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ПЕРЕДМОВА

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича пропонує читачам чергове число
прес-моніторингового збірника «Відгомін: імідж ЧНУ ім. Б. Хмельницького в
інформаційному просторі». Його мета полягає в оперативному інформуванні
співробітників та студентів університету про ті матеріали в мае-медійних та
наукових иданнях, які сприяють утвердженню належного реноме нашої alma
mater у освітній спільноті. Подана у пропонованому збірнику інформація
згрупована за хронологічно-галузевим принципом і охоплює період від липня до
грудня 2014 року. Під рубрикою «На шпальтах масової періодики» подано
прес-релізи матеріалів про університет, що вміщені на сторінках медійних
часописів (мовою видання). Наступна структурна частина видання дозволяє
відстежити найбільш вагомі виступи співробітників університету у теле- та
радіоефірі. Зі сторінок збірника читач дізнається також і про те, як виглядає
наш ВНЗ у світовій інформаційній мережі Internet. Оскільки одним із найбільш
ефективних способів утвердження належного авторитету ЧНУ є кількість і
якість його наукової продукції, у цьому випуску міститься також перелік
найголовніших публікацій наших викладачів у окреслений період. При цьому,
мова йде лише про монографії, книги, брошури, навчально-методичні
посібники, а також статті в іноземній науковій періодиці. Ця інформація
почерпнута з особистих звітів викладачів науковому відділу університету. У
вказаному переліку вміщено й частину тих датованих минулим роком
публікацій, які з різних причин не ввійшли до попередніх збірників.
Подається також інформація про наукові конференції різного рівня, що
проводилися на базі нашого університету завдяки організаторській ініціативі
його підрозділів.
Ми усвідомлюємо, що запропонована в 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.
Олександр
Черевко
призначений
в.
о.
ректора
ЧНУ
ім. Б. Хмельницького // Нова доба. – 2014. – 3 липня. – С. 2.
У кореспонденції йдеться про те, що посаду виконувача обов’язків ректора
ВНЗ обійняв депутат обласної ради, колишній голова Черкаської ОДА Олександр
Черевко. Його призначили наказом міністра освіти і науки України замість
звільненого у зв’язку з закінченням терміну дії контракту Анатолія Кузьмінського.
«Міністр С. М. Квіт запросив мене на роботу до університету, запропонував
детально вивчити ситуацію в ньому», – розпочав свій виступ під час зустрічі з
колективом ЧНУ Олександр Володимирович. Він вказав і на першочергові
завдання щодо поліпшення діяльності вузу.
2.
Фаня Непийвода присвятила мові все життя // Черкаський край. –
2014. – 9 липня. – С. 15.
Стаття присвячена людині, яка все життя не просто вивчала особливості
материнської мови, а плекала й виховала не одне покоління таких же відданих
україністів у стінах Черкаського державного педагогічного інституту (нині – ЧНУ
ім. Б. Хмельницького), куди юну випускницю Київського університету привела
доля в 1948-му році – Фані Адамівні Непийводі. З нагоди 90-річчя легендарного
педагога автор розповідає про основні віхи її життя та науково-педагогічної
діяльності. Її ім’я широко відоме у наукових колах дослідників історії рідної мови,
зокрема й завдяки студентським діалектичним експедиціям Черкащиною,
результати яких було включено до «Діалектичного атласу України» та низки
інших наукових проектів. Безкомпромісність, самовідданість педагогічній справі,
неординарний підхід до викладання ювілярки назавжди зробили її улюбленицею
як студентів, так і колег.
3.
Соболь С. 23 роки незалежності: Володимир Поліщук, доктор
філології, професор Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
/ С. Соболь, В. Безуглий, Н. Білоус // Нова доба. – 2014. – 10 липня. – С. 4.
Журналісти «Нової доби» провели бліц-опитування, присвячене 23-річниці
незалежності України, серед черкаської інтелігенції. Респондентам запропонували
відповісти на такі питання: «Про що Ви мріяли ці 23 роки; Що за цей час сталося
найважливішого; Яку подію вважаєте найтрагічнішою? Про що згадуєте
усмішкою?». Серед опитаних й доктор філологічних наук, професор ЧНУ
ім. Б. Хмельницького Володимир Поліщук, який вважає найважливішою подією у
великому вимірі – народження України як держави.
4.
Король Р. Вступна кампанія-2014 розпочалася штурмом приймальних
комісій, але далі проходить спокійно / Р. Король // Черкаський край. – 2014. –
16 липня. – С. 3.
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Цьогоріч вступна кампанія на Черкащині через складну ситуацію на Сході
держави та анексію Криму розпочалася на десять днів пізніше звичайного.
Найбільш напруженим традиційно виявився перший день вступної кампанії. У
ЧНУ ім. Б. Хмельницького документи приймають у навчальних аудиторіях.
Приємною несподіванкою для абітурієнтів, які обрали навчання в університеті,
стала звістка про зниження вартості навчання за контрактом за різними
напрямками від 10 до 30 відсотків. Начальник відділу навчально-методичної
роботи ЧНУ Максим Гаврилюк розповів про активність цьогорічних абітурієнтів,
які за перші три дні вступної кампанії на рівень бакалавра лише денної форми
навчання подали близько 2300 заяв. Автор статті розповідає й про інші
особливості вступної кампанії-2014 р.
5.
Пов’язуючи теорію з практикою // Черкаський край. – 2014. –
18 липня. – С. 4.
У розвідці йдеться про співпрацю ЧНУ ім. Б. Хмельницького та ДП
«Черкасистандартметрології», в ході якої студенти першокурсники навчальнонаукового інституту природничих наук відвідали підприємство. У ході екскурсії
студенти та їхній керівник – завідувачка кафедри хімії, доцент Віра Бойко –
ознайомилися із діяльністю лабораторії хроматографії, хіміко-аналітичну й
токсико-радіологічну, які входять до складу Центру випробувань харчової
продукції та продовольчої сировини.
6.
У «Центрі молодіжних інновацій» поєднують енергію молодих із
досвідом успішних // Черкаський край. – 2014. – 18 липня. – С. 5.
У роботі круглого столу, ініційованого громадських рухом «За процвітання
Черкащини», взяли участь представники ініціативної молоді та підприємці заради
спільних ідей розвитку Черкас. Активним учасником зустрічі став в. о. ректора
ЧНУ ім. Б. Хмельницького О. В. Черевко, який виступив ініціатором ідеї
створення Центру молодіжних інновацій. «Дуже важливо мобілізувати
студентську думку, студентську ідею та створити банк цих ідей» – зазначив
Олександр Володимирович, якого одноголосно підтримали представники
черкаської громади.
7.
Зінченко О. У Черкаському національному університеті привітали
одразу двох ювілярів / О. Зінченко, О. Омельченко // Нова доба. – 2014. – 24 липня.
– С. 3.
Дружня університетська родина зібралася 21 липня для того, щоб привітати
двох поважних ювілярів. У цей день Валентин Луценко, художній керівник
народного самодіяльного ансамблю танцю «Черкащанка», заслужений працівник
культури України зустрів своє 75-річчя. А Володимир Химич, голова спортивного
клубу «Богдан», відмінник освіти України відсвяткував 60-річний ювілей. З
вітальним словом до іменинників звернувся в. о. ректора ЧНУ Олександр Черевко
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й зазначив, що ювіляри відомі не лише в області та України, а й за її межами,
завдяки своєму таланту й праці. Адже вони не один десяток років працюють в
університеті й навчають молоде покоління найкращим традиціям українського
народу, виховують любов до танцю й спорту, витривалість.
8.
Студенти досліджували скіфський посуд // Черкаський край. – 2014.
– 25 липня. – С. 2.
Другий рік поспіль студенти-історики ЧНУ ім. Б. Хмельницького проходять
археологічну практику на базі Національного історико-культурного заповідника
«Чигирин». Цього року майбутні фахівці проводили польові дослідження та збір
підйомного матеріалу з фіксацією археологічних пам’яток біля сіл Суботів та
Іванівка Чигиринського району під керівництвом відомої вченої-археолога з
Інституту археології НАН України Світлани Безсонової, науковців заповідника та
викладачів університету. Також студенти набули таких навичок камеральної
обробки археологічних матеріалів, як чистка, опис, шифрування, реконструкція.
Їм випало працювати з керамічними виробами й знаряддями господарства і
побуту, виявленими на розкопах скіфського городища біля Мотронинського
монастиря та пам’ятками козацької доби. У процесі реставрації під руками
студентів багато предметів давнини набули первісного вигляду.
9.
Шквар Г. Історії творець і літописець / Г. Шквар // Черкаський край.
– 2014. – 1 серпня. – С. 7.
У науковій бібліотеці ЧНУ ім. Б. Хмельницького відбулася презентація книги
Івана Городинця «Пам’ять не згасне. Село Безпальче на Черкащині в період
Другої світової війни 1939-1945 років», яка вийшла друком вже після смерті
невтомного збирача та пошуковця. Автор розповідає читачеві про основні
перипетії життєвого та творчого шляху легендарного сільського вчителя та
краєзнавця. На зустрічі, присвяченій краєзнавчій праці І. Городинця, теплі словаспогади про однодумця висловив директор наукової бібліотеки ЧНУ
ім. Б. Хмельницького, доцент Григорій Голиш, який всіляко підтримував його
творчі задуми. На презентації виступив і автор передмови до книги професор
Василь Мельниченко.
[На фото – обкладинка презентованої книги].
10.
Вівчарик Н. Олександр Черевко: «Зв’язки не допоможуть
прилаштувати дитину в університет» / Н. Вівчарик // Вечірні Черкаси. – 2014. –
6 серпня. – С. 5.
В. о. ректора ЧНУ ім. Б. Хмельницького розповів про свої плани та заходи у
форматі «питання-відповіді» для журналіста «Вечірніх Черкас». Олександр
Володимирович повідомив про особливості свого призначення, налагодження
контакту із працівниками університету, перебіг цьогорічної приймальної кампанії.
Серед переліку нововведень, які пропонує О. Черевко – відкриття студентського
6

телебачення, заснування центру молодіжних інновацій, реконструкція ботанічного
саду та проведення екскурсій для міських жителів, запровадження патріотичного
виховання, створення військової кафедри тощо. В інтерв’ю також порушувалося
питання про реконструкцію не тільки згорілого корпусу в центрі міста, а й
головної будівлі університету.
[На фото – Олександр Черевко].
11.
Олександр Черевко: «Благодійність – це добровільне явище» //
Вечірні Черкаси. – 2014. – 20 серпня. – С. 8.
У рубриці «Позиція» в. о. ректора ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олександр
Черевко проінформував читачів про конкурс серед абітурієнтів, благодійні внески
та патріотичні акції в університеті. Зокрема, Олександр Володимирович розповів,
що цього року в університет було подано 9 400 заяв, усього ж вступило до лав
студентів 1585 осіб. Найпопулярнішими професіями були філологія, англійська
мова, психологія та туризм. У середньому на 1 місце претендувало 10 осіб. Щодо
внесків, в. о. ректора підкреслив, що ніхто не змушує абітурієнтів сплачувати
гроші, проте благодійна допомога університету вкрай потрібна. На останок, О.
Черевко запевнив, що університет повинен і буде проповідувати ідеї відродження
незалежної держави, євроінтеграції та патріотизму.
12.
Чабан А. Як народжувалася Українська козацька держава / А. Чабан
// Черкаський край. – 2014. – 20 серпня. – С. 19.
Ґрунтовну статтю присвячено 365-й річниці з часу утворення Української
козацької держави середини ХVІІ століття та проголошення Чигирина її
столицею. Зусиллями Інституту історії України НАН України, а також істориками
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (тоді ще
педагогічного інституту), у 90-х роках минулого століття дані науково
переконливі відповіді на дискусійні питання щодо державотворчих процесів в
Україні тієї доби. Починаючи із 1990 року в Черкасах було проведено сім
щорічних Всеукраїнських історичних читань «Українська козацька держава:
витоки та шляхи історичного розвитку», в яких взяли участь провідні вченімедієвісти України та зарубіжжя. Автор – доктор історичних наук, професор ЧНУ
ім. Б. Хмельницького Анатолій Чабан детально розглядає національну державну
ідею, яка вперше була чітко сформулювала та реалізована Богданом
Хмельницьким. Дослідник акцентує увагу на таких питаннях як територіальні
межі Української козацької держави, їх соціальна організація, вибір Чигирина в
якості столиці новоствореного державного утворення, внутрішня та зовнішня
політика Богдана Хмельницького.
13.
Мельниченко В. Черкащина в переддень незалежності /
В. Мельниченко // Нова доба. – 2014. – 21 серпня. – С. 10–11.
Голова облорганізації Національної спілки краєзнавців України, професор
ЧНУ ім. Б. Хмельницького Василь Мельниченко, на сторінках газети аналізує
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суспільно-політичну ситуацію на Черкащині з 1985 до 1991 року. Активізація
громадського життя області, на думку дослідника, була викликана, в першу чергу,
започаткованою в центрі «перебудовою», а ось загострення ситуації пов’язувалося
з аварією на Чорнобильській ЧАЕС. Автор детально розглядає подальший процес
демократизації суспільства загалом та Черкащини зокрема, який полягав у
створенні різноманітних об’єднань, поширенні регулярних акцій протестів,
появою позацензурних газет, національним відродженням 1988-1989 років тощо.
Професор розповів і про першу обласну адміністрацію на теренах вже незалежної
України.
14.
Король В. Пізнати і сотворити наставники першокурсників ЧНУ /
В. Король // Черкаський край. – 2014. – 3 вересня. – С. 2.
У стінах ЧНУ ім. Б. Хмельницького відбулося першовересневе свято. Щоб
привітати велику університетську громаду з Днем знань та прийняти майже 1600
першокурсників у дружню родину, до закладу прибули шановні професори та
викладачі, відомі черкащани, представники обласної адміністрації та колишні
випускники. Пізнати і сотворити себе, розвинути власні знання і таланти за
формулою українського філософа Григорія Сковороди закликав першокурсників
в. о. ректора ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко.
[Фото на С. 1. – Студенти першокурсники перед будівлею університету].
15.
Шквар Г. Нинішній рік теж увійде в історію / Г. Шквар // Черкаський
край. – 2014. – 5 вересня. – С. 6.
Матеріал містить аналіз збірника «Краєзнавство Черкащини», вихід якого
було приурочено до 60-річчя Черкаської області. Книга містить нариси про життя
та діяльність героїв, чиї біографії та вчинки гідні, аби про них дізналися нащадки і
сучасники. Чимало матеріалів присвячено рокам становлення господарства, науки
та культури Черкащини. Це вдало поєднано з публікаціями про старовину,
історичні постаті, починаючи від ХVII ст. до наших днів, доповнено унікальними
світлинами. Серед авторів: краєзнавець М. Борщ, директор наукової бібліотеки
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, доцент Г. Голиш, голова обласної організації
Національної спілки краєзнавців України, професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького
В. Мельниченко, директор Державного архіву Черкаської області Т. Клименко,
журналісти Л. Титаренко, В. Козоріз, налаштовані на дослідження студенти низки
навчальних закладів Черкащини.
[На фото – обкладинка збірника].
16.
Військову кафедру відкривають у ЧНУ // Вечірні Черкаси. – 2014. –
17 вересня. – С. 2.
ЧНУ ім. Б. Хмельницького отримав підтвердження Міноборони України про
відкриття у виші кафедри військової підготовки. Тепер студенти зможуть
проходити військову підготовку на місці, а не їздити в Сумський державний
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університет, як це було в попередні роки. Університет укладатиме угоду з
Навчальним центром Державної прикордонної служби в Оршанці для практичних
занять. «Зараз у Міноборони дискутується питання – можливо, це буде підготовка
не тільки офіцерського складу, але й сержантів» – зауважив в. о. ректора О. В.
Черевко.
17.
Калиновська Т. Олександр Черевко: «Депутати відповідальні за
прийняття рішень у складний для країни час» / Т. Калиновська // Черкаський край.
– 2014. – 17 вересня. – С. 3.
Тема розмови кореспондента «Черкаського краю» із депутатом обласної ради,
в. о. ректора ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олександром Черевком – «Сучасність
змінює акценти в політиці й науці». Так, Олександр Володимирович зазначив, що
навчальний рік в умовах військового протистояння в Україні особливий. Тривожні
події неминуче торкнулися й Черкаського національного. Вісім наших студентів
служать зі зброєю в зоні АТО, захищаючи рідну країну. Добровольцями пішли на
східний фронт п’ять студентів денного відділення та три заочники. Університет
підтримує зв’язок із студентами-учасниками протистояння, слідкує за їх долею,
допомагає, підтримує чим може. 15 осіб приїхали і навчаються в університеті із
Донецької та Луганської областей. В. о. ректора проінформував про долю
Севастопольської філії ЧНУ, про плани відкриття військової кафедри на базі
університету, про активну позицію студентів у проведенні акцій на підтримку
армії. Окремо журналістка поцікавилася й останніми перипетіями на засіданнях
сесій облради.
[На фото – Олександр Черевко].
18.
Два ВНЗ області потрапили до рейтингу за показниками Scopus –
2014 // Нова доба. – 2014. – 23 вересня. – С. 5.
Наукометрична платформа Scopus оприлюднила рейтинг цитування наукових
публікацій ВНЗ України. Станом на серпень 2014 р. найкращим вищим
навчальним закладом за цим показником залишається КНУ ім. Т. Шевченка.
Загалом, рейтинг Scopus охоплює 120 вишів України.
У цей рейтинг потрапили й ВНЗ Черкаської області – Черкаський
національний університет ім. Б. Хмельницького, який опинився на 21-ому місці.
Уманський державний педагогічний університет ім. Тичини посів 42 місце.
19.
Джоган О. Фото з їжачками прославило Івана Герасименка /
О. Джоган // Черкаський край. – 2014. – 24 вересня. – С. 9.
У розвідці йдеться про Івана Дмитровича Герасименка – старшого лаборанта
кафедри фізики ЧНУ ім. Б. Хмельницького, який понад сорок років проводить
заняття із механіки та молекулярної фізики, тривалий час викладав і курс основ
фотографії. Й сьогодні фотосправа залишається улюбленим хобі 76-річного Івана
Дмитровича. Із редакцією «Черкаського краю» переможець обласних та
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республіканських фотоконкурсів поділився відомою світлиною із їжачками, яка у
1978 році на міжнародному змаганні авторів фотопродукцій була виділена з-поміж
2 тисяч робіт й отримала диплом. Нині ж Іван Герасименко має наміри
фотографувати сюжетні фото з людьми.
[На фото – світлина з їжачками].
20.
Голиш Г. Партизани Золотоніщини у битві з нацистами / Г. Голиш //
Нова доба. – 2014. –30 вересня. – С. 7.
У розлогій статті автор відтворює основні події партизанської боротьби на
теренах підокупаційної Золотоніщини в 1941 – 1943 рр. Зокрема, висвітлюються
бойові дії Гельмязівського та Золотоніського партизанських загонів, з’ясовується
внесок золотоніських месників у справу наближення Перемоги.
(На фото: «Партизани Золотоніщини»).
21.
Вибори ректора ЧНУ ім. Б. Хмельницького неминучі // Вечірні
Черкаси. – 2014. – 2 жовтня. – С. 2.
Про це під час візиту на Черкащину заявив віце-прем’єр-міністр України
Олександр Сич. Нині виконувачем обов’язків ректора є колишній губернатор
Черкащини Олександр Черевко. Термін чинності дії контракту попереднього
ректора – регіонала Анатолія Кузьмінського збіг, й більше того співпав з
люстрацією оскандалених посадовців по всій країні.
22.
Аграрна історія має допомогти в реформуванні села // Нова доба. –
2014. – 7 жовтня. – С. 3.
Упродовж двох днів у ЧНУ ім. Б. Хмельницького тривав ювілейний, 10-й
Всеукраїнський симпозіум із проблем аграрної історії. Організували його наукове
товариство істориків-аграрників (голова товариства – завідувач кафедри
архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін, професор
ЧНУ Анатолій Морозов) спільно з Інститутом історії України НАН України
(директор Інституту Валерій Смолій). У заході взяли участь провідні науковці
вищих навчальних закладів України. Було прослухано близько 80 доповідей,
присвячених основним здобуткам аграрної історії за останні десятиліття, її
дослідникам, особливостям розвитку аграрних відносин в різні сторичні епохи. У
порядку денному симпозіуму розглядалися й інші теми, які стосувалися
етнокультурного буття, духовності й світогляду українського селянства,
актуальних проблем розвитку українського села.
23.
Шквар Г. Феномен українського селянства під кутом історичних
досліджень / Г. Шквар // Черкаський край. – 2014. – 8 жовтня. – С. 9.
2 жовтня Черкащина в стінах ЧНУ ім. Б. Хмельницького приймала науковцівісториків з усієї України та їхніх закордонних колег з нагоди проведення Десятого
Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії. На пленарному засіданні
виступили члени-кореспонденти НАН України Валерій Солдатенко та директор
Інституту історії України НАНУ Валерій Смолій. Останній підкреслив, що
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симпозіум, народжений ЧНУ кілька років тому, уже зажив доброї слави далеко за
межами Черкащини й України, бо «підтримує майбутнє й приносить вагомі
результати».
«Українське селянство є душею України» – зазначив в. о. ректора ЧНУ
ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко й похвалився, що у виші силами
науковців виходить унікальне видання – «Український селянин». На симпозіумі
виступили й представники аграрного сектору Черкащини, які поділилися своїм
практичним досвідом. Зокрема, запам’яталася доповідь почесного голови асоціації
«Незалежне об’єднання сільськогосподарських виробників Чорнобаївського
району» Петра Душейка, який виніс на розгляд своє бачення того, яким шляхом
має розвиватися українське село.
24.
Шквар Г. Віце-прем’єр зібрав на Черкащині керівників сімох областей
/ Г. Шквар // Черкаський край. – 2014. – 15 жовтня. – С. 4.
У матеріалі розповідається про те, що Черкащину з робочим візитом відвідав
Олександр Сич, віце-прем’єр України, який опікується питаннями освіти, охорони
здоровя та культури. Знайомство з Черкаським краєм проходило в обговоренні на
численних нарадах багатьох болючих питань подальшого розвитку області. Не
оминув увагою Олександр Сич і Черкаський національний університет, де
відбулася прес-конференція високого гостя. Віце-прем’єр був приємно вражений
спілкуванням із студентами вузу. Відповідаючи на актуальне питання черкаських
журналістів про вибори двох ректорів університетів на Черкащині, Олександр Сич
відповів, що вони мають відбуватися, виходячи з положень нового закону про
вищу освіту.
[На фото на С. 1. – Олександр Сич під час візиту до ЧНУ оглядає Музей
рушника].
25.
Шквар Г. Свято в ЧНУ / Г. Шквар // Черкаський край. – 2014. –
15 жовтня. – С. 1.
Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва – це велике свято
для Черкаського національного університету, який носить ім’я Богдана
Хмельницького. 14 жовтня тут відзначали концертом, спортивними змаганнями,
кулешем. Центральною подією стало відкриття погруддя гетьмана. Урочистий
захід відвідав заступник міністра освіти й науки України Павло Полянський.
Олександр Черевко, в. о. ректора ЧНУ ім. Б. Хмельницького, подякував тим, хто
допоміг профінансувати реставрацію, а також тим, завдяки кому пам’ятник постав
саме у такому вигляді: авторському колективу митців на чолі з викладачем
університету, заслуженим художником України Іваном Фізером.
26.
Оновлення погруддя Богдану Хмельницькому відкрили в ЧНУ // Нова
доба. – 2014. – 16 жовтня. – С. 4.
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У кореспонденції повідомляється про те, що 14 жовтня, в день Покрови
Пресвятої Богородиці, біля центрального входу до Черкаського національного
університету відкрили оновлене погруддя Б. Хмельницькому. В. о. ректора О. В.
Черевко подякував усім меценатам, за сприяння яких вдалося звершити цей задум.
Завершилися урочистості із нагоди відкриття пам’ятника флешмобом і спільим
співом Гімну України студентами, викладачами університету та його гостями.
Наприкінці заходу всі охочі із числа студентів прийняли посвяту в козаки та
берегині.
[На фото – світлини зі свята].
27.
Сходинки, що вмістили десятиліття // Черкаський край. – 2014. –
17 жовтня. – С. 16.
Газета розповідає про грандіозний проект, втілений Черкаським обласним
художнім музеєм, де мовою живопису написана біографія не просто митця –
цілого покоління, до якого належить відомий художник Іван Бондар. Виставка під
назвою «70 сходинок життя», приурочена ювілею митця, доцента Черкаського
національного університету, викликала жвавий інтерес відвідувачів музею та
громади загалом.
28.
Історики вивчали козацький досвід // Нова доба. – 2014. – 23 жовтня.
– С. 2.
Історію, досвід та уроки утворення, розвитку та загибелі Української
козацької держави розглядали черкаські та чигиринські науковці під час
історичних читань, присвячених 365-й річниці з часу виникнення Української
козацької держави та проголошення Чигирина його столицею.
У читаннях, що відбулися в м. Чигирин, взяли участь 120 істориків – науковці
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, національно-культурного заповідника «Чигирин»,
краєзнавці, вчителі, аспіранти, магістранти, студенти. Організаторами ІХ
Всеукраїнських історичних читань «Українська козацька держава: витоки та
шляхи історичного розвитку» виступили Інститут історії України НАНУ, ЧНУ ім.
Б. Хмельницького, НІКЗ «Чигирин», обласна організація Національної спілки
краєзнавців та осередок НТШ в Черкасах.
29.
Голиш Г. Кропивнянський герой / Г. Голиш // Нова доба. – 2014. –28
жовтня. – С. 7.
У нарисі, присвяченому 70-річчю вигнання нацистів з території України,
розповідається про подвиги сержанта А. Т. Зеленіна. Він відзначився під час боїв
за визволення Черкаського краю у вересні – жовтні 1943 р. і був удостоєний
високого звання Героя Радянського Союзу. Закінчив артилерист свої бойові
походи вже в «златій» Празі.
(На фото: А. Т. Зеленін)
30.
Черкаський національний – форпост аграрної історії України //
Молодь Черкащини – 2014. – 29 жовтня. – С. 7.
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У статті висвітлено проведення Десятого Всеукраїнського симпозіуму з
проблем аграрної історії, який відбувся у ЧНУ ім. Б. Хмельницького на початку
жовтня 2014 р. У його програмі було пленарне, п’ять секційних засідань, жваве
спілкування між істориками. У нотатках із зібрання кореспонденти наводять
коментарі доктора економічних наук, виконувача обов’язків ректора ЧНУ
ім. Б. Хмельницького Олександра Черевка, який впевнений, що треба спільно
робити все, щоб село не вимирало. В цьому контексті основним завданням
сьогодні є зближення наукового середовища з тими, хто проводить практичні
реформи у аграрному секторі. Свій коментар надав і Анатолій Морозов – доктор
історичних наук, професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького, засновник товариства
істориків-аграрників та ініціатор проведення аграрних симпозіумів у Черкасах.
Один із організаторів заходу, Василь Мельниченко, професор ЧНУ ім. Б.
Хмельницького, підкреслив у своєму коментарі, що аграрна Черкащина, надбання
якої визнані буквально у всіх галузях сільськогосподарського виробництва,
повинна мати надійну наукову основу. Своїми враженнями від проведення
симпозіуму поділився найтитулованіший гість та беззаперечний авторитет у
царині історії – директор Інституту історії України НАН України Валерій Смолій.
[На фото – світлини із проведення симпозіуму].
31.
Борщ М. Краєзнавці знайшли нове про Шевченка / М. Борщ //
Черкаський край. – 2014. – 5 листопада. – С. 8.
Автор статті інформує читачів про те, що днями в Шевченківському
національному заповіднику в Каневі відбулася ХІІІ Всеукраїнська наукова
історико-краєзнавча конференція «Краєзнавча Шевченкіана України», присвячена
200-річчювід дня народження Т. Г. Шевченка. ЇЇ організатори – Національна
спілка краєзнавців України та її обласна організація, Інститут історії України НАН
України, ННІ історії і філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького. На конференціях у
доповідях та повідомленнях було охарактеризовано процес зародження та
розвиток шевченківських традицій в різних куточках України, розкрито аспекти
життя і творчості Т. Г. Шевченка. З привітальним словом виступив в. о. ректора
ЧНУ ім. Б. Хмельницького О. В. Черевко, який наголосив, що конференція стане
важливою віхою у справі дослідження і наукового осмислення феномена Т.
Шевченка, розкриттю нових граней його творчості, зарядженої потужною
енергетикою загальнолюдських гуманістичних цінностей. Серед виступаючих на
конференції – викладачі ЧНУ ім. Б. Хмельницького: д.і.н., проф. А. Ю. Чабан,
к.і.н., проф. В. М. Мельниченко, д.і.н., проф. С. В. Корновенко, д.ф.н., проф. Л. І.
Ромащенко, к.і.н., доц. Г. М. Голиш, к.і.н., доц. Т. А. Клименко, к.і.н., доц. А. П.
Іржавська, к.і.н., ст. викл. О. М. Абразумова.
[На фото – вручення всеукраїнської премії ім. Д. Яворницького
В. Мельниченку, яке відбулося під час конференції].
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32.
Шевченко в сучасній інтерпретації черкаського науковця // Нова
доба. – 2014. – 20 листопада. – С. 3.
Монографію «Шевченко як геній» презентував в Черкаській обласній
бібліотеці для юнацтва ім. В. Симоненка її автор, професор ЧНУ
ім. Б. Хмельницького Василь Пахаренко. У своїй монографії шевченкознавець
схарактеризував основні сучасні інтерпретації постаті й творчості митця –
академічну, постмодерністську, нігілістичну, інтернаціоналістичну, філософськоекзистенційну та обґрунтував «доцільність антропологічного, персоналі стичного
підходу в трактуванні означеної проблеми».
[На фото – В. Пахаренко; обкладинка презентованого видання].
33.
Бедринець В. Любов з кулаками / В. Бедринець // Нова доба. – 2014. –
25 листопада. – С. 10.
У рубриці «Коментар психолога» кореспондент поцікавився у Інни
Кукуленко-Лук’янець,
кандидата
психологічних
наук,
доцента
ЧНУ
ім. Б. Хмельницького, її професійною думкою щодо теми номера «Любов з
кулаками», присвяченої Дню боротьби за ліквідацію насилля над жінками.
Психолог підкреслила, що тема є актуальною для нашого суспільства, бо вона
існує, але в багатьох випадках замовчується. Проблема ускладнюється ще й тим,
що в нас насилля в сім’ї закладено ще на етнічному рівні. Тому І. КуркуленкоЛук’янець наводить низку порад як уникнути таких ситуацій в родині.
34.
Безуглий В. Василь Мельниченко: «Знання про рідний край виховує
патріотів» / В. Безуглий // Нова доба. – 2014. – 9 грудня. – С. 7.
У розлогому інтерв’ю із головою обласної організації Національної спілки
краєзнавців України, автором багатьох книжок на краєзнавчу тематику,
професором ЧНУ ім. Б. Хмельницького Василем Мельниченком, автор з’ясовує
чим живе громадське об’єднання краєзнавців, відзначаючи своє 25-річчя.
В. Мельниченко розповів про місце краєзнавства в системі загальнолюдських
цінностей, необхідні заходи щодо максимального використання пізнавальновиховного потенціалу краєзнавства, проблеми видання краєзнавчої літератури,
співпрацю спілки краєзнавців із закладами освіти тощо. Щодо останнього
питання, слід підкреслити, що НСКУ спільно з Міністерством освіти і науки
України розробили проект запровадження вивчення дисципліни «Основи
краєзнавства» у навчальних закладах усіх профілях у 2015 р. В. Мельниченко
зазначає, що багато положень цього проекту вже апробовано в ході навчального
процесу в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького та
Уманському державному педагогічному університеті.
35.
Голиш Г. Пензлем поклав на полотно свою душу / Г. Голиш // Нова
доба. – 2014. –9 грудня. – С. 11.
У нарисі-реквіємі йдеться про відомого художника-аматора, лауреата
мистецьких конкурсів М. Д. Сапієнка. Подано його життєпис та зроблено спробу
14

аналізу його творчого доробку, що складається з понад тисячі полотен. Герой
матеріалу свого часу працював у Черкаських виробничих майстернях Худфонду
СРСР поруч з нинішніми викладачами кафедри образотворчого та декоративноприкладного мистецтва ЧНУ І. Бондарем, В. Клименком, В. Олексенком, І.
Фізером.
(На фото: 1) Автопортрет М. Д. Сапієнка; 2), 3), 4) Репродукції картин М. Д.
Сапієнка).
36.
Безуглий В. «Краєзнавець – це стан душі» / В. Безуглий // Нова доба.
– 2014. – 9 грудня. – С. 3.
У статті йдеться про обласну організацію Національної спілки краєзнавців
України, якій 9 грудня 2014 року виповнилося 25 років. Автор розкриває основні
віхи становлення товариства та зазначає, що сьогодні Черкаська обласна спілка
краєзнавців визнана однією із найкращих в Україні. В її лавах нараховується 99
осіб. Напередодні ювілейної дати в редакції газети «Нова доба» відбулася
тематична прес-конференція. Про актуальні аспекти діяльності Спілки та її
регіональних відділень розповіли журналістам голова обласної організації НСКУ,
професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Василь Мельниченко, заступник голови,
професор ЧДТУ Валентин Лазуренко, директор наукової бібліотеки ім.. М.
Максимовича ЧНУ ім. Б. Хмельницького доцент Григорій Голиш та ін.
37.
419-у річницю з дня народження Богдана Хмельницького в
університеті його імені відзначили всеукраїнською науковою конференцією //
Нова доба. – 2014. – 11 грудня. – С. 5.
Власний кореспондент «Нової Доби» повідомляє, що 10–11 грудня 2014 р. на
базі кафедри історії та етнології України ННІ історії і філософії Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького відбудеться вже традиційна
Всеукраїнська конференція молодих істориків «VIІІ Богданівські читання». Вона
присвячена 419-й річниці від дня народження патрона навчального закладу
Богдана Хмельницького.
У «VIII Богданівських читаннях» беруть участь понад 70 істориків, музейних
працівників, краєзнавців з усіх регіонів України. На пленарному засіданні
конференції «Богдан Хмельницький і його доба» передбачено заслухати найбільш
актуальні доповіді. У секційній роботі передбачено доволі широкий спектр
наукових сповіщень, які прямо чи опосередковано репрезентують епоху козацтва
крізь призму пізнавальних можливостей історіографії, джерелознавства та
спеціальних історичних дисциплін, археології, етнології, архівознавства та
музеєзнавства, давньої та нової історії України, новітньої історії України,
всесвітньої історії, історії освіти та науки. У багатьох виступах акцент
пропонується змістити на антропологічний вимір історії, що є актуально як для
української, так і зарубіжної історіографії.
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38.
Король Т. Василь Мельниченко: «Потрібна комплексна програма
розвитку краєзнавства» / Т. Король // Черкаський край. – 2014. – 12 грудня. –
С. 6.
З нагоди 25-річного ювілею обласної організації Національної спілки
краєзнавців України, журналіст «Черкаського краю» поспілкувалася із головою
товариства – професором ЧНУ ім. Б. Хмельницького Василем Мельниченком. Він
зазначив, що попри ювілейну дату, краєзнавча робота на Черкащині має значно
глибшу історію й бере свій початок від діяльності уродженця краю, відомого
вченого-енциклопедиста Михайла Максимовича. Відповідаючи на питання
журналістки, В. Мельниченко розповів чим живе організація сьогодні, розкрив її
потенціал та перспективи подальшого розвитку.
39.
Голиш Г. Незабутня сторінка тріумфу й трагедії / Г. Голиш // Нова
доба. – 2014. – 16 грудня. – С. 6–7.
На двох газетних шпальтах досить детально, день за днем відтворюються
події осені – початку зими 1943 р., коли проходила запекла битва за м. Черкаси як
частина Нижньодніпровської наступальної операції Червоної армії. Автор описує
подвиги бійців та командирів на черкаському напрямі, з’ясовує причини великих
втрат радянських військ. На основі фактів обґрунтовується велике значення
Черкаської операції для подальшого наступу Червоної армії на Правобережній
Україні.
(На фото: 1) Картосхема Черкаської операції; 2) Бої на вулицях міста; 3)
Галерея портретів героїв визволення Черкас.
40.
Голиш Г. Народний художник Іван Бондар творить за покликом
серця / Г. Голиш // Нова доба. – 2014. – 30 грудня. – С. 12.
Указом Президента України відомому митцю, викладачеві кафедри
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ І. І. Бондарю
присвоєно високе звання «Народний художник України». З цієї нагоди автор узяв
інтерв’ю у знаного майстра пензля. Відповідаючи на поставлені запитання,
художник розповів про свій воістину драматичний шлях сходження до вершин
досконалості й всенародного визнання та розкрив деякі таїни творчості. У
творчому доробку Майстра понад 3 тис. картин та етюдів, а ще 50 персональних
виставок. «Коли людина усвідомлює свою місію на цій землі, коли вона творить і
її творчість дістає визнання, це окрилює душу й додає життєвої снаги…», підкреслив наприкінці розмови народний художник Іван Бондар.
(На фото (кольор.) – І. І. Бондар).
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У ТЕЛЕ- ТА РАДІОЕФІРІ

І. Обласне радіо (ЧОТРК):
1.
Пасєка С. Р. Сільський та зелений туризм, 18 липня.
2.
Голиш Г. М. Становлення грошової системи незалежної України, 15
вересня.
3.
Куркуленко-Лук’янець І. В. У фокусі подій: Декларація ООН про
захист прав дитини, 21 листопада.
4.
Голиш Г. М. Пам’яті науковця й поета Валерія Шпака, 22 листопада.
5.
Голиш Г. М. Сьогодення й перспективи розвитку університетської
наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, 26 листопада.
6.
Шамара С. О. Політичні підсумки року, що минає, 23 грудня.
ІІ. Телестудія «Вікка» (ТРК «Вікка»)
1.
У ЧНУ почали роботу над створенням військової кафедри (прогр.
«Новини»), 29 липня.
2.
Осипенко В. В. Заасфальтовані липи: коментар, 9 вересня.
3.
Черкаські студенти облилися холодною водою з жовто-блакитного
посуду і заспівали гімн (прогр. «Новини»), 19 вересня.
4.
Черкаські студенти влаштували патріотичний флешмоб» (прогр.
«Новини»), 15 жовтня.
5.
Студенти ЧНУ засадили парк «Ювілейний» молодими дубами (прогр.
«Новини»), 24 жовтня.
6.
У Черкасах на благодійному баскетбольному турнірі збирали гроші
для військових (прогр. «Новини»), 1 грудня.
7.
Сайт черкаського вишу – перший у рейтингу інформативності» у
(прогр. «Новини»), 23 грудня.
ІІІ. Телестудія «Рось» (ЧОДТРК):
1.
Темченко А. І. У фокусі подій: святкування Івана Купала, 9 липня.
2.
Шамара С. О. У фокусі подій: обговорення нового проекту
Конституції України, 15 липня.
3.
Темченко А. І. Моя Черкащина: свято Івана Купала, 16 липня.
4.
Земзюліна Н. І., Литвиненко О. Є. У фокусі подій: День
незалежності України, 22 серпня.
5.
Голиш Г. М. Народні месники: до Дня партизанської слави, 22
вересня.
6.
Земзюліна Н. І., Морозов А. Г. У фокусі подій: розвиток аграрного
сектора України, 23 вересня.
7.
Рибалка Н. С., Ісаєва С. Г. День європейських мов, 26 вересня.
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8.
Репортаж про Міжнародний День Туризму на ННБ «Сокирно» у
програмі ЧСН за участю викладачів та студентів кафедри туризму і готельноресторанної справи, 26 вересня.
9.
Мельниченко В. М. Про книгу «Шевченкіана Черкащини», 27
вересня.
10.
Корновенко С. В. Програма ЧСН: Інтерв’ю про проведення Х
аграрного симпозіуму, 3 жовтня.
11.
Масненко В. В. До 25-річчя Народного руху України і роль
В.Чорновола в українському державотворенні, 7 жовтня.
12.
Репортаж про Другу міжнародну науково-практичну конференцію
«Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, перспективи, тенденції,
перспективи розвитку» (за участю викладачів та студентів кафедри туризму і
готельно-ресторанної справи), 16 жовтня.
13.
Голиш Г. М. Презентація книги «Він по-іншому жити не міг, 23
жовтня.
14.
Мельниченко В. М. Кобзар єднає Україну, 24 жовтня.
15.
Корновенко С. В. Про підсумки ХІІІ Всеукраїнської наукової
історико-краєзнавчої конференції «Краєзнавча Шевченкіана України», 25 жовтня.
16.
Мінаєв Б. П. Про розвиток науки в ННІ природничих наук ЧНУ, 9
листопада.
17.
Жаботинська С. А. Науковий здобуток ННІ іноземних мов ЧНУ: до
дня науки, 11 листопада.
18.
Масненко В. В. До Дня вшанування жертв голодомору і політичних
репресій (ЧСН), 22 листопада.
19.
Актуальність спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна
справа» (ЧСН, за участю викладачів та студентів кафедри туризму і готельноресторанної справи ЧНУ), 25 листопада.
20.
Темченко А. І. Презентація книги «Традиційні замовляння:
семантичні трансформації та обрядові парадигми», 3 грудня.
21.
Ісаєва С. Г. Про підсумки зустрічі з послом Франції в Україні (бесіда
за круглим столом), 5 грудня.
22.
Мельниченко В. М. У фокусі подій: краєзнавче сьогодення
Черкащини, 9 грудня
23.
Земзюліна Н. І. Кобзар єднає Україну, 10 грудня.
24.
Масненко В. В. VІІІ Богданівські читання в ЧНУ ім.. Б.
Хмельницького (ЧСН), 10 грудня.
25.
Пасєка С. Р., Дроботова М. В. Перша річниця контактного центру
банку «Форвард» і профорієнтаційна робота кафедри туризму і готельноресторанної справи ЧНУ щодо майбутнього працевлаштування студентів, 19
грудня.
26.
Мінаєв Б. П., Гусак А. М., Король Я. Д. Обговорення проекту закону
України «Про науку і наукову діяльність», 22 грудня.
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27.
Черевко О. В. Щаблями зростання: нові горизонти ЧНУ ім.. Б.
Хмельницького, 23 грудня.
ІV. Телеканал Експо-ТВ
1.
Масненко В. В. Виступ у на тему: «Вибори 26 жовтня та
псевдовибори 2 листопада» (прямий ефір), 4 листопада.
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НА САЙТАХ МЕРЕЖІ INTERNET
1.
Колективу
ЧНУ
представили
в.о.
ректора [Електронний ресурс] // Прочерк: ресурс резонансної інформації : Webсайт. – Ел. текст. дан. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/24810kolektivu-chnu-predstavili-vo-rektora. – 01.07.2014.
Виконувача обов’язків ректора Черкаського національного університету ім.
Богдана Хмельницького – доктора економічних наук Олександра Черевка у
вівторок від імені міністра освіти і науки Сергія Квіта офіційно представлено
колективу вишу. Разом із представниками з міністерства до університету прибули
голова ОДА Юрій Ткаченко, голова облради Валентина Коваленко та міський
голова Черкас Сергій Одарич.
Юрій Ткаченко у своєму виступі наголосив, що вважає Олександра Черевка
«людиною нейтральною», «незаангажованою», здатною гідно підготувати і
провести призначені на осінь вибори ректора (зробити це зараз неможливо через
канікулярний час і вступну кампанію). Валентина Коваленко, у свою чергу,
висловила переконання, що Олександр Черевко виявить себе ефективним
менеджером. Вона нагадала, що в часи губернаторства Черевка ЧНУ отримував
гідне фінансування.
Олександр Черевко у своєму виступі зауважив, що розглядає цей захід не як
представлення, а як зустріч із колективом. Певна обережність, якої дотримувався у
своїх висловах в.о. ректора, пов’язана із тим, що він для університету є новою,
«зовнішньою» постаттю. До того ж, він свого часу, будучи головою ОДА, в
2004 р. підтримав звільнення з посади тодішнього ректора Анатолія
Кузьмінського, якого за кілька років було знов обрано керівником університету.
Олександр Черевко висловив переконання, що між ним і професорськовикладацьким складом та студентами вишу не виникатиме ніякої «напруги».
Насильно милим не будеш, – нагадав відоме прислів’я новопризначений в.о.
ректора. – Але я наголошую, що не робитиму нічого, що не сприяло б зміцненню
університету. Я відкритий до діалогу з вами, із громадськістю.
Олександр Черевко наголосив, що нині, коли Україна інтегрується в
європейське співтовариство, особливо важливо піднімати якість національної
освіти, оскільки очікується суттєва конкуренція з боку європейських вишів. В.о.
ректора зауважив, що «глибоко шанує» попереднього ректора Анатолія
Кузьмінського, який залишив свою посаду після закінчення терміну перебування
на посаді.
Новий керівник вишу пообіцяв розібратися, чому в ЧНУ вартість навчання
вища, ніж у більшості подібних університетів, а також зробити все для
підвищення рівня оплати праці працівникам.
У своїх виступах професори та викладачі університету висловлювали
різноманітні побажання: знизити ціну на навчання, запровадити військову
кафедру, сприяти підняттю місця ЧНУ в рейтингах вишів тощо.
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Від імені частини колективу виступила директор навчально-наукового
інституту педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва професор Олена
Савченко. Вона висловила сподівання, що на посаді в. о. ректора Олександр
Черевко сприятиме якнайшвидшому проведенню виборів, у передвиборчий період
не проводитиме кадрових змін та змін у складі Вченої ради, продовжуватиме курс
на звільнення університету від корупції, деполітизацію вишу. Хоча частина
присутніх сприйняла цей виступ як «ультиматум», Олександр Черевко пообіцяв
урахувати ці побажання у своїй роботі.
2.
У Черкасах відкрили студентське
телебачення [Електронний ресурс] // Прочерк: ресурс резонансної інформації :
Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7cherkassy/24850-u-cherkasah-vidkrili-studentske-telebachennja. – 03.07.2014.
Відкриття студентського телебачення на базі телестудії кафедри
журналістики, реклами та PR-технологій відбулося сьогодні в ЧНУ
ім. Б. Хмельницького.
Студентське телебачення буде не тільки для студентів ЧНУ
ім. Б. Хмельницького. Інші студенти також матимуть можливість прийти,
провести дискусію, яка буде публічною, доступною, виходитиме на обласні
телеканали.
–
Найактивнішими сьогодні в нашому суспільстві є студентські рухи.
Важливо, щоб студенти мали змогу донести свої проблеми до представників влади
і до суспільства. Сьогодні ми можемо показати, що студенти можуть бути
найдемократичнішими. Коли студент вийде із університету, то шукатиме роботу, а
телебачення може показати роботодавцю, що відбувається у студентських лавах, –
розповів голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко.
–
Студентське телебачення – це та сфера, де студент зможе відчути себе
повноправним господарем, зазначив в. о. ректора ЧНУ ім. Б. Хмельницького
Олександр Черевко.
–
Сьогодні – вік новітніх технологій, треба бути сучасним, цікавим,
публічним і пам’ятати: якщо тебе знають, то можуть запросити на роботу. Тому на
базі студії ми прийняли рішення відкрити студентське телебачення. Воно дасть
студенту майданчик для того, щоб спілкуватися, доносити свої думки,
обмінюватися ними, відповідати на нагальні питання, вносити пропозиції, – сказав
Олександр Черевко.
Студентське телебачення допоможе краще розуміти специфіку свого фаху,
навчитися працювати більш ефективно, бути конкурентоспроможним і
працездатним, наголосила завідувач кафедри журналістики, кандидат
філологічних наук, доцент Тетяна Бондаренко.
На завершення голова ОДА побажав студентському телебаченню бути
креативним та першим у висвітленні тих подій, що відбуваються у суспільстві.
21

2.

3.
А. Гусак: Який університет потрібен
Черкащині? [Електронний ресурс] // Прочерк: ресурс резонансної інформації :
Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Режим доступу: http://procherk.info/direct/317gusak/24875-gusak-jakij-universitet-potriben-cherkaschini. – 04.07.2014.
Черкаський національний університет стоїть перед вибором – не лише нового
ректора, але й стратегічного курсу. Закінчився контракт попереднього ректора,
призначений виконуючий обов’язки ректора доктор економічних наук О. Черевко,
нас очікують вибори найвищої посадової особи вишу. Оскільки університет
належить не лише його викладачам і студентам, але і всім платникам податків, і
працює він не для своїх співробітників, а для всього суспільства, то цілком логічно
обговорювати перспективи університету не лише в його стінах.
Звісно, можна сказати, що нічого не потрібно міняти, бо й так ЧНУ по
багатьом параметрам – перший в області. У цьому, зокрема, велика заслуга усіх
попередніх ректорів – М. Довгялла, І. Кобиляцького, О. Тканка, Ф. Боєчка,
В. Поліщука, А. Кузьмінського, і сотень викладачів, які присвятили своє життя
студентам, освіті і науці. Дійсно, за цитованістю праць науковців наш університет
займає зараз досить високе 21-ше місце серед усіх українських навчальних
закладів, за офіційним рейтингом МОНУ – хоч і аж 125-е, але інші черкаські та
уманські ВНЗ – ще нижче.
Критичні зауваження, які прозвучать нижче, можна було б адресувати майже
всім вищим навчальним закладам України. Незважаючи на деякі критичні ремарки
нижче, кожному потенційному абітурієнту, який хоче навчатися в межах
Черкаської області, відповідально заявляю, що кращого ВНЗ від нашого
Черкаського національного вони не знайдуть. Однак однією з ознак здорового
колективу є якраз здатність до самокритики.
Відтак хотілося би запропонувати деякі ідеї щодо можливої стратегії розвитку
університету.
1. Наука. Головне – перехід до винятково міжнародних критеріїв планування,
виконання та оцінювання наукової роботи.
2. Освіта. На мій погляд, найважливіше завдання – перетворити університет із
фабрики з виробництва дипломів у фабрику підготовки бакалаврів, із яких готові
до подальшого навчання на рівні тестів GRE хоча б 30 відсотків. І в майстерню з
підготовки магістрів – і тут уже потрібна «ручна», індивідуальна робота.
3.
Господарська діяльність. Господарська частина у нас у порядку. Аби
не погіршити!
4.
Почуття гумору у ректора може виявитись вирішальним фактором.
Коли всі Ваші найближчі підлеглі стануть Вам говорити, що Ви все робите
правильно, що Ви видатний учений, а тих, хто так не думає, треба витісняти – то
тут якраз потрібне почуття гумору. І, звичайно, варто тоді замислитись, чи
нормальна у Вас команда. Кожен король, кажуть, мав блазня, який міг навіть
королю говорити правду. Замість нього було б добре, щоб, окрім офіційної
адміністративної команди, ректор мав команду експертів – Громадську раду, на
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якій можна було би «прокачувати» можливі плюси і мінуси ініціатив і рішень
перед їх оголошенням. Громадська рада могла би також бути одним із джерел
нових ідей для ректорської команди.
Звичайно, чимало важливих аспектів роботи університету залишились поза
цим матеріалом. Зокрема, я нічого не писав про зв’язки з виробництвом, про
громадське самоврядування, про профспілку, про роботу зі студентами, про
кураторів і про тьюторів, про долю студентського санаторію-профілакторію, про
спортивну базу і таке інше. Думаю, що якщо конструктивна дискусія почнеться,
то знайдуться й цікаві конструктивні пропозиції з усіх питань майбутнього життя
університету.
4.
У ЧНУ чекають на постанову Кабміну
для відкриття військової кафедри [Електронний ресурс] // Прочерк: ресурс
резонансної інформації : Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Режим доступу:
http://procherk.info/news/7-cherkassy/25426-u-chnu-chekajut-na-postanovu-kabminudlja-vidkrittja-vijskovoyi-kafedri. – 28.07.2014.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького отримав
погодження Міністерства освіти і науки України для відкриття в закладі
військової кафедри. Про це сьогодні під час прес-конференції в коментарі
«Прочерку» повідомив в. о. ректора ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олександр
Черевко.
«Ми уже почали роботу за підтримки голови Черкаської
облдержадміністрації Юрія Ткаченка для відкриття своєї військової кафедри. Вже
отримали погодження із Міністерства освіти. Наступний етап – погодження із
Міністерством оборони», – говорить Олександр Володимирович.
Крім того, О. В. Черевко запевнив «Прочерк», що проблем із фахівцями, які
викладатимуть військові дисципліни в закладі, не буде. «Немає жодних проблем із
фахівцями. У нас є Навчальний центр «Оршанець», є пожежна академія. Черкаси –
таке місто, куди свого часу, як до курортного містечка, після служби приїжджало
багато військових пенсіонерів. Проблема –лише в самій процедурі питання», –
зауважив в. о. ректора.
5.
У ЧНУ замовили погруддя Хмельницького
[Електронний ресурс] // Прочерк: ресурс резонансної інформації : Web-сайт. – Ел.
текст. дан. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/25466-u-chnuzamovili-bjust-hmelnitskogo. – 29.07.2014.
У Черкаському національному університеті Богдана Хмельницького замовили
погруддя гетьмана, іменем якого названий виш. Про це вчора під час пресконференції повідомив в. о. ректора ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олександр
Черевко.
«Він має виглядати належним чином, адже університет носить ім’я Богдана
Хмельницького. У цьому році ми святкуємо 365-ту річницю утворення української
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козацької держави. Наступного року в нас 420 років Богдану Хмельницькому», –
перерахував важливі дати для університету в. о. ректора. Нове погруддя замінить
теперішнє гіпсове.
6.
Серед 36 студентів ЧНУ, які присягнули
на вірність Батьківщині, – троє дівчат (ФОТО) [Електронний ресурс] //
Прочерк: ресурс резонансної інформації : Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Режим
доступу:
http://procherk.info/news/7-cherkassy/25488-sered-36-studentiv-chnu-jakiprisjagnuli-na-virnist-batkivschini-troe-divchat-foto. – 30.07.2014.
Серед 36 студентів Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького, які закінчили військову кафедру Сумської військової академії, –
троє дівчат. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомив
народний депутат України Віталій Іляшенко, який був присутнім учора на їхній
присязі.
«Кожен студент гордо присягав служити українському народу, і обіцяв ніколи
не зрадити та не підвести. Відчувалося, що для них це не просто слова, а справа
честі. І мої відчуття підтвердив отець Георгій. Він благословив студентів та
сказав, що з Божою поміччю їм все вдасться», – написав пан Іляшенко.
7.
Найбільше заяв абітурієнтів ЧНУ було
подано на англійську мову [Електронний ресурс] // Прочерк: ресурс резонансної
інформації : Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Режим доступу:
http://procherk.info/news/7-cherkassy/26015-najbilshe-zajav-abiturientiv-chnu-bulopodano-na-anglijsku-movu. – 19.08.2014.
Цьогоріч найбільше заяв абітурієнтів було подано на англійську мову і
літературу, переклад, правознавство, психологію і практичну психологію, туризм.
Про це під час сьогоднішньої прес-конференції повідомив в. о. ректора ЧНУ
ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко.
Найбільший конкурс був на правознавство (51 особа на місце), економіку
підприємства (49 осіб на місце), міжнародну економіку (20 осіб), видавничу
справу та редагування (27 осіб) і спеціальність «Здоров’я людини» (21 особа).
Середній конкурс за денною формою навчання на 1 курс становив 10,1 особи на
місце, тоді як торік було 9,0 осіб на місце.
За словами Олександра Володимировича, цього року збільшено кількість
місць державного замовлення порівняно з 2013 роком на 73 місця і становить
1585. Кількість контрактників зросла з 578 осіб торік до 710 осіб. При цьому плата
за навчання зменшена на 10-15 відсотків.
На перший курс денної форми зараховано й 13 вступників із Луганської та
Донецької областей.
8.
У ЧНУ забрали півтора мільйона
[Електронний ресурс] // Прочерк: ресурс резонансної інформації : Web-сайт. – Ел.
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текст. дан. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/26018-u-chnuzabrali-pivtora-miljona. – 19.08.2014.
Із фінансуванням галузі освіти «є певні складнощі». Відповідно до рішення
Кабміну, з Міносвіти «зняли» приблизно 2 – 3 відсотки бюджетних коштів, які
підуть на фінансування армії. Для ЧНУ це вилилося в суму півтора мільйона
гривень. Про це під час сьогоднішньої прес-конференції повідомив в. о. ректора
ЧНУ ім. Богдана Хмельницького Олександр Черевко, додавши, що такий
перерозподіл коштів у нинішніх умовах є цілком зрозумілим.
9.
Світанок Н. Черкаський 18-метровий Герб
увійде до Книги рекордів (ФОТО) [Електронний ресурс] / Н. Світанок // Преса
України. – Режим доступу: http://uapress.info/uk/news/show/35956. – 22.08.2014.
21 серпня, о 21.00 молоді дизайнери, студенти Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького зобразили відбиток Герба України.
Його висота склала 18 метрів.
Завдяки мультимедійній апаратурі, Олександр Яковенко і Тарас Дядик
зобразили Герб на фоні кольорів державного прапора. Їхнім об’єктом став фасад
ТРЦ «Любава». Висота будівлі дозволила черкаському Гербу ввійти до Книги
рекордів України.
10.
Козацький ліцей з’явиться у Черкасах
[Електронний ресурс] // Прочерк: ресурс резонансної інформації : Web-сайт. – Ел.
текст. дан. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/26235-kozatskijlitsej-zjavitsja-u-cherkasah. – 28.08.2014.
Козацький ліцей запрацює цьогоріч у Черкасах на базі школи №6. Згодом він
діятиме під патронатом ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Про це вчора під час
Серпневої конференції працівників освіти повідомив голова Черкаської
облдержадміністрації Юрій Ткаченко.
«Задля консолідації суспільства необхідно посилити національнопатріотичний характер навчання та виховання, передбачивши виховну роботу з
учнями щодо найкращих традицій та звичаїв українського народу, – наголосив пан
Ткаченко. – У нас на Черкащині збиралася козацька рада, було запропоновано
створити Козацький ліцей. Із виконувачем обов’язків ректора ЧНУ Олександром
Черевком у нас був проведений діалог, щоб це зробити на базі Національного
університету».
11.
«Університет
для
майбутніх
журналістів гарантує успішний старт, а не подальшу кар’єру», – Томіленко
[Електронний ресурс] // Прочерк: ресурс резонансної інформації : Web-сайт. – Ел.
текст. дан. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/26347-universitetdlja-majbutnih-zhurnalistiv-garantue-uspishnij-start-a-ne-podalshu-kareru-golovaoblasnoyi-organizatsiyi-nszhu. – 01.09.2014.
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Вступну лекцію для студентів-журналістів ЧНУ ім. Б. Хмельницького у День
знань прочитав голова Національної спілки журналістів України Сергій
Томіленко. Він також привітав студентів-першокурсників зі святом 1 вересня
разом із адміністрацією вишу, керівництвом області та гостями університету на
врочистій лінійці.
ЧНУ ім. Б. Хмельницького свого часу допоміг сотворити себе й голові НСЖУ
Сергієві Томіленку. Випускник 1998 року, відомий журналіст здобув тут
математичну освіту.
«Звертаючись до студентів, хочу сказати, що університет не гарантія
успішного працевлаштування та самореалізації. Це лише гарантія старту і
підтримки викладачів. А от як студенти скористаються тими знаннями, які
отримають в університеті, залежить від них, – каже Сергій Томіленко. – Я очолюю
Національну спілку журналістів України, яка об’єднує понад 20 тисяч працівників
різних засобів масової інформації. Сьогодні журналісти проходять складні
випробування зокрема і в інформаційній війні, тому журналістика нині стає
професією мужніх людей».
Сьогодні на журналістських спеціальностях в ЧНУ ім. Б. Хмельницького
навчається близько 100 студентів. Більшість із них уже з 2 курсу починають
працювати. За словами завідувача кафедри журналістики, реклами та PRтехнологій Тетяни Бондаренко, нерідко Черкаси стають для студентів-журналістів
своєрідним стартовим майданчиком, який дає можливість потім реалізувати себе у
більш престижних ЗМІ.
«Цього року ми вперше в Черкаській області відкрили новий напрям
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра медіакомунікацій, – розповідає доцент Тетяна Бондаренко. – Нині навчатимуться перші
20 студентів».
12.
Липи біля університету закатали в
асфальт [Електронний ресурс] // Прочерк: ресурс резонансної інформації : Webсайт. – Ел. текст. дан. – Режим доступу: http://procherk.info/news/fotofakt/26553lipi-bilja-universitetu-zakatali-v-asfalt. – 09.09.2014.
Не дає спокою бульвар Тараса Шевченка в районі Казбету бізнесменам та
чиновникам. Та чи не найбільше начудили «любителі природи», роблячи місце
для парковки по інший бік бульвару, на території, прилеглій до ЧНУ
ім. Б. Хмельницького. Тут просто закатали в асфальт липи, обстрижені «під нуль»
два роки тому. «…Ми готуємося встановити рекламну стелу нашого університету
перед корпусом, щоб ще з бульвару Шевченка було видно, що ви проїжджаєте
біля національного університету», – давав напередодні інтерв’ю одному ЗМІ в. о.
ректора ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко.
13.
Історики допоможуть аграрникам не
повторювати помилок минулого [Електронний ресурс] // Прочерк: ресурс
резонансної інформації : Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Режим доступу:
26

http://procherk.info/news/7-cherkassy/27165-istoriki-dopomozhut-agrarnikam-nepovtorjuvati-pomilok-minulogo. – 02.10.2014.
Історії українського села присвячено науковий симпозіум, який відбувається
сьогодні й завтра у стінах Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького.
Це вже десятий Всеукраїнський симпозіум із проблем аграрної історії.
Зазвичай на такі заходи збираються й іноземні науковці, проте цьогоріч вони через
війну на сході України не приїхали.
«З гордістю можу сказати, що саме наш університет є тим центром
селянськознавчих досліджень, куди з радістю напередодні свята Покрови
з’їжджаються ті, кому дороге українське село і хто дбає про його майбутнє, –
сказав у коментарі журналістам голова Наукового товариства істориківаграрників, доктор історичних наук, професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького
Анатолій Морозов. – А проблема, що порушується, дуже проста. Людям потрібно
якісно харчуватися...»
Відкрив симпозіум в. о. ректора ЧНУ Олександр Черевко. Керівник
університету розповів про історію симпозіумів з аграрної історії та про
сільськогосподарські традиції Черкащини. Директор Інституту історії України
НАНУ Валерій Смолій, вітаючи учасників наукового форуму, наголосив, що в
останні роки українські науковці досліджують безліч нових тем, зокрема,
заглиблюючись в аграрну історію не лише ХІХ – ХХ століть, а й Середньовіччя й
часів археологічних культур. Науковці виявляють цікавість і до сучасних проблем
українського села, співпрацюючи у цьому питанні з аграрниками-практиками.
Один із таких практиків, почесний голова Незалежного об’єднання
сільськогосподарських виробників Чорнобаївського району, почесний голова
Фонду ім. Івана Піддубного Петро Душейко, став одним із організаторів
симпозіуму. У своїй промові він наголосив, що наука – це, як не дивно це звучить
у наші часи, надзвичайно рентабельна галузь, адже не лише створює нові
можливості для виробництва, а й дозволяє попереджати сучасників про помилки
їхніх попередників.
Праці учасників симпозіуму опубліковано у впливовому науковому виданні
«Український селянин». Організаторами симпозіуму виступили Інститут історії
України НАН України, Черкаський національний університеті імені Богдана
Хмельницького та Наукове товариство істориків-аграрників.
14.
Студентів ЧНУ повели в СІЗО (ФОТО)
[Електронний ресурс] // Прочерк: ресурс резонансної інформації : Web-сайт. – Ел.
текст. дан. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/27204-studentivchnu-poveli-v-sizo-foto. – 03.10.2014.
30 вересня студенти ЧНУ ім. Б. Хмельницького, в рамках налагодженої
співпраці з педагогічним колективом навчального закладу, відвідали Черкаський
слідчий ізолятор управління ДПтС в Черкаській області.
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В ході екскурсії майбутні юристи ознайомились з умовами тримання
ув’язнених та засуджених, отримали відповіді на поставлені працівникам установи
запитання щодо нормативної бази ДПтС України. Порадувало те, що багато
студентів висловили наміри працювати в пенітенціарній службі.
«Ця екскурсія особливо корисна для Вас, як майбутніх спеціалістів, адже ви
на власні очі можете побачити те, про що читаєте в підручниках» – зауважив
заступник начальника Черкаського СІЗО Олександр Заїка, який і проводив
вищевказану екскурсію.
15.
Навчальні заклади «оформили стосунки»
з ЧНУ [Електронний ресурс] // Прочерк: ресурс резонансної інформації : Webсайт. – Ел. текст. дан. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/27353navchalni-zakladi-oformili-stosunki-z-chnu. – 09.10.2014.
Угоди про співпрацю підписали сьогодні з ЧНУ ім. Б. Хмельницького кілька
навчальних закладів та асоціація адвокатів Черкащини. Черкаський медичний
коледж, Чигиринський економіко-правовий коледж, колегіум «Берегиня» та
Черкаська загальноосвітня школа №6 (та сама, де нещодавно відкрився козацький
ліцей) відтепер зможуть на особливих умовах спрямовувати своїх вихованців для
продовження навчання у ЧНУ. Також буде запроваджено спільне застосування
цими закладами та університетом навчальних аудиторій, обмін викладачами тощо.
А керівник черкаського відділення Асоціації адвокатів України Станіслав
Скіць, підписавши угоду з ЧНУ, наголосив, що відтепер найкращі студенти
університету зможуть проходити стажування у найпрестижніших юридичних
фірмах України.
«Поштовхом до сьогоднішнього заходу є новий закон «Про вищу освіту»,
який говорить про безперервність вищої освіти, – зазначив під час церемонії
підписання угод в.о. ректора ЧНУ Олександр Черевко. – Закон створює умови, за
яких на перший план виходять здорова конкуренція та співпраця між вишами».
Зрозуміло, що навчальні заклади, які уклали угоду з ЧНУ, відтепер мають
очевидні плюси. Разом з тим, і університет отримує від партнерства з іншими
закладами вагомі переваги, найголовнішою з яких є добре підготовлені
абітурієнти. Крім того, є можливість відпрацювання спільних проектів.
Наприклад, ЧНУ, де незабаром має відкритися військова кафедра, та Черкаський
медичний коледж могли б спільно запровадити підготовку військових фельдшерів
для української армії.
16.
У ЧНУ розповіли, чому Україна може
залишитися без відомих національних брендів [Електронний ресурс] // Прочерк:
ресурс резонансної інформації : Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Режим доступу:
http://procherk.info/news/7-cherkassy/27356-u-chnu-rozpovili-chomu-ukrayina-mozhezalishitisja-bez-vidomih-natsionalnih-brendiv. – 09.10.2014.
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Через брак фахівців із інтелектуальної власності Україна укладає не надто
вигідні для себе міжнародні договори. Так, вона взяла на себе забагато зобов’язань
під час підписання угоди про асоціацію з ЄС та про входження до СОТ. Про це
йшлося сьогодні в Черкаському національному університеті ім. Богдана
Хмельницького під час IV Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття».
Відкриваючи конференцію, в. о. ректора ЧНУ Олександр Черевко наголосив,
що новий закон «Про вищу освіту» дає вишам право на збереження за собою
інтелектуальної власності на здобутки, створені за державні кошти. Це – важливий
крок до фінансової незалежності університетів та інтеграції науки і бізнесу.
«Незабаром створюватимуться робочі групи задля подальших переговорів з
європейським бізнесом, з Європейським Союзом щодо захисту національних
інтересів, не врахованих при підготовці угоди про асоціацію, – зазначила у своєму
виступі директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правних наук України Олена Орлюк. – На жаль,
український товаровиробник загалом не захищений цією угодою. У нас попросту
не змогли цей захист професійно забезпечити...»
Як зазначив Олександр Черевко, ЧНУ робить свій внесок у підготовку
фахівців з питань інтелектуальної власності. Університет входить до десятки
вишів України, де готують за цією спеціальністю магістрів. А завідувач кафедри
інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін ЧНУ Сергій
Корновенко висловив переконання, що університету слід виходити на створення
повноцінного навчально-наукового інституту для підготовки магістрів у сфері
інтелектуальної власності.
Співорганізаторами конференції виступили ЧНУ ім. Б. Хмельницького,
Національно-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії
правничих наук України та Державна служба інтелектуальної власності.
17.
ЧНУ підписав договори про співпрацю зі
школами та коледжами (Фото) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://novyny.cherkasy.ua/news/podii/the-university-has-signed-cooperationagreements-with-schools-and-colleges-photoю – 09.10.2014.
Договори про співпрацю було підписано між Черкаським національним
університетом імені Богдана Хмельницького та коледжами й школами
Черкащини.
Відтепер з ВНЗ співпрацюватимуть Черкаська загальноосвітня школа №6,
Черкаський колегіум «Берегиня», Чигиринський економіко-правовий, Черкаський
медичний коледжі та Черкаське регіональне відділення ВГО «Асоціації адвокатів
України».
Відповідні договори сьогодні в стінах ЧНУ закріпили підписами та печатками
в. о. ректора університету Олександр Черевко та директори навчальних закладів.
Про це інформує власний кореспондент «Нової Доби».
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За словами Олександра Черевка, така форма співпраці, яка започатковується
сьогодні, буде збагачувати навчальні заклади, допомагатиме здобувати той
сучасний рівень освіти, який потрібний студенту. А співпраця має бути і цікавою,
і перспективною, і корисною.
Учні Черкаського колегіуму «Берегиня» під час підписання договору їхнім
директором Василем Андрійовичем Титаренком, вручили Олександру Черевку
запашний коровай на знак подяки за співпрацю.
18.
Біля ЧНУ з’явився новий Богдан
Хмельницький
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://novyny.cherkasy.ua/news/podii/near-cnu-new-bohdankhmelnytsky/?sphrase_id=2518. – 13.10.2014.
Гіпсове погруддя Богдана Хмельницького біля національного університету
змінили на бронзове.
За словами в.о. ректора ЧНУ Олександра Черевка, попереднього гетьмана
доводилося постійно «підремонтовувати» й та скульптура не була пропорційною.
Тому до свята Покрови біля головного корпусу вирішили встановити нового
Хмельницького.
19.
Косінова Н. Черкаський національний
відсвяткував День університету (Фото) / Н. Косінова [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://novyny.cherkasy.ua/news/podii/cherkasy-national-day-wascelebrated-university. – 14.10.2014.
День університету святкував сьогодні Черкаський національний університет
ім. Богдана Хмельницького. Свято приурочили до Покрови – дня українського
козацтва.
Розпочали урочистий захід із відкриття бронзового пам’ятника Богдану
Хмельницькому за проектом відомого черкаського скульптора Івана Фізера.
Погруддя гетьмана освятив владика Іоанн, митрополит Черкаський і
Чигиринський.
Із вітальним словом до присутніх звернулися в.о. ректора Олександр Черевко,
заступник Міністра освіти й науки України Павло Полянський, голова облради
Валентина Коваленко.
–
Збіглося в часі оновлення нашої нації, свідомості й символів. Тому ми
повинні добре думати перед тим, як зробимо якийсь вибір у своєму житті. Щоб не
розміняти сутнісне на обов’язкове, бо зараз на нас дивляться хлопці, які стоять на
блокпостах у зоні АТО. Тому маємо звірятися не лише з відомими історичними
постатями, а й зважати на сьогодення, – звернувся до присутніх Павло
Полянський.
Після урочистого відкриття погруддя студенти із піднятими над головою
синіми та жовтими паперовими серцями виконали гімн України. Цього ж дня
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молодь урочисто приймали до лав українського козацтва. Закінчилося свято
частуванням козацькою кашею та концертом.
20.
Черкаський бомонд урочисто відкрив
оновлене погруддя Хмельницького біля ЧНУ (ВІДЕО) [Електронний ресурс] //
Прочерк: ресурс резонансної інформації : Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Режим
доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/27475-cherkaskij-bomond-urochistovidkriv-onovlene-pogruddja-hmelnitskogo-bilja-chnu-videoю – 14.10.2014.
На території ЧНУ ім. Б. Хмельницького урочисто відкрили оновлене
погруддя Хмельницького. У заході взяло участь все обласне керівництво: від
голови облдержадміністрації Юрія Ткаченка і голови обласної ради Валентини
Коваленко до керівників прокуратури, міліції та податкової. Були присутні й інші
гості, зокрема, заступник міністра освіти і науки Павло Полянський, Митрополит
Черкаський і Чигиринський Іоан, нардеп Володимир Зубик, екс-нардеп Сергій
Терещук тощо.
Спершу усі заспівали гімн України, а потім відкрите під оплески студентів
погруддя посвятив Митрополит Іоан.
Виступаючі говорили багато, зокрема, про те, що університет зберігає
середовище інтелектуального життя, відроджує духовність, про те, як заклад став
науковим осередком і середовищем багатих академічних традицій. Виступаючі
також говорили про роль Хмельницького в побудові державності тощо. Як
повідомив ведучий, з 2014 року святкування дня університету приурочується до
дня козацтва – 14 жовтня.
Насамкінець усіх присутніх запросили заспівати гімн України та взяти участь
в акції «Співочий прапор – від серця до серця». Для студентів університету, що
виявили бажання стати козаками і берегинями, організували урочисту посвяту.
Студенти опанували методику просвітницького тренінгу [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://insight.org.ua/studenty-opanuvaly-metodykuprosvitnytskoho-treninhu.html. – 30.10.2014
29 жовтня 2014 р. в ЧНУ ім. Б. Хмельницького для студентів спеціальності
«Соціальна робота» був проведений експертний візит по методиці проведення
просвітницького тренінгу. Метою експертного візиту було ознайомлення
студентів із методикою просвітницького тренінгу та відпрацювання навичок
проведення просвітницького тренінгу.
По завершенню заняття студенти підвели підсумки роботи. Також студентам
були вручені грамоти за активну волонтерську діяльність та небайдужість.
21.
У
Черкаському
національному
університеті відзначили 200-літній ювілей Михайла Лермонтова [Електронний
ресурс] // Муніципальне інформаційне агентство «Черкаси». – Режим доступу:
http://mia.ck.ua/novyni/u-cherkaskomu-natsionalnomu-universiteti-vidznachili-200litnii-iuvilei-mikhaila-lermontova/. – 04.11.2014.
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15 жовтня 2014 р. виповнилося 200 років з дня народження великого поета,
прозаїка, драматурга і художника Михайла Юрійовича Лермонтова (1814 – 1841
рр.). Всеукраїнська науково-практична конференція «М. Ю. Лермонтов і його
літературна спадщина», що відбулася в ЧНУ ім. Б. Хмельницького з цієї нагоди,
проводилася в рамках реалізації проектів «Вища та середня школа: співпраця
заради майбутнього» та «Школа досягнень», які успішно втілює в життя ННІ
іноземних мов ЧНУ ім. Б. Хмельницького і методичне об’єднання учителів
світової літератури, російської мови загальноосвітніх закладів міста Черкаси.
Конференція продемонструвала зацікавленість науковців України й учителівпрактиків тематикою та науково-практичною спрямованістю заходу.
Поезія Михайла Лермонтова об’єднала шанувальників не лише з України, але
й гостей з Китаю, Кореї, Туркменістану – студентів Київського національного
лінгвістичного університету. Тож лермонтівське слово звучало вісьмома мовами
(російською, українською, англійською, німецькою, французькою, китайською,
туркменською, корейською), але найбільше учасників і гостей вразило виконання
романсу «Виходжу один я на дорогу» студентом із Кореї у власному музичному
супроводі.
22.
П’ять
студенток
із
Черкащини
отримають іменну стипендію Верховної Ради [Електронний ресурс] // Про все
(Черкаси) : Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Режим доступу: http://provce.ck.ua/pyatstudentok-iz-cherkaschyny-otrymayut-imennu-stypendiyu-verhovnoji-rady.
–
12.11.2014.
Майже три сотні українських студентів отримають «парламентську»
стипендію – 1200 грн, інформують «Новини Черкащини». Відповідний наказ
Міністерства освіти і науки України від 10 листопада 2014 року розміщено на
офіційному веб-сайті МОН.
До числа 271 стипендіатів потрапило й двоє студенток із ЧНУ ім. Б.
Хмельницького.
23. Черкаські освітяни вже думають, як втілювати Закон «Про вищу
освіту» [Електронний ресурс] // Про все (Черкаси) : Web-сайт. – Ел. текст. дан. –
Режим доступу: http://provce.ck.ua/cherkaski-osvityany-vzhe-dumayut-yak-vtilyuvatyzakon-pro-vyschu-osvitu. – 19. 11. 2014.
Процес упровадження в дію Закону України «Про вищу освіту» обговорили
черкаські освітяни під час ради ректорів та директорів вищих навчальних закладів.
Засідання ради проходило у Черкаському національному університеті
ім. Б. Хмельницького.
«Кількість вищих навчальних закладів має бути меншою, але скорочення
повинно відбуватися природнім шляхом. На цьому також наголошував міністр
освіти і науки Сергій Квіт, – зазначив під час Ради в. о. ректора ЧНУ Олександр
Черевко. – Але держава має встановити об’єктивні критерії відбору, які дадуть
змогу ВНЗ отримати ліцензію для надання освітніх послуг. У цьому плані значні
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сподівання покладаються на створення Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти».
Олександр Черевко зазначив, що окрім рейтингу кожен ВНЗ повинен мати ще
й певний рівень самостійності. На його переконання, чим більше університет буде
самостійним, тим більшу відповідальність матиме. Загалом вища освіта області
представлена 29-ма вищими навчальними закладами.
23.
Студенти
ЧНУ
кинули
виклик
«Черкаським Мавпам» [Електронний ресурс] // Про все (Черкаси) : Web-сайт. –
Ел. текст. дан. – Режим доступу: http://provce.ck.ua/studenty-chnu-kynuly-vyklykcherkaskym-mavpam. – 28.11.2014.
Баскетбольна
збірна
Черкаського
національного
університету
ім. Б. Хмельницького в неділю зіграє матч із «Черкаськими Мавпами». Завдяки грі
із професійними баскетболістами, студенти планують зібрати кошти для
військових та добровольців.
«Це буде благодійний баскетбольний матч. Вилучені підуть на допомогу
військовим та добровольцям, які є нашими студентами або нещодавніми
випускниками, а сьогодні воюють на сході. Це десь близько тридцяти осіб, –
розповідає волонтер, аспірант ЧНУ Анатолій Запорожець. – Ми з ними зв’яжемося
і запитаємо про їхні найнагальніші потреби, потім придбаємо ці речі».
«Наша команда налаштована на серйозну гру, – запевняє у коментарі «Про все» в.
о. ректора ЧНУ Олександр Черевко. – Та головне, що завдяки такому спортивному
заходу вдасться зібрати кошти для наших хлопців. Розраховуємо, що це буде
близько двадцяти тисяч гривень».
24.
Для півсотні студентів ЧНУ, які воюють
в АТО, зібрали 16 тисяч гривень [Електронний ресурс] // Про все (Черкаси) :
Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Режим доступу: http://provce.ck.ua/dlya-pivsotnistudentiv-chnu-yaki-voyuyut-v-ato-zibraly-16-tysyach-hryven. – 01.12.2014.
Понад 16 тисяч гривень для допомоги військовим, вдалося зібрати завдяки
благодійному баскетбольному матчу між «Черкаськими Мавпами» та збірною
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Грали команди 30
листопада у Палаці спорту «Будівельник». Матч закінчився з рахунком 91:86 на
користь «Черкаських Мавп». І хоча «богданівці» поступилися професійним
баскетболістам, однак спортивні оглядачі зазначають, що гра проходила на
високому рівні.
Проте мета матчу полягала не в тому, щоб виграти, а в тому, щоб зібрати
якомога більшу суму грошей. Як розповів у коментарі «Про все» в. о. ректора
ЧНУ Олександр Черевко, кошти, зароблені від продажу квитків, спрямують на
допомогу студентам навчального закладу, які нині перебувають у зоні АТО.
«Зараз 48 наших студентів там воюють. Такий матч – по збору коштів – це
студентська ініціатива. Безумовно, команда «Черкаських Мавп» сильніша, але
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сьогодні це не головне. Адже не важливо хто тут переможе, набагато важливіше,
щоб наші хлопці перемогли там, на Сході», – наголосив Олександр Черевко.
До речі, студенти ЧНУ радять й іншим ВНЗ підхоплювати їхню ініціативу, й
організовувати благодійні матчі та турніри із професійними спортсменами з
різних дисциплін. «Естафету ми передаємо Запорізькому університету і такі акції
повинні проходити по всій Україні. До цього мають долучатися всі: і студенти, і
громадські та політичні організації», –зазначив Олександр Черевко.
«
25. В черкаському університеті створили Центр інновацій [Електронний
ресурс] // Про все (Черкаси) : Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Режим доступу:
http://provce.ck.ua/v-cherkaskomu-universyteti-stvoryly-tsentr-innovatsij. – 04.12.2014.
Студенти Черкаського національного університету об’єднують свої наукові
ідеї на базі Центру молодіжних інновацій. Сьогодні, 4 грудня, пройшло перше
засідання центру за участю студентів та викладачів. За словами в. о. ректора ЧНУ
Олександра Черевка, Центр був створений у вересні, а станом на сьогодні вже
затверджено і його положення.
«Центр надзвичайно цікавий і студентам, і професорсько-викладацькому складу.
Буквально за два місяці ми вже маємо кілька пропозицій, зокрема, щоб територію
за університетом перетворити на майданчик для дозвілля. Немає нічого кращого,
як створення інноваційного продукту, – зазначив Олександр Черевко. – Через це й
науковий процес може бути цікавішим».
Олександр Черевко закликав студентів долучатися до роботи Центру. На його
думку, ідеї можуть бути перспективними, якщо кожен студент проявлятиме
активність.
25.
В ЧНУ з’явився «Центр молодіжних
інновацій»
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://novyny.cherkasy.ua/news/podii/in-cnu-s-avisa-center-maladinanovaci/?sphrase_id=2518. – 04.12.2014.
Перше засідання «Центру молодіжних інновацій» відбулося в Науковій
бібліотеці ім. М. Максимовича Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького. Метою центру є створення умов для творчого розвитку
студентів, повідомив власний кореспондент «Нової Доби».
Як запевнив проректор з наукової та інноваційної діяльності Сергій
Корновенко, жодна з висловлених ідей не буде втрачена і може згодом стати в
пригоді для використання в науковій діяльності або навіть створення власного
бізнесу. Крім усього, про те, щоб молодіжні інновації не загубилися чи, не дай
Боже, не були кимсь вкрадені, обіцяє потурбуватися єдина в області кафедра
інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського
національного університету.
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26.
Черкаський художник став народним
[Електронний ресурс] // Про все (Черкаси) : Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Режим
доступу: http://provce.ck.ua/cherkaskyj-hudozhnyk-stav-narodnym. – 05.12.2014.
Указом Президента України №900/2014 «Про відзначення державними
нагородами України з нагоди 23-ї річниці підтвердження всеукраїнським
референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року» за
значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення,
багаторічну сумлінну працю почесне звання «Народний художник України»
присвоєно Бондарю Івану Івановичу – художникові, професору кафедри
образотворчого
та
декоративно-прикладного
мистецтва
Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького.
27.
Щоб зібрати гроші на АТО, викладачі
годуватимуть студентів борщем [Електронний ресурс] // Про все (Черкаси) :
Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Режим доступу: http://provce.ck.ua/schob-zibratyhroshi-na-ato-vykladachi-hoduvatymut-studentiv-borschem. – 06.12.2014.
Студенти
та
викладачі
Черкаського
національного
університету
ім. Б. Хмельницького хочуть придбати тепловізор для бійця, який нині воює
неподалік Донецького аеропорту.
«Цей хлопець – наш студент. За його проханням ми не афішуємо його ім’я та
прізвище, – розповідає у коментарі «Про все» волонтер та аспірант ЧНУ Анатолій
Запорожець. – Частину коштів вдалося зібрати завдяки благодійному
баскетбольному матчу між командою ЧНУ та «Черкаськими Мавпами». До них
додали ще ті, які збирали під час аукціону побачень»
«Загалом університету вдалося зібрати близько 30 тисяч гривень. Але на
тепловізор цього не вистачає. Зараз намагаємося дозбирати кошти. У фойє
університету поставили скриньку. Але тепловізор – дороговартісний прилад, який
коштує близько 58 тисяч гривень», – зазначає в. о. ректора ЧНУ Олександр
Черевко.
Щоб виручити ще хоча б частину таких необхідних для придбання
тепловізора коштів, студенти ініціюють благодійний викладацький аукціон. Що
служитиме лотом, визначають самі викладачі.
«Хтось приносить свою улюблену книжку, хтось чашку. А один викладач
пообіцяв купити продукти й піти з ними до студентів у гуртожиток та приготувати
їм борщ, – розповідає про викладацькі «лоти» Анатолій Запорожець. – Цікавий
лот запропонував і ректор – катання разом зі студентами на лижах».
28.
У
Черкасах
проведуть
наукові
дослідження до річниці Богдана Хмельницького [Електронний ресурс]. – Режим
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доступу:
http://novyny.cherkasy.ua/news/podii/in-the-cherkasy-will-take-scientificresearches-to-rcnic-bogdan-khmelnitskogo. – 09.12.2014.
10 – 11 грудня 2014 року на базі кафедри історії та етнології України ННІ
історії і філософії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
відбудеться Всеукраїнська конференція молодих істориків «VIІІ Богданівські
читання». Вона присвячена 419-й річниці від дня народження патрона навчального
закладу Богдана Хмельницького. Університетська традиція в такий спосіб
відзначати чергові роковини народження Б. Хмельницького, які припадають на
грудень місяць, бере свій початок ще з 2003 р.
Отож, Черкаси вкотре збирають молодих науковців, аби ті мали нагоду
поглибити свої знання історичних подій доби Хмельниччини та козацтва в цілому.
Своїм пізнавальним інтересом, конкретними розвідками вшанувати видатного
гетьмана Богдана Хмельницького. Як уже ведеться, до заходу долучаються
визнані на Черкащині та в усій Україні вчені, котрі багато років спеціалізуються
на профільній тематиці досліджень.
29.
У Черкасах історики «перемивають
кістки» Богданові Хмельницькому [Електронний ресурс] // Прочерк: ресурс
резонансної інформації : Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Режим доступу:
http://procherk.info/news/7-cherkassy/29012-u-cherkasah-istoriki-peremivajut-kistkibogdanovi-hmelnitskomu. – 10.12.2014.
Оголосити наступний рік «роком Богдана Хмельницького» – із такою
пропозицією звернувся до Міністерства освіти і науки ЧНУ ім. Богдана
Хмельницького. Про це повідомив сьогодні під час «VIII Богданівських читань»
в. о. ректора університету Олександр Черевко. Нагадаємо, у 2015 р.
відзначатиметься 420-та річниця від дня народження великого гетьмана.
На Всеукраїнську конференцію молодих істориків «VIII Богданівські
читання» прибули науковці з різних областей і міст України, в тому числі з Києва,
Львова, Донецька, Запоріжжя, Кіровограда, Переяслава-Хмельницького.
Учасників конференції на Черкащині вітали в. о. ректора ЧНУ, представники
Українського козацтва, директор навчально-наукового інституту історії і філософії
ЧНУ Наталія Земзюліна.
Завідувачка кафедри історії та етнології України Оксана Драч виступила з
доповіддю про освіту в єзуїтських колегіях, адже саме у єзуїтській колегії Львова
отримав освіту Богдан Хмельницький. Професор Юрій Присяжнюк, зазначивши,
що нині в суспільстві побутує різне бачення образу Богдана Хмельницького,
закликав науковців брати участь у формуванні цілісного образу гетьмана, без
ухилу як у надмірне захоплення, так і в критиканство. Професор Анатолій Чабан
зазначив, що нинішнім політикам слід було б зробити висновки із подій
Хмельниччини та Руїни, яка настала слідом за епохою великого гетьмана.
Наостанок пленарного засідання конференції директор наукової бібліотеки ім.. М.
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Максимовича Григорій Голиш представив нові публікації науковців ННІ історії і
філософії ЧНУ.
30.
Студенти запропонували міністерству
проголосити 2015 рік – роком Хмельницького [Електронний ресурс] // Про все
(Черкаси)
:
Web-сайт.
–
Ел.
текст.
дан.
–
Режим
доступу:
http://provce.ck.ua/studenty-zaproponuvaly-ministerstvu-proholosyty-2015-rik-rokomhmelnytskoho. – 13.12.2014.
Проголосити наступний – 2015 рік – роком Богдана Хмельницького
пропонують Міністерству освіти та науки України студенти Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького. Відповідний лист-звернення від
університету направив до міністерства в. о. ректора ЧНУ Олександр Черевко.
2015 року виповнюється 420 років від дня народження Богдана
Хмельницького. Тож, зважаючи на те, що університет носить ім’я Хмельницького,
в навчальному закладі пропонують наступний рік приурочити цьому гетьману.
«Міністр освіти підтримав нашу ініціативу, – розповів у коментарі «Про все»
Олександр Черевко. – Також пропозицію погоджено із головою Черкаської
облдержадміністрації Юрієм Ткаченком, який у свою чергу говоритиме про це із
віце-прем’єр-міністром В’ячеславом Кириленком».
31.
Черкаський виш очолив рейтинг ВНЗ за
інформативністю веб-сайтів [Електронний ресурс] // Прочерк: ресурс
резонансної інформації : Web-сайт. – Ел. текст. дан. – Режим доступу:
http://procherk.info/news/7-cherkassy/29308-cherkaskij-vish-ocholiv-rejting-vnz-zainformativnistju-veb-sajtiv. – 22.12.2014.
ОПОРА дослідила сайти 274 вищих навчальних закладів України щодо їх
відкритості під час вступної кампанії 2014 року. У першу десятку увійшли два
ВНЗ Черкас, а один із них посів перше місце із результатом 90,8 % із 100
можливих – це ЧНУ ім. Б. Хмельницького.
Попри наявність чималої кількості рейтингів вищих навчальних закладів
України, які відрізняються методами та принципами та досліджують різні
показники – цитованість наукових публікацій (Scopus), представленість вишу в
Інтернет-просторі (Webometrics), якість науково-педагогічного потенціалу, якість
навчання, міжнародне визнання (ТОП-200) – у них не приділяється значної уваги
якості інформування майбутніх споживачів освітніх послуг – вступників. Тому,
експерти Громадянської мережі ОПОРА, які вже п’ятий рік поспіль надають
консультації вступникам щодо нагальних питань вступної кампанії, цьогоріч
проаналізували веб-сайти усіх вищих навчальних закладів III-IV р. а. на предмет їх
інформативності та зручності для абітурієнтів.
Предметом моніторингу стала вчасність та повнота оприлюднення на
офіційних веб-сайтах ВНЗ інформації про умови та процедури конкурсного
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відбору на етапі подання заяв, проведення вступних випробувань, надання
рекомендації та зарахування на місця державного замовлення.
32.
Опубліковано рейтинг інформативності
сайтів ВНЗ [Електронний ресурс] // Time-UA.com – новини України і світу. –
Режим
доступу:
http://time-ua.com/novini/osvita/8942-opublkovano-reytingnformativnost-saytv-vnz/. – 23.12.2014.
За результатами цьогорічного моніторингу веб-сайтів вищих навчальних
закладів України, який був проведений експертами Громадянської мережі
ОПОРА, опубліковано відповідний рейтинг інформативності веб-сайтів 274 вишів.
Серед 119 вишів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, безумовним
лідером став Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (90,8%),
який відповідав максимальній кількості критеріїв оцінки. За ним друге й третє
місце посіли відповідно Херсонський державний університет (88, 89%) та
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (87,36%).
33.
Студенти ЧНУ кататимуться на
лижах та вечерятимуть зі своїм ректором [Електронний ресурс] // Про все
(Черкаси)
:
Web-сайт.
–
Ел.
текст.
дан.
–
Режим
доступу:
http://provce.ck.ua/studenty-chnu-katatymutsya-na-lyzhah. – 26.12.2014.
Студенти ЧНУ ім. Б. Хмельницького смакуватимуть борщем, звареним
викладачем, та кататимуться на лижах зі своїм ректором. Такі незвичні подарунки
студенти виграли на благодійному аукціоні, лоти для якого готували самі
викладачі.
«Ми збираємо гроші на тепловізор для студента ЧНУ, який нині воює в районі
Донецького аеропорту, – розповідає в коментарі «Про все» волонтер та аспірант
університету Анатолій Запорожець. – Для цього і в скриньку кошти збирали, і
благодійний баскетбольний матч організовували».
Але коштів все одно не вистачало. Тому в університеті організували
благодійний викладацький аукціон. Найбільший ажіотаж розгорівся навколо лота,
запропонованого в. о. ректора ЧНУ Олександром Черевком.
«Ректор запропонував катання на лижах та домашню вечерю з ним. Такий
незвичний лот придбали за 250 гривень, – розповідає Анатолій. – А викладач
навчально-наукового інститутут природничих наук Олександр Спрягайло як лот
запропонував власне приготування кастрюлі борщу. Стартова ціна була 30
гривень, а зросла до 270 гривень».
Борщем від викладача смакуватимуть студенти із гуртожитку № 5. Також
серед лотів був похід із викладачем на зимову рибалку. А директор наукової
бібліотеки Г. М. Голиш виставив на аукціон до півстотні рідкісних колекційних
монет.
Окрім того, розігрувалася філіжанка кави у «Львівській майстерні шоколаду»,
романтична вечеря, майстер-класи з приготування десерту, співавторство у
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наукових статтях, спільні ранкові пробіжки та навіть додаткові пари. І все це
пропонували викладачі. Завдяки викладацькому аукціону студентам вдалося
зібрати 9 тисяч гривень. Наразі кошти дозбируються, оскільки ще не всі студенти
отримали стипендію. Організатори аукціону орієнтуються на залучення 11 тисяч
гривень.
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ОСНОВНІ ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Навчально-науковий інститут економіки і права
1.
Denisenko V. S. The stability analysis of abstract Takagi-Sugero fuzzy
impulsive system / V. S. Denisenko, V. I. Slynko // Fuzzy Sets and Systems. –
Amsterdam, 2014. – Vol. 254. – P. 67–82.
2.
Web-програмування : метод. посіб. для студ. денної та заоч. форми
навчання напряму підготовки 6.030502 – Економічна кібернетика / З. М. Гадецька,
В. В. Веретельник. – Черкаси : Східноєвропейський ун-т економіки і
менеджменту, 2014. – 57 с.
3.
Актуальні проблеми емерджентної економіки в контексті
мережної парадигми : монографія / за заг. ред. В. М. Соловйов. – Черкаси :
Брама-України, 2014. – 322 с.
4.
Бізнес-планування інформаційної діяльності : метод. посіб. для студ.
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КОНФЕРЕНЦІЇ НА БАЗІ ЧНУ ім. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Навчально-науковий інститут економіки і права
1.
Семінар «Моделювання складних соціально-економічних систем», 14–
19 липня 2014 р.
2.
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Моніторинг,
моделювання та менеджмент емерджентної економіки», 10–12 вересня 2014 р.
3.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна
власність: погляд з ХХІ століття», 25 – 26 вересня 2014 р.
4.
Міжнародна науково–практична конференція «Туризм і гостинність в
Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку», 23–24 жовтня 2014 р.
Навчально-науковий інститут іноземних мов
1.
Всеукраїнська науково-практична конференція «М. Ю. Лермонтов і
його літературна спадщина» (з нагоди 200-річчя від дня народження М. Ю.
Лермонтова), 15–16 вересня 2014 р.
2.
Регіональна науково-практична конференція «Тарас Шевченко на тлі
епохи» (з нагоди 200-річчя від дня народження), 25–26 вересня 2014 р.
3.
Міжуніверситетський науково-практичний семінар «Підвищення
компетентності викладачів англійської мови у контролі та оцінці досягнень
студентів», 11 листопада 2014 р.
Навчально-науковий інститут історії і філософії
1.
Всеукраїнська науково-практична конференція «100-річчя початку
Першої світової війни», 18–19 вересня 2014 р.
2.
Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Перша
світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни), 25 – 26 вересня
2014 р.
3.
Х Всеукраїнський симпозіум з проблем аграрної історії, 3–4 жовтня
2014 р.
4.
ІХ Всеукраїнські історичні читання «Українська козацька держава:
витоки та шляхи історичного розвитку», 17 жовтня 2014 р.
5.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Восьмі Богданівські
читання», 10–11 грудня 2014 р.
Навчально–науковий інститут української філології та соціальних
комунікацій
1.
Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвалізація світу», 15
– 16 травня 2014 р.
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2.
Треті Максимовичівські читання : Всеукраїнська науково–практична
конференція «Українська народна культура в контексті збереження та розбудови
державності», 17 – 18 вересня 2014 р.
Навчально–науковий інститут фізичної культури, спорту та здоров’я
1.
Семінар «Сучасні медико-соціальні проблеми попередження
захворювань, що передаються статевих шляхом», 2 квітня 2014 р.
Психологічний факультет
1.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Індивідуальні
психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність», 16 – 18 квітня
2014 р.
2.
ІХ Авторська школа академіка НАПН України Т. С. Яценко, 22 – 26
квітня 2014 р.
3.
Семінар «Психологічна допомога при психотравмі», 24 – 25 вересня
2014 р.
4.
Всеукраїнський науковий семінар «Професія – психолог», 21 – 22
жовтня 2014 р.
5.
Всеукраїнський науковий семінар «Психологічні особливості
передвиборчої кампанії», 7 листопада 2014 р.
6.
Всеукраїнська науково–практична конференція «Професіоналізм
психолога-практика: шляхи формування особистості майбутнього фахівця», 25
грудня 2014 р.
Студентські конференції:
ІІІ Всеукраїнська науково-практична заочна конференція студентів, аспірантів та
молодих вчених «Наука: теорія та практика», 16 – 18 жовтня 2014 р.
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ЗМІСТ
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На сайтах мережі Internet
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