викладачі Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького — під силу не 

кожному.  

 

16. Делегація ЧНУ взяла участь у заходах до 100-ліття відновлення 

незалежності Польської держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/47018-delegaciya-chnu-vzyala-uchast-u-zakhodakh-do-

100-littya-vidnovlennya-nezalezhnosti-polskoyi-derzhavy.html. – Назва з екрану. 

– 19.03.2018. 

15 березня у приміщенні Черкаської обласної бібліотеки імені Тараса 

Шевченка відбулось урочисте відкриття святкувань, приурочених до 100-

ліття відновлення державності в Польщі. У рамках святкувань відбувся 

тематичний захід «155-та річниця польського Січневого повстання». У роботі 

заходу взяв участь керівник Консульського відділу Посольства Республіки 

Польща у Києві Томаш Дедерко, члени «Польського культурного центру 

імені Кароля Шимановського», керівники місцевих органів влади, науковці 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.  

У своєму виступі Томаш Дедерко подякував колективу університету і 

особисто ректору Олександру Черевку за подвижницьку діяльність у царині 

зміцнення україно-польських відносин. Адже Олександр Володимирович 

багато років сприяє розвитку польської культури в Україні та допомагає 

польській громаді Черкащини. За його підтримки як голови Черкаської ОДА 

вдалося відкрити музей Кароля Шимановського, а згодом і присвоїти 

Тимовській школі ім’я відомого польського музиканта, життя якого тісно 

пов’язане з Черкащиною. Саме його зусиллями було видано першу і єдину в 

Україні книгу творів польського письменника Станіслава Грудзинського 

українською мовою. А цьогоріч, відповідно до його звернення, депутати 

селищної ради Водяників, де пройшло дитинство Грудзинського, назвали 

іменем відомого поляка одну з вулиць. 

За тісну співпрацю із польською громадою подякою була відзначена 

директор Полонійного центру ЧНУ Лілія Потапенко. 

 У подячному слові перший проректор Василь Мойсієнко акцентував 

увагу на тому, що ні в Польщі, ні в Україні немає адекватного осмислення 

відносин між цими двома народами. І одна, і друга сторона часто керуються 

старими націоналістичними стереотипами, які аж ніяк не сприяють 

порозумінню. У плані подолання цих стереотипів робиться дуже мало. Тому 

надзвичайно важливо проводити такі спільні заходи, які сприяють 

налагодженню конструктивного діалога.  

Під час науково-просвітницької частини заходу про яскраві сторінки 

Січневого повстання — визвольного повстання литовців, білорусів та 

українців (1863–1864 р.р.) проти панування Російської імперії розповів 

професор Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Василь Мельниченко. 

https://novadoba.com.ua/47018-delegaciya-chnu-vzyala-uchast-u-zakhodakh-do-100-littya-vidnovlennya-nezalezhnosti-polskoyi-derzhavy.html
https://novadoba.com.ua/47018-delegaciya-chnu-vzyala-uchast-u-zakhodakh-do-100-littya-vidnovlennya-nezalezhnosti-polskoyi-derzhavy.html
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Захід завершився переглядом тематичних виставок, присвячених 

відображенню Січневого повстання в архівних документах Черкаського 

обласного державного архіву та концертом. 

 

17. Викладач Черкаського національного створює у Швеції новітні 

екотехнології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/47575-vykladach-cherkaskogo-nacionalnogo-stvoryuye-

u-shveciyi-novitni-ekotekhnologiyi.html. - Назва з екрану. – 19.03.2018. 

28-річний черкаський науковець працює у Швеції та займається 

створенням новітніх екологічно безпечних джерел освітлення. Кандидат 

хімічних наук, викладач Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького Гліб Баришніков проводить наукові дослідження у 

Королівському технологічному університеті міста Стокгольм. 

Торік вчений отримав грант Президента України та очолив науковий 

проект молодих вчених за фінансової підтримки Міністерства освіти і науки 

України. Із Глібом Баришніковим спілкувався сайт «Вікка». 

Черкаський науковець-хімік наразі працює у мультинаціональній 

команді. Його доля та біографія є яскравим прикладом того, що для науки 

географічні кордони — лише умовність, а талановиті люди очікувані всюди. 

Гліб Баришніков останні роки жив у Черкасах, а до цього об’їздив значну 

частину України.  

Вчений народився у місті Краматорськ Донецької області в родині 

військового. Сім’я постійно переїздила і хлопцю доводилося часто змінювати 

школи та звикати до нових умов.  

— Спочатку було важко пристосовуватися, але я швидко знаходив 

спільну мову з новими однокласниками. Я спокійний, врівноважений, до того 

ж гарно вчився і особливих проблем зі мною не було. Можна сказати, що 

свою «школу переїздів» пройшов ще тоді, — розповідає черкащанин. 

Хист до хімії в родині Баришнікових, можна сказати, спадковий. 

Батько ще з малих років розповідав сину про цю науку та власні успіхи в ній. 

— Батько був призером олімпіад із хімії, часто ділився спогадами. І мені не 

терпілося зрозуміти, що ж це за предмет. Шкодував, що її у школі починають 

вивчати у старших класах. Можна сказати, що хімія мені ще тоді "запала". 

Коли ж ми жили на Миколаївщині, я навчався у гімназії з природничим 

ухилом. У нас було 7 уроків хімії на тиждень та кілька факультативів. Я 

завжди брав участь у олімпіадах. Якось у 8-му класі виграв 5 міських 

олімпіад: із хімії, біології, географії, математики та фізики, — пригадує Гліб 

Баришніков. 

Робота батька привела родину Баришнікових до Черкас, де майбутній 

науковець закінчив школу та вступив до Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. Викладач курсу аналітичної хімії 

Валентина Мінаєва познайомила талановитого студента зі своїм чоловіком – 

видатним українським науковцем, доктором хімічних наук Борисом 

Мінаєвим. 

https://novadoba.com.ua/47575-vykladach-cherkaskogo-nacionalnogo-stvoryuye-u-shveciyi-novitni-ekotekhnologiyi.html
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— Я був на третьому курсі, коли Борис Пилипович почав залучати 

мене до наукових робіт. У 2009 році вийшла перша стаття, написана спільно 

з Борисом Пилиповичем. Якось він запропонував мені поїхати на 1 місяць на 

стажування до Королівського інституту Стокгольма, що у Швеції. Цьому 

сприяла давня дружба та наукові відносини Бориса Пилиповича з 

професором Хансом Огреном. Ці поїздки я повторив у 2010-2012 роках. Вони 

були за власний рахунок, зате там мені вдалося зробити багато напрацювань. 

Навіть для мене – студента з іншої країни — в інституті був дуже широкий 

доступ до спеціальної літератури, — підкреслює черкащанин. 

Після закінчення ЧНУ Глібу Баришнікову запропонували вступити до 

магістратури Королівського технологічного університету міста Стокгольм, 

але він відмовився.  

— У 2011 році я одружився. До того ж вже вступив до магістратури 

ЧНУ. У 2015 році я закінчив аспірантуру та достроково захистив 

кандидатську дисертацію зі спеціальності «Фізична хімія». На той час я вже 

викладав у виші, був асистентом, допомагав професору читати квантову 

хімію, — зазначає Гліб Баришніков. 

 Молодому вченому запропонували продовжити свою наукову роботу в 

Литві та Данії. А ще прийшов лист від Ханса Огрена, який повідомив, що у 

відділі теоретичної хімії і біології Королівського технологічного 

університету Стокгольма є місце для черкащанина. 

— Я поїхав до Стокгольма. За західними стандартами я маю 5 років для 

постдокторської підготовки. У нас доволі велика наукова група — 40 осіб. Я і 

ще кілька науковців під керівництвом професора Ханса Огрена займаємося 

теоретичною розробкою нових матеріалів для світловипромінюючих діодів. 

Це найсучасніше джерело освітлення, а також невід'ємний компонент 

кожного сучасного смартфона, телевізора чи монітора. Те, що сьогодні йде з 

маркуванням «LED». Винаходимо нові матеріали, щоб здешевити 

технологію, покращити ефективність, яскравість, — пояснює черкащанин. 

Над цими дослідженнями працює інтернаціональна група, долучаються 

інститути різних країн. Зокрема і Національний університет «Львівська 

політехніка». 

Після закінчення свого контракту у 2019 році вчений планує 

повертатися жити до України. 

— Перші два роки жив у Стокгольмі сам, а 4 місяці тому вдалося 

забрати сюди з Черкас родину: дружину і двох дітей. Наразі вони ходять у 

англомовний садочок, але в школу, думаю, підуть уже в Україні, — каже Гліб 

Баришніков. При цьому черкащанин підкреслює, що рівень життя у Швеції 

та культура ставлення до оточуючого середовища не йде у порівняння з 

українськими реаліями. 
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18. Першокурсниця ЧНУ стала призером загальноєвропейських 

змагань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/47574-pershokursnycya-chnu-stala-pryzerom-

zagalnoyevropeyskykh-zmagan.html. – Назва з екрану. – 21.03.2018. 

 Студентка І-В курсу ННІ історії і філософії Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького Мілена Гук виборола ІІ місце у 

загальноєвропейських змаганнях зі спортивних бальних танців, які 

відбувалися 3-4 березня 2018 р. у м. Люблін (Польща). Змагаючись із 

найкращими танцювальними парами Європи у віковій категорії «Молодь (від 

16 і старша)», Мілена здобула срібну нагороду.  

 

19. У Черкасах відбудовуватимуть зруйнований корпус 

університету (відео) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ck.ridna.ua/2018/03/22/u-cherkasah-vidbudovuvatymut-zrujnovanyj-korpus-

universytetu-video/. – Назва з екрану. – 22.03.2018. 

Четвертий, згорілий у квітні 1990 року, корпус національного 

університету ім. Богдана Хмельницького у середмісті Черкас цьогоріч 

розпочнуть відбудовувати. 

Питання відновлення корпусу порушували неодноразово. Втім, через 

відсутність фінансування відбудувати його повністю досі не вдалося. Нині ж 

керівництво вишу направило інвестиційний проект до Міністерства освіти, а 

в бюджеті України 2018 року заклали кошти, необхідні для відбудови 

навчального корпусу, повідомляє «Рось». 

 

20. В ЧНУ освятили Музей українського рушника [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/47573-v-chnu-osvyatyly-

muzey-ukrayinskogo-rushnyka.html. – Назва з екрану. – 23.03.2018.   

 23 березня відбулося освячення Музею українського рушника у ЧНУ 

імені Богдана Хмельницького. Обряд провів настоятель храму святих 

рівноапостольних Кирила й Мефодія протоієрей Андрій Шиманович. 

Отець Андрій порадив студентам ННІ української філології та 

соціальних комунікацій, які були присутні на освяченні музею, не марнувати 

наданий їм час, а наснажуватися книгами, розвиватися, жити по-

справедливості та мудро. Він зауважив, що кожен повинен навчатися, щоб 

потім ці знання передати іншим. Особливо це стосується майбутніх 

педагогів. 

— Знайти себе не можна. Можна тільки створити. Творіть себе, — 

закликав священнослужитель. 

 

 21. Черкаські студенти долучилися до боротьби з корупцією 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/47572-

cherkaski-studenty-doluchylysya-do-borotby-z-korupciyeyu.html. – Назва з 

екрану. – 02.03.2018. 

https://novadoba.com.ua/47574-pershokursnycya-chnu-stala-pryzerom-zagalnoyevropeyskykh-zmagan.html
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 27 березня 2018 року в Черкаському національному університеті імені 

Богдана Хмельницького у межах кампанії «Студенти проти корупції» 

відбулась зустріч із представниками Національного антикорупційного бюро 

України. 

Спікерами заходу стали директор Одеського територіального 

управління НАБУ Володимир Деулін, спеціаліст із інституційного розвитку 

проекту «Прозорість і доброчесність публічного сектору» ПРООН Тетяна 

Гриценко, менеджер навчальної платформи Відкритого офісу НАБУ Яна 

Ризик, прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра та детектив НАБУ. Основними 

темами обговорень були специфіка антикорупційної реформи, система 

роботи антикорупційних органів та особливості діяльності НАБУ як 

антикорупційного правоохоронного органу. 

Зустріч пройшла в інтерактивному та динамічному режимі. Учасники 

мали можливість активно обговорювати порушені проблеми, висловлювати 

свої думки та пропозиції щодо боротьби з корупцією в Україні. 

Під час відеопрезентації структурних підрозділів та функцій НАБУ 

студенти дізналися про сферу діяльності співробітників, конкурсні умови 

працевлаштування на посади детектива та аналітика бюро. Також студентів 

Черкаського національного цікавив розмір заробітної плати детективів 

антикорупційного бюро. 

Під час дискусії студенти ставили запитання про діяльність НАБУ, про 

те, яким чином бюро бореться з корупцією в сфері дорожнього будівництва, 

яким чином детективи визначають корупціонерів, як НАБУ ставиться до 

методів допиту з поліграфом. Цікавим стало запитання про випадки корупції 

в середині антикорупційного бюро. На нього дав відповідь директор 

регіонального управління Володимир Деулін. За його словами, майбутні 

працівники НАБУ проходять ретельну перевірку, яка складається з п’яти 

етапів. 

Експерти також представили резонансні розслідування та затримання 

корупціонерів за сприянням НАБУ. Учасники переглянули короткий 

відеокурс, як необхідно оформлювати та подавати заяви про випадки 

корупції до бюро. 

Студенти, які на думку представників НАБУ були активними під час 

зустрічі та поставили найцікавіші запитання, отримали в подарунок чашки з 

логотипом бюро. 

Серед учасників заходу працівники НАБУ провели анкетування щодо 

обізнаності громадян про діяльність державних антикорупційних структур, а 

також їхньої позиції щодо роботи бюро та довіри до Національного 

антикорупційного бюро України. 

– Ми продовжуємо практику безпосередніх зустрічей студентів із тими 

людьми, які роблять сучасну політику, громадський порядок і ведуть 

боротьбу з корупцією. Коли студент може поставити питання учаснику 

процесу, отримати інформацію з перших вуст, він відчуває себе частиною 
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суспільства та прагне змінити країну на краще, – підсумував перший 

проректор ЧНУ Василь Мойсієнко. 

 

22. Команда ЧНУ-1 перемогла у чемпіонаті Черкас з футзалу серед 

команд ВНЗ ІІІ-ІV р.а [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cherkassy-sport.com/futzal/13878-komanda-chnu-1-peremogla-u-

chempionati-cherkas-z-futzalu-sered-komand-vnz-iii-iv-ra-. – Назва з екрану. – 

28.03.2018. 

Футзалісти першої команди Черкаського національного університету 

стали першими за рахунок результативної гри. 

У церемонії нагородження команди ЧНУ-1 ім. Богдана Хмельницького 

взяли участь: директор департаменту освіти та гуманітарної політики 

Черкаської міської ради Сергій Воронов, президент Асоціації футзалу 

Черкаської області Юрій Гончаров, начальник управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту Ольга Сисоєва, заступник начальника управління - 

начальник відділу фізкультури і спорту Павло Скворцов, заступник 

директора з виховної роботи Черкаського політехнічного технікуму Сергій 

Сердюк. 

 

23. Черкаський національний зібрав науковців із різних областей 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/47571-cherkaskyy-nacionalnyy-zibrav-naukovciv-iz-

riznykh-oblastey-ukrayiny.html. – Назва з екрану. – 29.03.2018. 

29 березня 2018 року в Черкаському національному університеті імені 

Богдана Хмельницького розпочала роботу Міжнародна науково-практична 

конференція «Підготовка фахівців у сфері освіти та освітнього менеджменту: 

європейський вимір». Організатором заходу стали викладачі ЧНУ, зокрема 

навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи ти 

мистецтва.  

Під час офіційного відкриття конференції учасників привітали перший 

заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Віталій 

Коваль, перший проректор Черкаського національного Василь Мойсієнко, 

директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи ти мистецтва Тимофій 

Десятов. 

Василь Мойсієнко у вступному слові зазначив, що подібний захід 

проходить в Черкаському національному не вперше. Особливістю 

конференції є те, що в ній беруть участь знані науковці не лише України, а й 

представники з Туреччини, Вірменії, Польщі. Така співпраця створює 

можливості для міжнаціонального обміну досвідом із підготовки фахівців у 

сфері освіти та освітнього менеджменту. 

— Так як назва конференції має європейський вимір, то Україна має 

черпати усе найкраще з європейських традицій, — зауважив Віталій 

Володимирович. Він подякував Черкаському національному та інституту 

післядипломної освіти за напрацювання методики підвищення кваліфікації як 

http://cherkassy-sport.com/futzal/13878-komanda-chnu-1-peremogla-u-chempionati-cherkas-z-futzalu-sered-komand-vnz-iii-iv-ra-
http://cherkassy-sport.com/futzal/13878-komanda-chnu-1-peremogla-u-chempionati-cherkas-z-futzalu-sered-komand-vnz-iii-iv-ra-
https://novadoba.com.ua/47571-cherkaskyy-nacionalnyy-zibrav-naukovciv-iz-riznykh-oblastey-ukrayiny.html
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вчителів загальноосвітніх шкіл, так і викладачів вищих навчальних закладів. 

У першому чергу, це навчання на сучасному обладнанні, інтерактивні дошки, 

можливість моделювати на комп’ютерах. 

Робота конференції розпочалась із пленарного засідання, участь у 

якому взяли Олександр Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення 

загальної середньої освіти НАПН України; Світлана Сисоєва, доктор 

педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, 

академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН 

України; Ахмет Йилдирим, керівник муніципального управління 

національної освіти м. Ерзінджан; Наталія Чепурна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, ректор Комунального навчального закладу «Черкаський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» 

Черкаської обласної ради. У рамках засідання були висвітлені питання 

управління якістю освіти, компетентності вчителя, післядипломної освіти, 

обговорювалися європейські стандарти університетської автономії. 

Конференція триватиме два дні. Учасники проведуть круглий стіл 

«Забезпечення якості підготовки фахівців у сфері освіти і освітнього 

менеджменту: реалії, тренди та перспективи», а також зачитають доповіді на 

дискусійних сесіях. 

 

24. Команда ЧНУ перемогла в I етапі Студентської баскетбольної 

ліги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/47570-

komanda-chnu-peremogla-v-i-etapi-studentskoyi-basketbolnoyi-ligy.html. – Назва 

з екрану. – 30.03.2018;  

Визначено переможців етапу СБЛУ Таксомбанк у Черкасах 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrbasket.net/news/viznacheno-

peremozhciv-etapu-sblu-taskombank-u-cherkasah. – Назва з екрану;  

У Черкасах визначили переможців регіонального етапу 

Студентської баскетбольної ліги України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://champion.cherkassy.ua/2018/04/02/u-cherkasah-vyznachyly-

peremozhtsiv-regionalnogo-etapu-studentskoi-basketbolnoi-ligy-ukrainy. – Назва 

з екрану. – 02.03.2018.  

Завершився етап Студентської баскетбольної ліги України Таскомбанк 

у Черкаській групі. Команда Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького в черговий раз підтвердила свою високу 

майстерність і впевнено перемогла!  

Другою фінішувала команда ЧДТУ, а третю сходинку посіла збірна 

Уманського національного університету садівництва. 

Команду ЧНУ ім. Б. Хмельницького чекає виступ у ІІ етапі СБЛУ 

Таскомбанк. 
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25. Студентка Черкаського національного стала призером 

Всеукраїнського конкурсу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/47569-studentka-cherkaskogo-nacionalnogo-stala-

pryzerom-vseukrayinskogo-konkursu.html. – Назва з екрану. – 02.04.2018.  

Аліна Насідка, студентка 1 курсу рівня підготовки «Магістр» 

спеціальності «Туризм» навчально-наукового інституту економіки і права 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 

здобула диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Туризм». Презентувала Аліна наукову 

роботу на тему «Оцінка ресурсно-рекреаційного потенціалу Івано-

Франківської області для культурно-пізнавального туризму» в Харківському 

національному економічному університеті ім. С. Кузнеця. З-поміж 23 

найкращих наукових робіт, що було відібрано у І турі, студентка ННІ 

економіки і права здобула 3 місце! 

 

26. Кафедра військової підготовки Черкаського національного 

провела День відкритих дверей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/47568-kafedra-viyskovoyi-pidgotovky-cherkaskogo-

nacionalnogo-provela-den-vidkrytykh-dverey.html. – Назва з екрану. – 

03.04.2018.  

 31 березня у Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького з метою популяризації служби в Збройних силах України та 

навчання на кафедрі військової підготовки проведено День відкритих дверей. 

Студенти, школярі, ліцеїсти та їхні батьки мали можливість ознайомитися зі 

спеціальностями, напрямами підготовки та матеріально-технічною базою 

кафедри.  

Перший проректор університету Василь Мойсієнко та доцент кафедри 

Валерій Монастирський розповіли майбутнім абітурієнтам про умови вступу 

та навчання на кафедрі військової підготовки, про перспективи розвитку 

військовослужбовця, який отримає звання «молодший лейтенант запасу» 

після закінчення навчання, а також про обов’язок офіцерського складу 

Збройних сил України щодо захисту держави. 

Присутні дізналися, що нині навчання на кафедрі здійснюється за 

двома військово-обліковими спеціальностями: «Бойове застосування 

механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів» та «Психологія». 

Термін навчання — 2 роки. 

Перед відвідувачами кафедри виступили учасники АТО — студент 

кафедри військової підготовки Дмитро Котомчанін та працівник 

університету Євген Івко, який захищав Донецький аеропорт. Відповідаючи 

на запитання абітурієнтів, учасники АТО згадували про службу в Збройних 

силах України та закликали молодь навчитися боронити свою Батьківщину 

від зовнішнього ворога. 

Усі бажаючі мали змогу відвідати виставку зразків озброєння, оглянути 

військове екіпірування. Частина відвідувачів Дня відкритих дверей одразу ж 
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вирішили отримати направлення на військово-лікарську комісію та 

готуватися до вступних іспитів. 

 

 27. Студенти і викладачі ЧНУ взяли участь в обговоренні 

економічного майбутнього України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/47567-studenty-i-vykladachi-chnu-vzyaly-

uchast-v-obgovorenni-ekonomichnogo-maybutnogo-ukrayiny.html. – Назва з 

екрану. – 04.04.2018. 

 30 березня 2018 року студенти спеціальності «Менеджмент» ННІ 

економіки та права відвідали у м. Києві конференцію наукової молоді 

«Економічне майбутнє України», організаторами якої стали Українська 

асоціація Римського клубу спільно з Київським міжнародним економічним 

форумом (КМЕФ). 

Студенти і викладачі кафедри менеджменту та економічної безпеки 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

отримали право безкоштовної участі, потрапивши у число переможців 

конкурсу мотиваційних есе, оголошеного ініціаторами проведення 

конференції. 

Конференція «Економічне майбутнє України» об’єднала понад 350 

студентів-економістів і викладачів із провідних університетів з усієї країни і 

була присвячена питанням формування нової економічної політики та 

плеканню підприємництва. 

Привітав учасників Президент Української асоціації Римського клубу 

Віктор Галасюк. У першій частині заходу до слова запрошувались видатні 

науковці із різних країн світу — Андерс Війкман (Швеція), Ерік Райнерт 

(Норвегія), Гаррі Джейкобс (США), які наголошували на необхідності 

екологоорієнтованого економічного розвитку і раціонального використання 

невідновних природних ресурсів.  

У другій і третій частинах виступили ТОП-спікери з України, зокрема, 

народний депутат України Віктор Вовк, перший заступник Міністра 

економіки (2005-2007 рр., 2008-2011 рр., 2012-2014 рр.), заслужений 

економіст України Анатолій Максюта, координатор дискусійного клубу 

«КОЛО», ініціатор проекту «Хартія Майбутнього» Олексій Жмеренецький, 

провідний експерт мозкового центру «CMD-Ukraine» Ігор Гужвата, інші 

видатні постаті сучасності. 

У їх цікавих і змістовних доповідях студенти Черкаського 

національного знайшли підказки, як стати архітекторами кращої економічної 

і соціальної реальності; отримали цінні дороговкази, як саме належить 

об’єднати енергію молоді та досвід минулих поколінь навколо ідей 

збалансованого та соціально орієнтованого економічного розвитку України. 
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 28. Студенти ЧНУ стали учасниками Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Фітнес і рекреація» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://novadoba.com.ua/47591-studenty-chnu-staly-

uchasnykamy-vseukrayinskoyi-studentskoyi-olimpiady-zi-specialnosti-fitnes-i-

rekreaciya.html. – Назва з екрану. – 05.04.2018. 

 28-30 березня студенти навчально-наукового інституту фізичної 

культури, спорту та здоров’я Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького Аліна Довбуш та Денис Піддубний узяли участь у II 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фітнес і 

рекреація», яка проходила в Львові.  

За підсумками олімпіади відзначали учасників, котрі найкраще 

виконали практичне завдання, 10-хвилинне тренування з аеробіки, а також за 

найкраще виконання теоретичного завдання. 

— На цій олімпіаді я був вперше. Можливість узяти участь у цьому 

заході з'явилася в листопаді. Із того часу я почав поступово готуватись до 

олімпіади. Вибирав, який стиль аеробіки найбільше імпонує мені, підбирав 

музику, дивився відеозаписи подібних тренувань. Вдячний викладачу 

кафедри теорії та методики фізичного виховання та спортивних ігор Ользі 

Атамась за допомогу в підготовці виступу, — розповідає Денис Піддубний. 

На цьогорічній олімпіаді Денис отримав відзнаку за краще виконання 

практичного завдання. ЧНУ ім. Б. Хмельницького було нагороджено 

подякою за підготовку команди та її участь в олімпіаді. 

 

29. У Черкаському національному обирали найталановитіших 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/48342-u-

cherkaskomu-nacionalnomu-obyraly-naytalanovytishykh.html. – Назва з екрану. – 

27.04.2018;  

Фіналісти конкурсу «Студентська весна – 2018» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/47639-finalisty-konkursu-

studentska-vesna-2018.html. – Назва з екрану. – 06.04.2018. 

25 квітня в ЧНУ імені Богдана Хмельницького обирали 

найталановитішу молодь. Студенти подали на участь у фестивалі 80 заявок. 

Компетентне журі у складі: Лідія Зайнчківська, народна артистки України, 

лауреат всеукраїнського та міжнародного конкурсу, заступник начальника 

відділу виховної роботи з мистецького напряму; Юлія Нечипоренко, голова 

студентської ради університету, секретар журі; Людмила Солодка, 

начальника відділу виховної роботи; Сніжана Лисенко-Заїка, начальник 

відділу інформації та зв'язків з громадськістю; Олександр Дубина, фронтмен 

гурту «Сонце в кишені»; Ганна Клименко-Синьоок, заступник директора з 

виховної роботи ННІ української філології та соціальних комунікацій; Сергій 

Захарчун, балетмейстер-репетитор народного ансамблю танцю 

«Черкащанка»; Юрій Тулуман, викладач-методист по класу вокалу 

Черкаського музичного училища імені С. С. Гулака-Артемовського обрало 38 

конкурсантів для участі в другому турі «Студентської весни».  

https://novadoba.com.ua/47591-studenty-chnu-staly-uchasnykamy-vseukrayinskoyi-studentskoyi-olimpiady-zi-specialnosti-fitnes-i-rekreaciya.html
https://novadoba.com.ua/47591-studenty-chnu-staly-uchasnykamy-vseukrayinskoyi-studentskoyi-olimpiady-zi-specialnosti-fitnes-i-rekreaciya.html
https://novadoba.com.ua/47591-studenty-chnu-staly-uchasnykamy-vseukrayinskoyi-studentskoyi-olimpiady-zi-specialnosti-fitnes-i-rekreaciya.html
https://novadoba.com.ua/48342-u-cherkaskomu-nacionalnomu-obyraly-naytalanovytishykh.html
https://novadoba.com.ua/48342-u-cherkaskomu-nacionalnomu-obyraly-naytalanovytishykh.html
https://novadoba.com.ua/47639-finalisty-konkursu-studentska-vesna-2018.html
https://novadoba.com.ua/47639-finalisty-konkursu-studentska-vesna-2018.html
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Солісти та ансамблі показали високу мистецьку майстерність та 

підготовку до концерту. Перемогу та диплом першого ступеня в жанрі вокал 

здобула Анна Лисенко, студентка психологічного факультету з піснею 

«Criminal». Друге місце посіли тріо Олега Шаповала, Віталія Шаповала, 

Антона Данченко, представників ФОТІУС. Третім в жанрі вокал став гурт 

«Серця трьох» у складі студенток ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи 

та мистецтва Мар'ї Бровченко, Дарини Ткач, Юлії Олексієнко, Анжели 

Павленко, Валентини Бондаренко, Вікторії Хандюк, Тетяни Заїки, Олени 

Макаренко, Ольги Білохи та Юлії Володько. Перше місце в хореографії 

розділили відразу два учасники Яна Ткачова, студентка ННІ фізичної 

культури, спорту та здоров’я і дует студентів психологічного факультету 

Юрія Руденко та Олександри Добрянської. «Срібло» в цій номінації здобули 

студенти ННІ економіки і права Марія Середа та Артем Іщенко, «бронзу» 

отримав колектив студенток ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я Рити 

Добровольської, Діани Добровольської, Стефанії Рудник.  

В інструментальному жанрі диплом першого ступеня завоювала 

студентка ННІ природничих наук Галина Бойко з авторською композицією 

на фортепіано. Друге місце посів Ян Бацман, студент ННІ інформаційних та 

освітніх технологій. Студенти ННІ історії і філософії Валерій Гуков і Роман 

Вишемірський стали третіми. 

Цьогорічний фестиваль не зміг у трьох жанрах вмістити все розмаїття 

студентських талантів, тому окремі номінації були присуджені в 

оригінальному жанрі. «Акробатичний етюд» студентів ННІ фізичної 

культури, спорту і здоров’я Станіслава Павленко, Єлизавети Смолової, 

Катерини Смолової підкорив членів журі й отримав «золото» фестивалю. 

Диплом другого ступеня отримала Анастасія Бринько, студентка ННІ 

іноземних мов. Студенти ННЦ «Інститут міжнародної освіти» Cарфо Квасі / 

Sarfo Kwasi , Енеже Чігозі Франціс / Eneje Chigozie Francis, Асамоах 

Джефтхах Кванс /Asamoah Jephtah Quansah, Раімі Абдул Акім / Raimi Abdoul 

Akim стали третіми. Вірш В. Сосюри «Люблю весну» в їхньому виконанні 

сподобався усім присутнім.  

Особливий приз гран-прі, який цього року визначали глядачі, здобув 

Абоаджі Самуель студент ННЦ «Інститут міжнародної освіти». Його танець 

в стилі «elektrodance» під пісню співачки Альоша «Калина» підкорив 

публіку. Приз глядацьких симпатій завоював Руслан Дзюба, студент ННІ 

природничих наук. Дует «DoubleLucky» Руслана Билина та Ольги 

Майбороди виконав власний кавер на пісню «Троль» і отримав відзнаку «За 

волю до перемоги». За оригінальне втілення творчого задуму відзначили гурт 

«Овертон» у складі Наталії Зінченко (ННІ української філології та 

соціальних комунікацій), Тетяни Воропай (ННІ іноземних мов), Сергія 

Палаш (ФОТІУС), Назара Волинця (ННІ економіки і права). Студентка ННІ 

економіки і права Анна Пономаренко отримала диплом за краще виконання 

патріотичної пісні. За емоційне наповнення та сценічну майстерність 
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нагородили Анну Петровську, студентку ННІ української філології та 

соціальних комунікацій. 

Представниці Черкаського обласного відділення Всеукраїнської 

громадської організації «Союз українок», яка стала спонсором 

університетського фестивалю, обрали своїх фаворитів та нагородили 

пам’ятними подарунками. Симпатію спонсора здобули Анна Пономаренко 

(ННІ економіки і права) та Дарія Криса (ННІ педагогічної освіти, соціальної 

роботи та мистецтва). Спонсорами «Студентської весни» також стали салон 

краси «ЄВА», кафе «Fika», SPA-Комплекс «СЛОН». Подарунки від них 

отримали Анжела Куцеконь (ННІ економіки і права), Ольга Шевченко (ННІ 

педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва), гурт «Overtone» та 

Анна Петровська.  

Профком Черкаського національного подарував усім конкурсантам 

квитки до кінотеатру на будь-який фільм. Усі учасники від студентської ради 

ЧНУ отримали солодкі подарунки. 

ІІІ мистецький фестиваль «Студентська весна – 2018» зібрав яскраві 

позитивні емоції. Глядачі отримали естетичне задоволення від перегляду 

номерів, а учасники конкурсу довели, що в Черкаському національному 

найталановитіші студенти. 

 

30. Студентка ЧНУ перемогла в Усеукраїнській олімпіаді з 

журналістики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://novadoba.com.ua/47647-studentka-chnu-peremogla-v-useukrayinskiy-

olimpiadi-z-zhurnalistyky.html. – Назва з екрану. – 06.04.2018. 

Студентка 3 курсу Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького перемогла в Усеукраїнській олімпіаді із 

журналістики. Про це «Нова Доба» дізналася з «Фейсбук» завідувачки 

кафедри журналістики, реклами і PR-технологій Тетяни Бондаренко. 

Тетяна Недбайло посіла третє місце другого етапу Всеукраїнської 

олімпіади із журналістики. Також відзначили грамотою студента 4 курсу 

ЧНУ Максима Максьому. 

 

31. Молодого науковця черкаського вишу нагородять грамотою НАН 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zmi.ck.ua/cherkassy/molodogo-uchenogo-cherkaskogo-vishu-nagorodyat-

gramotoyu-nan-ukrani.html. – Назва з екрану. – 09.04.2018. 

Богдан Тимошенко, студент 4 курсу ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

спеціальності «Математика» отримав грамоту за наукову роботу в межах 

конкурсу, проведеного у 2017 році Національною академією наук України.  

За підсумками конкурсу, Богдана нагородять за написання наукової 

 роботи  «Метод апріорних оцінок у теорії інтегральних нерівностей», 

презентовану у Відділенні механіки. Нагородження учасників конкурсу 

відбудеться 25 квітня на загальних зборах Відділення механіки НАН 

України. 

http://novadoba.com.ua/47647-studentka-chnu-peremogla-v-useukrayinskiy-olimpiadi-z-zhurnalistyky.html
http://novadoba.com.ua/47647-studentka-chnu-peremogla-v-useukrayinskiy-olimpiadi-z-zhurnalistyky.html
http://novadoba.com.ua/
https://www.facebook.com/tet.bondarenko?hc_ref=ARShGKFbUvGFjd2m_Zf3LJPpD61Y3m6prVsUKe6QWfVdvFR18gEZL7l4XX4ZHG99JQw
http://zmi.ck.ua/cherkassy/molodogo-uchenogo-cherkaskogo-vishu-nagorodyat-gramotoyu-nan-ukrani.html
http://zmi.ck.ua/cherkassy/molodogo-uchenogo-cherkaskogo-vishu-nagorodyat-gramotoyu-nan-ukrani.html
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32. У черкаському виші уклали угоду про міжнародну співпрацю у 

сфері психології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/47708-u-cherkaskomu-vyshi-uklaly-ugodu-pro-

mizhnarodnu-spivpracyu-u-sferi-psykhologiyi.html. – Назва з екрану. – 

10.04.2018. 

6 квітня перший проректор Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького професор Василь Мойсієнко, директор 

Медичного центру Надії Бурмаки, кандидат психологічних наук Інна 

Григанська та голова громадської організації «Ukraine and Ukrainians Abroad» 

професор Надія Бурмака уклали тристоронню угоду про співпрацю між 

Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, 

Медичним Центром Надії Бурмаки та громадською організацією «Ukraine 

and Ukrainіans Abroad». 

Сторони визначили взаємообов'язки зі спільної організації науково-

дослідної роботи, її аналізу, узагальнення, впровадження в практичну 

діяльність та розповсюдження через вітчизняні та іноземні друковані 

видання. Передбачається організація та участь у вітчизняних та зарубіжних 

семінарах, конференціях, симпозіумах та інших аналогічних за цільовою 

спрямованістю наукових заходах. 

Окреслено шляхи вдосконалення забезпечення психологічною 

допомогою населення через більш ефективне використання матеріальних, 

кадрових, фінансових ресурсів та наукового потенціалу університету, 

зокрема, психологічного факультету, Медичного центру та організації 

«Ukraine and Ukrainians Abroad».  

 

33. Черкаський національний серед призерів міського 

Великоднього фестивалю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/47733-cherkaskyy-nacionalnyy-sered-pryzeriv-

miskogo-velykodnogo-festyvalyu.html. – Назва з екрану. – 10.04.2018 

Студенти кафедри образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва розробили декілька ескізів до писанки, серед яких був обраний 

варіант студентки 2 курсу Олени Пилипенко. До створення саме такої 

композиції юну художницю надихнула українська народна казка «Яйце-

Райце». 

Персонажі, що ожили на писанці, символізують багатство земних 

надр, традиційні знаки нагадують про колообіг життя та активну енергію, а 

теплі кольори налаштовують на приємні відчуття. Такий арт-об`єкт - це не 

лише змога художника виразити власні почуття та думки, але синтезувати 

традиційні та сучасні форми рідної культури. 

Виконана із творчою наснагою та натхненням, писанка Черкаського 

національного отримала відзнаку фестивалю у номінації «Міфологічність».  

 

 

https://novadoba.com.ua/47708-u-cherkaskomu-vyshi-uklaly-ugodu-pro-mizhnarodnu-spivpracyu-u-sferi-psykhologiyi.html
https://novadoba.com.ua/47708-u-cherkaskomu-vyshi-uklaly-ugodu-pro-mizhnarodnu-spivpracyu-u-sferi-psykhologiyi.html
https://novadoba.com.ua/47733-cherkaskyy-nacionalnyy-sered-pryzeriv-miskogo-velykodnogo-festyvalyu.html
https://novadoba.com.ua/47733-cherkaskyy-nacionalnyy-sered-pryzeriv-miskogo-velykodnogo-festyvalyu.html
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34. Черкаським ВНЗ перепало понад 1, 7 тис.  місць держзамовлення 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dr.ck.ua/cherkaskym-vnz-

perepalo-ponad-17-tys-misc-derzhzamovlennya. – Назва з екрану. – 

13.04.2018.  

Міністерство освіти і науки України погодило максимальні обсяги 

державного замовлення на прийом до закладів вищої освіти у 2018 році. 

Відповідний документ розміщено на сайті Міносвіти. 

Так, на Черкащині абітурієнти зможуть претендувати на такі місця 

держзамовлення: Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького матиме 511 місць державного замовлення, Черкаський 

державний технологічний університет — 496, Уманський національний 

університет садівництва — 387, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини — 342. 

 

35. ЧНУ додав дев’ять позицій у рейтингу українських вишів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ck.ridna.ua/2018/04/13/chnu-

dodav-9-pozytsij-u-rejtynhu-ukrajinskyh-vyshiv/. – Назва з екрану. – 13.04.2018; 

 Черкаський виш потрапив до ТОП-20 за результативністю 

наукової діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskiy-vish-potrapiv-do-top-20-za-rezultativnstyu-

naukovo-dyalnost.html. –  Назва з екрану;  

ЧНУ – 15-ий в Україні за показниками Scopus 2018 року Джерело: 

cdu. edu. ua. Сайт Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://progolovne.ck.ua/chnu-15-yj-v-ukrajini-za-pokaznykamy-scopus-2018-roku-

dzherelo-cdu-edu-ua-sajt-cherkaskoho-natsionalnoho-universytetu-imeni-

bohdana-hmelnytskoho/. – Назва з екрану. – 17.04.2018. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

посів 15 місце у рейтингу Scopus 2018 (+9 позицій у порівнянні з 2017 

роком). Про це повідомив проректор ЧНУ Василь Мойсієнко. До першої 

сотні рейтингу Scopus 2018 увійшов Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини – 77 місце (-21). Черкаський державний 

технологічний університет опинився на 117 місці ( – 17), а Уманський 

національний університет садівництва 136 ( -17). Інші заклади вищої освіти 

Черкащини не були представлені в рейтингу Scopus 2018. 

Принагідно варто зазначити, що Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького став одним із 16-ти українських вищих 

навчальних закладів України, які в 2018 році увійшли до рейтингу QS 

Quacquarelli Symonds. 

 

36. Математика ЧНУ відзначили на Всеукраїнському конкурсі 

наукових робіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pres-

centr.ck.ua/tape/70273/ . – Назва з екрану. – 07.05.2018. 

http://dr.ck.ua/cherkaskym-vnz-perepalo-ponad-17-tys-misc-derzhzamovlennya
http://dr.ck.ua/cherkaskym-vnz-perepalo-ponad-17-tys-misc-derzhzamovlennya
http://ck.ridna.ua/2018/04/13/chnu-dodav-9-pozytsij-u-rejtynhu-ukrajinskyh-vyshiv/
http://ck.ridna.ua/2018/04/13/chnu-dodav-9-pozytsij-u-rejtynhu-ukrajinskyh-vyshiv/
http://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskiy-vish-potrapiv-do-top-20-za-rezultativnstyu-naukovo-dyalnost.html
http://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskiy-vish-potrapiv-do-top-20-za-rezultativnstyu-naukovo-dyalnost.html
http://progolovne.ck.ua/chnu-15-yj-v-ukrajini-za-pokaznykamy-scopus-2018-roku-dzherelo-cdu-edu-ua-sajt-cherkaskoho-natsionalnoho-universytetu-imeni-bohdana-hmelnytskoho/
http://progolovne.ck.ua/chnu-15-yj-v-ukrajini-za-pokaznykamy-scopus-2018-roku-dzherelo-cdu-edu-ua-sajt-cherkaskoho-natsionalnoho-universytetu-imeni-bohdana-hmelnytskoho/
http://progolovne.ck.ua/chnu-15-yj-v-ukrajini-za-pokaznykamy-scopus-2018-roku-dzherelo-cdu-edu-ua-sajt-cherkaskoho-natsionalnoho-universytetu-imeni-bohdana-hmelnytskoho/
https://www.facebook.com/moysiyenko?hc_ref=ARRgjscDN27K69p3E58CFl2QWM1SBmW2oICQObdLfg0bFQ5uVYMrx80d4KWAcRgnUu4&fref=nf
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25 квітня на механіко-математичному факультеті Львівського 

національного університету імені Івана Франка відбулося підсумкове 

засідання Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із спеціальностей 

«Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)».  

Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування 65 студентських 

наукових робіт, які надійшли з 35 вищих навчальних закладів України. На 

підсумковій науково-практичній конференції, яка відбулася у Львівському 

університеті, молоді знавці математики виголосили 24 наукові доповіді. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

представив студент 4 курсу Навчально-наукового інституту інформаційних 

та освітніх технологій Богдан Тимошенко, науковий керівник якого Віталій 

Слинько. 

Робота студента «Метод апріорних оцінок у теорії диференціальних 

нерівностей» за рішенням галузевої конкурсної комісії отримала диплом 

третього ступеня. 

 

37. Черкаський математик працює у міжнародному проекті з 

автоматичного керування об’єктами [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://infomist.ck.ua/cherkaskyj-matematyk-pratsyuye-u-izhnarodnomu-

proekti-z-avtomatychnogo-keruvannya-ob-yektamy/. – Назва з екрану. – 

17.04.2018. 

Старший викладач кафедри алгебри та математичного аналізу 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

Сергій Бабенко повернувся з наукового стажування у Франції, де він 

працював над науковим проектом CFNES (Communication and fault detection 

of networked systems using time scale theory) за запрошенням Мохамеда 

Джемая (Mohamed Djemai), професора відділу автоматизації та керування 

Лабораторії промислових і за участі людини систем автоматичного 

керування, машинобудування та інформатики (LAMIH). 

 Лабораторія є підрозділом Університету Валенсьєна і Ено-Камбрезі 

(Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis), який знаходиться у 

невеличкому місті Валенсьєн на півночі Франції. Цей університет входить до 

університетської спілки «Лільський університет». В інститутах та 

факультетах університету навчається близько 11 тисяч студентів. Основні 

напрямки досліджень, які проводяться в лабораторії, пов’язані з розробкою 

систем автоматичного керування для автомобілебудування, літакобудування, 

медичної галузі тощо. Сергій Віталійович працював над розв’язанням задачі 

про побудову такого автоматичного керування системою багатьох рухомих 

об’єктів, яке б забезпечувало узгоджений рух всіх об’єктів слідом за деяким 

лідером (leader-follower consensus problem). При цьому не всі об’єкти мають 

знати про стан лідера: деякі можуть отримувати тільки інформацію про стани 

своїх сусідів. Подібні задачі виникають у робототехніці, коли в групі роботів 

оператором здійснюється керування одним роботом-лідером, а решту роботів 

треба «навчити» рухатися автоматично за лідером (лідер може бути і 

https://infomist.ck.ua/cherkaskyj-matematyk-pratsyuye-u-izhnarodnomu-proekti-z-avtomatychnogo-keruvannya-ob-yektamy/
https://infomist.ck.ua/cherkaskyj-matematyk-pratsyuye-u-izhnarodnomu-proekti-z-avtomatychnogo-keruvannya-ob-yektamy/
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віртуальним). Під час стажування Сергій Бабенко взяв участь у 20-му 

світовому конгресі Міжнародної федерації автоматичного керування IFAC-

2017 в Тулузі (Франція), де познайомився з провідними спеціалістами в 

галузі теорії керування.  

За результатами роботи в LAMIH Сергієм Бабенком у співавторстві з 

французькими колегами було подано до друку дві статті в провідні наукові 

журнали в галузі теорії керування: Automatica та International Journal of 

Robust and Nonlinear Control. Також результати досліджень доповідалися на 

семінарі «Hybrid Dynamical Systems» в Університеті імені П’єра і Марії Кюрі 

(11 січня 2018 р., Париж, Франція). 

 

38. Відкриття оновленого спортивного залу відзначили флешмобом 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cherkassy-

sport.com/another/14046-vidkryttja-onovlenogo-sportyvnogo-zalu-vidznachyly-

fleshmobom. – Назва з екрану. – 18.04.2018. 

У навчально-науковому інституті фізичної культури, спорту і здоров’я 

ЧНУ ім. Богдана Хмельницького відбулася знакова подія. Цікаво, що 

капітальний ремонт у залі не проводився 66 років. Тому студенти і викладачі 

інституту відзначили цю подію флешмобом. 

На відкриття завітали: ректор Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького Олександр Володимирович Черевко, 

проректор з адміністративно-господарської діяльності Удовенко Юрій 

Григорович. 

— Ми вдячні керівництву університету, і зокрема, ректорові 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

Олександру Черевку за те, що в такий непростий час знайшли можливість 

відремонтувати зал, за те, що нині завершується будівництво ігрового 

майданчика. У майбутньому оновимо наш зал силової підготовки. Усе це 

дасть нашому інституту можливість готувати висококласних фахівців, а 

також проводити змагання міського та обласного рівнів, — сказав директор 

навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я Леонід 

Нечипоренко. 

— Важливо виконувати власні обіцянки, — зізнався Олександр 

Черевко. — Свого часу я пообіцяв, що буде відремонтовано актову залу в 

навчальному корпусі № 3 — і нині ми маємо гарну осучаснену залу. А 

сьогодні мені особливо приємно відкривати оновлений спортзал, адже в 

нашому інституті навчаються надзвичайно талановиті студенти, які 

перемагають у всеукраїнських та всесвітніх змаганнях, прославляють наш 

університет. Черкаський національний постійно оновлюється, 

відремонтовано центральні входи в двох навчальних корпусах, розпочато 

відбудову пошкодженого пожежею навчального корпусу № 4. І ми 

продовжуватимемо цю роботу, оновимо навчальний корпус № 2, щоб вам тут 

було комфортно навчатися і працювати! 

http://cherkassy-sport.com/another/14046-vidkryttja-onovlenogo-sportyvnogo-zalu-vidznachyly-fleshmobom
http://cherkassy-sport.com/another/14046-vidkryttja-onovlenogo-sportyvnogo-zalu-vidznachyly-fleshmobom
http://cherkassy-sport.com/another/14046-vidkryttja-onovlenogo-sportyvnogo-zalu-vidznachyly-fleshmobom
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Представники студентської ради інституту щиро подякували всім, хто 

доклав зусиль для відновлення спортивного залу: керівництву університету, 

директору інституту, будівельній бригаді навчального закладу, фахівцеві ННІ 

фізичної культури, спорту і здоров’я Анатолію Висоцькому, який керував 

відновлювальними роботами, а також всім студентам та викладачам. А 

веселий студентський флешмоб від найспортивнішого інституту додав усім 

оптимізму й гарного настрою. 

 

39. Про плагіат говорили в Черкаському національному 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novadoba.com.ua/48074-pro-

plagiat-govoryly-v-cherkaskomu-nacionalnomu.html/ –  Назва з екрану. – 

20.04.2018. 

18 квітня Центром інтелектуальної власності, інноватики та управління 

проектами Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького на базі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України був 

проведений тренінг із питань академічної доброчесності та авторського 

права.  

Тренінг провели представники Центру і кафедри інтелектуальної 

власності та цивільно-правових дисциплін ЧНУ ім. Б.Хмельницького. У 

спільному заході взяли участь магістри права інтелектуальної власності. 

Серед питань і проблем, про які йшлося на тренінгу, були академічна 

доброчесність, службові твори як об'єкти права інтелектуальної власності. 

Правники з ЧНУ зробили огляд судової практики з питань авторського права 

та плагіату, провели майстер-класи з оформлення заявок для отримання 

авторського свідоцтва на об'єкт інтелектуальної власності та авторського 

свідоцтва на комп'ютерну програму. 

Учасники отримали відповіді на питання щодо порушень 

доброчесності, щодо відповідальності за порушення у сфері авторського 

права, внутрішніх положень та актів вищих навчальних закладів, що 

регулюють питання академічної доброчесності. 

Серію просвітницьких заходів науковці Черкаського національного 

проводять щороку. Приурочують їх до Міжнародного дня інтелектуальної 

власності, який у світі відзначають 26 квітня. 23 квітня круглий стіл «Тренінг 

із питань академічної доброчесності та авторського права» відбудеться і в 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького.  

40. Закарпатський письменник зустрівся зі студентами та 

викладачами ЧНУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pres-

centr.ck.ua/tape/70012/. – Назва з екрану. – 23.04.2018. 

Із зустрічі зі студентами й викладачами Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького розпочався Черкаський 

книжковий фестиваль для письменника і видавця Мирослава Дочинця. 

Прозаїк, філософ і публіцист приїхав до Шевченкового краю вже вдруге. 

http://novadoba.com.ua/48074-pro-plagiat-govoryly-v-cherkaskomu-nacionalnomu.html/
http://novadoba.com.ua/48074-pro-plagiat-govoryly-v-cherkaskomu-nacionalnomu.html/
http://pres-centr.ck.ua/tape/70012/
http://pres-centr.ck.ua/tape/70012/
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Торік він відгукнувся на запрошення ректора ЧНУ ім. Б. Хмельницького і 

відвідав Черкащину. Цьогоріч він охоче приїхав удруге. 

На зустріч зібралися шанувальники творчості закарпатського 

письменника — майбутні педагоги, психологи, філологи, викладачі 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Представив гостя ректор ЧНУ Олександр Черевко. Він нагадав, що 

популярний український автор став лауреатом Шевченківської премії, 

багатьох інших престижних нагород. Сам Олександр Володимирович є 

шанувальником творчості Мирослава Івановича і постійно черпає в його 

книгах життєву мудрість. Гість поділився своїми філософськими 

міркуваннями про сенс життя, про взаємини людини з навколишнім світом. 

Про все це йдеться в його творах, а їх написано вже понад двадцять. 

Передусім романів та новел. Серед найбільш популярних — заповіт 

карпатського мудреця «Многії літа. Благії літа. Заповіді 104-річного Андрія 

Ворона — як жити довго в щасті і радості» та «Горянин. Води Господніх 

русел». 

— Наші люди чекають мудреця, проповідника, якому вони повірять. 

Тому твори, в яких йдеться про Андрія Ворона, так полюбилися читачам, — 

так пояснює успіх книги сам автор. За словами Мирослава Дочинця, навіть 

японці їх вивчають, відшукавши в філософії Андрія Ворона паралелі з дзен-

буддизмом. Письменник поділився з молодою аудиторією спогадами про 

своє журналістське минуле та творчими планами. Відкрив секрет, що 

виникла ідея екранізувати книгу «Світован». Наразі ведуться перемовини 

стосовно написання сценарію. 

Після зустрічі всі охочі придбали книги Мирослава Дочинця та 

отримали від письменника автограф. Найбільшої популярності серед 

присутніх набуло видання «Світло семи днів». 

 

41. У Черкаському національному – новий напрям підготовки 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/48208-u-

cherkaskomu-nacionalnomu-novyy-napryam-pidgotovky.html. – Назва з екрану. – 

24.04.2018. 

З 17 по 19 квітня в навчально-науковому інституті економіки і права 

ЧНУ імені Б. Хмельницького працювала експертна комісія Міністерства 

освіти і науки України з підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 

«Облік і аудит» (спеціальність «Облік і оподаткування»). 

У складі експертної комісії, згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України працювали Микола Бондар, декан факультету обліку та 

податкового менеджменту Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

доктор економічних наук, професор, голова комісії; Оксана Артюх, доцент 

кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Одеського національного 

економічного університету, кандидат економічних наук. 
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Члени комісії відвідали кафедри університету, які залучені до 

підготовки фахівців, а також наукові та навчально-допоміжні підрозділи. 

Експертна комісія ознайомилася з поданими документами та матеріалами 

про діяльність закладу. 

Провідні фахівці в галузі бухгалтерського обліку і оподаткування 

поділилися досвідом та надали важливі рекомендації щодо подальшого 

розвитку спеціальності. Під час проведення експертизи були налагоджені 

зв’язки між Черкаським національним університетом імені Богдана 

Хмельницького та структурними підрозділами провідних економічних 

навчальних закладів. 

У результаті перевірки комісія встановила, що Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького спроможний 

надавати освітні послуги з підготовки бакалаврів з напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» (071 «Облік і оподаткування») з ліцензійним 

обсягом 40 осіб денної форми і 40 осіб заочної форм навчання.  

 

42. В ЧНУ відбулася конференція молодих учених [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/48270-v-chnu-vidbulasya-

konferenciya-molodykh-uchenykh.html. – Назва з екрану. – 26.04.2018. 

19-20 квітня двері Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького гостинно відчинилися для учасників ХХ щорічної 

Всеукраїнської конференції молодих учених «Актуальні проблеми 

природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених», яку 

організатори тепло іменують «Родзинкою».  

Цьогоріч традиційна наукова подія об’єднала студентів, аспірантів, 

викладачів з України, Узбекистану, Республіки Білорусь, Республіки 

Молдова, Туркменістану, Китайської Народної Республіки, Туреччини, Італії. 

У вітальному слові проректор із наукової, міжнародної та інноваційної 

діяльності професор Сергій Корновенко підкреслив, що цьогоріч інтерес до 

«Родзинки» спостерігається і з боку шкільних закладів. Кілька робіт 

надійшли до організаторів зі Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 7 і Черкаського фізико-математичного ліцею. «Отже, можемо 

впевнено стверджувати — наука молодшає!» — відзначив Сергій 

Валерійович. 

На пленарному засіданні своїм досвідом у науковій царині з молодими 

дослідниками поділились учені зі світовими іменами. Професор кафедри 

фізики, доктор фізико-математичних наук, професор Андрій Гусак 

розмірковував на тему, чому в Україні немає Нобелівських лауреатів і давав 

молодим ученим поради, як досягти висот у науці та отримати визнання. 

Гість із Німеччини, професор Мюнстерського університету Лінгард 

Легенгаузен розповів про особливості розвитку Німеччини до і після виборів. 

Професор кафедри хімії та наноматеріалознавства, заслужений діяч науки і 

техніки України, доктор хімічних наук Борис Мінаєв розкрив таємниці 

молекулярного кисню і клітинного дихання. Професор кафедри археології та 

https://novadoba.com.ua/48270-v-chnu-vidbulasya-konferenciya-molodykh-uchenykh.html
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спеціальних галузей історичної науки, дійсний член Української академії 

історичних наук, доктор історичних наук Чабан Анатолій Юзефович 

запропонував аудиторії виступ на тему: «Цивілізаційний вибір України: шлях 

до Європи». Від студентської спільноти із доповіддю 

«BriefHistoryofCoteD’ivoire (ІvoryСoast) — theLandofIvory» виступив Раімі 

Абдул Акім. 

За 20 років проведення конференції виокремилася значна кількість 

напрямів роботи секційних засідань. У 2018 році молодими науковцями 

порушувались актуальні питання, що стосуються розвитку гуманітарних, 

природничих, філологічних наук, психології і педагогіки, державного 

управління, менеджменту, економічної безпеки, туризму, правознавства, 

історії і філософії, образотворчого мистецтва, фізичної культури і спорту 

тощо. 

Серед постійних учасників заходу впродовж останніх років були такі 

заклади вищої освіти України, як Кременчуцький національний університет 

ім. М. Остроградського, Автотранспортний коледж ДВНЗ «Криворізький 

національний університет», Вінницький державний педагогічний університет 

ім. М. Коцюбинського, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля НУЦЗУ, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія», Східноєвропейський університет економіки і 

менеджменту, Київський національний лінгвістичний університет, 

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. У 

2018 році цей перелік поповнили: Полтавський юридичний коледж 

Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, Київський 

національний університет технологій та дизайну, Черкаська філія ПВНЗ 

«Європейський університет», Полтавський національний педагогічний 

університет ім. В. Г. Короленка, Золотоніський коледж ветеринарної 

медицини Білоцерківського національного аграрного університету, 

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Уманський 

національний університет садівництва, Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу, Інститут сорбції та проблем ендоекології 

НАН України, Київський національний торговельно-економічний 

університет, ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».  

Як зазначив ректор Черкаського національного Олександр Черевко, 

Родзинка-2018 — це 547 учасників, понад 1000 сторінок досліджень, 

опублікованих за 5 науковими напрямами: «Психолого-педагогічні науки», 

«Природничо-математичні та комп’ютерні науки», «Філологічні науки. 

Соціальні комунікації», «Історія. Філософія», «Юридичні науки. 

Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки. 

Економіка, підприємництво, туризм, менеджмент», 34 секції для доповідачів, 

які одночасно проходили в усіх корпусах Черкаського національного 

університету. 

Нагадуємо, щорічно Рада молодих учених запрошує до участі в 

конференції «Родзинка» студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, 
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молодих науковців віком до 35 років, докторантів та докторів наук віком до 

40 років, чия діяльність стосується тематики конференції. 

 

43. Черкаські студенти стажувалися в Польщі [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/48415-cherkaski-studenty-

stazhuvalysya-v-polschi.html. – Назва з екрану. – 02.05.2018. 

На початку березня студенти Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького поїхали на тримісячне стажування в Академію 

ім. Яна Длугоша у м. Ченстохова, Польща. Стажування відбувається в рамках 

угоди про співпрацю між Черкаським національним університетом та 

Академією ім. Я. Длугоша.  

Предмети, що вивчають студенти, включають як лабораторні, так і 

практичні заняття. Після повернення до Черкас, студентам будуть 

перезараховані навчальні дисципліни, що вони опанували в Польщі, 

відповідно до норм Європейської кредитно-трансферної системи навчання. 

 

44. Черкаські студентки стали призерами Всеукраїнської олімпіади 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/48449-

cherkaski-studentky-staly-pryzeramy-vseukrayinskoyi-olimpiady.html. –  Назва з 

екрану. – 03.05.2018. 

18-20 квітня 2018 року в Університеті імені Альфреда Нобеля м. 

Дніпро проходив II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Облік і оподаткування» серед студентів вищих навчальних 

закладів III-IV рівнів акредитації. Представники 60 вищих навчальних 

закладів з різних регіонів України — усього понад 100 студентів різних 

курсів облікових спеціальностей — змагалися за перемогу. Участь в 

олімпіаді взяли студентки 4 курсу спеціальності «Облік і оподаткування» 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

Євгенія Троценко та Ірина Кущ.  

Олімпіада складалася з двох частин: письмової конкурсної роботи та 

комп'ютерного тестування з чотирьох дисциплін: «Фінансовий облік», 

«Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності» та «Аудит». 

Оцінювало знання учасників журі, до складу якого увійшли експерти в 

області обліку і аудиту з провідних вузів України: Тернопільського 

національного економічного університету, Національного університету 

“Львівська політехніка», Донецького національного університету імені 

Василя Стуса, КНТЕУ та інших.  

Ірина Кущ за свої знання отримала перемогу в номінації «Знавець 

фінансового обліку», Євгенія Троценко проявила себе, як знавець з обліку та 

аудиту й отримала подяку у номінації «Знавець аудиту». 
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45. Черкаська викладачка переймала досвід у корейців [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/48453-cherkaska-

vykladachka-pereymala-dosvid-u-koreyciv.html. – Назва з екрану. – 03.05.2018. 

24 квітня 2018 року в Києві у конгрес-холі Mercure Kyiv Congress 

відбувся Всеукраїнський відкритий форум лідерів освіти «MIND 

EDUCATIONLE ADERS FORUM 2018, досвід Республіки Корея» за 

інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, за підтримки 

Міністерства юстиції України. На форумі була присутня кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту 

ННІ права і економіки Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького Анжела Гриліцька.  

Учасниками форуму стати Голови обласних державних адміністрацій, 

голови міських рад, представники Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства юстиції України та Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, посли та консули, представники International Mind 

Education Institute, представники бізнесу, керівники закладів освіти та їх 

заступники, проректори та викладачі.  

Під час форуму учасникам розповіли як розвивати креативне та творче 

мислення у студентів, а також як навчити їх будувати професійний діалог. 

Відбулася презентація програми розвитку інноваційного мислення від 

International Mind Education Institute – офіційно зареєстрованого 

Міжнародного інституту розвитку інтелекту (Республіка Корея), який 

визнаний найкращим інститутом розвитку креативного та інноваційного 

мислення у сучасної молоді.  

Під час доповідей висвітлили базові параметри організації взаємодії 

викладача та студентів, що сприяють плідному формуванню креативного 

мислення та всебічному розвитку особистості майбутнього професіонала. 

 

46. Науковець ЧНУ долучається до реформування освіти України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/48451-

naukovec-chnu-doluchayetsya-do-reformuvannya-osvity-ukrayiny.html. – Назва з 

екрану. – 04.05.2018. 

Аспірантка Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Леся Хлипавка разом із українськими науковцями реформує 

освіту України. Вона навчає учнів створювати інформаційні запити, писати 

статті у Вікіпедію, знімати відеоролики для YouTube та розбиратися у 

сімейному бюджеті.  

Аспірантка стала співавтором програми інтегрованого курсу з історії 

для 10–11 класів «Історія: Україна і світ» та є одним із шістьох авторів 

підручника для 10 класу «Громадянська освіта».  

«Типовий навчальний план говорить, що вчитель може обрати дітям 

окремі курси: світова історія та історія України, або інтегрований курс 

«Історія: Україна і світ». Ми вже знайшли 10 шкіл в Україні, де вчителі 

пілотують цей курс без спеціальних підручників. Педагоги самі підбирають 
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матеріали з підручників по історії України та світовій історії. Ми їм надали 

методичні розробки для цього», – каже Леся Хлипавка.  

Вона переконана, що зараз є необхідність об’єднати історичні курси в 

один. «Дитина має отримати у школі практичні знання, які вона зможе 

застосувати у житті. Що ж до теорії, то це формує в учня цілісну картину 

світу. Викладання історії України разом зі світовою історією – показує, як 

саме події в нашій країні інтегровані в світові процеси. Взагалі історія – це та 

наука, що розвиває уяву дитини. Вона вчить людину сумніватися, а сумнів – 

засторога від ностальгії. Наприклад, ностальгії за радянськими часами, яка 

ще є у наших бабусь», – розповідає аспірант. 

 

47. Науковець ЧНУ виготовляє моделі бронетехніки [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/48503-naukovec-chnu-

vygotovlyaye-modeli-bronetekhniky.html. – Назва з екрану. – 04.05.2018.  

Аспірант Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Олександр Карабін виготовляє реалістичні моделі 

бронетехніки. Олександр Карабін розповідає, що свої моделі виготовляє 

здебільшого з картону. Деякі дрібні деталі, зокрема і фігурки солдатів, ліпить 

із хліба. Потім все це розфарбовує акриловою фарбою. Моделі різні за 

розмірами, змістом, а також за періодом виготовлення.  

У колекції Олександра танки Т-34, Т-35, СМК, ІС-2, ІС-3, КВ-2, Т-54, 

Т-72, Т-80 УД, самохідна установка Jagdtiger, ядерна установка 2К4 «Філін». 

Виготовив також бронетранспортери БМП1, БМП-2, БТР-80, БРДМ, БТР-

152, автомобілі КрАЗ, УАЗ та інший броньований транспорт. Окрім моделей 

техніки, Олександр Карабін створив багато діарам різних військових 

конфліктів ХХ століття. Також майстер виготовив залізничний пасажирський 

вагон із внутрішньою деталізацією інтер’єру. Останнім часом почав 

захоплюватися виготовленням картонних моделей стрілецької зброї. 

Найскладнішою роботою Олександр вважає БТР-152, в якому втілена 

найбільша деталізація від двигуна і до ресора, панелі водія та ящика для 

інструментів. У Черкасах вже неодноразово проходили невеличкі виставки 

моделей Олександра Карабіна. Він навіть вів гурток з картонного 

моделювання військової техніки. У такий спосіб черкащанин хоче 

популяризувати моделювання серед молоді. 

 

48. Спортсмени ЧНУ стали першими на Чемпіонаті України з 

кікбоксингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://novadoba.com.ua/48505-sportsmeny-chnu-staly-pershymy-na-chempionati-

ukrayiny-z-kikboksyngu.html. – Назва з екрану. – 04.05.2018. 

Студент навчально-наукового інституту фізичної кульури, спорту та 

здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Роман Щербатюк виборов першість змагань Чемпіонату 

України з кікбоксингу WAKO серед дорослих. Студентка інституту 

https://novadoba.com.ua/48503-naukovec-chnu-vygotovlyaye-modeli-bronetekhniky.html
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економіки і права ЧНУ Анжела Мовчан стала другою в своїй ваговій 

категорії.  

Змагання Чемпіонату України з кікбоксингу WAKO пройшли 20-22 

квітня 2018 року у Луцьку. Відзначився й випускник Черкаського 

національного Іван Ткаченко. Він посів почесне перше місце чемпіонату. 

Черкащину також представляли спортсмени Володимир Голубєв, Владислав 

Бондаренко, Ольга Дудченко, Альбіна Сокол.  

 

49. Журналістка «СТБ» завітала до черкаських студентів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/48546-

zhurnalistka-stb-zavitala-do-cherkaskykh-studentiv.html. – Назва з екрану. – 

07.05.2018. 

Ірина Заславець провела лекцію «Як зробити соціальну журналістику 

корисною і допомагати не нашкодивши» 4 травня в Черкаському 

національному університеті імені Богдана Хмельницького. Захід проведений 

у межах фестивалю «Кіномедіа». 

Під час зустрічі лектор разом із студентами обговорила основні аспекти 

соціальної журналістики, а також дала корисні поради щодо створення 

благодійного сюжету. 

— У нас є суперсила – це багатомільйона аудиторія каналу «СТБ». 

Щоб зібрати певну суму, потрібно зацікавити глядачів, – зазначила Ірина 

Заславець і додала, що для гарного результату замало зробити стандартний 

сюжет, вибрати якусь проблему, відправити кілька офіційних запитів і все. 

Потрібно шукати різні цікаві кути подання, розкривати суть обраної теми 

через історію людей, показувати світ героя, щоб аудиторія побачила 

наскільки його життя змінила хвороба або ситуація, в яку він потрапив. 

Медійна гостя наголосила, що журналістика дії – це коли ми робимо 

більше, ніж мусимо. Водночас потрібно бути обережним у висловлюваннях, 

перевіряти інформацію. Дуже часто, за словами Ірини Заславець, журналісти 

десь недоговорюють або перекручують інформацію. Це відбувається через 

неосвіченість або через бажання створити сенсацію і здобути більшого 

розголосу. Але є теми, де кожне необережне слово може вартувати чийогось 

життя.  

Під час зустрічі також порушили питання пересадки органів в Україні 

від померлих людей. Журналістка зазначила:  

— Щодня у нас помирає 9 людей, які не дочекалися донорських 

органів, у рік це понад три тисячі втрачених життів.  

Лекторка розповіла, що потреба в трансплантації може з’явитися в 

кожного, адже вірусні хвороби можуть дати ускладнення. Грип може перейти 

в інфекційний міокардит, потім у кардіоміопатію, єдиний вихід – пересадка 

серця. На думку лектора, важливо популяризувати і висвітлювати цю тему, 

адже своїми матеріалами медійники можуть допомогти людям, для яких 

трансплантація – єдиний вихід, щоб вижити. Бо один донор може врятувати 
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п’ять-сім життів. Також потрібно вірити в історію і героя, про якого знімаєте 

сюжет. Адже якщо є один шанс із десяти тисяч – треба боротися.  

Про важливість і корисність цієї лекції сказала Тетяна Бондаренко, 

організатор заходу, завідувач кафедри журналістики, реклами і PR-

технологій ЧНУ ім. Б. Хмельницького: «Упродовж року кафедра постійно 

організовує найрізноманітніші тренінги, семінари, долучає медійних 

експертів, журналістів для того, щоб наші студенти мали не тільки 

теоретичні знання, а й уявлення про практичні реалії сучасного світу ЗМІ». 

Дарія Шевченко, студентка 3-Ж курсу ННІ УФСК, зазначила: 

 — Сьогоднішня зустріч із гостею з телеканалу «СТБ» мені дуже 

сподобалася. Журналістка давала практичні поради, а також показувала 

наочні приклади із своєї роботи. Через це ми маємо уявлення про те, як 

зробити такий сюжет, щоб він «зачепив» глядачів і дав змогу зібрати певну 

суму грошей для благодійної справи.  

Ганна Корнієнко, студентка 2-Ж курсу ННІ УФСК додала, що корисно 

дізнатися, що журналіст – це не тільки «пристрій» для написання заміток, а 

людина, яка дійсно своєю діяльністю може допомогти іншим, навіть 

врятувати чиєсь життя.  

– Мені сподобалася ця зустріч, адже я дізнався про практичні прийоми, 

які можна використати у матеріалі. А також, якщо ти хочеш своїм сюжетом 

щось сказати, допомогти, то потрібно докласти максимум зусиль і зробити 

його якісним. Тоді це матиме результат, – зауважив Антон Таран, студент 1-

Ж курсу ННІ Української філології та соціальних комунікацій.  

Нагадаймо, Ірина Заславець – журналістка програми «Вікна-новини» на 

«СТБ», авторка спецпроектів: «Вразливі», «Серцева недостатність», «Вартові 

життя». 

 

50. Студентів Черкаського національного нагородив відомий 

режисер [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/48558-studentiv-cherkaskogo-nacionalnogo-nagorodyv-

vidomyy-rezhyser.html. – Назва з екрану. – 07.05.2018. 

Викладачі та студенти Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького вшанували пам'ять депортованих кримських татар. 

До роковин депортації в університеті провели конкурс студентських есе, а 

переможців нагородив відомий український режисер кримськотатарського 

походження Ахтем Сеїтаблаєв під час перегляду його фільму «Чужа 

молитва».  

Показ історико-драматичного фільму, заснованого на реальних подіях, 

зібрав повний зал у черкаському кінотеатрі «Україна». Презентував 

черкащанам свій фільм сам режисер Ахтем Cеїтаблаєв. За його словами, 

головна ідея «Чужої молитви» – показати людську любов і самопожертву:  

– Цей фільм про те, як важливо відчувати чужий біль, про те, що не 

існує чужих дітей. 

 Порадувало режисера й те, що молодь виявляє інтерес до його картин: 
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– Приходячи на різноманітні акції інформаційного характеру, молодь 

демонструє небайдужість до подій минулого і сьогодення та відчуває себе їх 

частиною. Після перегляду підбили підсумки конкурсу студентських есе на 

кримськотатарську тематику. 

– У Черкаському національному університеті вже не перший рік 

студенти пишуть есе до роковин депортації кримських татар. Студентські 

твори присвячені історії Криму, історії та культурі кримськотатарського 

народу. У цьому році до участі в конкурсі долучилися не лише магістри, а й 

студенти молодших курсів, – підкреслив професор та завідувач кафедри 

історії України навчально-наукового інституту історії та філософії ЧНУ 

Віталій Масненко.  

Переможців конкурсу творчих робіт про історію та сьогодення 

кримськотатарського народу особисто привітав Ахтем Сеїтаблаєв. Він 

вручив відзнаки й подарунки та пообіцяв привезти в Черкаси свою наступну 

прем’єру.  

Перемогли в конкурсі есе Ярослав Бондарчук – студент 4 курсу ННІ 

історії і філософії, Яна Ляшенко – студентка 1 курсу ННІ історії і філософії, 

Артем Новіков – студент 1 курсу ННІ української філології та соціальних 

комунікацій. 

 

51. Майбутнім екологам у Черкасах показували, звідки «береться» 

вода (фото) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dzvin.news/majbutnim-ekoloham-u-cherkasah-pokazuvaly-zvidky-beretsya-

voda-foto/. – Назва з екрану. – 08.05.2018. 

На КП «Черкасиводоканал» проведено екскурсію з виїзним заняттям 

для вихованців ННІ природничих наук ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, за 

напрямком підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування». Екскурсанти відвідали центральний 

майданчик підприємства, де під час екскурсії наш працівник ознайомив 

майбутніх фахівців з історією водопостачання міста та розвитком 

підприємства протягом більш ніж столітнього існування. Вони отримали 

цікаву інформацію про роботу окремих цехів та підрозділів Водоканалу, які 

цілодобово працюють для забезпечення міста якісною питною водою. 

Екскурсію продовжили на Дніпровській водоочисній станції, де 

студенти наочно побачили як саме потрапляє життєдайна волога у наші 

домівки, як за допомогою сучасних технологій з поверхневих джерел 

отримують якісну та безпечну для людини питну воду. Фахівці підприємства 

відповіли на безліч питань, які задавали допитливі юнаки, — повідомили у 

прес-службі КП «Черкасиводоканал». 

 

52. У Черкаському національному відбувся брейн-ринг [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/48634-u-cherkaskomu-

nacionalnomu-vidbuvsya-breyn-ryng.html. – Назва з екрану. – 11.05.2018. 
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У другу суботу травня відзначається Всесвітній день мігруючих птахів. 

Із цієї нагоди 10 травня в ННІ природничих наук Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького пройшов брейн-ринг між 

студентськими командами.  

На початку заходу директор інституту, орнітолог Максим Гаврилюк 

розповів про традицію відзначення Всесвітнього дня мігруючих птахів та 

важливість охорони птахів під час міграції. 

У брейн-рингу взяли участь три команди студентів 1 курсу 

спеціальності «Екологія», 2 курсу спеціальності «Біологія» та «Середня 

освіта (біологія)». Учасники давали відповіді на різноманітні питання, 

пов’язані з птахами. Переможцем стала команда «Журавлі», капітан Каріна 

Полінкевич, друге місце виборола команда «Орнітологи», під проводом 

Каріни Калашник, третіми були «Орлани», капітан Марія Рибак. Студенти 

продемонстрували знання птахів, а сама гра пройшла у дружній атмосфері. 

Організатором заходу став викладач кафедри біології та біохімії 

Олександр Ілюха, ведучою – лаборант Богдана Ігумен. Грамоти та символічні 

призи вручив голова журі – головний спеціаліст Управління екології та 

природних ресурсів Максим Сорочан. 

 

53. Студенти ЧНУ побували на екскурсії в Києві [Елктронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/48647-studenty-chnu-

pobuvaly-na-ekskursiyi-v-kyyevi.html. – Назва з екрану. – 11.05.2018. 

5 травня профспілка Черкаського національного університету імені Б. 

Хмельницького організувала екскурсію до Києва для 75 студентів і 

викладачів навчально-наукових інститутів педагогічної освіти, соціальної 

роботи і мистецтва, історії і філософії, інформаційних та освітніх технологій, 

природничих наук, фізичної культури, спорту і здоров'я та української 

філології та соціальних комунікацій.  

Учасникам поїздки була запропонована програма з двох частин: 

спочатку оглянути центральну частину Києва, а потім, залежно від напрямів 

своєї спеціальності, відвідати тематичні екскурсії. Екскурсію місцями 

Революції гідності 2013-2014 років проводили двоє безпосередніх учасників 

тих переломних для України подій, Роман Орищенко (13–15 сотня) та Руслан 

Бойко (2-а сотня Самооборони). 

 – Уважно вслухаючись у розповідь гіда – учасника подій Революції 

гідності на Майдані та бійця АТО Романа Орищенка поступово змінювалося 

розуміння та відчуття сьогочасся: наскільки сильним є наш національний 

дух, – ділиться враженнями від екскурсії голова профбюро ННІ української 

філології та соціальних комунікацій Оксана Вертипорох.  

Роман Орищенко закінчив навчально-науковий інститут історії і 

філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького, зараз продовжує навчатися на 

військовій кафедрі, за сумісництвом радник голови Верховної Ради України 

Андрія Парубія. 

https://novadoba.com.ua/48647-studenty-chnu-pobuvaly-na-ekskursiyi-v-kyyevi.html
https://novadoba.com.ua/48647-studenty-chnu-pobuvaly-na-ekskursiyi-v-kyyevi.html
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– Дякую студентам, які брали участь як на майдані, так і в Черкасах, 

там було нелегко. Хочу сказати, щоб вони пам’ятали про ці події. І якщо є 

можливість почути, побачити місця, де відбувалася Революція гідності , то не 

втрачайте її. Здобувайте гарну освіту, тому що Вам розбудовувати країну 

через деякий час. Ви майбутнє цієї держави. Дуже вдячний викладачам 

інституту історії Черкаського національного. Відчуття патріотизму виховав 

університет, звичайно воно зі мною на все життя. Пам’ятаю організовувалися 

поїздки в Ізмаїл, Новгород-Сіверський, на власні очі переконувалися, які є 

історичні пам’ятки, де розповідали про події тих часів. Я з великою шаною 

ставлюся до викладачів і до улюбленого інституту, – підсумував Роман 

Михайлович. 

Студенти-історики ознайомилися із експозицією Національного 

художнього музею України, в якому представлено понад 40 тисяч експонатів, 

серед яких шедеври українського живопису, скульптури і графіки від часів 

Київської Русі до сьогодення. Особливу зацікавленість викликала екскурсія в 

учасників студентського гуртка «За лаштунками історії мистецтв», які у 

рамках своїх наукових проектів досліджують історію українського живопису 

в постатях. 

Насолоджувалися сучасним мистецтвом у міжнародному центрі XXI 

сторіччя PunchukArtCentre студенти-філологи. Також учасники екскурсії 

оглянули пам'ятні знаки біля корпусів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, присвячені діяльності відомих 

українських письменників – Платона Воронька, Остапа Вишні, Семена 

Скляренка. 

Майбутні біологи та працівники педагогічної освіти відвідали 

Національний ботанічний сад імені академіка М. Гришка, зокрема, побачили 

красу сирінгарію, саду магнолій, оранжереї тропічної та субтропічної флори. 

Студенти ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я побували на 

головних спортивних аренах країни: Київський палац спорту та 

Національний спортивний комплекс «Олімпійський», дізналися про визначні 

історичні події, які відбувалися на них. 

Студент ННІ інформаційних та освітніх технологій Руслан Пархоменко 

поділився враженнями від екскурсії: «UNIT Factory, який ми відвідали, — це 

навчальний заклад, де безкоштовно дають найактуальніші знання з 

програмування. Цей заклад розташований на території UNIT City — 

невеликого міста з кафе, бізнес-центром, де розвиваються стартапи, де є 

можливість програмувати, використовуючи найсучаснішу техніку. 

Архітектура UNIT City захоплює та ще більш стимулює до навчання 

програмуванню». 

Загалом, всі студенти отримали безліч незабутніх вражень від екскурсії 

до столиці нашої Батьківщини, а також побачили та почули багато цікавої 

інформації в руслі вивчення історії української культури. Кожна локація, на 

якій побували студенти, залишила позитивні емоції та враження, а сама 

екскурсія до столиці виявилася пізнавальною та продуктивною. 
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54. Про торговельні марки говорили в ЧНУ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://novadoba.com.ua/48711-pro-torgovelni-marky-govoryly-

v-chnu.html. – Назва з екрану. – 14.05.2018. 

Що таке торговельна марка, як вона впливає на успішність компанії та 

про порядок її реєстрації черкаським студентам і бізнесменам розповіли під 

час круглого столу, що відбувся 11 травня в Черкасах. Захід організували за 

ініціативи Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького спільно з ГС «Агенція підтримки підприємництва та 

інвестицій» та ГО «Захист прав фізичних і юридичних осіб».  

Торговельна марка для юридичної особи – те саме, що для людини її 

ім’я, тому дуже важливо підійди як до процесу її реєстрації, так і до питання 

законності її використання. Патентознавець, старший викладач кафедри 

інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін ЧНУ ім. Богдана 

Хмельницького Світлана Тростіна розповіла присутнім, хто може 

зареєструвати в Україні торговельну марку, протягом якого часу діє 

свідоцтво про таку реєстрацію, як торговельна марка впливає на успішність 

компанії та які вона має функції. Також вона розповіла, який вигляд повинна 

мати торговельна марка, як зареєструвати її в Україні та яким чином 

проходить міжнародна реєстрація. 

Як зауважила у своєму виступі адвокат, Голова Центру інтелектуальної 

власності, інноватики та управління проектами ЧНУ, кандидат юридичних 

наук, доцент Тетяна Постригань, у рамках реалізації судової реформи стоїть 

питання про створення в 2019 році спеціалізованого суду з інтелектуальної 

власності, який «опікуватиметься» саме такими спорами. Поки ж що цим 

займаються господарські суди або суди загальної юрисдикції. 

Також перед учасниками заходу виступили проректор з наукової, 

інноваційної та міжнародної діяльності ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 

професор Сергій Корновенко та судовий експерт, завідувач сектору 

економічних, товарознавчих експертиз та оціночної діяльності Черкаського 

НДЕКЦ МВС України Роман Шматков. 

– На жаль, на сьогоднішній день в Україні бізнесмени не приділяють 

належної уваги захисту інтелектуальної власності. До реєстрації торговельної 

марки підходять формально, не до кінця розуміючи, як можна 

використовувати її повною мірою. Впевнений, що даний захід допоможе 

уникнути помилок при оформленні торговельної марки та розібратись в 

тому, як уникнути різних спірних питань, – зазначив директор ГС «Агенція 

підтримки підприємництва та інвестицій» Євгеній Глєбов.  

 

55. Професори ЧНУ обговорили особливості держави Гетьмана 

Павла Скоропадського [Електронний рсурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/48858-profesory-chnu-obgovoryly-osoblyvosti-derzhavy-

getmana-pavla-skoropadskogo.html. – Назва з екрану. – 17.05.2018. 

http://novadoba.com.ua/48711-pro-torgovelni-marky-govoryly-v-chnu.html
http://novadoba.com.ua/48711-pro-torgovelni-marky-govoryly-v-chnu.html
https://novadoba.com.ua/48858-profesory-chnu-obgovoryly-osoblyvosti-derzhavy-getmana-pavla-skoropadskogo.html
https://novadoba.com.ua/48858-profesory-chnu-obgovoryly-osoblyvosti-derzhavy-getmana-pavla-skoropadskogo.html
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Професори Черкаського національного університету обговорили 

особливості держави Гетьмана Павла Скоропадського. Проректор з наукової, 

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

Сергій Валерійович Корновенко та завідувач, професор кафедри історії 

України Віталій Васильович Масненко у вечірньому ефірі програми «Тема 

дня» телеканалу «Рось» обговорили особливості державної діяльності 

гетьмана Павла Скоропадського, 100-ліття приходу до влади якого 

відзначалося 29 квітня 2018 р.  

Особливості внутрішньої політики та зовнішньополітичні орієнтири 

держави Павла Скоропадського, а також його роль у формуванні Української 

Держави – неповний перелік питань, які було обговорено в програмі.  

 

56. У ЧНУ розповіли, як вишу вдається відповідати на виклики часу 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://provce.ck.ua/u-chnu-

rozpovily-yak-vyshu-vdajetsya-vidpovidaty-na-vyklyky-chasu/. – Назва з екрану. 

– 17.05.2018. 

Сьогодні діяльність вищих навчальних закладів оцінюється за багатьма 

показниками і рейтингами. Але одним із найважливіших ознак успішності 

вишу є підготовка якісних фахівців для сучасного, європейського ринку 

праці. А він, як відомо, дуже швидко змінюється і розвивається. Це і стало 

однією з головних тем на засіданні Наглядової ради, яке відбулося сьогодні в 

Черкаському національному університеті  ім. Богдана Хмельницького. 

– Для українських університетів настав дуже непростий час, адже в 

сфері вищої освіти розгорнулася надзвичайно гостра конкуренція. Якщо ми 

не будемо конкурентоздатні і цікаві для роботодавців, якщо ми не йтимемо в 

ногу з часом, то ми програємо змагання за абітурієнта, за освіту, за 

перспективу, – заявив у вступній промові голова Наглядової Ради, Президент 

України 2005-2010 років Віктор Андрійович Ющенко. 

У свою чергу ректор ЧНУ Олександр Черевко зауважив, що 

університет не лише є найбільш популярним вищим навчальним закладом 

серед випускників Черкаської області, але постійно підвищує свої показники 

в загальнонаціональних  рейтингах провідних українських вишів. 

А в 2017 році ЧНУ вперше потрапив до рейтингу, який охоплює кращі 

виші країн Східної Європи і Центральної Азії (в цей рейтинг увійшли лише 

16 українських вишів). Цим безсумнівним успіхам сприяє і якісний рівень 

професорсько-викладацького складу: сьогодні студентам ЧНУ викладають 75 

професорів і докторів наук, 332 доцента. 

Щоб відповідати швидкоплинним  умовам ринку праці, в ЧНУ 

постійно враховують побажання роботодавців, проводиться ліцензування та 

акредитація нових, затребуваних спеціальностей. 

— Сьогодні в ЧНУ понад 6 тисяч студентів здобувають вищу освіту за 

58 цивільними і 2 військовими спеціальностями. Протягом лише цього 

навчального року з'явилося 9 нових спеціальностей бакалаврату і 10 - 

магістратури. Налагоджено співпрацю з профільними організаціями та 

https://provce.ck.ua/u-chnu-rozpovily-yak-vyshu-vdajetsya-vidpovidaty-na-vyklyky-chasu/
https://provce.ck.ua/u-chnu-rozpovily-yak-vyshu-vdajetsya-vidpovidaty-na-vyklyky-chasu/
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виробництвами, до освітнього процесу залучаються фахівці-практики 

провідних виробництв, – проінформував Олександр Черевко. За його 

словами, однією з найважливіших напрямів роботи ЧНУ є міжнародна 

діяльність. Так, у рамках міжнародних угод університет співпрацює з більш 

ніж сотнею іноземних партнерів, при цьому в ЧНУ навчаються студенти з 19 

країн світу. Вчені та студенти ЧНУ беруть участь у міжнародних програмах 

обміну, грантових програмах Євросоюзу, і лише за останній рік більше 100 

студентів стажувалося в іноземних вишах, а 11 осіб отримали подвійні 

дипломи в Польщі. 

 

57. Віктор Ющенко в ЧНУ декламував вірш Василя Симоненка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/48883-

viktor-yuschenko-v-chnu-deklamuvav-virsh-vasylya-symonenka.html. – Назва з 

екрану. – 18.05.2018. 

Вчора завітали на святкові урочистості з нагоди Дня вишиванки та 

засідання Наглядової ради ЧНУ імені Богдана Хмельницького Президент 

України (у 2005-2010 роках) Віктор Ющенко та інші громадські, політичні 

діячі, представники культури, науки, бізнесу.  

Віктор Ющенко разом зі студентами та членами Наглядової ради 

декламував вірш Василя Симоненка «Я закоханий палко, без міри…», та 

привітав учасників флешмобу. Він висловив думку про те, що подібні заходи 

демонструють єдність нашого народу. 

— Коли в тебе сім’я 45 мільйонів, можна вирішити будь-яке питання, а 

коли немає єдності, навіть маленьке питання стає великою проблемою. Тому 

я закликаю вас бути і стати незалежними: говоріть українською, шануйте 

українське, пам’ятайте українців, живіть своєю культурою і своєю пам’яттю. 

Тоді нашій нації не страшні проблеми, які вирішила будь-яка європейська 

нація, що сьогодні живе за високими демократичними, економічними та 

соціальними стандартами. Третій рік поспіль Черкаський національний 

відзначає День вишиванки і це вже стало традицією. 

За словами ректора університету Олександра Черевка, такі заходи 

подобаються і студентам, і викладачам, і працівникам університету, і їхнім 

діткам. Тож сьогодні всі разом вкотре голосно заявили про свою 

приналежність до українського народу. 

 

58. У Черкаському національному обрали найкрасивішу та 

найталановитішу студентку (відео) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/63170-u-cherkaskomu-

natsionalnomu-obrali-najkrasivishu-ta-najtalanovitishu-studentku-foto. – Назва з 

екрану. – 21.05.2018. 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького відбувся традиційний конкурс краси та таланту «Міс ЧНУ–

2018». Організатором конкурсу стала студентська рада університету за 

https://novadoba.com.ua/48883-viktor-yuschenko-v-chnu-deklamuvav-virsh-vasylya-symonenka.html
https://novadoba.com.ua/48883-viktor-yuschenko-v-chnu-deklamuvav-virsh-vasylya-symonenka.html
http://procherk.info/news/7-cherkassy/63170-u-cherkaskomu-natsionalnomu-obrali-najkrasivishu-ta-najtalanovitishu-studentku-foto
http://procherk.info/news/7-cherkassy/63170-u-cherkaskomu-natsionalnomu-obrali-najkrasivishu-ta-najtalanovitishu-studentku-foto


68 

 

підтримки ректорату та первинної профспілкової організації ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького. 

У нинішньому сезоні 11 конкурсанток демонстрували свою чарівність, 

вроду, яскравий талант та гострий розум. Це студентки з навчально-наукових 

підрозділів університету: психологічного факультету, ННІ іноземних мов, 

ННІ історії та філософії, ННІ інформаційних та освітніх технологій, ННІ 

фізичної культури, спорту і здоров’я, ННІ природничих наук, ННІ 

педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва. Родзинкою цьогорічного 

конкурсу краси було те, що він проводився у Всесвітній день вишиванки, 

тому вже з першим виходом на сцену учасниці вражали не лише своєю 

вродою, а й красою українського вбрання. 

Нагадаємо, що 17 травня уже традиційно студенти та викладачі 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

провели флешмоб до Всесвітнього дня вишиванки. 

— «МІС ЧНУ–2018» — це патріотичне, розважально-інтелектуальне 

шоу з конкурсною та концертною програмою. Цей конкурс є своєрідною 

школою для наших учасниць, що розвиває у них грацію, вміння вільно 

триматися на сцені та допомагає продемонструвати себе та свої вміння. У 

свою чергу, я радий, що «Міс ЧНУ» — це ще один захід у стінах нашого 

вищого навчального закладу, який об’єднав нас усіх, згуртував та зробив ще 

більш дружними, — зазначив під час виступу ректор ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького Олександр Черевко. 

Після проведення різних конкурсів, показів дефіле та номерів-

подарунків від студентів університету, журі конкурсу на чолі із 

Володимиром Цибульком, членом Наглядової ради університету, 

українським поетом, політичним діячем, оголосило результати. 

За рішенням журі, звання «Міс Вишуканість» одержала Ольга 

Рембалюк, студентка четвертого курсу ННІ педагогічної освіти, соціальної 

роботи і мистецтва. Перемогу у номінації «Міс Ніжність» здобула Ірина 

Моргун, першокурсниця ННІ іноземних мов. Титул «Міс Артистичність» 

отримала Валерія Ткаченко, студентка першого курсу ННІ історії і філософії. 

У номінації «Міс Усмішка» перемогла Вікторія Полторадня, студентка 

третього курсу ННІ іноземних мов. Звання «Міс Грація» дісталося Ірині 

Шевченко, студентці першого курсу ННІ історії і філософії. Перемогла у 

номінації «Міс Кмітливість» Альона Стрельникова, студентка першого курсу 

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва. Звання «Міс 

Загадковість» здобула Карина Калашник, студентка другого курсу ННІ 

природничих наук. Від глядачів титул «Міс глядацьких симпатій», а від журі 

— «Міс Талант» отримала Анастасія Роздайбіда, студентка 3 курсу ННІ 

фізичної культури, спорту та здоров‘я. 

Найкрасивішими та найталановитішими, за оцінкою журі, стали три 

конкурсантки. Титул другої віце-міс отримала Ірина Ніцак, студентка 3 курсу 

психологічного факультету, почесне звання першої віце-міс одержала Марія 

Костенко, студентка 4 курсу ННІ інформаційних та освітніх технологій. А 
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перемогла в конкурсі краси та таланту «Міс ЧНУ–2018» Анна Майданик, 

студентка першого курсу ННІ історії і філософії. 

 

59. Студентка ЧНУ серед призерів всеукраїнського конкурсу 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/49038-

studentka-chnu-sered-pryzeriv-vseukrayinskogo-konkursu.html. – Назва з екрану. 

– 24.05.2018. 

Студентки навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького спеціальності 

«Переклад слов'янських мов» – Юлія Кулінська й Ірина Ушкова стали 

учасницями Всеукраїнського конкурсу з польської мови. Конкурс відбувся 14 

травня у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. 

Проводився він у межах заходу, присвяченого Дню українсько-польської 

дружби з нагоди 100-річного ювілею незалежності Польщі. За його 

підсумками Юлія Кулінська виборола третє місце.  

Перед майбутніми перекладачами виступили поважні гості з Польщі, 

зокрема, Генеральний консул Республіки Польща у Харкові Янош 

Яблонський, віце-консул Республіки Польща у Харкові Ян Здановський, 

проректор Університету імені Марії Кюрі-Склодовської, професор 

Бартоломей Малішевський та інші. 

Учасники Всеукраїнського конкурсу також відвідали лекції польських 

професорів, під час яких дізналися про особливості польської граматики, 

отримали поради щодо успішного проходження сертифікаційного іспиту на 

знання польської мови. Юлія Кулінська й Ірина Ушкова дякують 

організаторам заходу та викладачам кафедри теорії та практики перекладу 

рідного університету за гарну підготовку. 

 

60. У ЧНУ лікують гірським повітрям [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://novadoba.com.ua/49036-u-chnu-likuyut-girskym-

povitryam.html. – Назва з екрану. – 24.05.2018. 

У ЧНУ відкрили лабораторію, яка лікуватиме гірським повітрям. 

Інформують в прес-службі ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. Тиждень науки 

в Черкаському національному університеті ознаменувався відкриттям ще 

однієї наукової лабораторії на базі навчально-наукового інституту 

природничих наук. 

Як відзначив ректор університету Олександр Черевко, відкриваючи 

лабораторію, студенти та викладачі ННІ природничих наук матимуть 

можливість проводити дослідження в сучасній лабораторії. Адже метод 

інструментальної оротерапії використовується для вивчення впливу факторів 

гірського клімату на різні системи організму людини. Враховуючи обмежені 

можливості перебування в гірській місцевості з оздоровчою метою та з 

метою проведення наукових експедицій, технології створення штучного 

гірського клімату і використання їх у наукових лабораторіях є досить 

актуальним. Олександр Володимирович побажав успіхів у здійсненні 

https://novadoba.com.ua/49038-studentka-chnu-sered-pryzeriv-vseukrayinskogo-konkursu.html
https://novadoba.com.ua/49038-studentka-chnu-sered-pryzeriv-vseukrayinskogo-konkursu.html
https://novadoba.com.ua/49036-u-chnu-likuyut-girskym-povitryam.html
https://novadoba.com.ua/49036-u-chnu-likuyut-girskym-povitryam.html
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наукових досліджень. Завідувачка лабораторії доцент Тетяна Мельник 

розповіла присутнім, що природна оротерапія (від грецького oros — гори) як 

високоефективний кліматотерапевтичний засіб відновлення здоров’я і 

працездатності людини в гірській місцевості має свою багатовікову історію. 

Практика використання гірських курортів різних країн для лікування 

пацієнтів із захворюваннями легень, серцево-судинної та нервової систем 

підтвердила доцільність широкого використання різних варіантів 

кліматотерапії, основним діючим компонентом якої є гіпоксія.  

Медична апаратура інструментальної оротерапії, встановлена в 

лабораторії, була створена українськими вченими під керівництвом доктора 

медичних наук, професора Вадима Березовського в Інституті фізіології імені 

О.О.Богомольця НАН України. Винахід захищений авторськими правами та 

патентами і широко впроваджений у практику як в Україні, так і за її 

межами.  Гіпоксична стимуляція сприяє утворенню нових капілярних сіток у 

різних органах, що призводить до кращого загоювання ран і зменшення 

запальних процесів в органах. Така стимуляція може застосовуватись не 

лише з лікувальною метою, але й сприяє підвищенню фізичної 

працездатності організму. 

В науковій лабораторії планується проведення наукових досліджень 

щодо впливу на різні системи організму дозованої гіпоксії. Дослідження 

будуть проводити викладачі та студенти ННІ природничих наук. Відкриття 

лабораторії дозволяє розширити напрями наукових досліджень кафедри 

біології та біохімії та проводити спільні дослідження з науковими 

лабораторіями інших установ. 

 

61. У Черкаському національному відкрили оновлену астрономічну 

обсерваторію (Фото) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dzvin.news/u-cherkaskomu-natsionalnomu-vidkryly-onovlenu-

astronomichnu-observatoriyu-foto/. – Назва з екрану. – 25.05.2018; 

 У Черкаському національному відкрили оновлену астрономічну 

обсерваторію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.siogodennya.org.ua/?p=77677. – Назва з екрану. – 28.05.2018. 

У Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького 

відкрили оновлену астрономічну обсерваторію. Шлях до її створення був 

тривалим. Саме приміщення було побудоване в 1967–1968 роках. Нова 

історія обсерваторії почалася в 2007 року з відновлення приміщення, 

виготовлення  монтувальної установки, придбання та виготовлення більш 

потужного телескопа тощо. Спонсорську допомогу для оновлення 

Астрономічної лабораторії надало конструкторське бюро Науково-

виробничого комплексу «Фотоприлад». 

У 2017–2018 роках зусиллями ректорату організовано розробку, 

фінансування та виготовлення механізму автоматичного повороту купола, що 

дозволяє у віддаленому режимі доступу працювати з телескопом під час 

проведення астрономічних досліджень. 

https://dzvin.news/u-cherkaskomu-natsionalnomu-vidkryly-onovlenu-astronomichnu-observatoriyu-foto/
https://dzvin.news/u-cherkaskomu-natsionalnomu-vidkryly-onovlenu-astronomichnu-observatoriyu-foto/
http://www.siogodennya.org.ua/?p=77677


71 

 

В астрономічному комплексі проводитимуться дослідження 

астрономічних об’єктів методом візуального спостереження і 

фотографування. Планується  також проведення екскурсій для школярів та 

вчителів фізики. 

 

 

62. Баскетболісти ЧНУ вийшли у півфіналі студентської ліги 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cherkassy-

sport.com/basketbol/14333-basketbolisty-chnu-vyjshly-u-pivfinali-studentskoji-

ligy-ukrajiny. – Назва з екрану. – 25.05.2018. 

25 травня студенти Черкаського національного університету  у другому 

матчі здолали баскетбольних гостей з Києва. У Черкасах команда 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

вдруге у матчі-відповіді ¼ фіналу Студентської баскетбольної ліги України 

впевнено перемогла суперників з Київського національного торговельно-

економічного університету – 101:78. У першому матчі в Києві також 

сильнішими були черкащани – 87:79.  

Тож ЧНУ продовжує боротьбу за нагороди Студентської баскетбольної 

ліги України Таскомбанк. 

 

 

63. ЧНУ сьогодні: кращі традиції плюс європейські інновації  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/49065-chnu-

sogodni-kraschi-tradyciyi-plyus-yevropeyski-innovaciyi.html. – Назва з екрану. – 

27.05.2018. 

Ще один навчальний рік наближається до кінця. Це період завершення 

навчального процесу, підбиття підсумків та активної підготовки до вступної 

кампанії-2018. Про те, з чим до неї підходить Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького, розповідає ректор Олександр 

Черевко: 

– Цей навчальний рік для нашого університету був непростим, але 

успішним. Про це, передовсім, свідчать незалежні рейтинги. Упродовж 

останніх років ЧНУ демонструє в них позитивну динаміку. І цьогоріч 

університет укотре підтвердив статус лідера наукової діяльності, ставши 15-м 

в Україні за показниками престижної всесвітньої наукометричної бази даних 

Scopus. Нагадаю, що наш професор Борис Мінаєв у 2017 році визнаний 

найцитованішим серед науковців ВНЗ України. Ми увійшли в ТОП-50 

найкращих ЗВО України за результатами опитування роботодавців України 

та в Міжнародний рейтинг QS Quacquarelli Symonds, куди потрапили лише 

16 українських університетів. 

– Олександре Володимировичу, цей результат – свідчення того, що 

обрана університетом стратегія освітнього і наукового розвитку правильна. 

Розкажіть, що зроблено за останній період для розвитку науки? 

http://cherkassy-sport.com/basketbol/14333-basketbolisty-chnu-vyjshly-u-pivfinali-studentskoji-ligy-ukrajiny
http://cherkassy-sport.com/basketbol/14333-basketbolisty-chnu-vyjshly-u-pivfinali-studentskoji-ligy-ukrajiny
http://cherkassy-sport.com/basketbol/14333-basketbolisty-chnu-vyjshly-u-pivfinali-studentskoji-ligy-ukrajiny
https://novadoba.com.ua/49065-chnu-sogodni-kraschi-tradyciyi-plyus-yevropeyski-innovaciyi.html
https://novadoba.com.ua/49065-chnu-sogodni-kraschi-tradyciyi-plyus-yevropeyski-innovaciyi.html
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– У ЧНУ створюють умови для реалізації потенціалу кожного 

викладача. 

Сьогодні студентам Черкаського національного викладають 75 

професорів, докторів наук, 332 доценти, кандидати наук. Професорсько-

викладацький склад «молодшає» – середній вік штатних викладачів із науко-

вими ступенями та вченими званнями становить 49 років проти 54 у 2013 

році. Працюємо над способами комерціалізації наукової діяльності. Наукові 

дослідження та розробки 13 науковців ЧНУ фінансуються з Державного 

бюджету та Державного фонду фундаментальних досліджень. Виконання цих 

проектів принесло університету 1 мільйон 782 тисячі гривень, ще 200 тисяч 

гривень залучено завдяки науковим грантам. Держбюджетний проект для 

молодих науковців – це ще майже 600 тисяч гривень. Платні послуги надає 

Центр аналітичних досліджень «Прагма», створений у березні 2017 року. 

– Не менш важливою складовою діяльності сучасного вищого 

навчального закладу є організація освітнього процесу. Які напрацювання у 

цій сфері?  

– Цьому питанню приділяється велика увага. Викладачі та студенти 

використовують у навчальному процесі нові технології. Проводять вебінари, 

інтернет-конференції тощо. Зареєстрованим у локальній мережі університету 

відкрито доступ до всесвітніх наукометричних баз даних Web of Science. 

Щоб поліпшити якість освіти, що отримують наші студенти, та зважаючи на 

побажання роботодавців, університет проводить ліцензування й акредитацію 

нових, затребуваних на ринку праці, спеціальностей. Лише упродовж 

2017−2018 навчального року з’явилося 9 нових спеціальностей бакалаврату 

та 10 – магістратури. 

– Чи вдається скеровувати міжнародну діяльність у практичну 

площину? 

– Міжнародна діяльність є важливим напрямом нашої роботи. 

Університет на підставі міжнародних угод співпрацює з понад сотнею 

закордонних партнерів. Окрім того, у ЧНУ навчаються студенти з 19 країн 

світу. Науковці та студенти університету беруть участь у міжнародних 

програмах обміну: програмі академічних обмінів імені Фулбрайта, німецькій 

програмі академічних обмінів ДААД, грантових програмах Європейського 

Союзу – 7 рамковій програмі, Еразмус+, Темпус, Горизонт 2020. Не менш 

результативною є участь науковців у міжнародних проектах – спільно з 

Опольським університетом (Польща), університетом Yuzuncu Yil University 

(Туреччина), Університетом Бат Спа (Велика Британія), зі Словацьким 

університетом сільського господарства в Нітра, з Тбіліським державним 

університетом імені Іване Джавахішвілі (Грузія), МОН України та 

Вестмінстерським університетом (Велика Британія).  

Понад 100 наших студентів навчалися чи стажувалися у закордонних 

ВНЗ. 11 осіб отримали подвійний диплом у Вищій лінгвістичній школі м. 

Ченстохова (Польща). Крім того, наш університет став осередком 

євроінтеграційних процесів на Черкащині.  
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Цієї весни на базі ЧНУ Посольство Литовської Республіки в Україні, 

яке є контактним Посольством НАТО в Україні, провело Молодіжний 

євроатлантичний безпековий форум. Зібралися студенти з Черкаської, 

Чернігівської, Київської областей та Києва.  

– Черкаський національний вважають центром патріотизму й 

духовності. Якими реальними справами підтверджуєте цей високий статус? 

– Університетська громада щодня наповнює його змістом. Це стало 

нашим повсякденним життям. Відзначаємо пам’ятні для України дати, 

допомагаємо армії, зустрічаємося з тими, хто брав участь у бойових діях на 

сході України. Наші історики досліджують актуальні проблеми української 

історії, літературознавці вивчають видатних діячів літератури, відкривають 

незаслужено забуті імена, мистецтвознавці популяризують надбання 

образотворчого мистецтва. Проводять акції, спрямовані на виховання поваги 

і любові до державної мови й культури. Наші науковці займаються 

просвітництвом, популяризуючи духовні, культурні цінності. В університеті 

та поза його межами проводять конкурси, виставки, презентації художніх 

книг, вечори зустрічі з видатними людьми, фестивалі, концерти, походи, 

подорожі.  

Дбаємо про збереження історичної спадщини нашого краю. Так, у 2017 

році у нас створено Центр дослідження трипільської культури. Працюємо 

над внесенням трипільських пам’яток до культурної спадщини ЮНЕСКО. В 

університеті розвинений волонтерський рух. Крім того, наші викладачі й 

студенти є знаними громадськими лідерами та експертами з широкого кола 

питань. У такому середовищі молоді люди отримують правильні орієнтири, 

що стають для них принципами на все життя. Складовою патріотичного 

виховання, а в часи воєнної загрози – пріоритетною, є військове виховання. 

Викладацький склад нашої кафедри військової підготовки успішно 

справляється з цим завданням. 51 студент ЧНУ захищав чи захищає Україну 

в зоні АТО, ще у 80 студентів наразі батьки перебувають на сході країни. 

 – Олександре Володимировичу, цієї весни виповнилося три роки 

відтоді, як колектив Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького обрав Вас ректором. Зміни, які відбулися в університеті, 

досить помітні. Чим найбільше задоволені і які завдання ставите собі на 

перспективу? 

– Звісно, найбільша цінність – це люди, викладачі й студенти. За ці 

роки колектив Черкаського національного проявив себе як команда, якій під 

силу найскладніші завдання. Усі ці роки проводимо успішну вступну 

кампанію. Нас обирають молоді люди та їхні батьки не лише з Черкаської, а 

й з інших областей України, з-за кордону. Працюємо, щоб зробити навчання 

наших студентів комфортним. До їхніх послуг – 5 сучасних гуртожитків, 

їдальні, кафе, спортивні й тренажерні зали, майданчики, наукова бібліотека 

та багато іншого. Попри непрості часи, успішно реформуємося, 

розвиваємося, оновлюємося. Уже цієї весни відкрився оновлений актовий 
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зал, розпочалися заняття в реконструйованому спортивному залі, ліквідована 

аварійність вхідної групи в навчальному корпусі №3.  

Окрасою студмістечка стане новий футбольний майданчик. У моїх 

найамбітніших планах – відбудувати навчальний корпус №4 по вулиці 

Остафія Дашкевича, 24, де в 1990 році сталася пожежа. Заручившись 

підтримкою Міністерства освіти і науки, обласної, міської влади, народного 

депутата Сергія Рудика, ми зрушили це питання з «мертвої» точки. У 

Державному бюджеті закладені кошти, розпочали проектні роботи.  

Переконаний, що невдовзі у середмісті Черкас постане оновлений 

навчальний корпус ЧНУ. Сподіваюся, що ми проведемо не менш успішну, 

ніж у попередні роки, вступну кампанію, і університет 1 вересня відкриє 

двері талановитій, завзятій та перспективній молоді! 

 

 

 64. Розпочав роботу оздоровчий табір «Дніпровська хвиля – 2018» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/49341-

rozpochav-robotu-ozdorovchyy-tabir-dniprovska-khvylya-2018.html. –  Назва з 

екрану. – 04.06.2018. 

 На базі Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького традиційно розпочав свою роботу оздоровчий табір 

«Дніпровська хвиля - 2018». У ньому вже четвертий рік оздоровлюються діти 

працівників навчального закладу. 

Адміністрація університету надала приміщення для розташування 

табору, забезпечила організаторів технічними засобами та всім необхідним. 

Майже весь обсяг фінансового забезпечення взяв на себе профком 

навчального закладу. До педагогічного процесу залучено досвідчених 

фахівців і кращих студентів навчально-наукових інститутів педагогічної 

освіти, соціальної роботи та мистецтва, а також фізичної культури, спорту і 

здоров’я. 

До дітей та присутніх батьків із вітальним словом звернулися 

представники університету: перший проректор Черкаського національного 

Василь Мойсієнко та голова профкому Анатолій Стеценко. Зокрема, Василь 

Миколайович наголосив, що час, проведений у таборі, залишить у дітей 

позитивні враження, а для студентів стане гарною і продуктивною 

практикою. 

Під час урочистого відкриття загони табору презентували свої назви, 

продемонструвавши готовність до активного відпочинку. Діти декламували 

вірші про літо та відпочинок, співали й танцювали. 

Родзинкою цьогорічного відкриття стала екскурсія дітей до Головного 

центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби 

України імені генерал-майора Ігоря Момота «Оршанець». Тут кожен мав 

можливість оглянути військову техніку, взяти участь у цікавому квесті та 

весело провести час у колі своїх однолітків.  

https://novadoba.com.ua/49341-rozpochav-robotu-ozdorovchyy-tabir-dniprovska-khvylya-2018.html
https://novadoba.com.ua/49341-rozpochav-robotu-ozdorovchyy-tabir-dniprovska-khvylya-2018.html
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65. Науковці ЧНУ отримали стипендії Кабміну [Електронний 

ресурс]. –  Режим доступу: https://novadoba.com.ua/49384-naukovci-chnu-

otrymaly-stypendiyi-kabminu.html. – Назва з екрану. – 05.06.2018. 

Відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 

24 травня 2018 року стипендії Кабінету Міністрів для молодих учених 

призначено трьом науковцям Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького: доценту Віктору Іващенку, кандидату хімічних наук 

Валентині Литвин та професору Олександру Мельниченку. Стипендію 

Кабінету Міністрів України продовжено кандидату хімічних наук Глібу 

Баришнікову. 

Університет пишається своїми науковцями. Їхніми досягненнями, 

напрацюваннями, знаннями, щоденною творчою працею визначається місце 

Черкаського національного університету у науковій спільноті України.  

 

 

66. Григорію Голишу висловили подяку за укладання унікальної 

книги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/49507-grygoriyu-golyshu-vyslovyly-podyaku-za-

ukladannya-unikalnoyi-knygy.html. – Назва з екрану. – 11.06.2018. 

Колектив Тетіївської централізованої бібліотечної системи Київської 

області висловлює подяку директору наукової бібліотеки імені Михайла 

Максимовича Черкаського національного університету Григорію Голишу за 

цінний, оригінальний задум та багаторічну кропітку роботу по збору й 

систематизації матеріалів для унікальної праці «2300 вибраних мудрих думок 

про книгу і читання».  

Нагадаємо, особливістю книги є те, що у ній вперше зібрано рекордне 

число — аж 2300 — висловів як фольклорного, так і авторського 

походження, об’єднаних спільною тематикою. Також подано відомості про 

авторів мудрих висловлювань щодо користі книги і читання.  

Варто зазначити, що книга має добре продуману й цілком доречну 

структуру: крім основного інформаційного блоку, обширно подана 

бібліографія і цінні додатки, матеріали яких мають і методичну й практично-

прикладну цінність: їх можна інсценізувати в процесі підготовки до заходів 

Всеукраїнського тижня книги чи інших читацьких зібрань.  

Подана й стисла інформація про авторів наведених сентенцій. Додатки 

містять усілякі цікавиники та деякі гумористичні матеріали з книжкового 

всесвіту. 

З книгою «2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання» можна 

ознайомитися і в науковій бібліотеці Черкаського національного.  

 

 

 

https://novadoba.com.ua/49384-naukovci-chnu-otrymaly-stypendiyi-kabminu.html
https://novadoba.com.ua/49384-naukovci-chnu-otrymaly-stypendiyi-kabminu.html
https://novadoba.com.ua/49507-grygoriyu-golyshu-vyslovyly-podyaku-za-ukladannya-unikalnoyi-knygy.html
https://novadoba.com.ua/49507-grygoriyu-golyshu-vyslovyly-podyaku-za-ukladannya-unikalnoyi-knygy.html
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67. У Черкаському національному обговорили добу Коліївщини 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/49565-u-

cherkaskomu-nacionalnomu-obgovoryly-dobu-koliyivschyny.html. – Назва з 

екрану. – 12.06.2018. 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Коліївщина 

1768–1769 років. Козацько-гайдамацьке повстання на Правобережній 

Україні: історичні реалії та національна пам’ять». Ініціювали захід науковці 

ННІ історії і філософії. 

Участь у конференції взяли представники Інституту історії України 

НАН України, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. 

Грушевського НАН України, Ніжинського державного університету ім. М. 

Гоголя, Черкаського крайового товариства українського козацтва. 

Відкрив засідання доктор історичних наук, професор, проректор із 

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

Сергій Корновенко, який відзначив, що тема дослідження Коліївщини має 

непересічне значення в історії України: «Приємно, що участь у заході взяли 

не тільки історики, краєзнавці, а й літературознавці, адже сьогодні ми 

говоримо про конструктивний діалог як між істориками, так і між фахівцями 

з різних галузей. На мою думку, ми маємо дивитися на явище Коліївщини з 

точки зору українізму та академічності. Також нам варто створювати 

адекватну модель тогочасних подій, яка буде відповідати дійсності». 

Директор ННІ історії й філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького, доктор 

історичних наук, професор Наталія Земзюліна наголосила, що обговорення 

подій Коліївщини спонукає до осмислення, а якщо потрібно, то й 

переосмислення складної й водночас героїчної сторінки історії. 

Модератор заходу доктор історичних наук, професор Анатолій Чабан 

створив невимушену атмосферу спілкування з насиченими академічними 

дискусіями. Науковці обмінювалися думками з найбільш дискусійних 

питань, пов’язаних із дослідженнями Коліївщини в сучасній українській та 

зарубіжній історичні науці. Робота конференції розпочалася з доповіді 

доктора історичних наук, головного наукового співробітника Інституту 

історії України НАН України, директора НДІ Козацтва Тараса Чухліба. Він 

акцентував увагу на проблемі різного відображення подій Коліївщини в 

історичній пам’яті її учасників.  

Продовжив дискусію щодо національних міфів, пов’язаних із 

Коліївщиною, доктор історичних наук, професор Юрій Присяжнюк. Окремі 

аспекти релігійних мотивів повстання розглянула кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник відділу історії України середніх віків і 

https://novadoba.com.ua/49565-u-cherkaskomu-nacionalnomu-obgovoryly-dobu-koliyivschyny.html
https://novadoba.com.ua/49565-u-cherkaskomu-nacionalnomu-obgovoryly-dobu-koliyivschyny.html
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раннього нового часу Інституту історії України НАН України Олена Дзюба 

та головний редактор газети «Культура і життя», знаний дослідник 

Коліївщини Євген Букет. Кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. 

Грушевського НАН України Іван Синяк звернув увагу на нові джерела в 

дослідженні гайдамацьких повстань цього періоду, а доктор історичних наук, 

професор Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, заступник 

директора НДІ Козацтва Євген Луняк розповів про погляди французьких 

сучасників на події Коліївщини. Професор Анатолій Морозов звернув увагу 

на нові трактування соціально-економічних передумов Коліївщини. На 

завершення відбулася презентація нових видань, пов’язаних з історією 

козацтва та гайдамаччини.  

68. Черкаський національний перший в Україні співпрацює із 

Університетом Осло [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/49579-cherkaskyy-nacionalnyy-pershyy-v-ukrayini-

spivpracyuye-iz-universytetom-oslo.html. – Назва з екрану. – 13.06.2018. 

Досвід найбільшого і найпрестижнішого закладу вищої освіти Норвегії 

із двохсотрічною історією – Університету Осло – вивчав під час робочої 

поїздки ректор Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Олександр Черевко. Черкаський національний університет 

став першим українським вишем, який розпочав співпрацю з Університетом 

Осло. 

Під час зустрічі з представниками Університету Осло – проректором з 

досліджень та інтернаціоналізації пані Ase Gornitzka, старшим радником 

Офісу міжнародних зв’язків та підтримки досліджень пані Solveig Aas, 

професором кафедри літератури, досліджень місцевості та європейських мов, 

паном Geir Flikke Олександр Черевко презентував Черкаський національний 

університет. Особливу зацікавленість викликав проект «На шляху до 

Міклагарда», започаткований в ЧНУ. В його основу лягли дослідження 

шляхів вікінгів. Один із шляхів проходив через край, який на Півночі 

називали Гардарикі («країна міст»), а на Півдні – Русь. Метою 

подорожувальників був Міклагард – Константинополь, столиця однієї з 

найбагатших імперій у цій частині світу. Давній шлях увійшов до історії як 

«шлях із варяг у греки». На ньому залишилося чимало пам’яток тих часів, які 

нині розшукують археологи, зокрема, й на Черкащині. 

Олександр Черевко передав норвезьким колегам брошуру, де викладені 

дослідження «варязької сторінки» Черкащини. Вона виявилася надзвичайно 

цікавою для норвезьких науковців, які постійно вивчають цю тему. Крім 

того, Університет Осло облаштував і утримує Музей кораблів вікінгів у 

столиці Норвегії. Ректору Черкаського національного провели екскурсію 

відомим у всьому світі Музеєм. Представники університетів також 

домовилися співпрацювати в цьому напрямі. 

https://novadoba.com.ua/49579-cherkaskyy-nacionalnyy-pershyy-v-ukrayini-spivpracyuye-iz-universytetom-oslo.html
https://novadoba.com.ua/49579-cherkaskyy-nacionalnyy-pershyy-v-ukrayini-spivpracyuye-iz-universytetom-oslo.html
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Норвежців зацікавила також інформація про наукові школи черкаських 

професорів Андрія Гусака та Бориса Мінаєва. У межах розвитку співпраці 

йшлося про відвідання норвезькими колегами Черкаського національного. 

Олександр Черевко ознайомився також із принципами, на яких 

вибудовується наукова робота в провідному європейському закладі вищої 

освіти. Він переконаний, що досвід роботи Університету Осло, єдиного 

норвезького науково-дослідницького університету світового класу, є 

надзвичайно корисним для Черкаського національного. 

Олександр Черевко висловлює щиру вдячність Посольству України в 

Норвегії та особисто Надзвичайному і Повноважному Послу України в 

Королівстві Норвегія Вячеславу Яцюку за підтримку та організацію візиту до 

Університету Осло та за сприяння в співпраці з норвезькими колегами. 

Вагому підтримку в налагодженні міжнародних зв’язків надав також голова 

Наглядової Ради університету, Президент України Віктор Ющенко (2005-

2010 р.р.).  

 

69. У ЧНУ провели практичні заняття на кафедрі військової 

підготовки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/49624-u-chnu-provely-praktychni-zanyattya-na-kafedra-

viyskovoyi-pidgotovky.html. – Назва з екрану. – 14.06.2018. 

На кафедрі військової підготовки Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького пройшли комплексні практичні 

занняття для студентів першого року навчання. закладу.  

– Упродовж року майбутні офіцери запасу засвоювали теорію, – 

розповідає завідувач кафедри військової підготовки Володимир Вареник. – 

Крім того, вони виїздили у військові частини, підрозділи Нацгвардії та 

автобату, в навчальний центр Держприкордонслужби «Оршанець». 

Комплексні практичні заняття в кінці року є узагальнюючими. Студенти 

відпрацьовують тактику, вогневу, інженерну підготовку, дію відділення в 

наступі, в обороні, прийоми метання гранати, збирають і розбирають 

автомати, кулемети, міномети та іншу вогнепальну зброю, долають смуги 

перешкод тощо. Навчання проходили на Черкаському полігоні та в 

навчальному центрі «Оршанець».  

 

70. Вчена рада обговорила важливі питання розвитку ЧНУ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/49751-

vchena-rada-obgovoryla-vazhlyvi-pytannya-rozvytku-chnu.html. – Назва з екрану. 

– 19.06.2018. 

Вчена рада Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького затвердила перелік проектів фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень, науково-технічних та експериментальних розробок, 

виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів Державного 

бюджету. 

https://novadoba.com.ua/49624-u-chnu-provely-praktychni-zanyattya-na-kafedra-viyskovoyi-pidgotovky.html
https://novadoba.com.ua/49624-u-chnu-provely-praktychni-zanyattya-na-kafedra-viyskovoyi-pidgotovky.html
https://novadoba.com.ua/49751-vchena-rada-obgovoryla-vazhlyvi-pytannya-rozvytku-chnu.html
https://novadoba.com.ua/49751-vchena-rada-obgovoryla-vazhlyvi-pytannya-rozvytku-chnu.html
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Про основні етапи першого конкурсного відбору проектів 

поінформував проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності 

Сергій Корновенко. Розглянуло також питання про присвоєння вчених звань 

науково-педагогічним працівникам. 

На концептуальних підходах до встановлення вартості навчання у 2018 

році в своєму виступі наголосив перший проректор Василь Мойсієнко. Після 

обговорення доповіді було встановлено вартість підготовки фахівців із 

вищою освітою при укладанні договорів у 2018 році. 

Вчена рада заслухала також звіт проректора з адміністративно-

господарської діяльності Юрія Удовенка про матеріально-технічне 

забезпечення діяльності університету в 2017/2018 навчальному році. Він 

зазначив, що цьогоріч відбулася трансформація в адміністративно-

господарській діяльності університету. Чимало зроблено для поліпшення 

матеріально-технічної бази, для створення комфортних умов праці, навчання 

й проживання викладачів та студентів. Було оновлено актову залу та вхідну 

групу навчального корпусу № 3, відремонтовано спортивну залу в 

навчальному корпусі № 2, проведено ремонт куполу в обсерваторії, оновлено 

меблі в аудиторіях. Встановлено насосні станції для підвищення тиску води в 

гуртожитках. На території студмістечка облаштовується спортивний 

майданчик. Розпочато відбудову пошкодженого пожежею навчального 

корпусу № 4. Юрій Удовенко доповів також про те, що планується зробити 

найближчим часом.  

Під час обговорення питання завідувач кафедри хімії та 

наноматеріалознавства Борис Мінаєв подякував керівництву університету за 

сприяння в обладнанні лабораторії, а директор навчально-наукового 

інституту іноземних мов Людмила Швидка зазначила, що проведення 

ремонту малої актової зали — аудиторії № 301 — було дуже дочасним. 

Вчена рада також затвердила Положення про комісію з питань 

академічної доброчесності, теми дисертаційних досліджень, навчальні плани, 

програми навчальних дисциплін, ліцензійні справи, рекомендовані до друку 

наукові та навчально-методичні праці. 

Ректор Олександр Черевко виконав також приємну місію: привітав із 

ювілеєм доцента кафедри образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва, заслуженого художника України Івана Фізера. Нагородив 

грамотами й подяками викладачів навчально-наукового інституту фізичної 

культури, спорту та здоров’я, директора спортивного клубу «Богдан» 

Володимира Хіміча та студентів-гравців збірної команди ЧНУ з баскетболу 

за третє місце в Студентській баскетбольній лізі України. Крім того, Світлана 

Соколенко, Вадим Ткаченко, Вікторія Супрунович отримали атестати 

доцентів.  
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71. Черкаський художник Іван Фізер «Молитву за Україну» втілив у 

своїй виставці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/49791-cherkaskyy-khudozhnyk-ivan-fizer-molytvu-za-

ukrayinu-vtilyv-u-svoyiy-vystavci.html. – Назва з екрану. – 21.06.2018. 

У Черкаському обласному художньому музеї відкрилася персональна 

виставка Івана Фізера — заслуженого художника України, голови обласної 

організації Національної спілки художників України, доцента кафедри 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького.  

Назву виставці дала центральна частина експозиції «Молитва за 

Україну», яка складається з 28 графічних і 15 пластичних робіт. 

За словами автора, з огляду на неоголошену війну та інші драматичні 

події в новітній історії України патріотична тематика стала основною для 

нього упродовж останніх 5 років. Загалом же Іван Фізер представив понад 

100 робіт. Мистецька подія є своєрідним звітом з нагоди 65-річчя автора, яке 

він відзначив 17 червня. 

Справжнє задоволення гості отримали від огляду робіт митця, 90% із яких 

нові. Це пластика, графіка, а також доробок монументальної пластики автора, 

презентований на фотографіях — пам’ятники, погруддя, меморіали, садово-

паркова скульптура та церковне різьблення. Є також кілька творів минулих 

років, які є знаковими для автора: «Оранта» або «Слава роду козацькому», 

«Подвиг», «Місячна соната». 

Нагадаємо, Іван Васильович Фізер — учасник понад сотні 

всеукраїнських та міжнародних виставок. Провів 16 персональних художніх 

виставок. Автор 4 наукових статей у фахових виданнях та 3 навчально-

методичних посібників. Лауреат обласної премії імені Данила Нарбута та 

Всеукраїнської премії «Смарагдова ліра» у номінації «Образотворче 

мистецтво». Автор близько 10 меморіальних дошок та десятка відомих 

пам’ятників. 

Іван Фізер стояв біля витоків кафедри образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 

мистецтва і працює там від дня її заснування — з 2002 року. 

 

72. У Черкасах оновлена астрономічна обсерваторія приймає 

відвідувачів (ВІДЕО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/64051-u-cherkasah-onovlena-

astronomichna-observatorija-prijmae-vidviduvachiv-videoреклама. – Назва з 

екрану. – 21.06.2018. 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького відкрили оновлену астрономічну обсерваторію.  

У 2017–2018 роках зусиллями ректорату організовано розробку, 

фінансування та виготовлення механізму автоматичного повороту купола, що 

дозволяє у віддаленому режимі доступу працювати з телескопом під час 

проведення астрономічних досліджень. 

https://novadoba.com.ua/49791-cherkaskyy-khudozhnyk-ivan-fizer-molytvu-za-ukrayinu-vtilyv-u-svoyiy-vystavci.html
https://novadoba.com.ua/49791-cherkaskyy-khudozhnyk-ivan-fizer-molytvu-za-ukrayinu-vtilyv-u-svoyiy-vystavci.html
http://procherk.info/news/7-cherkassy/64051-u-cherkasah-onovlena-astronomichna-observatorija-prijmae-vidviduvachiv-videoреклама
http://procherk.info/news/7-cherkassy/64051-u-cherkasah-onovlena-astronomichna-observatorija-prijmae-vidviduvachiv-videoреклама
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В астрономічному комплексі проводяться дослідження астрономічних 

об’єктів методом візуального спостереження і фотографування, а також 

екскурсії для школярів та вчителів фізики. 

 

73. Діти працівників ЧНУ оздоровилися у таборі «Дніпровська 

хвиля» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: 

//novadoba.com.ua/49816-dity-pracivnykiv-chnu-ozdorovylysya-u-tabori-

dniprovska-khvylya.html. – Назва з екрану. – 22.06.2018. 

Оздоровчий табір «Дніпровська хвиля» Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького завершив свою цьогорічну зміну. 

Кілька щасливих тижнів у ньому провели діти співробітників університету. 

Свято прощання із табором було яскравим, веселим і водночас трішки 

сумним. 

Анатолій Стеценко, голова профспілкового комітету університету, 

розповів, що успіхом цей проект завдячує насамперед досвідченим фахівцям 

і кращим студентам ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва 

та ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я. Профком взяв на себе 

матеріальне забезпечення роботи табору, а адміністрація університету 

допомогла з приміщенням, технічними засобами. 

Від імені усіх батьків зі словами подяки до працівників табору та 

адміністрації університету звернулася доцент Черкаського національного 

Оксана Вертипорох. Вона наголосила, що у таборі діти не лише 

оздоровлюються, а й розвиваються та розкривають власні таланти. 

Засмаглі та відпочилі діти на концерті демонстрували батькам, дідусям 

і бабусям те, чому їх навчили вихователі. Юні артисти співали, танцювали та 

декламували вірші, а на завершення заходу дітвора оплесками вітала усіх, 

хто упродовж трьох тижнів робив їхнє життя в таборі незабутнім та веселим.  

 

74. Випускники ЧНУ представили результати творчих та наукових 

пошуків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/49867-vypusknyky-chnu-predstavyly-rezultaty-tvorchykh-

ta-naukovykh-poshukiv.html. – Назва з екрану. – 25.06.2018. 

23 червня відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів 4 курсу 

спеціальності «Образотворче мистецтво», кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва, Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. Вже 15 років кафедра випускає 

фахівців з різних видів мистецтва, з яких понад 80 % працюють саме за 

спеціальністю.  

Цього року випускники гідно представили результати своїх творчих та 

наукових пошуків. На захисті було презентовано велику кількість 

експериментальних робіт з дизайну (поєднання олійного живопису та 

дизайну у серії плакатів, створення ідеї-концепції платформи для працівників 

ІТ-сфери), декоративно-прикладного мистецтва (різьблення, теслярство та 

народний розпис, поєднання батику та писанкарства), образотворчого 

https://novadoba.com.ua/49816-dity-pracivnykiv-chnu-ozdorovylysya-u-tabori-dniprovska-khvylya.html
https://novadoba.com.ua/49816-dity-pracivnykiv-chnu-ozdorovylysya-u-tabori-dniprovska-khvylya.html
https://novadoba.com.ua/49816-dity-pracivnykiv-chnu-ozdorovylysya-u-tabori-dniprovska-khvylya.html
https://novadoba.com.ua/49867-vypusknyky-chnu-predstavyly-rezultaty-tvorchykh-ta-naukovykh-poshukiv.html
https://novadoba.com.ua/49867-vypusknyky-chnu-predstavyly-rezultaty-tvorchykh-ta-naukovykh-poshukiv.html
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мистецтва (живопис-відтворення історичної архітектури). На високому 

професійному рівні були виконані плакати на соціальну тематику, розроблені 

фірмові стилі громадських, туристичних закладів. Творчо та професійно 

підійшли студенти і до вирішення дизайну різноманітної поліграфічної 

продукції.  

За чотири роки навчання студенти мали змогу спробувати себе у 

багатьох видах мистецтва: скульптура, батик, витинанка, олійний та 

акварельний живопис, декоративний живопис, рисунок. Були вони й 

учасниками різноманітних конкурсів та олімпіад. П’ятеро осіб пройшли 

тримісячне стажування в Академії імені Яна Длугоша (м. Ченстохове, 

Польща).  

Варто зазначити, що на відкритому захисті дипломних робіт були 

присутні також директор інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і 

мистецтва професор Десятов Тимофій Михайлович, професор кафедри 

педагогіки вищої школи Лодатко Євген Володимирович та Тимошенко Юрій 

Володимирович, які з великою цікавістю спілкувались зі студентами та 

обговорювали побачені твори мистецтва. До захисту змогли долучитись 

також абітурієнти та їх батьки, студенти молодших курсів, колишні 

випускники та працівники університету, провідні дизайнери регіону та люди, 

які цікавляться мистецтвом. 

Відкритий формат захисту дозволив презентувати творчий та науковий 

потенціал кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, 

продемонструвати здобутки студентів та, звісно, отримати естетичне та 

культурне задоволення від перегляду мистецьких робіт.  

 

75. У заповіднику «Трипільська культура» відзначили магічне свято 

Купайла [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/49898-u-zapovidnyku-trypilska-kultura-vidznachyly-

magichne-svyato-kupayla.html. – Назва з екрану. – 26.06.2018. 

У селі Легедзине, що на Тальнівщині, у день літнього сонцестояння 

відзначили свято Купайла. Ініціатором та організатором свята вже восьмий 

рік поспіль є державний історико-культурний заповідник «Трипільська 

культура». 

На запрошення директора заповідника, члена Наглядової ради 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

Владислава Чабанюка на святі побував і ректор університету Олександр 

Черевко. Він поділився враженнями від побаченого: 

— Цьогоріч родзинкою свята став допрем’єрний показ 

довгоочікуваного фільму «Чорний козак» виробництва народної кіностудії 

«Мальва», — розповів він. — Уперше на музейних площадках України було 

презентовано унікальний експонат із приватної колекції Олексія 

Шереметьєва — печатка гетьмана Богдана Хмельницького. А ще гостям була 

представлена картина «Козак Мамай» з національного центру народної 

культури «Музей Івана Гончара». Яскраві враження залишили майстер-

https://novadoba.com.ua/49898-u-zapovidnyku-trypilska-kultura-vidznachyly-magichne-svyato-kupayla.html
https://novadoba.com.ua/49898-u-zapovidnyku-trypilska-kultura-vidznachyly-magichne-svyato-kupayla.html
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класи, співи і танці на тлі чудової природи, огорнутої легендами 

тисячолітньої історії — від трипільської доби і до сьогодення. 

Олександр Черевко, який ще на посаді голови Черкаської 

облдержадміністрації у 2008 році сприяв будівництву музею «Трипільська 

культура», відзначив, що музей сьогодні є окрасою краю і цілком виконує 

свою місію популяризації його історико-культурної спадщини. Нині науковці 

та студенти Черкаського національного університету активно долучаються і 

до розкопок, і до дослідження найбільшої землеробської культури Європи. 

Нещодавно університет ініціював внесення пам’яток трипільської культури 

до переліку об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО. Опікується цим 

питанням створений в університеті Центр дослідження трипільської 

культури. 

 

76. У ЧНУ розпочав роботу Консультаційний центр для 

абітурієнтів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://novadoba.com.ua/49912-u-chnu-rozpochav-robotu-konsultaciynyy-centr-

dlya-abituriyentiv.html. – Назва з екрану. – 26.06.2018. 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького в новому форматі розпочав роботу Консультаційний центр 

приймальної комісії. Тут із першого дня відповідають на питання 

абітурієнтів. 

Консультаційний центр функціонує за адресою: бульвар Шевченка, 81, 

1-й поверх навчального корпусу № 1. Тут особисто чи за телефонами (067-

830-96-12, 063-803-29-71) консультують щодня крім неділі з 09:00 до 16:00.  

За словами заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

Олександра Сокуренка, молодих людей та їхніх батьків цікавлять питання 

щодо правил прийому до вишу, термінів подання документів, особливостей 

тих чи інших спеціальностей, можливостей вступу на основі вже здобутого 

освітнього ступеня. Майбутнім студентам також проводять екскурсії в 

інститутах, факультетах, ознайомлюють із навчальною та науковою базою 

університету, розказують про можливості працевлаштування випускників. 

– Відсьогодні і до завершення вступної кампанії у консультаційному 

центрі працюватимуть кваліфіковані працівники університету, які 

допомагатимуть вступникам, – зазначає ректор університету Олександр 

Черевко. — А з 2 липня в аудиторії № 203 навчального корпусу № 1 

відкриється пункт реєстрації електронних кабінетів. Фахівці допомагатимуть 

абітурієнтам створити електронний кабінет, відсканувати і завантажити скан-

копії документів, обрахувати середній бал атестата. Абітурієнтів 

проконсультують також щодо нарахування додаткового балу.  

 

77. Майже дві тисячі студентів отримали дипломи черкаського 

вишу (фото, відео) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://provce.ck.ua/majzhe-dvi-tysyachi-studentiv-otrymaly-dyplomy-

cherkaskoho-vyshu-foto-video/. – Назва з екрану. – 24.06.2018. 

https://novadoba.com.ua/49912-u-chnu-rozpochav-robotu-konsultaciynyy-centr-dlya-abituriyentiv.html
https://novadoba.com.ua/49912-u-chnu-rozpochav-robotu-konsultaciynyy-centr-dlya-abituriyentiv.html
https://provce.ck.ua/majzhe-dvi-tysyachi-studentiv-otrymaly-dyplomy-cherkaskoho-vyshu-foto-video/
https://provce.ck.ua/majzhe-dvi-tysyachi-studentiv-otrymaly-dyplomy-cherkaskoho-vyshu-foto-video/
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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. 

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. 

— Ці роки пройшли для вас недарма, ви пам’ятатимете їх упродовж 

усього життя. Пам’ятатимете студентське братство та горизонти, які 

відкриваються перед вами. Ми пишаємося вами, адже ви — переможці в 

усьому. За цим стоїть серйозна робота — і ваша, і ваших викладачів. Будьте 

гідні називатися українцями, прославляйте Черкаський національний 

університет! Успіхів вам в омріяному вами щасливому житті! 

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». 
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НАУКОВІ ФОРУМИ НА БАЗІ ЧНУ ім. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва 

 

1. Інтернет-конференція «Вектор розвитку соціальної роботи в умовах 

соціокультурних змін», 13 лютого 2018 р. 

2. Міжнародна наукова конференція «Підготовка фахівців у сфері освіти 

та менеджменту: європейський вимір», 29 – 30 березня 2018 р.  

3. Науковий семінар «Постать сучасного політика», 21 червня 2018 р. 

4. Міжнародна наукова конференція «Формування професійної 

компетентності сучасного фахівця в умовах євроінтеграції», 1 – 13 

липня 2018 р. 

 

Навчально-науковий інститут економіки і права 

 

 1. Всеукраїнська наукова конференція «Стратегічні напрями підвищення 

конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах 

господарювання», 13 квітня 2018 р.  

 2. Всеукраїнська наукова конференція «Пріоритети антикризового                

публічного управління в Україні: європейський досвід і вітчизняна 

практика», 19 квітня 2018 р. 

3. Тренінг з питань академічної доброчесності та авторського права, 23 

квітня 2018 р. 

4. III Всеукраїнська інтернет-конференція «Рекреаційні ресурси та 

послуги гостинності в регіонах України», 17 травня 2018 р.  

5. Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, 

моделювання та менеджмент емерджентної економіки», 23 – 25 травня 

2018 р.  

 

Навчально-науковий інститут іноземних мов 

 

1. Науковий семінар «Вища та середня школа – співпраця заради 

майбутнього», 21 березня 2018 р.  

2. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми сучасного 

перекладознавства», 30 травня 2018 р. 

 

Навчально-науковий інститут історії і філософії 

 

1. Науковий семінар «Крим і Україна: історія, сьогодення, перспектива 

(присвячений захисту прав кримськотатарського народу)», 15 лютого 

2018 р. 

2. Науковий семінар «Трипілля-Кукутень: шлях до ЮНЕСКО», 16 

лютого 2018 р. 
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3. Науковий семінар «Гендерна чутливість в традиційному 

українському суспільстві», 5 березня 2018 р. 

4. Всеукраїнська наукова конференція «XXIX Березнева наукова сесія 

осередку наукового товариства Тараса Шевченка у Черкасах», 21 

березня 2018 р.  

5. Міжнародна науково-практична конференція «Революційні 

потрясіння початку XX ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і 

антропологічний виміри (з нагоди 100-річниці Української революції 

1917 – 1921 рр.)», 20 – 21 квітня 2018 р.  

6. Міжрегіональна школа-семінар «Соціальна нерівність в Україні: 

погляд соціологів, філософів, істориків», 17 травня 2018 р. 

7. Всеукраїнська наукова конференція «Коліївщина 1768-1769 років. 

Козацько-гайдамацьке повстання на Правобережній Україні: історичні 

реалії та національна пам’ять», 8 червня 2018 р.  

 

Навчально-науковий інститут української філології  

та соціальних комунікацій 

 

1. Науковий семінар «Як правильно вести блог? (на прикладі проекту 

читацького бук кросингу-клубу «Freebook»)», 25 лютого 2018 р. 

2. Науковий семінар «Я медіа, або хочу стати блогером», 14 березня 2018 

р. 

3. Всеукраїнський науковий семінар (читання) до 100-річчя з дня смерті І. 

Нечуя-Левицького, 25 – 26 квітня 2018 р.  

4. Науковий семінар «Спецпроект на телебаченні як інноваційний 

медійний формат», квітень 2018 р.  

5. Інтернет-конференція «Світовий і вітчизняний поступ медіа», 31 

травня 2018 р.  

6. Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу», 17 – 18 травня 

2018 р.  

 

Навчально-науковий інститут інформаційних 

 та освітніх технологій 

 

1.  Науково-практична інтернет-конференція «Автоматизація та 

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

досягнення, перспективи розвитку», 12 – 18 березня 2018 р.  

2. Науковий семінар «Дифузія та фазові перетворення – Мікроструктурні 

перетворення та процеси самоорганізації в конденсованих системах», 

18 червня 2018 р. 
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Навчально-науковий інститут природничих наук 

 

1. Регіональний круглий стіл, присвячений Міжнародному дню водно-                                  

болотних угідь, 12 лютого, 2018 р. 

2. Міжнародна наукова конференція «Сучасне матеріалознавство та 

товарознавство: теорія, практика, освіта», 14 – 15 березня, 2018. 

3. Семінар до Дня збереження біорізноманіття, 22 травня 2018 р. 

  

 

Навчально-науковий інститут фізичної культури, 

 спорту і здоров’я 

 

1.  Інтернет-конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

фізичної культури, спорту і здоров’я в сучасних умовах», 24 – 25 

травня 2018 р.  

 

Психологічний факультет 

 

1. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання прикладної 

психології», 6 – 7 квітня 2018 р. 

2. Науковий семінар «Прикладні дослідження у сучасній психології», 24 

квітня 2018 р. 
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