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ПЕРЕДМОВА 
 

Наукова бібліотека пропонує читачам чергове число прес-

моніторингового збірника «Відгомін: імідж Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького в інформаційному просторі». 

Його мета полягає в оперативному інформуванні співробітників та студентів 

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

утвердженню належного реноме нашої alma mater в освітній спільноті. 

Подана у запропонованому збірнику інформація згрупована за хронологічно-

галузевим принципом і охоплює період від січня до червня 2019 року. Під 

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

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

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

виглядає наш ЗВО у світовій інформаційній мережі Internet. Пропонується 

також інформація про наукові конференції різного рівня, що проводилися на 

базі нашого університету завдяки організаторській ініціативі його 

підрозділів. 

Особливістю цього числа збірника є те, що він оприлюднюється 

переважно в електронному варіанті на веб-сайті наукової бібліотеки з 

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

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

наклад і підготовлена на базі власних видавничих ресурсів книгозбірні.  

Ми усвідомлюємо, що подана у цьому виданні інформація носить 

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

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

конструктивну критику, ділові пропозиції, які ми максимально врахуємо в 

підготовці наступних чисел збірника. 

Г.  М.  Голиш 
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НА ШПАЛЬТАХ МАСОВОЇ ПЕРІОДИКИ 

 
1. Соколовська Л. Чому книги перестають бути взірцем 

грамотності? / Л. Соколовська // Черкаський край. – 2019. – 2 січня. – С. 6. 

 

Сучасна книжка відверто грішить: перестає бути взірцем грамотності, 

вона уперто тяжіє до чогось середнього між літературною мовою і 

Фейсбуком. Прокоментував це сучасне явище – неграмотні книжки, й доктор 

філологічних наук, професор Черкаського національного університету         

ім. Б. Хмельницького, голова обласної організації Національної спілки 

письменників України Володимир Поліщук. За його словами, відповідає, 

звичайно, за зміст, стилістику, грамотність насамперед сам автор. Але він не 

завжди може оцінити якість написаного, а думки просяться на папір! Тож 

частину відповідальності за те, що поширює серед людей, бере на себе 

видавець. У нього повинен бути для всієї продукції фаховий коректор, а якщо 

йдеться про художній твір, то й літературний редактор. І коли автор 

приходить із текстом, малоцінним за суттю або недолугим за грамотністю,  

вимагає надрукувати рукопис як є, видавець повинен зробити свій вибір, 

пояснити, з яких причин відмовляє. Може, коли автор почує аргументи 

одного, другого видавця, йому розвидниться?  

 

2. Лазуренко В. Ювілейна Черкащина Василя Мельниченка /  

В. Лазуренко // Черкаський край. – 2019. – 2 січня. – С. 7. 

 

1 січня Василю Мельниченку – головному краєзнавцю Черкащини, 

кандидату історичних наук, професору Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького – виповнилося сімдесят років. Життя 

Василя Миколайовича, його науково-педагогічний та творчий шлях багаті й 

насичені. Серед зацікавлень виділяються сформовані десятиліттями основні 

іпостасі ювіляра: історія як освіта й наука, краєзнавство, активна громадська 

діяльність.  

Заступник голови обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України розповідає про життєвий і творчий шлях Василя Миколайовича. 

Трудову діяльність розпочав на освітянській ниві у казахстанській глибинці, 

працюючи учителем сільської школи у Кокчетавській області. Після служби 

в армії у Приволзькому військовому окрузі, у 1973 році працював учителем 

Катеринопільської середньої школи № 1, згодом – молодіжним ватажком, із 

1978 – на партійній роботі у Кам’янському районі та Черкасах. Брав участь у 

будівництві нового приміщення обласного краєзнавчого музею та 

формуванні його експозиції, започаткуванні Всесоюзного (а згодом 

міжнародного) літературно-мистецького Шевченківського свята «В сім’ї 

вольній, новій». 
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 Із серпня 1993-го В. М. Мельниченко працює в Черкаському 

педагогічному інституті: асистент кафедри історії, всесвітньої історії, а з 

1994-го – аспірант кафедри історії України. У 1998 р. успішно захистив 

кандидатську дисертацію в Інституті історії України НАН України. У 1997-

1999 рр. – заступник декана історичного факультету, у 2000-2002 – 

виконувач обов’язків завідувача кафедри історії України. З утворенням у 

2006 р. кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних 

дисциплін – професор цієї кафедри, а згодом – її завідувач. З листопада  

2008-го року – В. М. Мельниченко – директор навчально-наукового 

інституту історії і філософії.  

Серед напрацювань В. М. Мельниченка – навчальні посібники 

«Історичне краєзнавство» (2003), «Моя Черкащина. Історія рідного краю від 

найдавніших часів до сучасності» (2006), «Історична географія України» 

(2012), «Зарубіжне архівознавство» (2015), «Черкащина в добу Української 

революції 1917-1921 рр.» (2016), «Військово-політичні проблеми у 

міжнародних відносинах» (2018) та ін. Особливе місце у науковому і 

творчому доробку ювіляра посідають його книги про рідний край: 

«Черкащина – земля прадавня, щедра і свята», «Шевченкіана Черкащини», 

«Краєзнавство Черкащини: сторінки історії», «Мандри Україною. Золота 

підкова Черкащини» (керівник авторського колективу), «Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького» (упорядник), 

«Україна Тараса Шевченка» та ін. 

Майже 20 років В. М. Мельниченко редагує науково-популярний 

журнал «Краєзнавство Черкащини» та збірники матеріалів історико-

краєзнавчих конференцій «Черкащина в контексті історії України». З 2001 р. 

очолює обласну організацію Національної спілки краєзнавців України.  

Визнанням заслуг професора В. М. Мельниченка стало нагородження 

його відзнакою Президента України – медаллю «25 років незалежності 

України», Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства культури України, Черкаської обласної 

державної адміністрації, Черкаської обласної ради, Національної спілки 

краєзнавців України, медаллю Українського фонду культури «За вірність 

заповітам Кобзаря». Лауреат Всеукраїнської краєзнавчої премії імені Дмитра 

Яворницького та обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича. 

Нагороджений знаками «Відмінник освіти України» та «За особливі заслуги 

перед Черкащиною». Почесний краєзнавець України.  

[На фото – В. М. Мельниченко]. 

 

3. Кращі освітяни 2018 року // Освіта. – 2019. – 9 січня. – С. 2, 7. 

 

Підведено підсумки щодо номінантів традиційного вже рейтингу-

конкурсу «Кращий освітянин року». За версією читачів тижневика «Освіта» 

2018 року серед лідерів вищої школи кращим освітянином року, лауреатом 

відзнаки «Народ мій завжди буде» визнано Олександра Черевка, ректора 
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Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького за 

сподвижництво у впровадженні новаторських форм національно-

патріотичного виховання студентської молоді та Григорія Голиша, доцента, 

директора наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького за унікальні книги-

розвідки «Подорож Златокраєм», присвяченої історії і сьогоденню 

Золотоніщини та «2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання» 

визнано кращим освітянином року, лауреатом відзнаки «Залиш мені в 

спадщину думку найвищу».  

 

4. Мельниченко В. Черкащина святкує 65-річчя / В. Мельниченко // 

Черкаський край. – 2019. – 9 січня. – С. 1. 

 

Голова обласної організації Національної спілки краєзнавців України 

повідомляє про те, що ідею утворення нової області у складі Української РСР 

на офіційному рівні вперше було розглянуто 28 грудня 1953 р. на засіданні 

президії ЦК Компартії України. Головним мотивом доцільності утворення 

Черкаської області було «розукрупнення Київської області, наближення 

керівництва й обслуговування віддалених районів».  

На час утворення Черкаська область об’єднувала 29 районів і три міста 

обласного підпорядкування. Згодом, 12 лютого, до складу новоутвореної 

області з Кіровоградської області було передано Чигиринський район.  

 

5. Калиновська Т. Бандури пісня недоспівана / Т. Калиновська // 

Черкаський край. – 2019. – 9 січня. – С. 8. 

 

Авторський колектив книги «Бандури пісня недоспівана... або 

суспільний виклик Михайла Злобинця» визнаний лауреатом обласної 

краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича 2018 року. Унікальне 

краєзнавче дослідження реалізували молоді науковці Оксана Силка та Лариса 

Синявська, яких поєднали спільні роки навчання та праці в Черкаському 

національному університеті ім. Б. Хмельницького. Нині Оксана Силка – 

доктор історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін 

Національного університету харчових технологій, м. Київ; Лариса Синявська 

– доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України ННІ 

історії і філософії Черкаського національного університету  

ім. Б. Хмельницького.  

Головний редактор газети спілкувалася з авторами книги. За словами 

авторів, джерельною основою книги стали різноманітні, хоч і нечисельні, 

документи: неопубліковані архівні документи, спогади, звіти Золотоніського 

повітового земства Полтавської губернії, літературна спадщина бандуриста, 

агітаційні листівки громадсько-політичної оганізації «Українська 

Золотоніська Громада», примірники газети «Вільне слово» (м. Золотоноша), 

ініціатором випуску якої був М. Злобинець.  



 
8 

 

На Золотоніщині знають, пам’ятають і шанують земляка. Іменем 

Михайла Злобинця названа одна з вулиць районного центру. Цьогоріч 

лауреати Оксана Силка та Лариса Синявська проявили благородні наміри: 

кошти своєї краєзнавчої премії вирішили спрямувати на встановлення 

меморіальної дошки на приміщенні колишньої гімназії у Золотоноші, де 

працював Михайло Злобинець.   

[На фото – О. Силка і Л. Синявська]. 

 

6. Юхно Б. «Динамічна біографія» Василя Мельниченка / Б. Юхно // 

Нова доба. – 2019. – 10 січня. – С. 1, 5. 

 

Авторитетний науковець, професор Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького, лауреат обласної та Всеукраїнської 

краєзнавчих премій, відмінник освіти, якого пошановано відзнаками 

Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки, член президії 

Національної спілки краєзнавців України та очільник її обласного осередку 

ось уже 18 років, автор кількох книг, низки наукових праць та не однієї сотні 

популярних статей з історії Черкащини.  

Кореспондент газети поспілкувався з Василем Миколайовичем 

Мельниченком по кількох днях від його 70-річчя про те, що зазвичай 

залишається у тіні почесних звань і відзнак. Ювіляр розповів про те, як 

проходило його дитинство в м. Звенигородка, про захоплення футболом та 

географією. Після навчання  в Петропавловському державному інституті, 

Василь Миколайович працював учителем у Кокчетавській області, а згодом 

проходив військову службу в Приволзькому військовому окрузі. Повернувся 

він додому аж через сім років, влаштувавшись лаборантом, а згодом 

вчителем географії у школі, де крім уроків освоїв кіноустановку, випускав 

стінгазету, з хлопцями грав у футбол. Був обраний другим секретарем 

райкому комсомосу, опікувався політосвітою, військово-спортивними іграми, 

культурно-освітніми заходами. 

 З 1991-го року Василь Миколайович працював кореспондентом газети 

«Черкаси» (пізніше – «Місто»), а в 1993-му році Олександр Перехрест і 

Анатолій Чабан запропонували йому піти в педінститут... асистентом. 

Пройшов ювіляр усі факультетські щаблі: вступив до аспірантури, захистив 

дисертацію, став доцентом, професором, працював заступником декана, 

завідувачем кафедри, деканом, директором навчально-наукового інституту... 

Тепер просто професор кафедри. І так вже 26-й рік... 

[В. М. Мельниченко]. 

 

7. Голиш Г. Відомий церковний діяч із Златокраю / Г. Голиш // Нова 

доба. – 2019. – 10 січня. – С. 6. 

 

Директор наукової  бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ ім. 

Б.  Хмельницького у дописі розповідає про праведне життя та духовний 
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подвиг достойника духу єпископа Воронезького й Черкаського Єпифанія (в 

мирі – Євдоким Савич Канівецький), який родом з с. Благодатне, що на 

Золотоніщині. Чи не найпомітнішою в духовній кар’єрі Єпифанія стала його 

діяльність на посаді ректора Казанської духовної академії в 1808 р. За 

ініціативи та організації відомого клірика при закладі була відкрита добротна 

бібліотека. Одночасно з керівництвом академією ректор був і настоятелем 

Казанського Свято-Преобреженського монастиря. Побачила світ збірка його 

проповідей, а також популярне видання «Про благотворний вплив святої віри 

на людей». Прикінцевий період благочестивого й духовного життя Єпифанія 

був пов’язаний із очільництвом Воронезької єпархії, куди його направили 

згідно з указом Найсвятішого Синоду в 1816 р.  

За достовірними свідченнями достойник заповів велику суму свого 

грошового спадку на спорудження кам’яної Свято-Михайлівської церкви у 

Деньгах.  

 

8. Тхеквондист став чемпіоном Греції // Нова доба. – 2019. – 10 січня. – 

С. 15. 

 

Студент навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та 

здоров’я Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

Вадим Запорожець став переможцем VI чемпіонату Греції з тхеквондо. Крім 

цього, спортсмен є володарем титулу «Європейський король тхеквондо 2018 

року». Змагання проходили у Греції за участю спортсменів з 17 країн світу.  

Вадим Запорожець вдячний за допомогу і настанови своєму тренеру 

Олегу Кіму,  а викладачам інституту – за підтримку.  

[На фото – В. Запорожець]. 

 

9. У Черкасах підготували понад 90 військових спеціалістів // 

Акцент. – 2019. – 16 января. – С. 2. 

 

Офіцерські погони та пам’ятний знак про закінчення кафедри 

військової підготовки вручили випускникам  Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького ректор вузу Олександр Черевко та 

обласний військовий комісар Євген Курбет. Це був перший випуск 

військових спеціалістів, підготовлених університетом.  

Звання молодших лейтенантів запасу 10 січня отримали 91 випускник 

кафедри військової підготовки. Протягом двох років вони вивчили новітні 

зразки військової техніки та зброї, тактичні прийоми ведення бойових дій, 

навчилися працювати з особовим складом військового підрозділу, 

опановували стройові прийоми та статути Збройних сил України.  

Військову кафедру в ЧНУ відкрили наприкінці 2016 р. Необхідність 

готувати офіцерів запасу була продиктована військовою агресією на східних 

кордонах держави. Тоді цю ініціативу підтримали в обласному військовому 
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комісаріаті, прикордонному центрі «Оршанець», спілках офіцерів запасу 

Черкащини та ветеранів АТО.  

[На фото – О. Черевко на врученні погонів та пам’ятного знаку]. 

 

10. Голиш Г. Данина пам’яті легендарному Василю Липківському /  

Г. Голиш // Нова доба. – 2019. – 24 січня. – С. 1, 4. 

 

У розлогій статті доцент, кандидат історичних наук, директор наукової 

бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. Хмельницького розповідає про те, 

що минулої п’ятниці у Черкасах відбулося урочисте відкриття пам’ятника 

митрополиту Василю (Липківському), нашому земляку із Монастирищини. 

Видатний релігійний діяч, церковний реформатор, проповідник, публіцист, 

письменник, перекладач, настоятель Софії Київської, він зажив звучної слави 

ще за свого життя й мужньо та жертовно прийняв мученицьку смерть від 

диявольської влади. Автор декількома штрихами окреслює життєпис цієї 

легендарної постаті.  

Передодень великого православного свята Водохреще ознаменувався 

справді знаковою подією новітньої історії Черкаського краю. В обласному 

центрі перед фасадом музичного училища (тут колись у міській протогімназії 

працював законовчителем отець Василь) відкрили пам’ятник «апостолу 

українського релігійно-національного відродження», митрополиту Василю 

(Липківському).  

В урочистостях з приводу цієї пам’ятної події взяли участь Президент 

України П. Порошенко, предстоятель Української помісної церкви Епіфаній, 

митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, численні представники 

православного кліру та ін. Президент України, митрополит Єпіфаній та інші 

промовці підкреслили важливість повернення нашої історичної пам’яті та 

значення Томосу для утвердження нашої державності. Черкащани дістали 

унікальну можливість на власні очі побачити цей історичний документ.  

Пам’ятник Василеві Липківському став першим в Україні, це 

повнофігурна скульптурна композиція заввишки у 3 метри, що виконана за 

спеціальними технологіями із шамотної глини, а її подіум – із граніту. 

Автором цього мистецького шедевру став молодий черкаський скульптор, 

очільник скульптурної майстерні «Гранул» Єгор Тєрєхов. Він є учнем 

заслуженого художника України Івана Фізера і став відомим завдяки 

створенню ним на фасаді наукової бібліотеки Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького добротної меморіальної стели людини-

академії М. Максимовича.  

 

11. Роман Щербатюк увійшов у ТОП-10 кращих кікбоксерів України // 

Нова доба. – 2019. – 24 січня. – С. 15. 

 

Федерація кікбоксингу України «WAKO» презентувала підсумки року 

у вигляді топ-10 кращих кікбоксерів. Лідерів минулого сезону визначали за 
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результатами континентальної першості, етапів Кубка світу-2018, Кубка 

Європи, національного чемпіонату і Кубка України.  

Другий рік поспіль до рейтингу найкращих увійшов студент навчально-

наукового інституту фізичної культури, спорту та здоров’я ЧНУ 

 ім. Б. Хмельницького Роман Щербатюк. За підсумками спортивного сезону 

Роман став бронзовим призером Чемпіонату Європи у Братиславі, 

переможцем Кубка Світу в Будапешті й Кубка Європи в Празі. Крім цього, 

спортсмен є золотим і бронзовим призером на першості країни.  

[На фото – Р. Щербатюк]. 

 

12. НОК передав спеціальну літературу науковій бібліотеці // Нова 

доба. – 2019. – 24 січня. – С. 15. 

 

Один з матеріалів рубрики «Спорт» інформує про те, що зі 

всеукраїнською акцією «Олімпійська  книга» до наукової бібліотеки 

ім. М. Максимовича Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького завітали представники відділення  Національного 

олімпійського комітету України в Черкаській області. Голова відділення 

Андрій Більда разом із головою Олімпійської академії України, заслуженим 

тренером України, головою профкому ЧНУ, доцентом Анатолієм Стеценком 

розповіли учасникам заходу про акцію та подарували бібліотеці ЗВО 

олімпійську літературу, аби студенти мали можливість знайомитися з 

історією олімпійського руху.  

Гості також висловили впевненість у тому, що кожне видання знайде 

свого читача й буде слугувати підготовці висококваліфікованих фахівців із 

фізичної культури й спорту, заохочуватиме молодь до здорового способу 

життя.  

[На фото – Студенти знайомляться з олімпійською літературою]. 

 

13. 20 атлетів отримуватимуть цього року обласні стипендії // 

Акцент. – 2019. – 30 січня. – С. 3. 

 

Двадцять найрезультативніших атлетів з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту, а також інваспорту Черкащини отримуватимуть 

цього року стипендії з обласного бюджету. Стипендіатів обрали минулого 

тижня на засіданні спеціальної комісії облдержадміністрації.  

Цього року, зокрема, стипендії обласної ради серед інших 

отримуватимуть: студенти навчально-наукового інституту фізичної культури, 

спорту та здоров’я Черкаського національного університету  

 ім. Б. Хмельницького Мирослав Гончар (бокс), Роман Щербатюк 

(кікбоксинг), Ярослав Некоз (кікбоксинг) та викладач кафедри університету 

Денис Нечипоренко (легка атлетика).  
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14. ЧНУ готуватиме фахівців за декількома новими 

спеціальностями // Акцент. – 2019. – 30 січня. – С. 5. 

 

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького уже з 

цього літа набиратиме студентів за новими спеціальностями.  

– У новий навчальний період ми йдемо з новими здобутками, – 

зазначає ректор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко. – Відповідно 

до протоколу Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 13 

грудня 2018 р. № 119/2 університет отримав ліцензію на підготовку фахівців 

зі спеціальності «Медицина» галузі знань «Охорона здоров’я».  

А згідно з протоколом цієї комісії від 11 січня 2019 р. № 121 в ЧНУ 

започатковано нову спеціальність «Агрономія» галузі знань «Аграрні науки 

та продовольство».   

Крім того, ЧНУ отримав ліцензію для підготовки бакалаврів зі 

спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 

«Культура і мистецтво».  

 

15. Звіт ректора // Наш національний. – 2019. – січень. – С. 1 – 8. 

 

На сторінках випуску розміщено звіт ректора Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького Олександра Черевка про 

роботу за 2018 рік. Це підсумки зробленого за рік усією університетською 

громадою. Вміщено досягнення у сфері наукової, інноваційної та науково-

дослідницької діяльності, забезпечення якості вищої освіти, міжнародної 

діяльності, виставкової та іміджевої діяльності, студентського 

самоврядування, дозвілля, спорту та поліпшення матеріально-технічної бази.  

За словами Олександра Володимировича, 2018 рік був непростим для 

освітньої системи загалом і для Черкаського національного, зокрема. Але ми 

вистояли і продовжуємо розвиватися, це підтверджують цифри, здобутки, 

перемоги, рейтинги і відзнаки. І це ознака правильності обраного колективом 

курсу на забезпечення якості освіти, досліджень та інновацій.  

[На фото  – О. Черевко; «Золотий фонд» університету; Миттєвості 

життя університету]. 

 

16.  Голиш Г. Жертва «червоного терору» / Г. Голиш // Нова доба. – 

2019. – 14 лютого. – С. 9. 

 

Однією з перших безневинних жертв більшовицького «червоного 

терору» став наш земляк із Золотоноші Олелько Островський, про якого 

розповідає директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ 

 ім. Б. Хмельницького. З певних причин це ім’я залишалося маловідомим 

загалу й лише нині повертається до нас із мороку незаслуженого забуття. А, 

до речі, наш краянин став відомим письменником, драматургом, актором, 

режисером.  
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Як письменник Олелько Островський заявив про себе від 1906 р. на 

сторінках часописів «Громадська думка» і «Рада» своїми нарисами й 

оповіданнями, і відтоді його твори передруковували по всій Україні. Олелько 

віддавав перевагу історичній прозі. На жаль, левова частка його творів 

втрачена, збереглося лише 28 із них.  

На даний час одна з вулиць в м. Золотоша носить ім’я Олелька 

Островського. В Ужгороді проживає онук нашого іменитого земляка – 

Володимир Островський, є також родичі героя і в Надвірній на Франківщині 

та в Луцьку.  

 

17. Кирей В. Покликаний високим і вічним / В. Кирей // Освіта. – 2019. – 

20 – 27 лютого. – С. 4 – 5. 

 

 Об’ємний нарис присвячено Григорію Голишу, директору наукової 

бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету 

 ім. Б. Хмельницького. Автор матеріалу, земляк ювіляра  розповідає про 

основні віхи життя і діяльності Григорія Михайловича.  

Історик, краєзнавець, публіцист Григорій Голиш завдяки своїй 

працелюбності, умінню глибоко аналізувати суспільно-історичні процеси, 

став помітною постаттю на науково-дослідницькому небосхилі. Його 

науковий та журналістський доробок складається нині з понад 500 

публікацій. У колі науково-творчих уподобань – історія Другої світової 

війни, спеціальні історичні дисципліни, історія національної освіти, 

персоналістика та історичне краєзнавство. Науковець підготував 16 окремих 

видань: 3 монографії, підручник та три навчальні посібники для студентів, 

кілька науково-популярних книг та довідкових видань.  

Незважаючи на таку багатопланову роботу, що її проводить науковець і 

адміністратор Григорій Голиш, у нього вистачає часу і можливостей, аби 

займатися краєзнавством, яким захопився ще на поч. 70-х рр. Сторінки 

місцевих газет регулярно наповнені його цікавими розповідями про ті чи 

інші події Шевченкового краю. Кілька років тому вийшла з друку книга 

«Покликані високим і вічним», в якій Григорій Михайлович розповідає про 

відомі персоналії рідного учбового закладу. А під завісу минулого року 

побачила світ фундаментальна праця «Подорож Златокраєм», присвячена 

історії і сьогоденню Золотоніщини. Схвальні відгуки в бібліотечній спільноті 

дістала й нова книга ювіляра «2300 вибраних думок про книгу і читання».  

[На фото – Г. Голиш]. 

 

18. Поліщук В. Пам’яті Сергія Носаня / В. Поліщук // Черкаський 

край. – 2019. – 27 лютого. – С. 2. 

 

Професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького, голова обласного осередку 

спілки письменників України повідомляє про те, що увечері 23 лютого 

закінчився земний шлях талановитого українського письменника, 



 
14 

 

заслуженого діяча мистецтв України, першого лауреата обласної літературної 

премії імені Василя Симоненка Сергія Луковича Носаня.  

Сергій Лукович, випускник Черкаського педінституту, член Спілки 

письменників Черкащини, автор новел, оповідань, повістей, романів (книги 

«Пір’їна з крила Жар-птиці», «Сонячний ранок», «Чисті плеса», «Метеорити» 

та ін.). Цілу низку книжок Сергій Носань присвятив дітям («Подорожі в 

природу», «Казки для Кирилка»). Він мав різногранні обдарування, любив 

життя у всіх його проявах, був активним у громадському житті, підтримував 

молоді літературні таланти. 

 

19. Сімдесята весна Григорія Голиша // Черкаський край. – 2019. – 

6 березня. – С. 4. 

 

4 березня відзначив 70-річний ювілей знаний на Черкащині науковець і 

педагог, краєзнавець і журналіст Григорій Голиш. Закінчив ювіляр 

історичний факультет Полтавського педагогічного інституту. Кандидат 

історичних наук, доцент. 

Трудову діяльність Григорій Михайлович розпочав у 1970 р. вчителем 

історії та німецької мови Річицької середньої школи Ратнівського району на 

Волині. Після завершення військової служби у 1972 р. повернувся до 

Чапаєвки (нині – Благодатне), де працював учителем історії місцевої 

середньої школи, а від 1985 р. – її директором. У 1998 – 2000 рр. був 

заступником голови Золотоніської райдержадміністрації. З 2000 р. – у 

Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького старший 

викладач, доцент, із 2008 р. – директор наукової бібліотеки університету, за 

сумісництвом – викладач історичних дисциплін.  

Впродовж тривалого часу захоплено займається краєзнавством. 

Пріоритети його досліджень – історія населених пунктів, становище дітей та 

підлітків у роки війни, історія освіти, біографістика тощо. Творчий доробок 

об’єднує близько 400 публікацій, у тому числі 16 окремих видань.  

Григорій Голиш відомий на Черкащині як журналіст, автор багатьох 

публіцистичних матеріалів з актуальних питань минулого сьогодення. Один з 

найбільш активних керівників первинної організації Національної спілки 

журналістів України, що при ЧНУ, Григорій Михайлович організовує 

журналістський актив університету, навчає молодь спілчанської етики та 

журналістських стандартів. Входить до керівних органів Черкаської 

облорганізації НСЖУ та її комісій. 

[На фото – Г. М. Голиш]. 

 

20. Зінченко О. Живу за принципом «Бог і люди бачать усе» /  

О. Зінченко // Нова доба. – 2019. – 7 березня. – С. 10. 

 

Директор Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
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Григорій Голиш відомий у краєзнавчих колах не лише Черкащини. Має у 

творчому доробку понад 500 публікацій, серед яких левову частку займають 

саме краєзнавчі (особливо про рідну Золотоніщину). Григорій Михайлович – 

лауреат обласної краєзнавчої премії імені М. Максимовича та профспілкової 

премії імені Народного вчителя О. Захаренка, має у своєму арсеналі 

почесний знак «За особливі заслуги перед Черкащиною», ювілейну медаль 

«За вірність заповітам Кобзаря» та ще багато-багато справді заслужених 

нагород. До свого 70-річного ювілею славний іменинник, автор багатьох 

матеріалів на сторінках «Нової доби» розповів про торування життєвого й 

професійного шляху, творчі доробки та хобі.  

За словами ювіляра, творчий доробок його видань можна розділити на 

так звані блоки. Перший із них – науковий, куди входить, зокрема, 

монографія «У вирі війни. Становище неповнолітніх громадян України у 

1941–1945 роках». Це версія його кандидатської дисертації. Ще один 

важливий блок – навчально-методичний, куди увійшли підручники, 

посібники, зокрема перший в Україні посібник із нумізматики та підручник з 

історії історичної науки. Найбільш потужний блок публікацій науковця – це 

краєзнавство, яке є в пріоритеті. Першою книгою стала «Золотоніщина в 

роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр..». У 2010 р., напередодні 150-

річчя Чапаєвської школи, вирішив подарувати свою книгу «Крізь роки й 

епохи», де дослідив її історію від першої згадки й до сучасності. Є і дві 

книги, присвячені історії та сьогоденню ЧНУ ім. Б. Хмельницького та його 

персоналіям. А колегам-бібліотекарям та всім шанувальникам книги 

адресував Григорій Михайлович збірник сентенцій «2300 вибраних мудрих 

думок про книгу і читання»... 

Давно захоплюється відомий історик колекціонуванням паперових 

грошових знаків і монет. Любить подорожувати, обожнює тихе полювання і 

рибальство, і звісно ж, фізичну культуру.  

[На фото – Г. М. Голиш]. 

 

21. Мельниченко В. Цікава «Подорож Златокраєм» / В. Мельниченко 

// Нова доба. – 2019. – 7 березня. – С. 24. 

 

У черкаському видавництві «Вертикаль» побачила світ грунтовна 

науково-краєзнавча праця «Подорож Златокраєм». У ній подано нарис історії 

Золотоніщини, усіх її населених пунктів. Працюючи над виданням, його 

автори – краєзнавці Г. Голиш, доцент, директор наукової бібліотеки  

ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. Хмельницького і його донька Л. Лисиця – 

доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки ЧНУ 

 ім. Б. Хмельницького провели фахову й значну за обсягом пошуково-

дослідницьку роботу в архівних установах, бібліотеках та музеях, 

зустрічалися з великою кількістю жителів району.  
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Насиченість цікавим фактичним матеріалом та ілюстраціями, дохідлива 

мова викладу і вдало вибудувана структура роблять книгу з промовистою 

назвою «Подорож Златокраєм» особливо привабливою для читачів.  

Свою працю автори присвятили 95-річчю утворення Золотоніського 

району та пам’яті відомого краєзнавця Черкащини Михайла Пономаренка.  

[На фото – Книга «Подорож Златокраєм»]. 

 

22. Іван Фізер уперше представив свій живопис // Черкаський край. – 

2019. – 13 березня. – С. 4. 

 

Черкаський художній музей минулого четверга презентував виставку 

етюдів Івана Фізера – заслуженого художника України, голови обласної 

організації Національної спілки художників України, професора ЧНУ  

ім. Б. Хмельницького.  

Іван Фізер відомий своїми мистецькими роботами в скульптурі, 

пластиці, монументально-декоративному мистецтві, графіці. У сницарстві 

(художня обробка дерева) – зокрема створив іконостаси в ряді церков: вони 

вражають філігранністю різьблення, відчуттям масштабу. Адже він 

переконаний в тому, що художник повинен володіти всіма матеріалами, 

всіма техніками.  

На цій виставці Іван Фізер уперше представив на розсуд глядача 

живопис, 164 картини. Народний художник України Іван Бондар, 

коментуючи роботи колеги, відмітив: автор зумів і в цьому жанрі сказати 

своє слово, це повноцінні картини, кожна з яких ще більше заграла б у 

великому форматі.  

[На фото – І. Фізер]. 

 

23. Зінченко О. Весна під охороною / О. Зінченко, В. Бедринець // Нова 

доба. – 2019. – 20 березня. – С. 1. 

 

Коментуючи ситуацію з приводу охорони перших весняних квітів на 

Черкащині, завідувач кафедри біології, екології та агротехнологій ЧНУ  

ім. Б. Хмельницького Олександр Спрягайло розповідає: щороку у Холодному 

Яру студенти й викладачі ЧНУ здійснюють охорону популяції підсніжника 

складчастого під час активного цвітіння. Студенти проводять 

роз’яснювальну роботу серед населення, уроки у школах чи заняття в 

садочках, де розповідають про необхідність збереження рідкісних видів 

рослин.  

За словами вченого, на території Черкаської області трапляється два 

види підсніжника – складчастий і білосніжний. Перший поширений лише у 

Холодному яру, другий – і в інших районах області. Вони належать до 

рідкісних видів рослин, що підтверджено занесенням їх до Червоної книги 

України та різних міжнародних охоронних списків.  
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– Останніми роками кількість браконьєрів у Холодноярських лісах 

суттєво зменшилася, – зазначає Олександр Спрягайло. – Переважно це 

поодинокі випадки спроб заготівлі рослин на продаж чи зривання букетика 

додому. За час охорони підсніжника його площа суттєво збільшилася. Зараз 

він трапляється на кількох відокремлених ділянках загальною площею у 

кілька десятків гектарів.  

 

24. Підсніжниковий рай на Черкащині: Холодний Яр квітує вже 10 

тисяч років // Вечірні Черкаси. – 2019. – 20 березня. – С. 7. 

 

Цього року у Холодному Яру, єдиній у світі рівнинній ділянці, 

підсніжники розквітли на 60 гектарах території, хоча ще 30 років тому ця 

червонокнижна рослина займала лише один гектар. На сторожі первоцвітів 

стали студенти Черкаського національного університету 

 ім. Б. Хмельницького, які таким волонтерством займаються 18 весен поспіль.  

За словами студента Максима Ткаченка, вони патрулюють цілий день, 

також можуть робити незаплановані рейди вночі.  

Директор навчально-наукового інституту природничих наук ЧНУ  

ім. Б. Хмельницького Максим Гаврилюк розповідає як у цій місцині 

з’явилася гірська квітка. На його думку, є дві версії: перша – природного 

походження, друга – все-таки з Криму їх хтось завіз сюди.  

 

25. «Порошенко не ідеальний, але голосувати треба за нього», – 

представники черкаської інтелігенції // Вечірні Черкаси. – 2019. – 27 

березня. – С. 10. 

 

Із тих кандидатів у Президенти України, які сьогодні можуть бути 

обрані, тільки Порошенко здатний адекватно керувати державою – 

подобається це комусь чи ні. Про це під час прес-конференції розповіли 

представники черкаської інтелігенції, які підписали передвиборне звернення 

на підтримку чинного Глави держави.  

Як зазначив голова обласної письменницької організації, професор 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Володимир 

Поліщук, черкаські інтелектуали завжди тримали руку на пульсі політичного 

і громадського життя Черкащини. Свою принципову позицію вони 

висловлювали і під час Помаранчевої революції, і під час Мовного майдану, і 

в період Революції гідності. Тож і нинішнє звернення є невипадковим, воно 

не поспішне і продумане. 

Заслужений художник України, доцент ЧНУ ім. Б. Хмельницького Іван 

Фізер нагадав, що подібна ситуація вже була десять років тому, на виборах 

2009 р., коли люди активно виступали проти Президента Віктора Ющенка. А 

потім, коли державу очолив Віктор Янукович, хапалися за голову – «ой, що ж 

ми наробили!» 
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Про складність ситуації, в якій наразі опинилася Україна, нагадав 

професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Віталій Масненко. Чимало сучасних 

політиків використовують технологію популізму, спекулюють на 

необізнаності людей з питаннями економіки, організації державної влади 

тощо. Віталій Васильович додав: «Реально протистояти викликам сьогодення 

із реальних кандидатів у Президенти може тільки Порошенко». 

Професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Юрій Присяжнюк зазначив, що 

український виборець часто іде на голосування за бажанням помсти. «Ми 

часто приходимо на вибори зі своєю правдою – «окопною», «селянською», 

«правдою віруючої людини». Але над усіма цими правдами повинна стояти 

одна-єдина Загальнонаціональна правда. Для майбутньої нації потрібні 

держава, терпіння і компроміс!» 

 

26. Столяр О. Олександр Черевко: «Турбота про людину – це і є велика 

політика» // Нова доба. – 2019. – 3 квітня. – С. 8 – 9. 

 

Подається інтерв’ю з Олександром Володимировичем Черевком, 

людиною відомою, авторитетною і впливовою. До його думки 

прислухаються, його слово досить вагоме, адже він багато років займав 

керівні посади в регіоні. Він досвідчений політик, мудрий господарник, 

вчений. Олександра Володимировича знають усі на Черкащині та й за 

межами рідного краю. Тому сьогодні кореспондент газети поспілкувалася з 

ювіляром про маловідомі сторінки біографії, гострі критичні моменти життя, 

особливі аспекти формування його як особистості, цікаві та неординарні 

події діяльності.  

За словами Олександра Володимировича, природа й атмосфера 

Водяників на все життя стали для нього джерелом натхнення, патріотизму, 

любові до рідної землі, до її історії, культури, традицій. 

З гордістю може говорити ювіляр про всі етапи трудової біографії. 

Зокрема, про Золотоніське відділення Агропромбанку «Україна». Далі 

упродовж 8 років на посаді начальника управління Нацбанку України в 

Черкаській області досить успішно впроваджував грошову реформу. 

У громадсько-політичному секторі Олександр Володимирович теж був 

на «передовій». У 2004 р. став керівником передвиборчого штабу кандидата в 

Президенти України Віктора Ющенка, брав безпосередню участь та 

організовував підтримку Майдану в Києві, а також очолював національно-

патріотичний рух на Черкащині в боротьбі за справедливість. Пишається 

Олександр Черевко досягненнями тих п’яти років, коли очолював Черкаську 

ОДА.  

Щодо Державної програми «Золота підкова Черкащини» Олександр 

Володимирович говорить, що саме завдяки їй вдалося привернути увагу не 

тільки всієї України, а й світу до Черкащини. Це був період активізації 

процесу відновлення історичної пам’яті, повернення до пошанування 

державних символів та національних цінностей. Одночасно створювали 
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відповідну туристичну інфраструктуру та здійснювали благоустрій 

населених пунктів, ремонтували дороги і мости. Із 2005 по 2009 рік 

стартували роботи на 169 об’єктах культури, освіти, охорони здоров’я, 

будівництва газопроводів та газифікації населених пунктів.  

З липня 2014 р. Олександр Володимирович очолює Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького, і потрапив до 

когорти українських ректорів, які першими очолили заклади вищої освіти 

шляхом прямих виборів. Серед досягнень на даній посаді, відзначає ректор 

співпрацю із закордонними інституціями, що ведеться у межах чинних 

двосторонніх угод (їх понад 100), участь у міжнародних грантових проєктах. 

Виш піднявся у більшості загальноукраїнських рейтингів та потрапив до 

всесвітніх, випереджаючи всі ЗВО Черкаської області.  

Зі слів Олександра Володимировича, його дружина Катерина 

Георгіївна є вірною берегинею сімейного вогнища, саме їй він присвячує свої 

досягнення і здобутки, споруджений із любов’ю парк назвав її ім’ям, і 

переконаний, що Дружина – через шлюб та Божественне вінчання – 

найрідніша людина, з якою отримуєш можливість реалізувати смисл життя. 

Повагу до ювіляра як до батька родини Катерина Геогіївна прищепила їхнім 

дітям – Ользі та Віктору. Пишається Олександр Володимирович онучками – 

Олею та Нікою, безмежно любить їх, вони – неймовірна сила, що дає заряд 

на подальші звершення!  

[На фото – О. В. Черевко].  

 

27. Визначили найсильнішу команду з волейболу серед студенток // 

Нова доба. – 2019. – 3 квітня. – С. 15. 

 

Матеріал рубрики «Спорт» інформує про те, що змагання відбулися за 

програмою XVII Універсіади Черкащини серед закладів вищої освіти 

(університетів, інститутів, академій).  

За перемогу змагалися близько 60 спортсменів із 6 закладів вищої 

освіти Черкаської області. Зокрема, студенти ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, Уманського 

державного педагогічного університету ім. П. Тичини, Черкаського 

державного технологічного університету, Черкаського навчально-наукового 

інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаської медичної 

академії.  

Другий рік поспіль команда Черкаського інституту пожежної безпеки 

ім. Героїв Чорнобиля виборює першість, другою традиційно стала команда 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, на III місці – Уманський державний педагогічний 

університет ім. П. Тичини.  

Команди-призери були нагороджені дипломами Черкаського обласного 

відділення КФВС МОН України.  
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28. Студент виборов «срібло» чемпіонату України з армспорту // 

Нова доба. – 2019. – 3 квітня. – С. 15. 

 

Студент Черкаського національного університету  

ім. Б.  Хмельницького Олег Данилов – єдиний із черкащан, хто повернувся 

додому з нагородою.  

У чемпіонаті України серед чоловіків та жінок з армспорту, який 

відбувся в Одесі, взяли участь 180 спортсменів із 24 регіонів України. Серед 

учасників зі складу збірної Черкаської області лише Олегу Данилову вдалося 

вибороти нагороду. Наш земляк фінішував на II місці у змаганні на ліву руку 

у ваговій категорії 110+. Тренером срібного призера чемпіонату країни є 

батько Олега – Генадій Данилов. 

[Нафото – О. Данилов]. 

 

29. Голиш Г. Науковці та студенти ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

долучаються до розкопок пам’ятки світового значення / Г. Голиш // Нова 

доба. – 2019. – 10 квітня. – С. 5. 

 

Директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ 

 ім. Б. Хмельницького інформує про те, що науковці та студенти ННІ історії і 

філософії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

долучилися до відкриття прадавнього культового комплексу Гебеклі-Тепе, 

котрий уже дістав високе титулування «турецької Трої» і внесений до 

реєстру пам’ятників матеріальної культури ЮНЕСКО.  

Співробітники кафедри археології та спеціальних галузей історичної 

науки та студенти-історики ЧНУ захоплено читали звіти експедиції  

К. Шмідта і, зрештою, отримали можливість долучитися до цих досліджень 

справді світового рівня.  

У липні торік своєрідну «розвідку боєм» провела на феноменальному 

пагорбі старша наукова співробітниця науково-дослідного центру з вивчення 

пам’яток археології ННІ історії і філософії, кандидат історичних наук Оксана 

Меміш. Буквально днями на Гебеклі-Тепе побувала делегація черкаських 

науковців на чолі із завідувачем кафедри археології ЧНУ, доктором 

історичних наук, професором А. Морозовим. Його супроводжували Оксана 

Меміш і директор вказаного Центру, кандидат історичних наук Андрій 

Касян. Тижневе перебування черкаських істориків у Туреччині увінчалося 

довгоочікуваним підписанням угоди про співробітництво з турецькими 

археологами університету м. Мардін щодо спільного дослідження 

знаменитого храмового комплексу. Нині кафедра та Центр із вивчення 

пам’яток археології готують експедицію викладачів та студентів для участі в 

розкопках «Трої XXI століття».  

За словами професора А. Морозова, на сьогодні вирішена проблема 

проживання, харчування та пересування Туреччиною, але необхідних коштів 

все ж бракує, й археологічні репрезентанти Шевченкового краю дуже 
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сподіваються на посильну допомогу меценатів та всіх небайдужих задля 

підтримки благородної справи відродження досі невідомих сторінок світової 

історії.  

 

30. Соколовська Л. «У бібліотеці відчуваєш інший вимір» / 

 Л. Соколовська // Черкаський край. – 2019. – 17 квітня. – С. 4. 

 

Урочистості з нагоди 120-річчя Черкаської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Т. Шевченка відбулися минулого четверга в обласній 

філармонії. Серед інших привітав колег і Григорій Голиш, директор наукової 

бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. Хмельницького словами:  

–  Це наше просвітницько-наукове осердя. Книгозбірня заслуговує, щоб 

при вході до неї був такий напис, як при вході до бібліотеки єгипетського 

фараона Рамзеса II: «Душевні ліки».  

 

31. Лапіна Н. Книги побачили світ завдяки бюджетній підтримці / 

 Н. Лапіна // Черкаський край. – 2019. – 17 квітня. – С. 7. 

 

Інформаційний матеріал повідомляє про те, що минулої середи в 

черкаському музеї «Кобзаря» відбулася презентація нових чисел часопису 

обласного відділення Національної спілки письменників України «Холодний 

Яр» та інших видань, видрукуваних коштом обласного бюджету. Голова 

черкаського відділення НСПУ професор і літературознавець Володимир 

Поліщук, який модерував цей захід, розповів, що торік завдяки підтримці 

обласної влади побачили світ твори 19 авторів Черкащини. Останні номери 

часопису «Холодний Яр» вийшли з обкладинками, які прикрашають роботи 

відомих художників – Івана Фізера та Івана Бондаря.  

[На фото – В. Поліщук]. 

 

32. Данилевський В. «... І повіє огонь новий з Холодного Яру...» /  

В. Данилевський // Освіта. – 2019. – 17–24 квітня. – С. 3. 

 

Черкащина зустрічала юних пошуковців – учасників IV Всеукраїнської 

історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді «Державотворчі процеси 

в Україні: через віки у XXI століття».  

Участь в урочистому відкритті конференції, що відбулася в актовій залі 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького взяли 

директор Українського державного центру національно-патріотичного 

виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді Сергій Неділько, 

заступник директора Наталія Савченко, ректор ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

Олександр Черевко, професор кафедри археології та спеціальних галузей 

історичної науки ЧНУ ім. Б. Хмельницького Василь Мельниченко, професор 

цієї ж кафедри Анатолій Чабан, директор навчально-наукового інституту 
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історії і філософії Наталія Земзюліна, доктор історичних наук, професор 

кафедри історії України інституту історії і філософії Юрій Присяжнюк.  

[На фото – О. Черевко]. 

 

33. Голиш Г. Колишній високопосадовець відзначив свій ювілей /  

Г. Голиш // Нова доба. – 2019. – 24 квітня. – С. 9. 

 

Директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ  

ім. Б. Хмельницького у нарисі розповідає про колишнього голову 

Черкаського облвиконкому й народного депутата України 1-го скликання 

Володимира Никифоровича Шаповала, який відзначає 85-річчя від дня свого 

народження. Володимира Шаповала тричі поспіль обирали депутатом 

Верховної Ради України. Завершальним етапом його трудової кар’єри стало 

керівництво Черкаським навчальним центром післядипломної освіти 

сільськогосподарських кадрів. Звитяжна праця Володимира Никифоровича 

відзначена трьома орденами Трудового Червоного прапора, Дружби народів 

та іншими численними нагородами. У день 85-річчя йому вручили почесний 

знак «За особливі заслуги перед Черкащиною».  

 

34. Майстренко М. Фотопутівник Шевченковим краєм /  

М. Майстенко // Нова доба. – 2019. – 24 квітня. – С. 24. 

 

Нещодавно черкаське видавництво «Інтроліга ТОР» видало 

фотоальбом «Блукав я по світу чимало» українською та англійською мовами, 

проілюстрований старими і сучасними світлинами, малюнками Шевченка, 

географічними картами, який кличе нас у цікаву мандрівку Черкащиною, 

Україною, Москвою і Санкт-Петербургом та півостровом Мангишлак.  

Як зазначив у передмові до видання професор, доцент кафедри 

компаративістики ЧНУ ім. Б. Хмельницького Василь Пахаренко, аби 

наблизитись до розуміння геніального митця, треба насамперед пізнати ту 

землю, що його породила. Адже саме ті краєвиди, підсоння, мова, пісня, 

історія значною мірою зумовлюють світосприйняття, своєрідність таланту, 

«тембр голосу» генія.  

 

35. #Trashtag: екологічний флешмоб прийшов до Черкас // Наш 

національний. – 2019. – квітень. – С. 1. 

 

Інформаційний матеріал повідомляє про те, що всесвітня екологічна 

акція «Подбай про довкілля» набирає обертів на Черкащині. До Черкас вона 

прийшла за ініціативи студентської ради Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького, яка прийняла естафету від студентів 

Канівщини.  

Прибрали територію Черкаського геріатричного пансіонату, засадили 

клумби трояндами та висадили у садку фруктові дерева.  
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– Студенти ЧНУ постійно беруть участь у різних доброчинних акціях. 

Сьогоднішній флешмоб – це поєднання двох добрих справ. Ми допомагаємо 

людям поважного віку та звертаємо увагу черкащан на необхідність дбати 

про навколишнє середовище, – розповідає голова студентської ради ЧНУ 

Аліна Козлова.  

Підтримав ініціативу студентства та долучився до акції й народний 

депутат України Владислав Голуб.  

[Студенти ЧНУ]. 

 

36. Економічні спеціальності в ЧНУ: роки, події, люди // Наш 

національний. – 2019. – квітень. – С. 2. 

 

Матеріал присвячено навчально-науковому інституту економіки і права 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, який 

має давню історію. Його утворено у вересні 2008 р., проте економічні 

спеціальності з’явилися у закладі вищої освіти ще в 1998 р., коли було 

розпочато підготовку фахівців зі спеціальності «Економічна теорія». 

Ініціатором відкриття в університеті напряму підготовки фахівців-

економістів став на той час проректор університету, завідувач кафедри 

економічної теорії, доктор економічних наук, академік Академії економічних 

наук України Іван Іванович Кукурудза.  

У 2000 р., враховуючи зростання чисельності студентів до 140 осіб та 

обсягів роботи, вчена рада університету ухвалила рішення про створення 

економічного факультету. Із 2001 по 2004 р. факультет очолював кандидат 

економічних наук, доцент Володимир Коваль. У 2003 р. розпочато 

підготовку бакалаврів зі спеціальності «Міжнародна економіка» та 

«Менеджмент». А з 2003 р. на факультеті здійснюється підготовка фахівців зі 

спеціальностей «Економіка підриємства» та «Облік і аудит», очолив 

профільну кафедру кандидат економічних наук, доцент Юрій Андріяко.  

У 2004 р. кафедра менеджменту і туризму під керівництвом на той час 

кандидата економічних наук, доцента Станіслави Пасєки розпочала 

підготовку фахівців зі спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна 

справа». Створено навчальний готель на двадцять місць, навчальний 

ресторан. Цього ж року утворено кафедру економічної кібернетики та 

започатковано підготовку фахівців зі спеціальності «Економічна 

кібернетика». За цей період факультет очолювали: Любов Кібальник, нині 

доктор економічних наук, професор; Олександр Піскун, кандидат технічних 

наук, доцент; Станіслава Пасєка, доктор економічних наук, професор.  

У 2008 р. утворено навчально-науковий інститут економіки і права, 

який очолив кандидат юридичних наук, доцент Юрій Кононенко. З 2017 р. 

інститут очолює кандидат економічних наук, доцент Василь Андрусяк. 

Сьогодні в ННІ економіки і права навчається 1145 студентів (з них 877 

навчаються за контрактом). Підготовка фахівців здійснюється за 12 

програмами бакалаврату та 7 магістерськими: економіка, міжнародні 
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економічні відносини, маркетинг, облік і оподаткування, підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність, фінанси, банківська справа та страхування, 

публічне управління та адміністрування, політологія, менеджмент, готельно-

ресторанна справа, туризм.  

Навчальний процес забезпечують 8 кафедр, працюють 17 докторів 

наук, 43 кандидати наук, 9 викладачів. Колективом інституту опубліковано 

317 наукових публікацій, викладачі взяли участь у 67 конференціях, із них – 

56 – міжнародних.  

Навчально-науковий інститут економіки і права – один із найбільших в 

Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького. Щороку він 

випускає близько 120 бакалаврів, 100 магістрів.  

[На фото – Кафедри, що стояли у витоків заснування економічних 

спеціальностей; Студенти на екскурсії у податківців]. 

 

37. Андрєєва М. Олександр Черевко: «Мовчки працюй, роби конкретні 

справи, а слава тебе наздожене!» / М. Андрєєва // Наш національний. – 2019. – 

квітень. – С. 3;  

Андрєєва М. «Не соромно підбивати підсумки» / М. Андрєєва // 

Україна молода. – 2019. – 16 квітня. – С. 10. 

 

Своє 60-річчя відзначає Олександр Черевко – знаний на Черкащині 

громадський і політичний діяч, заслужений економіст України, доктор 

економічних наук, професор, депутат обласної ради чотирьох скликань, 

офіцер запасу Збройних сил України, генерал-осавул Українського козацтва. 

Зараз він ректор Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького, упродовж 1996 – 2004 рр. був головним банкіром Черкаської 

області, ще п’ять років очолював Черкаську ОДА.  

Олександр Володимирович розповів, керівником працює з 22 років. 

Очолювана ним структура в Молдавській РСР здійснювала фінансовий 

супровід грандіозної будови зі статусом всесоюзної. Через шість років – нова 

відповідальна посада і ще один побудований банк. Третім місцем роботи 

було Золотоніське відділення Агропромбанку «Україна». За п’ять років йому 

як керівнику вдалося відкрити 14 філій банку та збудувати нове приміщення.  

У 1996 р. Олександр Черевко став начальником управління 

Національного банку України в Черкаській області, де працював вісім років. 

У 2005 р., у непростий час для суспільно-політичних метаморфоз, очолив 

Черкаську державну адміністрацію. Це була робота, яку він міг виконувати 

як людина, керівник, патріот, громадянин, фахівець. За словами ювіляра, в ті 

часи вдалося багато зробити для Черкащини. Область скоро вийшла на перші 

місця в Україні за показниками соціально-економічного розвитку.  

У липні 2014 р. Олександр Володимирович очолив Черкаський 

національний університет ім. Б. Хмельницького. За чотири роки в 

університеті з’явилося 17 нових спеціальностей, заклад вищої освіти 

піднявся у більшості загально-українських рейтингів та потрапив до 
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всесвітніх, випереджаючи всі ЗВО Черкаської області. Популяризується 

спорт і здоровий спосіб життя, розвивається доброчинність та волонтерський 

рух. Відкрито Регіональний навчально-реабілітаційний інклюзивний 

(ресурсний) центр супроводу студентів з обмеженням життєдіяльності.  

Ректор пишається своїми досягненнями, проте дотримується правила: 

«Мовчки натхненно працюй, роби конкретні справи, а слава тебе 

наздожене!» Більше за всі нагороди йому імпонує людська шана, його 

визнали почесним жителем рідного села Водяників, с. Суботова,  

м. Золотоноша.  

Важливе місце у житті Олександра Володимировича займає віра. У 

роки його губернаторства на Черкащині постала велика кількість храмів 

Київського патріархату, священники якого обстоювали ідею надання Україні 

автокефалії. Коштом його родини побудована і утримується церква 

Вознесіння Господнього у Водяниках.  

Джерелом натхнення відомого черкащанина передовсім є його родина – 

дружина Катерина Георгіївна та діти, Віктор і Ольга. 

Має Олександр Володимирович широке коло захоплень. Постійно 

досліджує історію України-Руси, свій рідний край. Щороку висаджує сотні 

дерев, створив горіховий, яблуневий сад. За своїм баченням та уявою створив 

архітектурно-ландшафтний етнографічний комплекс «Урочище Совин Яр», 

який притягує туристів із Черкащини та України. Багато років займається 

мисливським господарством. Та особливо любить ювіляр сов, яких розводить 

і випускає в природу.  

[На фото – О. Черевко; Дружна родина Черевків]. 

 

38. Двадцять п’ять стрімких літ // Наш національний. – 2019. – 

квітень. – С. 4. 

 

Підготовка фахівців соціогуманітарного профілю в Черкаському 

національному університеті ім. Б. Хмельницького має давні традиції, які 

були започатковані ще в 1921 р., коли навчальний заклад розпочинав роботу 

як Черкаський інститут народної освіти.  

У 1933–1941 рр. у тодішньому Черкаському педінституті діяв 

самостійний історичний факультет. 30 червня 1994 р. було підписано наказ 

про створення на базі історичного відділення нового факультету – 

історичного. Помітний слід в історії інституту залишили викладачі, з якими 

чверть століття тому починав свій шлях колектив факультету – професори 

Олександр Тканко і Микола Шамрай, доценти Раїса Бутенко, Світлана 

Кисіль, Василь Мойсієнко, Анатолій Тарасенков, Лариса Тищенко, Людмила 

Статі, старші викладачі Михайло Верховський і Василь Івангородський. На 

кафедрі філософії, яка тоді ще входила до складу факультету, свої знання 

передавали студентам професор Дмитро Говорун, доценти Ольга Вауліна, 

Людмила Голубнича, Василь Дуйкін, Світлана Звірковська, Ілля Проценко, 

старший викладач Пилип Маленко.  
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Із когорти «першопроходців» і сьогодні трудяться перший декан 

факультету професор Олександр Перехрест, професори Віктор Гоцуляк, 

Віталій Масненко, Василь Мельниченко, Анатолій Морозов, Анатолій Чабан, 

доценти Ігор Звірковський, Олександр Овчаренко. На кафедрі філософії 

готують фахівців професор Олексій Марченко, доценти Костянтин Братко, 

Олена Астапова, Володимир Процишин.  

У 2002 р. історичний факультет трансформувався в історико-

юридичний і розпочав підготовку фахівців зі спеціальності «Правознавство». 

А в 2008 р. на базі історико-філософського факультету створено навчально-

науковий інститут історії і філософії. 

 Важливою подією було відкриття у 2003 р. першої в університеті 

спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі 

спеціальності «Історія України». Із 2014 р. вона реорганізована в раду із 

захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей «Історія 

України», «Всесвітня історія», «Історіографія, джерелознавство і спеціальні 

історичні дисципліни».  

Створено Центр гендерних досліджень та комунікацій, Центр 

дослідження трипільської культури та пам’яток архітектури.  

На сьогодні в ННІ історії і філософії навчається близько 400 студентів. 

Підготовка фахівців здійснюється за 11 освітніми програмами та чотирма 

спеціальностями. Навчальний процес в інституті забезпечують чотири 

кафедри, де працюють 14 докторів наук, професорів, 28 кандидатів наук, 

доцентів.   

Упродовж 2018–2019 навчального року науковцями інституту 

опубліковано 158 наукових праць (43 з них – монографії та навчальні 

посібники), проведено 11 наукових конференцій різного рівня, круглі столи. 

До участі в науково-дослідній роботі залучаються й студенти інституту, 

зокрема у 2018 р. ними опубліковано 112 тез доповідей.  

ННІ історії і філософії має угоду про співпрацю з понад 20 іноземними 

вишами.  

[На фото – В етнографічному кабінеті; Історико-економічний відділ 

Черкаського інституту соціального виховання (1931 р.); В археологічному 

музеї]. 

 

39. Голиш Г. Славний лицар національного руху / Г. Голиш // Земля 

черкаська. – 2019. – квітень. – С. 7. 

 

Допис директора наукової бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ 

 ім. Б. Хмельницького присвячено Андрію Миколайовичу Вовку – відомому 

військовому діячу, генералу УНР, уродженцю села Деньги на Золотоніщині. 

Він одним із перших був нагороджений найвищою (і єдиною реальною) 

нагородою УНР – Залізним Хрестом. Наш земляк успішно командував 

бойовими операціями Лівої армійської групи Армії УНР, отримав звання 

генерал-хорунжого.  
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40. Бранці Кремля // Черкаський край. – 2019. – 1 травня. – С. 4. 

 

Студентам та викладачам Черкаського національного університету  

ім.  Б. Хмельницького презентували проєкт «Бранці Кремля», у межах якого 

відбулася зустріч із першим заступником міністра інформаційної політики 

України Еміне Джапаровою та Героєм України, радником міністра 

інформаційної політики Володимиром Жемчуговим. Вони обоє – 

безпосередні учасники подій, що відбувалися в Криму та на Луганщині, обоє 

змушені залишити свою землю, яка опинилася під російською окупацією.  

І Еміне Джапарова, і Володимир Жемжугов проникливо й щиро 

поділилися власними спогадами з молодими людьми. Учасникам зустрічі 

показали коротку версію документального фільму «Бранці Кремля», 

виготовленого на замовлення Міністерства інформаційної політики.  

І показ фільму, і спогади учасників трагічних подій української історії 

справили сильне враження на аудиторію. 

Ректор ЧНУ Олександр Черевко зазначив, що нині інформаційна 

політика має надзвичайно велике значення, інформація нині сильніша за 

зброю. На його думку, інформаційну політику треба вибудовувати з точки 

зору національної безпеки, по-державному, щоб не програвати агресору на 

інформаційному фронті.  

Розмова не залишила байдужими нікого. Студенти та журналісти 

черкаських ЗМІ отримали відповіді на питання, що їх цікавили.  

 

41. Голиш Г. На службі освіті й науці / Г. Голиш // Нова доба. – 2019. – 

8 травня. – 2019. – С. 10;  

     Голиш Г. У серці Карпати й пшеничні степи / Г. Голиш // Освіта. – 

2019. – 15–22 травня. – С. 5. 

 

Із-поміж освітянських достойників сучасності Шевченкового краю 

доволі рельєфно виділяється постать Федора Федоровича Боєчка. Колишній 

ректор Черкаського державного (нині національного) університету і 

нинішній завідувач кафедри цього закладу, відомий учений-хімік і педагог, 

один із 3-х на Черкащині членів-кореспондентів НАПН України і заслужений 

працівник вищої школи, орденоносець і Почесний громадянин Черкас, він 

напрацював унікальний вишівський стаж завдовжки в майже 60 літ. 

Цьогорічний 13-й день травня є ювілейним для освітянського ветерана: він 

зустрічає свою 85-ту весну. Днями директор наукової бібліотеки  

ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. Хмельницького провів розмову з ювіляром 

про його сповнений добрими справами життєвий шлях.  

Федір Федорович родом із мальовничого краю Черемоша й Прута, 

прикарпатського села Семаківці, неподалік Коломиї. Після здобуття повної 

загальної освіти закінчив біологічний факультет Чернівецького університету  

ім. Ю. Федьковича. Пропрацювавши менше року учителем хімії сільської 
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школи на Буковині, вступив до аспірантури рідного університету. Захистив 

Федір Федорович кандидатську дисертацію в Київському університеті  

ім. Т. Шевченка, яка була пов’язана з дослідженням впливу вітамінів на 

обмінні процеси в організмі людини і тварин. Як випускника аспірантури 

його направили в Уманський педінститут викладачем. Саме в Умані Федір 

Федорович пройшов усіма щаблями вишівської кар’єри аж до очільника 

закладу. Саме тоді він захистив обидві дисертації, ініціював створення 

кафедри хімії й 15 років її очолював, створив науково-дослідну лабораторію з 

біохімії, здобув вчене звання доцента й професора. Спочатку упродовж п’яти 

років працював проректором педінституту, а від 1975-го його очільником.  

У 1979 р. Федір Федорович очолив Черкаський педагогічний інститут, 

отримуючи ректорську естафету від людини-легенди, Героя Радянського 

Союзу Олександра Тканка. Двадцять один рік його ректорства в Черкасах 

виявився напрочуд плідним. Варто назвати лише кілька добрих справ: 

рукотворний пам’ятник у вигляді головного 9-поверхового навчального 

корпусу, кілька гуртожитків з поліпшеними умовами проживання, 10 нових 

спеціальностей і три факультети, десяток кафедр, науково-дослідний 

інститут фізіології людини і тварин ім. М. Босого, започаткування діяльності 

першого й єдиного в краї класичного університету. У 2000-му році Федір 

Федорович залишив ректорську посаду й зосередився на викладацькій та 

науковій роботі у ранзі завідувача кафедри. 

 За 60 років його невтомної дослідницької діяльності опубліковано 

близько 200 праць, серед яких понад 20 окремих видань. Долучився відомий 

освітянин й до створення методичної бази шкільного навчання. У 2002 р. у 

співавторстві з колегами В. Найданом та А. Грабовим видав підручник 

«Органічна хімія», який був рекомендований МОН України для учнів 10 – 11 

класів із поглибленим вивченням хімії.  

[На фото – Ф. Ф. Боєчко].   

 

42. Унікальна книга про спортсменів області // Черкаський край. – 

2019. – 15 травня. – С. 15. 

 

Книга «Спорт на Черкащині» вийшла нещодавно з-під пера Василя 

Страшевича, знаного дослідника спортивних традицій краю та багаторічного 

дописувача газети.  

Як відгукується про книгу голова обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України, професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Василь 

Мельниченко, автор книги олюднює історію черкаського спорту, повертаючи 

із забуття багато незаслужено забутих імен. « Наведені в книзі біографічні 

дані про основні віхи життя й діяльності відомих спортсменів є сворідними 

історичними портретами безмежно відданих спорту людей,» – дає оцінку 

книзі краєзнавець.  
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43.  Черкаські футболісти-студенти у всеукраїнських змаганнях 

серед найкращих // Акцент. – 2019. – 15 травня. – С. 10. 

 

Збірна команда Черкаського національного університету 

 ім. Б. Хмельницького вийшла у «Фінал чотирьох» Універсіади з футболу.  

Черкаські футболісти вдало подолали відбірковий етап змагань серед 

студентських команд країни. Збірна команда ЧНУ з футболу серед чоловіків 

(головний тренер – викладач кафедри спортивних ігор Роман Халявка) посіла 

перше  місце у відбірковому турнірі в м. Ірпінь і отримала путівку на фінал 

14 літньої Універсіади України. Фінал відбудеться серед чотирьох кращих 

студентських команд країни на початку червня в м. Тернопіль.  

 

44. Печиборщ Н. «Економіку України може підняти зелений туризм» / 

Н. Печиборщ // Газета по-українськи. – 2019. – 21 травня. – С. 3. 

 

В Україні створили три нові національні парки – Бойківщина в 

Карпатах, Кам’янська Січ у степах правобережжя Дніпра та Нобельський на 

Західному Поліссі.  

Олександр Спрягайло, еколог із Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького розповідає як розвинути туризм на 

заповідних територіях. Національний природний парк – це форма охорони 

природи, зручна для всіх: екологів, науковців, лісівників і місцевих. Парк 

розбивають на зони. Є заповідна частина, яка під жорсткою охороно, туди 

пускають тільки науковців. Є дві зони рекреації, де можна проводити 

екскурсії. І ще одна – господарська, де дозволено людям мати поля, городи, 

пасовища. 

У розвитку туризму зацікавлена адміністрація парку, проводять заходи, 

фестивалі. Створення національних парків активізує туризм за три роки. 

Головне – роз’яснити людям про унікальність території.  

За словами еколога, в Україні близько пів сотні національних парків, 

які фінансує держава, але грошей бракує. За кордоном велику увагу 

приділяють інфраструктурі, розбудовують дороги, організовують 

комфортний транспорт, створюють довідкові центри.  

Ми маємо розвивати зелений туризм, він дозволяє одночасно піднімати 

економіку й зберігати природу, але питання комфорту і зручності для нас 

поки що складне.  

[На фото – О. Спрягайло]. 

 

45. Єдиний у світі історичний інститут, з вікон якого видно Шлях 

із варяг у греки // Нова доба. – 2019. – 22 травня. – С. 6. 

 

Чверть століття виповнюється навчально-науковому інституту історії і 

філософії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. За 

цей час кілька разів змінювалася його назва, викладачі та студенти, проте 
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«суть» завжди лишається незмінною: тут готують фахівців 

соціогуманітарного профілю, ще з 1921 р., коли навчальний заклад 

розпочинав роботу як Черкаський інститут народної освіти.  

Понад 30 років працює у навчальному закладі Олександр Перехрест, 

саме він був першим деканом навчально-наукового інституту історії і 

філософії. Як зазначає директорка ННІ, докторка історичних наук, 

професорка Наталія Земзюліна, під наставництвом Олександра Григоровича 

зросло чимало талановитих фахівців у галузі історії. Саме він ініціював 

підготовку в університеті фахівців за спеціальністю «Історія» та став 

фундатором історичного відділення, а пізніше історичного факультету ЧНУ.  

За словами Наталії Іванівни, сьогодні в підрозділі працює 14 докторів 

наук, професорів, 28 кандидатів, доцентів, діє докторська спецрада. 

Відкриваються нові освітні програми: середня освіта (Історія) доповнена 

географією та інформатикою; археологія передбачає вивчення основ 

музеєзнавства; міжнародні відносини, окрім двох іноземних мов, – ще й 

міжнародну економіку і право.  

Навчально-науковий інститут має чотири кафедри: археології та 

спеціальних галузей історичної науки; всесвітньої історії та міжнародних 

відносин; історії України, філософії та релігієзнавства. Кафедру археології та 

спеціальних галузей історичної науки із 1999 р. очолює доктор історичних 

наук, професор Анатолій Морозов, на якій працює також доктор історичних 

наук, професор Ігор Фареній, директором центру вивчення пам’яток 

археології ЧНУ є Андрій Касян.  

Кандидатку історичних наук, доцентку кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин ЧНУ ім. Б. Хмельницького, докторантку 

Чорноморського університету ім. Петра Могили Вікторію Калінчик з ННІ 

історії та філософії пов’язує все свідоме життя – від студентки вузу до 

нинішньої посади.  

Кафедру історії України очолює доктор історичних наук, професор 

Віталій Масненко, заступником завідувача кафедри з наукової діяльності  є 

доктор історичних наук, професор Юрій Присяжнюк. Дана кафедра має 

найбільше докторів наук. 

Доцент кафедри філософії та релігієзнавства Павло Кретов зазначає, 

що кафедра філософії є єдиним підрозділом університету, що забезпечує в 

цілому комплексну світоглядну підготовку майбутніх фахівців і формування 

національної та усіх видів сучасної ідентичності. 

[На фото – Н. Земзюліна, А. Морозов, І. Фареній, В. Калінчик, В. 

Масненко, Ю. Присяжнюк, П. Кретов]. 

 

46. Кирей В. Конкуренткам – жодних шансів / В. Кирей // Урядовий 

кур’єр. – 2019. – 22 травня. – С. 12. 

 

Черкащанка Оксана Оробець стала переможницею Arnold Classic Africa 

IFBB Elite Pro в категорії жіночий фітнес. Найпрестижніший турнір у світі 
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серед професіоналів з фітнесу та бодібілдингу пройшов у Південно-

Африканській Республіці. Українська спортсменка не залишила 

конкуренткам жодних шансів, продемонструвавши неймовірну фізичну 

форму та підкоривши суддів і глядачів приголомшливим тілом.  

Із шести років Оксана займається танцями і спортом. Дев’ять років 

тому закінчила факультет романо-германської філології Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького. Нині здобуває другу вищу 

освіту в Київському інституті фізичної культури і спорту.  

[На фото – О. Оробець]. 

 

47. Студенти-баскетболісти Черкаського національного 

університету зіграють у «Фіналі чотирьох» – баскетбольної ліги України 

// Акцент. – 2019. – 22 травня. – С. 10. 

 

У Черкасах визначили двох учасників фінальної частини 

всеукраїнських баскетбольних змагань серед студентів. Команда Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького достроково забезпечила 

собі місце у фінальному турнірі. Тож гра у завершальний день змагань проти 

«Львівської політехніки» для наших земляків мала формальний характер, але 

вони провели її на високому рівні і перемогли. Здобувши три перемоги, 

команда ЧНУ посіла перше місце у групі «Б» фінального турніру й вийшла 

до «Фіналу чотирьох» Студентської баскетбольної ліги України, де будуть 

розіграні медалі чемпіонату.  

 

48. Голиш Г. Кесар медицини й літератури / Г. Голиш // Нова доба. – 

2019. – 5 червня. – С. 10. 

 

Об’ємний нарис директора наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, доцента і почесного краєзнавця України 

присвячено Кесарю Олександровичу Білиловському. Він є нашим земляком 

із Золотоніщини, український поет, публіцист, перекладач, видавець й медик-

практик. Він втілив у своїй життєдіяльності дві іпостасі: лікаря й майстра 

слова, а відтак був зцілювачем і тіла, і душі. Батьки нарекли його Кесарем, це 

був офіційний титул римських імператорів, а згодом і всіх спадкових 

європейських правителів.  

Цьогоріч на початку весни підоспів 160-річний ювілей від дня 

народження цієї відомої особистості, котра є дещо призабутою українським 

соціумом.  

Ім’я відомого лікаря й талановитого літератора нині носить одна із 

сільських вулиць с. Вознесенського на Золотоніщині, та встановлена на 

фасаді адмінбудинку сільради меморіальна дошка, яку відкрили за ініціативи 

місцевого педагога-словесника, заслуженого вчителя України В. Макаренка в 

січні 2015 р. 
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49. Черкаси долучилися до всеукраїнського забігу // Нова доба. – 2019. – 

5 червня. – С. 15. 

 

Один з матеріалів рубрики «Спорт» інформує про те, що у Долині 

троянд відбувся Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід 

«Студентська миля 2019». У забігу взяли участь студенти, викладачі, 

керівники закладів вищої освіти – усього близько 300 осіб.  

За активну наймасовішу участь у забігу учасників від Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького нагородили дипломами 

Черкаського обласного відділення КФВС МОН.  

 

50. Так говорили наші діди й прадіди // 7 Днів. – 2019. – 5 червня. – 

С. 16. 

 

Для когось слова «авдиторія» і «проєкт» здадуться дивними. А 

літературознавець Василь Пахаренко розмовляє так 30 років. Чому він так 

говорить і чому нові норми правопису насправді не нові, Василь Пахаренко 

розповідає.  

Літературознавець і письменник Василь Пахаренко викладає в 

Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького. Він 

досліджує творчість Тараса Шевченка, за його підручниками 

старшокласники вивчають у школах літературу. Все своє свідоме наукове і 

літературне життя він користується саме такими нормами. Лише в офіційних 

підручниках мусив писати так, як вимагав офіційний правопис.  

За словами Василя Івановича, у змінах до правопису, які 22 травня 

затвердив Кабмін, немає нічого дивного, мовознавці просто повернули 

частину норм українського правопису 1928 р. Він говорить, що правопис 

1928 р. лише врахував і систематизував норми, які українці використовували 

століттями. Однак він проіснував лише 4 роки. У 1933-му радянська влада 

назвала його націоналістичним і таким, що «покликаний штучно відірвати 

українську мову від великої братньої російської».  

Пан Василь вважає, що нещодавні зміни українського правопису мали 

ухвалити набагато раніше  – хоча б наприкінці 80-х. Коли востаннє його 

змінювали, відновили літеру «г» і кличний відмінок. Зараз призвичаюватися 

до нових змін буде складніше.  

3 червня фінальний текст нової редакції «Українського правопису» 

опублікували на офіційних сайтах Міносвіти і науки та Національної академії 

наук. Міносвіти рекомендує застосовувати норми та правила нової редакції 

правопису в усіх сферах суспільного життя.  

[На фото – В. Пахаренко]. 
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51. Лісова Л. Шанують традиції, сміливо крокують у майбутнє /  

Л. Лісова // Голос України. – 2019. – 6 червня. – С. 4. 

 

У кожного закладу вищої освіти своя історія, пріоритети, 

цілеспрямованість у майбутнє. Черкаський національний університет  

ім. Б. Хмельницького, заснований як Інститут народної освіти у часи УНР, 

має своє обличчя, неповторний почерк і креатив. За більш як столітню 

історію свого існування виш заслужив авторитет і повагу, посів лідируючі 

позиції у царині підготовки висококваліфікованих кадрів освіти та науки, 

став патріотичним, духовним центром Шевченкового краю.  

Про те, чим живе нині університет, як розвивається, які його успіхи і 

завдання, – розмова кореспондента газети з ректором ЧНУ Олександром 

Черевком.  

Олександр Володимирович розповів, що навчальний заклад має 

випускати не лише вчителів, журналістів, філологів, істориків, біологів, 

фізиків чи фахівців комп’ютерних технологій, а й офіцерів. Сьогодні кафедра 

військової підготовки вже випустила 91 молодшого офіцера, яким присвоєно 

первинне військове звання «молодший лейтенант запасу». А загалом 51 

студент університету зі зброєю у руках захищав чи захищає Вітчизну на 

сході країни.  

Упродовж кількох років ЧНУ демонструє у незалежних оцінюваннях 

постійну і позитивну динаміку. Університет вкотре підтвердив статус лідера 

наукової діяльності, ставши 17-м в Україні за показниками престижної 

всесвітньої наукометричної бази даних Scopus. Ректор зазначає, що відомий 

вчений-хімік, професор ЧНУ Борис Мінаєв у 2017 р. визнаний 

найцитованішим серед науковців вищих навчальних закладів України. Ми 

увійшли в ТОП-50 найкращих ЗВО України за результатами опитування 

роботодавців України.  

Насьогодні студентам Черкаського національного викладають 75 

професорів, докторів наук, 332 доценти, кандидати наук.  

За словами ректора, ЗВО працює над способами комерціалізації 

наукової діяльності. Наукові дослідження та розробки 11 науковців ЧНУ 

фінансуються з державного бюджету та державного фонду фундаментальних 

досліджень.  

У ЧНУ широко використовують нові технології. Постійно проводяться 

вебінари, інтернет-конференції. Упродовж 2018 р. на 13 збільшилася 

кількість спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр», на одну – освітнього 

ступеня «магістр».  

На підставі міжнародних угод ЧНУ співпрацює з сотнею закордонних 

партнерів. Крім того, у нас навчаються студенти з 19 країн світу.  

Університетська громада щодня наповнює університет змістовними 

справами, постійно відзначаємо пам’ятні для України дати, допомагаємо  

Збройним силам України, зустрічаємося з захисниками Вітчизни. Постійно 

проводимо акції, спрямовані на виховання поваги та любові до рідної мови й 
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культури. Дбаємо про збереження історичної спадщини нашого краю. У ЧНУ 

створено Центр дослідження трипільської культури, розвинений 

волонтерський рух.  

За останні роки колектив університету проявив себе як команда, якій до 

снаги найскладніші завдання. Гасло університету: «Шануємо традиції, 

творимо сьогодення, крокуємо у майбутнє!» Близьке і зрозуміле для кожної 

молодої людини, котра прагне здобути фах і знайти свій шлях у житті.  

[На фото – О. Черевко зі студентами]. 

 

52. Студенти-футболісти Черкаського національного університету – 

серед найсильніших // Акцент. – 2019. – 12 червня. – С. 10. 

 

Вдало подолавши груповий етап змагань, збірна команда ЧНУ  

ім. Б. Хмельницького вийшла до фінального етапу 14-літньої Універсіади 

України з футболу, який проходив у Тернополі. Основний і додатковий час 

фінального матчу з футболу між командами ЧНУ та командою НУФВС 

(м. Київ) закінчився внічию – 1:1. При виконанні післяматчевих пенальті 

фортуна посміхнулася супернику черкащан – 2:3.  

Склад команди ЧНУ: Марченко Влад, Бовшик Вадим, Никитенко Ілля, 

Педько Андрій, Баранник Стас, Стрикаль Станіслав, Тастанкулов Влад, 

Масоха Артем, Чорний Вадим, Гарнага Влад, Тенжицький Вадим, Шевченко 

Ілля, Панченко Вадим, Олійник Артем, Яковенко Артем. Тренер команди – 

викладач кафедри спортивних ігор Халявка Роман Миколайович.  

 

53. Шевченко І. «Звучав гімн України, я стояв на п’єдесталі. Хотілося 

плакати» / І. Шевченко // Газета по-українськи. – 2019. – 27 червня. – С. 30. 

 

Подається інтерв’ю з Романом Щербатюком – 21-річним студентом 

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

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Він став 

чемпіоном світу з кікбоксингу серед спортсменів вагою до 91 кг. Минулого 

місяця на змаганнях у Будапешті в півфіналі переміг угорця, у фіналі – 

спортсмена з Молдови.  

Роман розповідає, що тренується мінімум п’ять-шість разів на тиждень 

по 1,5 години. Перед боєм молиться, це заспокоює, допомагає налаштуватися 

на поєдинок.  

З дев’яти років займався карате, 13-річним пішов у секцію кудо 

(японське єдиноборство, що поєднує елементи й прийоми карате, дзюдо, 

тайського й англійського боксу). Із 2016-го почав тренуватися тільки по 

кікбоксингу. Рахував нагороди тільки в дитинстві, коли подорослішав, 

приходив зі змагань, вішав медаль на стіну і продовжував займатися. 

Найцінніша – це медаль із чемпіонату світу 2017 р.  
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Роман Щербатюк пише магістерську роботу, бере участь у театральних 

постановках черкаського режисера Леся Павлютіна, вчиться грати на гітарі 

по уроках з інтернету.  

[На фото – Роман Щербатюк]. 

 

54. Данилевський В. На землі Богдана і Тараса / В. Данилевський // 

Освіта. – 2019. – 19–27 червня. – С. 1. 

 

27 червня у ході робочого візиту на Черкащину Міністр освіти і науки 

України Лілія Гриневич провела зустрічі з освітянами області. У рамках 

перебування на Черкащині Лілія Михайлівна відвідала Черкаський 

національний університет ім. Б. Хмельницького.  

Вона відзначила, що університет успішно розвивається, поліпшуючи 

свої позиції у всеукраїнських та входячи до світових наукових рейтингів. 

З колективом навчального закладу міністерка говорила про розвиток 

вищої школи, про те, що вже вдалося реформувати, й про те, що буде 

зроблено у цій сфері найближчим часом. Лілія Михайлівна окреслила й ті 

питання, які ще потребують вирішення.  

Вона нагадала, що в кожному європейському університеті навчання 

розпочинається з курсу академічної доброчесності, і Україна теж повинна 

прийти до цього. Окремо зупинилася на питаннях науки, зазначивши, що 

університетська наука активно розвивається і подекуди випереджає 

академічну. 
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НА САЙТАХ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

1. Олександр Черевко, ректор Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького про досягнення за рік 

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

https://novadoba.com.ua/54805-oleksandr-cherevko-rektor-cherkaskogo-

nacionalnogo-universytetu-imeni-bogdana-khmelnyckogo-pro-dosyagennya-za-

rik.html. – Назва з екрану. – 01.01.2019; 

Ректор ЧНУ розповів про підсумки за рік та про плани на майбутнє 

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

https://novadoba.com.ua/55303-rektor-chnu-rozpoviv-pro-pidsumky-za-rik-ta-pro-

plany-na-maybutnye.html. – Назва з екрану. – 22.01.2019. 

 

– Мої досягнення нині нерозривно пов’язані з Черкаським 

національним університетом. Їх немало – це й успішний набір студентів під 

час вступної кампанії, і престижний рейтинг світових університетів EECA 

Region Rankings Results 2019, до якого увійшов Черкаський національний 

університет (до нього потрапили лише 16 українських університетів), і 

досягнення наших науковців та студентів. Є кілька власних проектів, які, як 

ректор університету, вважаю найбільш успішними. Перший – відбудова 

пошкодженого пожежею навчального корпусу № 4. Корпусу, який 28 років 

простояв у напівзруйнованому стані, загрожуючи життю черкащан та псуючи 

архітектурне обличчя обласного центру. Ми пройшли непростий шлях, 

домоглися бюджетного фінансування цього проекту. І нині розгорнули 

повномасштабні будівельні роботи. І другий проект – ліцензування 

спеціальності «Медицина» галузі знань «Охорона здоров’я» та відкриття 

відповідного навчально-наукового підрозділу. А це нові можливості для 

абітурієнтів і робочі місця для науковців.У планах – завершити роботу з 

реалізації цих проектів. Узагалі планів з розвитку університету багато. Але 

коли я йшов на посаду ректора, взяв своїм гаслом слова Богдана 

Хмельницького: «Нащо говорити там, де треба діяти?» Цього принципу й 

притримуюся. А особисто мені, як і кожному українцеві, хочеться, щоб у 

наступному році припинилася війна й не гинули на фронті наші захисники. 

 

 2. Студент ЧНУ став співавтором наукової роботи в престижному 

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

https://novadoba.com.ua/54994-student-chnu-stav-spivavtorom-naukovoyi-roboty-

v-prestyzhnomu-zhurnali.html. – Назва з екрану. – 09.01.2019. 

 

Студент 4-го курсу навчально-наукового інституту інформаційних та 

освітніх технологій ЧНУ ім. Богдана Хмельницького Владислав Бівзюк 

опублікував у престижному міжнародному науковому журналі в галузі 

комп’ютерних наук та інженерії «Systems and Control Letters» роботу на тему 

https://novadoba.com.ua/54805-oleksandr-cherevko-rektor-cherkaskogo-nacionalnogo-universytetu-imeni-bogdana-khmelnyckogo-pro-dosyagennya-za-rik.html
https://novadoba.com.ua/54805-oleksandr-cherevko-rektor-cherkaskogo-nacionalnogo-universytetu-imeni-bogdana-khmelnyckogo-pro-dosyagennya-za-rik.html
https://novadoba.com.ua/54805-oleksandr-cherevko-rektor-cherkaskogo-nacionalnogo-universytetu-imeni-bogdana-khmelnyckogo-pro-dosyagennya-za-rik.html
https://novadoba.com.ua/55303-rektor-chnu-rozpoviv-pro-pidsumky-za-rik-ta-pro-plany-na-maybutnye.html
https://novadoba.com.ua/55303-rektor-chnu-rozpoviv-pro-pidsumky-za-rik-ta-pro-plany-na-maybutnye.html
https://novadoba.com.ua/54994-student-chnu-stav-spivavtorom-naukovoyi-roboty-v-prestyzhnomu-zhurnali.html
https://novadoba.com.ua/54994-student-chnu-stav-spivavtorom-naukovoyi-roboty-v-prestyzhnomu-zhurnali.html
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«Application of commutator calculus to the study of linear impulsive systems». 

Стаття була написана у співавторстві з провідним науковим співробітником 

Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України Віталієм Слиньком і 

аспірантом кафедри математики Yuzuncu Yil University, місто Ван, 

Туреччина, Османом Тунджем.  

Імпакт-фактор журналу, в якому розміщена стаття, дорівнює 2.656. 

Видання входить до категорії Q1 в галузях теорії керування та системної 

інженерії, комп’ютерних наук. Владислав Бівзюк активно займається 

науковою діяльністю ще з першого курсу. Нині він активний член наукового 

семінару кафедри алгебри і математичного аналізу «Диференціальні 

рівняння. Нелінійна динаміка та теорія стійкості» під керівництвом доктора 

фізико-математичних наук, лауреата Державної премії України в галузі науки 

і техніки Віталія Слинька. Учасники цього семінару мають досвід досліджень 

у галузі теорії стійкості розв’язків диференціальних рівнянь. Результати 

їхньої роботи опубліковані у найпрестижніших наукових журналах Journal 

Mathematical Analysis and Application, Functional Analysis and its Application, 

Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems (DCDIS) та інших. 

Учасники семінару активно співпрацюють із групою турецьких вчених на 

чолі з професором Джемілем Тунджем. Постійно в складі семінару працюють 

доцент Віктор Денисенко, старший викладач Іван Атамась, аспірант 

Володимир Колісніченко, студенти Владислав Бівзюк і Богдан Тимошенко. 

 

3. Студентів університету запрошують стати волонтерами на 

LEGO-турнірах із робототехніки [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/55038-studentiv-universytetu-

zaproshuyut-staty-volonteramy-na-lego-turnirakh-iz-robototekhniky.html. – Назва 

з екрану. – 10.01.2019. 

 

 Команда програми FIRST in Ukraine запрошує студентів Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького стати волонтерами 

на дитячих LEGO-турнірах із робототехніки. Кожен охочий зможе 

долучитися до доброї справи в межах відбіркового регіонального турніру 

FLL та FLL Junior, який пройде у Черкасах. Волонтерів чекатимуть 27 січня 

2019 року. 

Усі деталі про турніри можна знайти за покликанням: 

http://firstlegoleague.org.ua 

 

 4. НОК передав спеціальну літературу черкаському вишу 

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

https://novadoba.com.ua/55114-nok-peredav-specialnu-literaturu-cherkaskomu-

vyshu.html. – Назва з екрану. – 14.01.2019; 

 

 

https://novadoba.com.ua/55038-studentiv-universytetu-zaproshuyut-staty-volonteramy-na-lego-turnirakh-iz-robototekhniky.html
https://novadoba.com.ua/55038-studentiv-universytetu-zaproshuyut-staty-volonteramy-na-lego-turnirakh-iz-robototekhniky.html
http://firstlegoleague.org.ua/
https://novadoba.com.ua/55114-nok-peredav-specialnu-literaturu-cherkaskomu-vyshu.html
https://novadoba.com.ua/55114-nok-peredav-specialnu-literaturu-cherkaskomu-vyshu.html
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Бібліотека ЧНУ отримала новорічні книжкові подарунки 

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

https://dzvin.media/news/biblioteka-chnu-otrimala-novorichni-knizhkovi-

podarunki/. – Назва з екрану. – 03.01.2019. 

Бібліотека ЧНУ отримала передноворічні книжкові подарунки 

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

http://procherk.info/news/7-cherkassy/68920-biblioteka-chnu-otrimala-

perednovorichni-knizhkovi-podarunki. – Назва з екрану. – 01.01.2019. 

 

Зі всеукраїнською акцією «Олімпійська книга» до наукової бібліотеки 

імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького завітали представники відділення Національного 

олімпійського комітету України в Черкаській області. Голова відділення 

Андрій Більда разом із головою Олімпійської академії України, заслуженим 

тренером України, головою профкому ЧНУ, доцентом Анатолієм Стеценком 

розповіли учасникам заходу про акцію та подарували бібліотеці вишу 

олімпійську літературу, аби студенти мали можливість знайомитися із 

історією олімпійського руху.  

Гості також висловили впевненість у тому, що кожне видання знайде 

свого читача й буде слугувати підготовці висококваліфікованих фахівців із 

фізичної культури й спорту, заохочуватиме молодь до здорового способу 

життя. 

Подяку представникам олімпійського руху за книжковий дарунок 

висловили проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності 

професор Сергій Корновенко, директор ННІ фізичної культури, спорту і 

здоров’я, доцент Леонід Нечипоренко, директор наукової бібліотеки, доцент 

Григорій Голиш. 

Колектив наукової бібліотеки запрошує читачів до ознайомлення з 

цими новими виданнями. Відділення Національного олімпійського комітету 

України в Черкаській області та Олімпійська академія України і надалі 

співпрацюватимуть із бібліотекою та презентуватимуть нові олімпійські 

видання. Враховуючи те, що в Черкаському національному університеті 

навчається чимало іноземних, переважно англомовних студентів, а також 

функціональну готовність і решти студентів до роботи з літературою 

іноземною мовою, Андрій Більда пообіцяв у найближчий час подарувати 

добірку олімпійських книг англійською мовою. 

 

5. В ЧНУ присвоїли звання випускникам військової кафедри 

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

https://novadoba.com.ua/55157-v-chnu-prysvoyily-zvannya-vypusnykam-

viyskovoyi-kafedry.html. – Назва з екрану. – 15.01.2019; 

 

 

https://dzvin.media/news/biblioteka-chnu-otrimala-novorichni-knizhkovi-podarunki/
https://dzvin.media/news/biblioteka-chnu-otrimala-novorichni-knizhkovi-podarunki/
http://procherk.info/news/7-cherkassy/68920-biblioteka-chnu-otrimala-perednovorichni-knizhkovi-podarunki
http://procherk.info/news/7-cherkassy/68920-biblioteka-chnu-otrimala-perednovorichni-knizhkovi-podarunki
https://novadoba.com.ua/55157-v-chnu-prysvoyily-zvannya-vypusnykam-viyskovoyi-kafedry.html
https://novadoba.com.ua/55157-v-chnu-prysvoyily-zvannya-vypusnykam-viyskovoyi-kafedry.html
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У ЧНУ відбувся перший випуск кафедри військової підготовки 

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

http://vycherpno.ck.ua/u-chnu-vidbuvsya-pershij-vipusk-kafedri-vijskovoyi-

pidgotovki/. – Назва з екрану. – 11.01.2019. 

 

Нещодавно у Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького відбулася знакова подія. 91 випускнику кафедри військової 

підготовки присвоєно первинне військове звання «Молодший лейтенант 

запасу». На урочистому заході випускникам були вручені витяг із наказу 

Міністерства оборони України й пам’ятний знак. 

 

6. Майбутній історик пройшов стажування в Німеччині 

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

https://novadoba.com.ua/55183-maybutniy-istoryk-proyshov-stazhuvannya-v-

nimechchyni.html. – Назва з екрану. – 16.01.2019. 

 

Студент 4-го курсу навчально-наукового інституту історії та філософії 

Олексій Шандра пройшов стажування в Німеччині. Олексій працює 

журналістом на каналі «Громадське телебачення: Черкаси». Завдяки програмі 

«Media development Foundation» хлопець два місяці стажувався у місті 

Магдебурзі на телеканалі «Offener Kanal Magdeburg».  

– Я працював у чудовому колективі. Моє стажування нічим не 

відрізнялося від роботи на черкаському телебаченні: допомога в зйомках 

сюжетів, пошук і розробка тем, – каже хлопець. 

Студент також розповів, що найбільше його вразило: 

– Як на роботі, так і у вільний час, мене вразило, як німці ставляться до своєї 

історії. Їхнє телебачення показує безліч сюжетів про Холокост та долю євреїв 

у роки Другої світової війни. Крім цього, мені як історику, було цікаво 

відвідати місцеві музеї. Радий, що мені випала нагода пройти стажування. Я 

зустрів багато цікавих людей, які стали моїми друзями, привіз матеріал для 

документального фільму, а найголовніше – отримав досвід роботи в 

іноземному колективі. 

 

7. Викладач ЧНУ розповів про героїчну оборону Донецького 

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

https://novadoba.com.ua/55202-vykladach-chnu-rozpoviv-pro-geroyichnu-

oboronu-doneckogo-aeroportu.html.  – Назва з екрану. – 17.01.2019. 

 

16 січня в Україні вшановують «кіборгів» – бійців, які обороняли 

Донецький аеропорт. Один із них нині навчає майбутніх офіцерів на кафедрі 

військової підготовки – це зброяр кафедри Євгеній Івко.  

Євгеній Віталійович добровільно пішов у зону АТО. Служив у 90-му 

окремому батальйоні. За його словами, там були лише добровольці. 

Згадуючи оборону Донецького аеропорту, старшина Івко каже: 

http://vycherpno.ck.ua/u-chnu-vidbuvsya-pershij-vipusk-kafedri-vijskovoyi-pidgotovki/
http://vycherpno.ck.ua/u-chnu-vidbuvsya-pershij-vipusk-kafedri-vijskovoyi-pidgotovki/
https://novadoba.com.ua/55183-maybutniy-istoryk-proyshov-stazhuvannya-v-nimechchyni.html
https://novadoba.com.ua/55183-maybutniy-istoryk-proyshov-stazhuvannya-v-nimechchyni.html
https://novadoba.com.ua/55202-vykladach-chnu-rozpoviv-pro-geroyichnu-oboronu-doneckogo-aeroportu.html
https://novadoba.com.ua/55202-vykladach-chnu-rozpoviv-pro-geroyichnu-oboronu-doneckogo-aeroportu.html
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– Для мене 16 січня – це день пам’яті. Разом із товаришами ми 

згадуємо хлопців, які загинули, історії, які об’єднували. А ще ми дякуємо 

Всевишньому, що залишилися живі й повернулися додому. Він переконаний, 

що 16 січня варто згадувати не лише тих, хто безпосередньо був у терміналах 

аеропорту, а й артилеристів і танкістів, без яких вони б так довго не 

протрималися. 

Нині Євгеній Івко свої практичні навички передає студентам кафедри 

військової підготовки Черкаського національного університету: «Практика 

— це завжди важливо. А особливо у військовій справі. Я намагаюся навчити 

майбутніх військових мудрості. Адже офіцер — це не лише звання, це 

відповідальність». 

Бойовий побратим Євгенія Івка, начальник обласного відділу «Центр 

допомоги учасникам АТО» Євгеній Одновол, додає:  «Ми віримо, що 

операція об’єднаних сил закінчиться, в Україні настане мир і її захисники 

повернуться додому». 

Довідково: бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 

22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на сході України. 

20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал, бетонні 

перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася, ховаючи під собою 

українських захисників. 22 січня 2015 року вцілілі захисники вийшли з 

терміналу, проте багато поранених і контужених українських бійців 

потрапили до полону. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. 

Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового 

духу українського війська, а захисників почали називати «кіборгами». 

 

8. Роман Щербатюк увійшов у топ-10 кращих кікбоксерів України 

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

https://novadoba.com.ua/55205-roman-scherbatyuk-uviyshov-u-top-10-kraschykh-

kikbokseriv-ukrayiny.html. – Назва з екрану. – 17.01.2019. 

 

Федерація кікбоксингу України «WAKO» презентувала підсумки року 

у вигляді топ-10. Кращих кікбоксерів минулого сезону визначали за 

результатами континентальної першості, етапів Кубка світу-2018, Кубка 

Європи, національного чемпіонату і Кубка України. 

Другий рік поспіль до рейтингу найкращих увійшов студент 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

Роман Щербатюк. За підсумками спортивного сезону Роман став бронзовим 

призером Чемпіонату Європи в Братиславі, переможцем Кубка Світу в 

Будапешті й Кубка Європи в Празі. Крім цього, спортсмен є золотим й 

бронзовим призером на першості країни. 

 

 

 

https://novadoba.com.ua/55205-roman-scherbatyuk-uviyshov-u-top-10-kraschykh-kikbokseriv-ukrayiny.html
https://novadoba.com.ua/55205-roman-scherbatyuk-uviyshov-u-top-10-kraschykh-kikbokseriv-ukrayiny.html
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9. Педагоги ЧНУ поставили завдання на майбутній семестр 

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

https://novadoba.com.ua/55249-pedagogy-chnu-postavyly-zavdannya-na-

maybutniy-semestr.html. – Назва з екрану. – 19.01.2019. 

 

Напередодні початку другого семестру 2018-2019 навчального року 

було проведено спільне засідання вченої ради і зборів трудового колективу 

навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і 

мистецтва за участю проректора з наукової, інноваційної та міжнародної 

діяльності професора Сергія Корновенка. 

Члени ради обговорили результати діяльності інституту у першому 

семестрі і визначили чіткі завдання на другий семестр 2018-2019 навчального 

року. Про структуру, завдання та функції внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності і освіти в інституті доповів голова науково-

методичної ради, доцент Юрій Тимошенко. 

Заступник директора з навчальної роботи, доцент Валентина Мовчан 

говорила про вдосконалення освітньої діяльності, а професор Євген Лодатко, 

заступник директора з наукової роботи, окреслив основні завдання наукової 

діяльності кафедр інституту. Виступили з актуальними доповідями на 

актуальні теми завідувачі кафедр. Інна Ніколаєску доповіла про 

використання сучасних методик і технологій в освітньому процесі кафедри 

дошкільної освіти. Завідувач кафедри початкової освіти  професор Валентина 

Шпак розповіла про те, як викладачі кафедри здійснюють модернізацію 

змісту й форм підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах 

реалізації концепції Нової української школи.  

У звіті за 1-й семестр 2018-2019 н. р. голова вченої ради, директор 

інституту  професор Тимофій Десятов указав на слабкі сторони інституту, що 

потребують негайного підсилення, а серед основних завдань на другий 

семестр виділив роботу вступної кампанії.  

А тому в своїй доповіді заступник директора з виховної роботи доцент 

Тетяна Зорочкіна сконцентрувала увагу зібрання на нових вимогах та 

підходах до профорієнтаційної роботи кафедр інституту, виходячи з 

результатів моніторингу проведеного опитування студентів 1-го курсу. 

Важливу роль в житті інституту відіграє й активна робота 

студентського самоврядування. Голова студради інституту Анастасія 

Щербата розповіла про заходи національно-патріотичного характеру, які 

студентський актив планує проводити в другому семестрі. Підсумками 

спільного засідання вченої ради та зборів трудового колективу став ряд 

поставлених завдань на другий семестр навчального року. 

 

10. Науковці ЧНУ розповіли як правильно підгодовувати пернатих 

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

https://novadoba.com.ua/55282-naukovci-chnu-rozpovily-yak-pravylno-

pidgodovuvaty-pernatykh-vzymku.html – Назва з екрану. – 21.01.2019. 

https://novadoba.com.ua/55249-pedagogy-chnu-postavyly-zavdannya-na-maybutniy-semestr.html
https://novadoba.com.ua/55249-pedagogy-chnu-postavyly-zavdannya-na-maybutniy-semestr.html
https://novadoba.com.ua/55282-naukovci-chnu-rozpovily-yak-pravylno-pidgodovuvaty-pernatykh-vzymku.html
https://novadoba.com.ua/55282-naukovci-chnu-rozpovily-yak-pravylno-pidgodovuvaty-pernatykh-vzymku.html
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Студенти та викладачі навчально-наукового інституту природничих 

наук долучаються до підгодовування пернатих у міських парках. Про це 

інформує прес-служба ЧНУ. Про те, що корисно птахам, а що може 

зашкодити їхньому здоров’ю, вони розповіли журналістам телеканалу «UA: 

Черкаси». 

 

11. У Черкаському національному презентують реальну історію 

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

https://novadoba.com.ua/55283-u-cherkaskomu-nacionalnomu-prezentuyut-

realnu-istoriyu-viyny.html. – Назва з екрану. – 21.01.2019. 

 

22 січня об 11.20 в конференц-залі Черкаського національного 

університету відбудеться зустріч із Сергієм Дзюбою та Артемієм Кірсановим 

— авторами сценарію українського військового бойовика з елементами 

детективу, екшну і драми «Позивний Бандерас». Сюжет розповіді заснований 

на реальних подіях, які відбувалися на Донбасі восени 2014 року. Створити  

правдиву і цікаву історію надихнув сценаристів бойовий щоденник 

нацгвардійця Сергія Башкова. За сценарієм паралельно знімали кіно і писали 

книгу. Вона побачила світ у жовтні 2018 року у видавництві «Фабула». 

Запрошуємо студентів, викладачів і працівників університету відвідати 

презентацію та поспілкуватися з українськими літераторами, сценаристами. 

 

12. Викладачі та студенти ЧНУ відзначили День Соборності 

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

https://novadoba.com.ua/55340-vykladachi-ta-studenty-chnu-vidznachyly-den-

sobornosti.html. – Назва з екрану. – 23.01.2019. 

 

Громада Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького відзначила День Соборності України науковими та 

просвітницькими заходами, флешмобами й конкурсами. 22 січня викладачі й 

студенти на чолі з ректором Олександром Черевком поклали квіти до 

пам’ятника Борцям за волю України. Разом із очільниками області та 

черкащанами вони взяли участь в урочистому мітингу та молебні в Свято-

Троїцькому кафедральному соборі міста Черкаси.  

Делегація навчально-наукового інституту історії і філософії цього дня 

долучилася до акції «живий ланцюг єдності», яку влаштували черкасці на 

Соборній площі міста. Символічний «ланцюг єдності» утворили й студенти 

навчально-наукового інституту української філології та соціальних 

комунікацій. Під час перерви вони вийшли з навчальних аудиторій та взялися 

за руки. 

– День соборності України — це визначний день для України. Треба 

пам’ятати про нього, оскільки ми зараз живемо в непростий час. Вважаю, що 

такими акціями можемо підтримати нашу країну, — переконана студентка 

ННІ УФСК Владислава Громенко.  

https://novadoba.com.ua/55283-u-cherkaskomu-nacionalnomu-prezentuyut-realnu-istoriyu-viyny.html
https://novadoba.com.ua/55283-u-cherkaskomu-nacionalnomu-prezentuyut-realnu-istoriyu-viyny.html
https://novadoba.com.ua/55340-vykladachi-ta-studenty-chnu-vidznachyly-den-sobornosti.html
https://novadoba.com.ua/55340-vykladachi-ta-studenty-chnu-vidznachyly-den-sobornosti.html
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Крім того, студенти ЧНУ — серед переможців всеукраїнського конкурсу 

творчих робіт на тему: «Ідея Соборності: історія, сучасність, майбутнє». А 24 

січня тему Собороності України обговорять під час всеукраїнського круглого 

столу «Україна соборна: акт Злуки 19 січня 1919 року». 

– Майже сто років тому українці змогли створити єдину державу, — 

говорить ректор ЧНУ Олександр Черевко. — І тепер ми, їхні нащадки, 

відстоюємо соборність України. Пам’ятаймо завжди, що в нашій історії всі 

поразки були спричинені розбратом, а всі перемоги — це результат нашого 

єднання. 

 

13. Викладачі ЧНУ зустрілися з учителями Черкащини 

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

https://novadoba.com.ua/55367-vykladachi-chnu-zustrilysya-z-uchytelyamy-

cherkaschyny.html. – Назва з екрану. – 24.01.2019. 

 

Співпраця викладачів університету з учителями області триває. 

Нещодавно у межах проведення обласного туру олімпіади з історії і права 

відбулася чергова зустріч. Ініціаторами її проведення стали викладачі 

навчально-наукового інституту історії й філософії.  

Під час зустрічі викладачі й вчителі обговорили питання реформування 

української школи, зокрема, профільних предметів. Крім цього, педагогам 

були представлені праці викладачів із історії міжнародних відносин: 

«Холодна війна у 1946–1991 роках. Документи і матеріали» (укладач 

Олександр Овчаренко), «Міжнародні відносини напередодні й у період 

Першої світової війни 1914–1918 років (у документах і спогадах сучасників)» 

(укладачі Олександр Овчаренко, Олена Сухушина), «З історії війн першої 

половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин» (автори 

Олександр Овчаренко, Олена Сухушина, Наталія Земзюліна). Під час 

представлення робіт науковець Олександр Овчаренко проаналізував сучасні 

європейські і вітчизняні тенденції в оцінці суперечливих питань щодо 

міжнародних відносин ХХ століття. 

Професори Віталій Масненко, Юрій Присяжнюк, викладачі Михайло 

Сиволап і Олексій Компанієць презентували колективну працю науковців 

ННІ «Черкащина: історія краю та його людності». Крім цього, вони поділися 

думками про те, що знати історію України та Черкащини необхідно не лише 

школярам, а й жителям регіону.  

На завершення зустрічі учасники запланували низку спільних заходів 

та визначили теми для подальших досліджень. 

 

14. Професор ЧНУ розповів телеглядачам про Соборність 

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

https://novadoba.com.ua/55368-profesor-chnu-rozpoviv-teleglyadacham-pro-

sobornist.html. – Назва з екрану. – 24.01.2019. 

 

https://novadoba.com.ua/55367-vykladachi-chnu-zustrilysya-z-uchytelyamy-cherkaschyny.html
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Що варто знати кожному громадянину про Соборність і духовну 

єдність українців, розповів глядачам місцевих телеканалів професор, доктор 

історичних наук Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Віталій Масненко.  

Чи насправді акт злуки ЗУНР і УНР став початком Незалежності 

України? Які історичні факти має знати кожен українець про Соборність 

України? На всі ці та багато інших питань він дав відповідь в ефірі 

телеканалів «UA: ЧЕРКАСИ» та «ЕкспоТВ». 

 

15. Про Соборність з погляду минулого і сьогодення говорили в ЧНУ  

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

https://novadoba.com.ua/55402-pro-sobornist-z-poglyadu-mynulogo-i-

sogodennya-govoryly-v-chnu.html. – Назва з екрану. – 25.01.2019. 

 

Всеукраїнський круглий стіл «Україна соборна: Акт злуки 22 січня 

1919 року» відбувся в Черкаському національному університеті імені 

Богдана Хмельницького. До нього долучилися черкаські історики, вчителі, 

духовенство, краєзнавці, студенти та суспільні діячі. Учасники обговорили 

історичні аспекти Соборності, революційні події 1919–1921 років та їх 

наслідки. Вони зазначили, що Акт злуки 22 січня — неспростовне свідчення 

відродження української нації, усвідомлення українцями своєї національної 

самобутності і єдності.  

Відкрила зібрання директорка ННІ історії і філософії, Наталка 

Земзюліна. Вона привітала учасників, наголосила на символічності й 

актуальності тематики круглого столу, вказала на тяглість традицій. Завдання 

істориків — дослідників Української революції 1917-1921 років, 

українського державотворення полягає у з’ясуванні національних, суспільно-

політичних, військових, економічних аспектів процесу об’єднання 

українських земель, становлення української національної ідентичності. У 

2003-2005 роках історики ЧНУ брали активну участь у реалізації наукового 

та громадського проєкту «Соборна Україна», у якому були задіяні Інститут 

історії України НАН України, Донецький національний університет, 

Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Переяслав-

Хмельницький університет імені Г. Сковороди. За результатами 

опубліковано кілька томів збірника наукових статей «Україна соборна» 

(2004-2005), який містить матеріали, присвячені доленосним подіям історії 

України, знаковим постатям державотворення. 

– Круглий стіл, який ми сьогодні проводимо, продовжує дослідницьку 

традицію з урахуванням нових джерел і підходів, що з’явилися в українській 

історичній науці за останній час, — зазначила Наталія Іванівна. 

Учасники не оминали дискусійних тем. Віталій Масненко, доктор 

історичних наук, завідувач кафедри історії України, згадав слова 

громадського і політичного діяча В’ячеслава Липинського, який мав 

критичний погляд і висував тези щодо неготовності країни до об’єднання на 

https://novadoba.com.ua/55402-pro-sobornist-z-poglyadu-mynulogo-i-sogodennya-govoryly-v-chnu.html
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той час. На питання «Хто винен у ситуації, що склалася?» Віталій 

Васильович зауважив, що думки дослідників розходяться, але всі тогочасні 

політики несуть відповідальність за ту катастрофу. 

Про соборність із погляду церкви розповів отець Андрій Шиманович, 

настоятель храму Святих Рівноапостольних Кирила і Мефодія. Він зазначив, 

що кожна літургія — це своєрідне нагадування про соборність, адже 

грецькою мовою «літургія» означає «спільна справа». Отець Андрій також 

відповів на питання від аудиторії стосовно сучасного стану церковного 

життя, легітимності та канонічності перебудовчих процесів в царині 

православ’я. 

Чіткі паралелі між минувшиною і сьогоденням провів професор 

кафедри історії України Юрій Присяжнюк. Він висвітлив принципи 

української ментальності, що також мають неабиякий вплив на становлення 

соборності. Як пояснив Юрій Петрович, наша нація часто орієнтується на ідеї 

інших культур. Історик вбачає помилку українців у тому, що вони не 

намагаються бути ідентичними, не достатньо працюють над власними 

політичними, культурними, світоорієнтовними традиціями.  

Говорили про легітимність влади, про міжнародні амбіції об’єднаної 

країни. У контексті цього професор кафедри археології та спеціальних 

галузей історичної науки Анатолій Чабан зазначив, що зовнішній чинник був 

вирішальним. Україну не розглядали як самостійний суб’єкт, а, на жаль, 

лише як об’єкт інтересів світових гравців. Водночас варто звернути увагу на 

те, що поява нових держав на території колишньої Австро-Угорщини, у тому 

числі й ЗУНР, відбувалася цілком відповідно до міжнародних правових норм. 

Отже, УНР об’єднуючись із ЗУНР, автоматично мала отримати міжнародне 

визнання. 

Марина Бугеря, співробітниця Черкаського обласного художнього 

музею, випускниця ННІ історії і філософії, розповіла про державні символи, 

які ще 100 років тому ставали причинами розбрату серед політичних сил. 

Вона запросила відвідати виставку до 100-річчя Соборності і розібратись з 

державними клейнодами того часу. 

Краєзнавці отримали добру звістку від Григорія Голиша, директора 

бібліотеки імені М. Максимовича про ініціативу створення меморіальної 

дошки громадському діячу, літератору Олельку Островському, уроженцю 

Золотоніщини, який багато зробив для популяризації українського слова в 

період українізації. Ім’я патріота і громадянина було забуто, як і багатьох 

інших поборників української державності. 

 

16. ЧНУ готуватиме фахівців за новими спеціальностями 

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

http://procherk.info/news/7-cherkassy/69483-chnu-gotuvatime-fahivtsiv-za-novimi-

spetsialnostjami. – Назва з екрану. – 25.01.2019. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

уже з цього літа набиратиме студентів за новими спеціальностями. 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/69483-chnu-gotuvatime-fahivtsiv-za-novimi-spetsialnostjami
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— У новий навчальний період ми йдемо з новими здобутками, — 

зазначає ректор Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Олександр Черевко. — Відповідно до протоколу Ліцензійної 

комісії Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2018 року № 119/2 

університет отримав ліцензію на підготовку фахівців зі спеціальності 

«Медицина» галузі знань «Охорона здоров’я». А згідно з протоколом цієї 

комісії від 11 січня 2019 року № 121 в ЧНУ започатковано нову спеціальність 

«Агрономія» галузі знань «Аграрні науки та продовольство». 

Крім того, Черкаський національний університет отримав ліцензію  для 

підготовки бакалаврів зі спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво». 

Переконаний, що ці затребувані на ринку праці спеціальності 

зацікавлять випускників закладів загальної середньої освіти та тих, хто хоче 

отримати нову професію. Набір здійснюватиметься вже цього літа. 

Підготовку фахівців ми розпочнемо 1 вересня 2019 року. Університет 

активно готується: укладені угоди з закладами-партнерами та створюються 

відповідні навчально-наукові підрозділи. 

 

17. Випускник ЧНУ дослідив долю черкащан – учасників бою під 

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

https://novadoba.com.ua/55509-vypusknyk-chnu-doslidyv-dolyu-cherkaschan-

uchasnykiv-boyu-pid-krutamy.html. – Назва з екрану. – 30.01.2019. 

 

Щороку 29 січня в Україні відзначають День пам’яті Героїв Крут. 

Трагічна загибель студентського куреня під Крутами стала символом 

патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну. Випускник, а 

нині аспірант Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького, член Національної спілки краєзнавців України Олексій 

Компанієць дослідив участь черкащан у тих доленосних для українського 

народу подіях. Про це інформує прес-служба ЧНУ. 

Якими були передісторія та обставини бою під Крутами? 

Ким були ці добровольці? Якою була ситуація поблизу Бахмача і Крут у цей 

час? Яким було співвідношення сил? Яким був перебіг бою? У чому полягає 

історичне значення бою під Крутами? Чи брали участь у бою уродженці 

Черкащини? – на ці питання відповідає автор у своєму дослідженні.  

На сьогодні вдалося встановити відомості про п’ятьох уродженців 

нашого краю, які брали участь у бою під Крутами. Серед них: Іван Шарий із 

с. Вереміївка (нині – Чорнобаївського району) – автор перших опублікованих 

спогадів про Крутянську подію; Олександр Попович із Золотоноші – 

фундатор «Пласту» в Києві, під Крутами – командир помічного 

студентського куреня Січових Стрільців; Валентин Отамановський із 

 с. Яблунівка (нині – Смілянського району) – зв’язковий командувач 

українськими військами під Крутами; Аверкій Гончаренко, майбутній 

історик, один із фундаторів міської історії в Україні; Юхим Тригуб із с. 

https://novadoba.com.ua/55509-vypusknyk-chnu-doslidyv-dolyu-cherkaschan-uchasnykiv-boyu-pid-krutamy.html
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Свинарка (нині – Петропавлівка Городищенського району). Щоправда, 

участь останнього науковцями ставиться під сумнів через брак точних 

відомостей. 

 

18. У ЧНУ відбувся тиждень профілактичних заходів [Електронний 

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

https://novadoba.com.ua/55548-u-chnu-vidbuvsya-tyzhden-profilaktychnykh-

zakhodiv.html. – Назва з екрану. – 01.02.2019. 

 

Тиждень профілактичних заходів щодо запобігання травмуванню 

учасників освітнього процесу, у тому числі і дорожньо-транспортному 

травматизму провели в ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 

мистецтва. За участі представників Управління патрульної поліції у 

Черкаській області була проведена інструктивно-роз’яснювальна робота зі 

студентами про дотримання правил дорожнього руху. У свою чергу куратори 

провели інформаційно-просвітницьку роботу серед студентів, спрямовану на 

формування моделі безпечної поведінки усіх учасників дорожнього руху. 

Студенти 4-го курсу спеціальності «Початкова освіта» організували 

вікторину «Безпека на дорозі» з першокурсниками, формуючи мотивацію 

обережної поведінки на дорогах, автошляхах та в громадських місцях. 

Використовуючи різні форми роботи, учасники заходів повторили основні 

правила дорожнього руху для водіїв, велосипедистів, пасажирів і пішоходів. 

 

19. В ЧНУ відзначили відмінників навчання [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/55600-v-

chnu-vidznachyly-vidminnykiv-navchannya.html. – Назва з екрану. – 04.02.2019. 

 

У навчально-науковому інституті педагогічної освіти, соціальної 

роботи і мистецтва організували День відмінника. За результатами навчання 

у І семестрі 2018–2019 навчального року понад 100 студентів інституту 

отримали грамоти за успіхи в навчанні. 

Привітав відмінників директор інституту Тимофій Десятов. 

 — Ви – ті, хто прагне високих досягнень, хто усвідомлює важливість 

отримання якісної освіти, — звернувся до відмінників директор інституту 

Тимофій Десятов. — Ми пишаємося вами. 

За словами Тимофія Михайловича, батькам студентів були відправлені 

листи з подякою за виховання їхніх дітей. Директор запевнив, що 

відзначення відмінників стане доброю традицією в інституті.  

На завершення студентський колектив гурту «Серця трьох» подарував 

усім присутнім музичні вітання. 
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20. Викладачі ЧНУ ініціювали проведення міжнародного семінару 

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

https://novadoba.com.ua/55638-vykladachi-chnu-iniciyuvaly-provedennya-

mizhnarodnogo-seminaru.html. – Назва з екрану. – 05.02.2019. 

 

Днями відбувся міжнародний семінар «Експериментальне дослідження 

та моделювання нанорозмірних твердофазних реакцій матеріалів із високим 

технологічним значенням». Ініціаторами проведення стали викладачі 

кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

В обговоренні взяли участь науковці з Кракова, Цюриха, Руана, 

Дебрецена. Цікаві доповіді представили гості з кафедри фізики металів 

Київського політехнічного інституту імені Сікорського. Власними поглядами 

з присутніми поділилися науковці ЧНУ Андрій Гусак, Микола Пасічний, 

Ярослав Король.  Міжнародний семінар дав можливість науковцям із різних 

країн обговорити актуальні питання та поділитися власними ідеями, 

напрацюваннями. 

 

21. В ЧНУ обговорили проблеми збереження водно-болотних угідь 

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

https://novadoba.com.ua/55642-v-chnu-obgovoryly-problemy-zberezhennya-

vodno-bolotnykh-ugid.html. – Назва з екрану. – 05.02.2019. 

 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького у Всесвітній день водно-болотних угідь було проведено 

тематичне засідання круглого столу. Співорганізатором круглого столу є 

управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. Його 

учасниками стали науковці Черкаського національного, Канівського 

природного заповідника, Інституту ботаніки ім. М. Холодного Національної 

академії наук України, Національного природного парку 

«Нижньосульський», Київського національного університету ім. Т. 

Шевченка, Черкаського краєзнавчого музею, а також представники НІКЗ 

«Чигирин», Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області та 

студенти. 

Обговорювали актуальні екологічні питання. Адже, як відомо, у водно-

болотних угіддях зберігаються 40% карбону, тож коли такі біотопи 

висихають, збільшується кількість парникових газів в атмосфері, 

температура на Землі підвищується, що може призвести до фатальних 

наслідків. Тому їх збереження є необхідним. Доповіді учасників стосувалися 

як офіційного цьогорічного гасла «Ми не безсилі у протидії змінам клімату», 

так і регіональних аспектів деградації водно-болотних угідь, перспектив їх 

дослідження і збереження. Жваву дискусію викликало питання стану 

природно-заповідної справи в області та перспективи розширення мережі цих 

об’єктів. 

https://novadoba.com.ua/55638-vykladachi-chnu-iniciyuvaly-provedennya-mizhnarodnogo-seminaru.html
https://novadoba.com.ua/55638-vykladachi-chnu-iniciyuvaly-provedennya-mizhnarodnogo-seminaru.html
https://novadoba.com.ua/55642-v-chnu-obgovoryly-problemy-zberezhennya-vodno-bolotnykh-ugid.html
https://novadoba.com.ua/55642-v-chnu-obgovoryly-problemy-zberezhennya-vodno-bolotnykh-ugid.html
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Олександр Черевко, ректор Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького зазначає: 

– Науковці університету традиційно беруть активну участь у вивченні 

та збереженні природи Черкаського краю. Так, у 2018 році екологи та біологи 

ННІ природничих наук за підтримки Черкаської обласної ради виконували 

проєкт щодо обстеження природно-заповідних об’єктів Черкаського та 

Чигиринського районів. Було розроблено цілий ряд рекомендацій щодо 

покращення їх функціонування та збереження тваринного і рослинного світу. 

Впевнений, що таку суспільно важливу роботу буде продовжено і надалі, 

адже збереження довкілля — питання, яке хвилює кожного. 

Цей захід став традиційним щорічним майданчиком, де фахівці мали 

можливість обговорити проблеми збереження біологічного різноманіття в 

Черкаській області, скоординувати свої дії з іншими зацікавленими 

сторонами, окреслити плани й перспективи подальшої природоохоронної 

діяльності. 

 

22. У ЧНУ відкрили пункт реєстрації учасників ЗНО [Електронний 

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

https://novadoba.com.ua/55651-u-chnu-vdkrili-punkt-reyestracyi-uchasnikv-

zno.html. – Назва з екрану. – 05.02.2019. 

 

Вступ до вишів в Україні в 2019 році традиційно буде здійснюватися за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Реєстрація 

учасників ЗНО розпочинається з 5 лютого і триватиме до 25 березня. З метою 

надання консультативної допомоги в Черкаському національному 

університеті імені Богдана Хмельницького створено пункт реєстрації 

учасників ЗНО.  

У Черкасах це єдиний пункт реєстрації, створений наказом 

Українського центру оцінювання якості освіти. 

Він розташований за адресою: бульвар Шевченка, 79, навчальний 

корпус № 3, каб. № 137. Пункт реєстрації працює з понеділка до п’ятниці 

(крім вихідних та святкових днів) з 13:00 до 17:00. 

Кваліфіковані працівники університету допоможуть зареєструватися та 

дадуть відповіді на запитання.  Перед початком реєстрації рекомендовано 

ознайомитись із правилами прийому до обраного Вами закладу вищої освіти. 

Зокрема, з переліком предметів, із яких необхідно подати результати ЗНО. 

Далі — здійснити вибір навчальних предметів, із яких особа бажає пройти 

зовнішнє оцінювання. Слід пам’ятати, що загальна кількість навчальних 

предметів, вибраних для проходження ЗНО, не має перевищувати чотирьох. 

 

 

 

 

https://novadoba.com.ua/55651-u-chnu-vdkrili-punkt-reyestracyi-uchasnikv-zno.html
https://novadoba.com.ua/55651-u-chnu-vdkrili-punkt-reyestracyi-uchasnikv-zno.html
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23. У ЧНУ відкрилася фотовиставка, що розповідає про історію 

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

https://novadoba.com.ua/55687-u-chnu-vidkrylasya-fotovystavka-scho-

rozpovidaye-pro-istoriyu-cherkaschyny.html. – Назва з екрану. – 06.02.2019. 

 

У навчально-науковому інституті педагогічної освіти, соціальної 

роботи і мистецтва відкрилася фотовиставка «Так починалася наша область. 

Черкащина очима фотокореспондента (1954 — кінець 1985 років)». 

Ініціатором її створення став професор Черкаського національного 

університету, голова обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України Василь Мельниченко. 

— На благословенній землі Черкащині з давніх часів жили й трудилися 

мужні люди. Вони захищали її від ворога і щиро вболівали за її долю. Перші 

роки молодої області були визначальними у подальшому її розвитку і 

становленні. У ті ще недалекі в часі від війни і повоєнної відбудови роки 

самовідданою працею черкащан закладалися підвалини майбутніх здобутків 

краю. То були роки пошуку і вдалих рішень, досягнень і прорахунків, — 

зазначив Василь Миколайович. 

Відвідавши виставку, студенти, викладачі та гості інституту мають 

можливість ознайомитися з унікальними світлинами, які відображають перші 

десятиліття існування області, відчути атмосферу того часу. 

До виставки увійшли унікальні світлини фотокореспондента Ігната 

Діамента, який з перших днів утворення області працював 

фотокореспондентом Радіотелеграфного агентва України в Черкаській 

області та позаштатним кореспондентом обласних газет «Черкаська правда» 

(нині «Черкаський край») та «Молодь Черкащини». 

 

24. Майбутні вчителі готуються працювати в Новій українській 

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

https://novadoba.com.ua/55812-maybutni-vchyteli-gotuyutsya-pracyuvaty-v-noviy-

ukrayinskiy-shkoli.html. – Назва з екрану. – 12.02.2019. 

 

На базі навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної 

роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького стартував цикл тренінгів із підготовки до роботи за 

програмою «Інтелект України». Заняття проводять для студентів 3-5 курсу 

спеціальності «Початкова освіта». Тренінг організований за підтримки 

завідувача відділу початкової освіти Черкаського міського методичного 

кабінету установ освіти Черкаської міської ради Валентини Мединської. 

Перше заняття провели вчитель початкових класів спеціалізованої 

школи № 33 ім. В. Симоненка, вчитель вищої категорії, старший учитель 

Наталія Прокопенко, вчитель початкових класів спеціалізованої школи № 20, 

вчитель вищої категорії, методист Тетяна Непритворна. 

https://novadoba.com.ua/55687-u-chnu-vidkrylasya-fotovystavka-scho-rozpovidaye-pro-istoriyu-cherkaschyny.html
https://novadoba.com.ua/55687-u-chnu-vidkrylasya-fotovystavka-scho-rozpovidaye-pro-istoriyu-cherkaschyny.html
https://novadoba.com.ua/55812-maybutni-vchyteli-gotuyutsya-pracyuvaty-v-noviy-ukrayinskiy-shkoli.html
https://novadoba.com.ua/55812-maybutni-vchyteli-gotuyutsya-pracyuvaty-v-noviy-ukrayinskiy-shkoli.html


 
51 

 

Валентина Мединська ознайомила викладачів і студентів із сучасними 

тенденціями в реформуванні початкової ланки загальноосвітньої школи. Крім 

цього, студенти отримали інформацію про навчальні програми для 

початкової школи, за якими нині здійснюється освітній процес: «Інтелект 

України», «На крилах успіху», «Росток», «Крок за кроком». Особливу увагу 

приділено порівняльному аналізу навчальних програм НУШ-1 і НУШ-2. 

Студенти стали активними учасниками тренінгу. Вони виконували 

завдання, застосовуючи дидактичний матеріал до уроків інтегрованого курсу 

«Я досліджую світ» за програмою «Інтелект України» для першого класу 

початкової школи. Цінними для майбутніх фахівців стали методичні 

рекомендації, надані вчителями-практиками. 

Організатори тренінгів переконані, що співпраця професорсько-

викладацького й студентського колективів із методичним кабінетом і 

провідними вчителями початкових класів шкіл міста триватиме й надалі. 

Також у планах організаторів проведення чергових тренінгів, на яких 

майбутні фахівці матимуть можливість практично ознайомитися з методикою 

навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» за програмами НУШ-2 і 

«На крилах успіху». 

 

25. У ЧНУ презентували «Український щорічник» [Електронний 

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

cherkassy/69929-u-chnu-prezentuvali-ukrayinskij-schorichnik. – Назва з екрану. 

– 12.02.2019. 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького презентували «Український щорічник», присвячений 205-

річчю з дня народження Тараса Шевченка. Ініціатор створення видання — 

Микола Томенко, громадський і політичний діяч, краєзнавець, лідер партії 

Громадський рух «Рідна країна». Його Щорічник-2019 — це унікальний 

щоденник, що містить 365 афоризмів та авторських малюнків Кобзаря. 

Видання дає змогу прослідкувати видатні події з життя Тараса Григоровича 

Шевченка та його рідних. 

Микола Томенко повідомив, що планує видати подібні щоденники про 

Лесю Українку, Івана Франка, Григорія Сковороду. Окрім цього, Микола 

Володимирович розповів присутнім про книгу «Україна: історія 

Конституції». За його словами, цей навчальний посібник варто прочитати 

кожному, адже українці повинні правильно розуміти закони власної держави 

та їх дотримуватися. 

Йшлося на зустрічі й про ініційований Миколою Томенком 

загальнонаціональний проєкт «7 чудес України». Проєкт вміщує в себе кілька 

циклів. Це фільми та телепрограми, котрі розповідають про найкрасивіші й 

найцікавіші куточки України. Особливе місце в ньому займає Черкащина і її 

перлини Канів, Умань, Корсунь, Чигирин. Учасники заходу разом із гостем 

переглянули фільм.   

http://procherk.info/news/7-cherkassy/69929-u-chnu-prezentuvali-ukrayinskij-schorichnik
http://procherk.info/news/7-cherkassy/69929-u-chnu-prezentuvali-ukrayinskij-schorichnik
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26. У Черкасах ушанували пам’ять відомого педагога Олександра 

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

https://novadoba.com.ua/56070-v-cherkasakh-vshanuvaly-pamyat-vidomogo-

pedagoga-oleksandra-zakharenka.html. – Назва з екрану. – 21.02.2019. 

 

Науково-практичний круглий стіл під назвою «Сучасна українська 

школа в контексті ідей Олександра Захаренка», присвячений 82-й річниці з 

дня народження видатного педагога, відбувся в ННІ педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва ЧНУ. Круглий стіл зібрав відомих педагогів, 

освітян та громадськість міста та області. Під час заходу всім присутнім 

презентували «Перший том «Вибраних педагогічних творів в трьох томах» 

Олександра Захаренка, видання якого профінансував міський голова Черкас 

Анатолій Бондаренко коштом міського фонду голови. Учасники та гості 

також поклали квіти до памятного знака, встановленого на честь педагога на 

стіні ЧНУ. 

– Освітянам Черкащини відомо, що Олександр Захаренко 

зарекомендував себе як справжній педагог, адміністратор, директор школи і 

людина з великим серцем. Ці характеристики можна продовжувати і 

продовжувати, – відзначив директор ННІ педагогічної освіти, соціальної 

роботи і мистецтва Тимофій Десятов. – Доки ми будемо вивчати і 

популяризувати спадщину великого педагога, доти буде розвиватися школа і 

наше суспільство загалом, оскільки освіта це є трансформація епохи духу. 

Так сказав Олександр Захаренко. Останнім часом ми захопилися досвідом 

зарубіжних країн, Європи, Америки, Японії, і почали забувати наших 

класиків, у яких навчалися і навчаються в усіх країнах світу, а це 

неправильно. Вивчаючи цей досвід, ні в якому разі не можна забувати свої 

надбання, одним із важливих є досягнення відомого черкаського педагога 

Олександра Захаренка 

Кілька слів з цього приводу нагоди сказав і син відомого педагога 

доцент кафедри педагогіки і психології ННІ педагогічної освіти, соціальної 

роботи і мистецтва Сергій Захаренко: 

– Сьогодні я маю честь представити вам книгу вибраних педагогічних 

творів Олександра Захаренка. У своїй педагогічній діяльності він висував 

нові оригінальні ідеї, теоретично обгрунтовував їх і тут же реалізовував на 

практиці. Про теоретичну складову яскравої спадщини відомого педагога 

яскраво свідчить ця книга. 

Участь у відкритті науково-практичного столу взяв і міський голова 

Черкас. Він наголосив, що спадщина Олександра Захаренка має вивчатися та 

бути гідно поцінована нашими освітянами. Оскільки багато методик західних 

шкіл базуються на досвіді й творчих напрацюваннях українських педагогів, 

таких як Олександр Захаренко, Антон Макаренко та Василь Сухомлинський. 

Всі праці Захаренка в книзі викладено в хронологічному порядку. В 

перший том увійшли праці, написані із середини 70 до середини 80 років. 

Щоб уникнути нашарувань радянської цензури укладачі вирішили брати за 

https://novadoba.com.ua/56070-v-cherkasakh-vshanuvaly-pamyat-vidomogo-pedagoga-oleksandra-zakharenka.html
https://novadoba.com.ua/56070-v-cherkasakh-vshanuvaly-pamyat-vidomogo-pedagoga-oleksandra-zakharenka.html
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основу не друковані раніше, а лише рукописні варіанти. Деякі твори 

отримали мало не вдвічі більший обсяг. Це ж стосується і назви праць. 

 

27. У ЧНУ обрали міс і містера 2019 року [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://procherk.info/tabloid/99-cherkassy-

news/70249-u-chnu-obrali-mis-i-mistera-2019-roku. – Назва з екрану. – 24.02.2019. 

 

Конкурс краси, стилю та сили відбувся у Черкаському національному 

університеті імені Богдана Хмельницького. Цього року на глядачів чекав 

оновлений формат: обирали не лише міс університету, а й містера ЧНУ-2019. 

Учасники демонстрували свою вроду, фізичну форму, дивували 

танцювальними номерами, креативили та відповідали на питання 

інтелектуального конкурсу. 

За рішенням журі міс ЧНУ-2019 стала Вікторія Маломуж, студентка 1-го 

курсу ННІ іноземних мов. Звання містера ЧНУ-2019 отримав Олексій 

Джаман, студент 1-го курсу ННІ історії і філософії. 

Першою віце-міс журі визнало Анну Бондаренко, студентку 1-го курсу 

ННІ іноземних мов, а першим віце-містером став Владислав Майор, студент 

1-го курсу ННІ інформаційних та освітніх технологій. Перемогу в номінації 

«друга віце-міс» здобула Вікторія Таран, студентка 3-го курсу ННІ економіки 

і права, а другим віце-містером став Володимир Бердак, студент 1-го курсу 

ННІ фізичної культури, спорту і здоров'я. 

Крім цього, приз глядацьких симпатій отримала Ольга Приймачук, 

студентка 1-го курсу ННІ української філології та соціальних комунікацій та 

Руслан Дзюба, студент 2-го курсу ННІ природничих та аграрних наук. 

Творчі виступи конкурсантам та глядачам дарували танцювальний 

колектив «Golden Laddies», вокальний дует «ЮНА». А студент ННІ фізичної 

культури, спорту і здоров’я Станіслав Павленко вразив усіх оригінальним 

акробатичним номером. 

Глядачі в залі теж мали можливість взяти участь у веселих конкурсах та 

отримати заохочувальні подарунки. 

 

28. Студенти й викладачі ЧНУ взяли участь у концерті «Повір у 

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

https://novadoba.com.ua/56303-studenty-y-vykladachi-chnu-vzyaly-uchast-u-

koncerti-u-sebe-povir-dzherelo-cdueduua-sayt-cherkaskogo-nacionalnogo-

universytetu-imeni-bogdana-khmelnyckogo.html. – Назва з екрану. – 28.02.2019. 

 

Викладачі й студенти Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького взяли участь e концерті «Повір у себе». Ініціатором 

проведення заходу стала засновниця благодійного фонду для підтримки 

людей з інвалідністю «Життя без перешкод», студентка ЧНУ Владислава 

Семенченко. Нині дівчина навчається на психологічному факультеті, де 

здобуває професію практичного психолога. Незважаючи на вади здоров’я, 

http://procherk.info/tabloid/99-cherkassy-news/70249-u-chnu-obrali-mis-i-mistera-2019-roku
http://procherk.info/tabloid/99-cherkassy-news/70249-u-chnu-obrali-mis-i-mistera-2019-roku
https://novadoba.com.ua/56303-studenty-y-vykladachi-chnu-vzyaly-uchast-u-koncerti-u-sebe-povir-dzherelo-cdueduua-sayt-cherkaskogo-nacionalnogo-universytetu-imeni-bogdana-khmelnyckogo.html
https://novadoba.com.ua/56303-studenty-y-vykladachi-chnu-vzyaly-uchast-u-koncerti-u-sebe-povir-dzherelo-cdueduua-sayt-cherkaskogo-nacionalnogo-universytetu-imeni-bogdana-khmelnyckogo.html
https://novadoba.com.ua/56303-studenty-y-vykladachi-chnu-vzyaly-uchast-u-koncerti-u-sebe-povir-dzherelo-cdueduua-sayt-cherkaskogo-nacionalnogo-universytetu-imeni-bogdana-khmelnyckogo.html


 
54 

 

Владислава цілеспрямована та наполеглива. За свої заслуги вона отримує 

іменну стипендію народного депутата України Владислава Голуба. 

— Моя ціль не в тому, щоб нас жаліли. Я хочу показати, що ми можемо 

робити все, що роблять інші люди, — зазначає Владислава. 

Концертна програма була насичена піснями й танцями. Також сценою 

дефілювали юні моделі, представляючи бренди одягу українських 

виробників. Особливе враження на гостей заходу справило читання віршів 

Юрія Тітова. Учасниками заходу стали почесні гості — паралімпійські 

чемпіони Богдан Кулініч і Олександр Дріга, який є випускником Черкаського 

національного університету. 

Університетська родина також підтримала Владиславу Семенченко. 

Студенти стали волонтерами концерту, а солісти мистецького колективу 

«ЮНА» подарували глядачам пісенні вітання. Крім цього, студенти кафедри 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва організували 

виставку авторських картин. 

 

29. Черкаський національний університет готуватиме агрономів 

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

ukurier.gov.ua/uk/news/cherkaskij-nacionalnij-universitet-gotuvatime-agro/. – 

Назва з екрану. – 28.02.2019. 

 

Так склалося, що молодь нині здебільшого оминає увагою ще не так 

давно дуже популярну та шановану професію агронома. У тому, що вона аж 

ніяк не втратила своєї актуальності, що за цією професією — майбутнє, 

переконані в Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького, який розпочинає підготовку фахівців за спеціальністю 

«Агрономія» галузі знань «Аграрні науки та продовольство». Навчально-

науковий інститут природничих та аграрних наук як підрозділ університету 

вже розпочав підготовку до набору студентів улітку нинішнього року. 

Як розповів ректор університету Олександр Черевко, ідея відкрити в 

ЧНУ саме спеціальність «Агрономія» виникла під час спілкування з 

керівниками провідних агропромислових підприємств, які неодноразово 

заявляли про нестачу фахівців, які володіють сучасними технологіями. 

Організатори нового напрямку підготовки кваліфікованих аграріїв 

поклали в основу навчання модель дуальної освіти. Вона давно вже 

запроваджена в Німеччині, Канаді та інших країнах. Це поєднання 

теоретичного навчання в аудиторіях та практичної підготовки на 

підприємствах, причому саме на останніх студенти проводитимуть більше 

часу. Крім того, до навчального плану будуть внесені дисципліни, які 

потрібні сьогодні аграріям, адаптуючи випускників до ринку праці. Таким 

чином, студенти зможуть набути практичні навички та компетенції на 

провідних аграрних підприємствах і бути готовими до виконання завдань 

відразу після отримання диплома. Саме такі випускники зможуть знайти 

гідну роботу. 
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Угоди про співпрацю університет уже уклав з Інститутом здоров’я 

рослин та фабрикою агрохімікатів групи компаній UKRAVIT, Черкаською 

державною сільськогосподарською дослідною станцією ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», Черкаською філією державної установи «Інститут 

охорони ґрунтів», аграрними підприємствами групи компаній «Надія» — 

«Золотоніські сади», «Золотоніський бекон», ПП «Крупське», СТОВ 

«Степанки». Цей перелік планують розширити до десятків підприємств, 

зацікавлених у кваліфікованих фахівцях як у галузі виробництва, так і 

переробки. 

Як зауважив директор навчально-наукового інституту природничих та 

аграрних наук Максим Гаврилюк, оскільки заклад уже багато років успішно 

готує екологів, хіміків, біологів та метрологів, тут створені різноманітні й 

добре оснащені лабораторії, працюють висококваліфіковані фахівці, що дає 

змогу проводити заняття з багатьох дисциплін спеціальності «Агрономія», 

зокрема агрохімії, рослинництва, плодівництва, фітопатології з основами 

вірусології. Важливо й те, що університет має ботанічний сад площею 4,5 

гектара, в якому зібрано колекцію рослин відкритого і закритого ґрунту, яка 

нараховує понад 200 видів і сортів. 

 

30. У Черкасах відкриють виставку картин молодої художниці 

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

https://novadoba.com.ua/56381-u-cherkasakh-vidkryyetsya-vystavka-kartyn-

molodoyi-khudozhnyci.html. – Назва з екрану. – 05.03.2019. 

 

Студентка Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Тетяна Дмитренко презентує авторську виставку картин 

«Совин Яр». Ця виставка — підсумок проєкту з підтримки молодих 

художників. Ініціатором проєкту став Олександр Черевко, ректор 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.  

Запрошуємо шанувальників мистецтва відвідати виставку «Совин Яр». 

Відкриття експозиції відбудеться 6 березня о 16:00 за адресою: місто 

Черкаси, вулиця Хрещатик, 251, Галерея народного мистецтва. 

 

31. У ЧНУ відзначили свято весни [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/56438-u-chnu-

vidznachyly-svyato-vesny.html. – Назва з екрану. – 07.03.2019. 

 

Концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню, відбувся в 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Від 

імені ректора жінок привітав перший проректор університету Василь 

Мойсієнко. Приєднався до поздоровлень та назвав переможців лотереї голова 

профкому Анатолій Стеценко. 

Далі на гостей заходу чекала святкова концертна програма. Символічно 

концерт розпочався із веснянки. Виконав її народний художній колектив 

https://novadoba.com.ua/56381-u-cherkasakh-vidkryyetsya-vystavka-kartyn-molodoyi-khudozhnyci.html
https://novadoba.com.ua/56381-u-cherkasakh-vidkryyetsya-vystavka-kartyn-molodoyi-khudozhnyci.html
https://novadoba.com.ua/56438-u-chnu-vidznachyly-svyato-vesny.html
https://novadoba.com.ua/56438-u-chnu-vidznachyly-svyato-vesny.html
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України естрадна студія «Карамель» Черкаської гімназії № 31. Особливо 

глядачів вразив виступ солістки студії Поліни Печиборщ. Запальним був 

спільний виступ учасників колективу з їхнім художнім керівником — 

Світланою Сємілєткіною. 

Продовжили концертну програму знані в усій країні музиканти — 

відомий скрипаль, лауреат престижних міжнародних конкурсів у Вільнюсі, 

Веймарі, Перемишлі, Барселоні, Києві, стипендіат Президента України, 

королеви Іспанії, ЮНЕСКО Остап Шутко та його талановитий 16-річний син, 

успішний виконавець, піаніст-віртуоз Роман Шутко. На запрошення ректора 

ЧНУ Олександра Черевка музиканти вже вдруге виступають на сцені 

Черкаського національного. 

Вчергове виконавці подарували справжнє свято всім любителям 

музики. Їхній концерт відрізнявся від академічних. Це був абсолютно новий 

неповторний формат. Тут було все: і віртуозна гра, і комунікація з публікою, 

і гумор, і лотереї, і особлива домашня атмосфера. У концертній програмі 

музиканти виконали всесвітньовідомі композиції. Крім цього, Роман Шутко 

вперше презентував авторський музичний твір зі свого нового альбому. 

Святкового настрою жінкам додавали квіткові сюрпризи, зроблені 

власноруч студентами-профспілковими активістами. 

На завершення свята голова студентської ради ЧНУ Аліна Козлова 

подякувала музикантам і висловила побажання реалізувати ще не один 

спільний проект.  

 

32. Черкаські літературознавці презентували дослідження про 

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

https://novadoba.com.ua/56597-cherkask-lteraturoznavc-prezentuvali-

dosldzhennya-pro-shevchenka.html. – Назва з екрану. – 13.03.2019. 

 

Літературознавці презентували дослідження про Шевченка, що 

побачили світ на Черкащині у 2018 році. Захід відбувся у межах відзначення 

205-ї річниці з дня народження Кобзаря та 20-річчя Центру шевченкознавчих 

досліджень. 

Організаторами заходу стали професори кафедри української 

літератури та компаративістики, відомі в Україні літературознавці 

Володимир Поліщук і Василь Пахаренко. Вони розповіли про низку 

реалізованих проектів. Зокрема, про вихід збірника видань «Шевченкознавчі 

раритети» та традиційного наукового щорічника «Шевченківський світ». 

Завідувач кафедри української літератури та компаративістики 

Володимир Поліщук наголосив, що така наукова праця є потрібною та 

актуальною в сучасній науці. Володимир Трохимович повідомив, що цього 

року, спільно з Інститутом літератури, Національним музеєм Тараса 

Шевченка, а також іншими освітніми закладами планується проведення 

сорокової Шевченківської конференції. Захід відбудеться 17 та 18 квітня. 

https://novadoba.com.ua/56597-cherkask-lteraturoznavc-prezentuvali-dosldzhennya-pro-shevchenka.html
https://novadoba.com.ua/56597-cherkask-lteraturoznavc-prezentuvali-dosldzhennya-pro-shevchenka.html
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Про роботу Центру шевченкознавчих досліджень учасникам засідання 

розповів Василь Пахаренко. Він повідомив, що працівники Центру планують 

налагодити тіснішу співпрацю з національними та державними 

заповідниками Черкащини. Це дасть нові здобутки в царині 

шевченкознавства, переконані дослідники. 

Враженнями від заходу поділилася Катерина Бородай, студентка 1-PR 

курсу навчально-наукового інституту української філології та соціальних 

комунікацій: 

– Тарас Шевченко – геній. Його талант – безмежний. Тому так цікаво завжди 

дізнаватися про нього нове. Саме такі заходи дозволяють краще пізнати 

письменника. Крім того, вони сприяють загальному розвитку молоді. 

 

33. Добровольці згадали події 2014 року [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/56616-

dobrovolci-zgadaly-podiyi-2014-roku.html. – Назва з екрану. – 14.03.2019. 

 

14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. 

Цього дня вшановують мужність і героїзм захисників незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Символічною є і сама 

дата – 14 березня. Саме цього дня у 2014 році перші 500 бійців-добровольців 

Самооборони Майдану прибули на полігон «Нові Петрівці» для формування 

першого добровольчого батальйону. 

Випускник навчально-наукового інституту історії і філософії Тарас 

Шевченко був одним із перших, хто став на захист своєї країни. 

– Вирішив піти добровольцем, бо це нормальна чоловіча реакція на 

намагання ворога окупувати Батьківщину. Коли ішов в зону бойових дій – 

страху не було, він з’являвся лише під час бою. Важливо було те, щоб страх 

завжди був контрольований, – каже Тарас. Понад рік доброволець перебував 

у зоні АТО. За це час він знайшов побратимів, які стали вірними друзями. 

Нині Тарас Шевченко підтримує зв’язок із побратимами та намагається 

допомагати підрозділам в зоні ООС. Він переконаний, що для українців 

головне не здаватися і вірити у перемогу. 

Випускник ЧНУ Ярослав Платмір пішов служити восени 2014 року. 

– Вирішив стати добровольцем суто зі своїх міркувань – не міг сидіти 

вдома, знаючи ситуацію на Сході нашої країни, – каже боєць. Розповідає пан 

Ярослав і про атмосферу в зоні бойових дій, наголошуючи на особливих 

людських відносинах:  

– Це було справжнє бойове братство. Зараз також підтримуємо зв’язки 

та допомагаємо один одному. 

Сьогодні Ярослав Платмір навчається в аспірантурі Черкаського 

національного, пише вірші та допомагає військовим. 
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34. В ЧНУ відбувся міжнародний семінар із конфліктології 

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

https://novadoba.com.ua/56701-v-chnu-vidbuvsya-mizhnarodnyy-seminar-iz-

konfliktologiyi.html. – Назва з екрану. – 18.03.2019. 

 

У навчально-науковому інституті педагогічної освіти, соціальної 

роботи і мистецтва відбувся триденний Міжнародний семінар-тренінг 

«Виховання характеру у дітей. Конфліктологія». Ініціатори проведення 

заходу — викладачі кафедри дошкільної освіти, зокрема, її завідувач Інна 

Ніколаєску. Участь у семінарі-тренінгу взяли студенти, викладачі 

Черкаського національного університету, психологи та спортивні тренери. 

Спікерами семінару-тренінгу стали гості з Техасу — Бред і Тенья Белл. 

Нині пан Бред займає посаду Регіонального директора і відповідає за 

функціонування чотирьох шкільних кампусів, а також за зростання кількості 

шкіл у західному Техасі. Пані Тенья має ступінь бакалавра в галузі 

дошкільної та шкільної освіти, ступінь магістра в галузі адміністративної 

роботи школи. Вона є дипломованим директором дитсадків та шкіл, 

дипломованим суперінтендантом дитсадків та загальноосвітніх шкіл, 

викладачем читання та англійської мови як іноземної. 

Під час семінару спікери поділилися власним досвідом роботи з дітьми 

дошкільного та молодшого шкільного віку, розповіли про особливості 

роботи з проблемними дітьми різного віку в США. Вони розглянули 

програму, за якою вчителі Техасу працюють із дітьми для формування 

моральних якостей особистості.  

Перший день семінару-тренінгу пройшов під темою «Виховання 

характеру у дітей. Конфліктологія». Тенья Белл поділилася досвідом 

виховання дітей у США, окреслила періоди розвитку людини від народження 

до 18 років, звернула увагу на формування поведінки у дітей та академічний 

ріст і розвиток характеру згідно Тривіуму. Вона також розповіла про роботу з 

дітьми, які мають труднощі в навчанні (затримка розумового розвитку, 

порушення сенсорної інтеграції, синдром дефіциту уваги, синдром дефіциту 

уваги з гіперактивністю, дислексія, аутизм). 

В другий день тренінгу було розглянуто основні правила комунікації 

вихователя і вчителя з батьками та проблемними дітьми, а також 

продемонстровано вправи для прояву найкращих якостей вихованця. 

Викладачі й студенти самостійно розробляли вправи для формування у дітей 

моральних якостей, наводили приклади найяскравіших проявів моральних 

якостей у відомих людей Черкаської області. 

Під час заключного дня семінару-тренінгу учасники ознайомились із 

програмою «A Hope-Full Year», що застосовується педагогами у формуванні 

моральних якостей студентів штату Техас. Слухачі семінару-тренінгу 

отримали низку корисних порад щодо встановлення правил (границь, рамок) 

для дитини.  
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35. Керівництво Збройних сил України привітало кафедру військової 

підготовки ЧНУ [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/56918-kerivnyctvo-zbroynykh-syl-ukrayiny-

pryvitalo-kafedru-viyskovoyi-pidgotovky-chnu.html. – Назва з екрану. – 

26.03.2019. 

 

До Дня заснування кафедри військової підготовки Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького викладацький 

склад отримав нагороду та заохочення. Завідувача кафедри військової 

підготовки Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Володимира Вареника нагороджено відзнакою Сухопутних 

військ Збройних сил України. Про це йдеться в наказі командувача 

Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Попка 

від 21.03.2019. 

Крім цього, за сумлінне виконання службових обов’язків, високий 

професіоналізм, активну участь у підготовці офіцерських кадрів відзначено й 

особовий склад кафедри військової підготовки. 

– Наша кафедра військової підготовки відзначає сьогодні 4-у річницю з 

дня заснування. Для нас це важлива подія. Рік, коли була заснована кафедра, 

був непростий для України. Розгорнулася масштабна гібридна війна, виникла 

потреба готувати поповнення Збройним Силам України. Час показав, що 

створення кафедри на базі ЧНУ — це було правильне рішення. Девяносто 

один випускник кафедри вже отримав офіцерське звання. Наші фахівці 

долучаються до підготовки бійців територіальної оборони в області. До нас 

вступають  нові студенти, які бажають опанувати військову справу. Україна 

ні на кого не збирається нападати. Але хочеш миру — готуйся до війни. Тому 

сьогодні ми не шкодуємо ні сил, ні знань, ні коштів на те, щоб забезпечити 

свою обороноздатність, — сказав, вручаючи нагороду Володимиру 

Варенику, ректор університету Олександр Черевко. 

 

36. Науковець ЧНУ налагоджує співпрацю з університетом 

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

https://novadoba.com.ua/57018-naukovec-chnu-nalagodzhuye-spivpracyu-z-

universytetom-nimechchyny.html. – Назва з екрану. – 29.03.2019. 

 

Професор кафедри алгебри і математичного аналізу ЧНУ 

 ім. Б. Хмельницького, провідний науковий співробітник Інституту механіки 

імені С. П.Тимошенка Національної академії наук України Віталій Слинько 

відвідав університет «The Julius Maximilian University of Würzburg» 

(Німеччина). Візит відбувся на запрошення професора Сергія Дашковского, 

завідувача кафедри динамічних систем. 

Метою візиту стало обговорення напрямків подальшої співпраці між 

кафедрою динамічних систем німецького університетут і кафедрою алгебри і 

математичного аналізу ЧНУ. Крім цього, Віталій Слинько взяв участь у 
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науковому семінарі «Застосування комутаторного числення до деяких задач 

теорії стійкості лінійних систем». Під час нього науковець представив 

доповідь, у якій виклав результати, що стосуються дослідження стійкості 

лінійних абстрактних диференціальних рівнянь із періодичною імпульсною 

дією та проблеми стабілізації афінних періодичних систем, а також деяких 

інших напрямків сучасної теорії стійкості. 

 

37. В Черкасах пройшов Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/57047-v-

cherkasakh-proyshov-vseukrayinskogo-konkurs-studentskykh-naukovykh-robit-z-

intelektualnoyi-vlasnosti.html. – Назва з екрану. – 31.03.2019. 

 

29 березня на базі Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького відбулася науково-практична конференція за 

підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Інтелектуальна власність». Конкурсну галузеву комісію 

Всеукраїнського конкурсу представили видатні вчені української правової 

науки, що приїхали з різних регіонів України: Києва, Вінниці, Харкова, 

Тернополя, Сум, Львова, Черкас. Усього на конкурс подано 48 наукових 

робіт із 25 закладів вищої освіти, кількість студентів, які взяли участь, 

складає 52 особи. 

Рішенням конкурсної галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з інтелектуальної власності до захисту на 

науково-практичній конференції рекомендовані 12 наукових робіт, що 

стосуються важливих питань та проблем охорони права інтелектуальної 

власності, зокрема, особливостей державного управління у сфері охорони 

прав на селекційні досягнення, характеристики інституту пародії у системі 

права інтелектуальної власності, стану та перспективи удосконалення 

законодавства України у сфері охорони результатів раціоналізаторської 

діяльності, досвіду управління інтелектуальною власністю в університетах та 

національних лабораторіях США, штучного інтелекту, патентоспроможності 

методів медичної діагностики й лікування та інших питань. 

Диплом ІІ ступеня серед інших отримала Аліна Третяк (науковий 

керівник — Віктор Анатолійович Іващенко, к.ю.н., доцент кафедри 

інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького. 

 

38. У ЧНУ відбулася «Студентська весна – 2019» [Електронний 

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

https://novadoba.com.ua/57196-u-chnu-proyshla-studentska-vesna-2019.html. – 

Назва з екрану.– 05.04.2019. 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького завершився перший тур молодіжного фестивалю-конкурсу 
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«Студентська весна – 2019». Студентська молодь протягом кількох тижнів 

активно подавала заявки на конкурс. Загалом у конкурсі взяли участь понад 

60 учасників. Вони демонстрували свої мистецькі вміння у вокальному, 

хореографічному, інструментальному та оригінальному жанрах. 

Прослуховування учасників тривало чотири дні. За результатами журі 

визначили фіналістів. Саме ці учасники будуть змагатися за звання 

переможця фестивалю-конкурсу «Студентська весна – 2019». 

 

39. Олександр Черевко: «Турбота про людину – це і є велика 

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

https://novadoba.com.ua/57218-oleksandr-cherevko-turbota-pro-lyudynu-ce-i-ye-

velyka-polityka.html. – Назва з екрану. – 06.04.2019. 

 

Цей чоловік відомий, авторитетний і впливовий. Про нього ходять 

легенди, до його думки прислухаються, його слово досить вагоме. Та й не 

дивно, адже багато років Олександр Володимирович займав керівні посади в 

регіоні. Він досвідчений політик, мудрий господарник, вчений. Олександра 

Черевка знають усі на Черкащині та й за межами рідного краю. І тим важче 

робити з ним цікаве інтерв’ю, адже це далеко не перше спілкування з 

журналістами «Нової Доби». Тому журналісти намагалися уникнути 

загальновідомих фактів та поговорити з ювіляром про маловідомі сторінки 

біографії, гострі критичні моменти життя, особливі аспекти формування його 

як особистості, цікаві та неординарні події діяльності. 

– Спочатку про коріння, адже то – початок усього. Звідки така 

безмежна любов до рідного краю, яку Ви з гордістю несете через усе 

життя? 

– Природа й атмосфера Водяників на все життя стали для мене 

джерелом натхнення, патріотизму, любові до рідної землі, до її історії, 

культури, традицій. Я завжди цікавився своїм родоводом. Від батьків 

дізнався про те, що дідусь Петро Кирилович поліг у 1942 році під 

Сталінградом, а прадіда Гордія Івана Васильовича за трудову еміграцію в 

США в селі величали «американцем». Один із двоюрідних дідусів, Черевко 

Матвій Кирилович, воював у лавах Української повстанської армії й був 

репресований. Родовід по лінії Черевків походить і від древнього козацького 

роду, і від відомого польського роду. Батькова мама, Копчинська Хима 

Степанівна, має польське коріння. У спадок родині дістався україно-

польський родовий герб, який означає рух до перемоги, до істини з вірою у 

Всевишнього. 

– У Вашій трудовій біографії багато цікавих фактів. Ви завжди 

були в пошуку нововведень, впроваджували цікаві ініціативи. Про що 

зараз приємно згадувати? 

– З гордістю можу говорити про всі етапи трудової біографії. Ось для 

прикладу візьмемо банківську діяльність. Зокрема, у Золотоніському 

відділенні Агропромбанку «Україна».  

https://novadoba.com.ua/57218-oleksandr-cherevko-turbota-pro-lyudynu-ce-i-ye-velyka-polityka.html
https://novadoba.com.ua/57218-oleksandr-cherevko-turbota-pro-lyudynu-ce-i-ye-velyka-polityka.html
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– А у громадсько-політичному секторі Ви теж були на «передовій»? 

– Так, напевно, то моя доля. Політичне протистояння завжди 

потребувало немалої громадянської мужності. Я був поряд із Ющенком і 16 

липня 2001 року, коли той під час традиційного сходження на Говерлу 

оголосив про намір створити опозиційний до Леоніда Кучми блок партій 

«Наша Україна». А у 2004 році став керівником передвиборчого штабу 

кандидата в Президенти України Віктора Ющенка. І коли чинна влада 

сфальсифікувала вибори, брав безпосередню участь та організовував 

підтримку Майдану в Києві, а також очолював національно-патріотичний рух 

на Черкащині в боротьбі за справедливість. 

– ЧНУ за Вашого ректорства змінився, і це помітно неозброєним 

оком. Які акценти Ви поставили б у переліку змін та досягнень вишу? 

– Я очолюю Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького з липня 2014 року. І потрапив до когорти українських 

ректорів, які першими очолили заклади вищої освіти шляхом прямих 

виборів. Звісно, відзначу співпрацю із закордонними інституціями, що 

ведеться у межах чинних двосторонніх угод (їх понад 100), участь у 

міжнародних грантових проєктах. За 4 роки в університеті з’явилося 17 

нових спеціальностей. Виш піднявся у більшості загальноукраїнських 

рейтингів та потрапив до всесвітніх, випереджаючи всі ЗВО Черкаської 

області. Маємо ще декілька досить амбітних проєктів для реалізації, але то 

вже тема окремої великої розмови.  

– Як Вам вдавалося і вдається поєднувати роботу та родинні 

обов’язки? Сім’я є для Вас у цьому випадку опорою, джерелом 

натхнення чи місцем спокою та відновлення? 

– Скажу так: доля не завжди була прихильною до нашої родини. Моя 

дружина Катерина Георгіївна є вірною берегинею сімейного вогнища. Саме 

їй я присвячую свої досягнення і здобутки. Повагу до мене як до батька 

родини Катерина Георгіївна прищепила нашим дітям. Сім’я завжди і в 

усьому мене підтримує. Навіть коли поринав у вир політичної боротьби. І 

нині в незабутній атмосфері батьківського дому і водяницьких краєвидів ми 

часто збираємося уже з дорослими дітьми – Ольгою та Віктором, їхніми 

обранцями – дружиною Віктора Ніною і чоловіком Ольги Максимом. 

Пишаюсь онучками Олею та Нікою! Безмежно люблю їх, вони – неймовірна 

сила, що дає заряд на подальші звершення!  

Щиро вітаємо ювіляра! Бажаємо міцного здоров’я, реалізації всіх 

задумів! Процвітання та миру!  

 

40. Науковці та студенти ЧНУ ім. Б. Хмельницького долучаються 

до розкопок пам’ятки світового значення [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/57408-

naukovci-ta-studenty-chnu-im-b-khmelnyckogo-doluchayutsya-do-rozkopok-

pamyatky-svitovogo-znachennya.html. – Назва з екрану. – 14.04.2019. 

 

https://novadoba.com.ua/57408-naukovci-ta-studenty-chnu-im-b-khmelnyckogo-doluchayutsya-do-rozkopok-pamyatky-svitovogo-znachennya.html
https://novadoba.com.ua/57408-naukovci-ta-studenty-chnu-im-b-khmelnyckogo-doluchayutsya-do-rozkopok-pamyatky-svitovogo-znachennya.html
https://novadoba.com.ua/57408-naukovci-ta-studenty-chnu-im-b-khmelnyckogo-doluchayutsya-do-rozkopok-pamyatky-svitovogo-znachennya.html
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Здавалося, що після геніальних відкриттів Г. Шліманом Трої, 

 Г. Картером гробниці Тутанхамона чи Е. Курціусом Олімпії навряд слід 

чекати сенсацій в археології давніх епох. Утім, сучасним ученим вдалося 

спростувати цю хибну думку. Переконливим свідченням стало справді 

резонансне відкриття прадавнього культового комплексу Гебеклі-Тепе, 

котрий уже дістав високе титулування «турецької Трої» і внесений до 

реєстру пам’ятників матеріальної культури ЮНЕСКО. Проте не менш 

цікавим фактом є те, що до процесу дослідження цього археологічного 

об’єкта світового значення долучаються й науковці та студенти ННІ історії і 

філософії Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. 

Неподалік міста Шанлиурфа (скорочено – Урфа, південно-східна 

частина Туреччини) розташований пагорб, котрий тамтешні жителі нарекли 

«пузатим» чи «пупковим», а турецькою це й звучить як Гебеклі-Тепе. 

Відкриття Гебеклі-Тепе перевертає досі панівні уявлення про історію 

сакральних споруд, яка виявилася на кілька тисячоліть давнішою, та й про 

минувшину людства загалом. Одначе цей унікальний об’єкт віднесено до 

однієї із 12 найбільших загадок історії стародавнього світу.  

Відстань від Урфи до Черкас чималенька: 2 367 км. Проте в нашому 

глобалізованому й комунікативному світі великі відстані не є перешкодою 

для співпраці, особливо в академічному середовищі. Співробітники кафедри 

археології та спеціальних галузей історичної науки та студенти-історики 

ЧНУ імені Б. Хмельницького захоплено читали звіти експедиції К. Шмідта і 

зрештою отримали можливість долучитися до цих досліджень справді 

світового рівня. 

У липні торік своєрідну «розвідку боєм» провела на феноменальному 

пагорбі старша наукова співробітниця науково-дослідного центру з вивчення 

пам’яток археології ННІ історії і філософії, кандидат історичних наук Оксана 

Меміш. А тому в результаті цих відвідин, зустрічей із тамтешніми 

археологами й намітилися контури майбутньої співпраці. Буквально днями 

на Гебеклі-Тепе побувала делегація черкаських науковців на чолі із 

завідувачем кафедри археології ЧНУ  доктором історичних наук, професором 

Анатолієм Морозовим. Його супроводжували вже згадана Оксана Меміш і 

директор вказаного Центру кандидат історичних наук Андрій Касян. 

Тижневе перебування черкаських істориків у Туреччині увінчалося 

довгоочікуваним підписанням угоди про співробітництво з турецькими 

археологами університету м. Мардін щодо  спільного дослідження 

знаменитого храмового комплексу.  

Нині кафедра та Центр із вивчення пам’яток археології готують 

експедицію викладачів та студентів для участі в розкопках «Трої ХХІ 

століття». «На сьогодні вже вирішена проблема проживання, харчування та 

пересування Туреччиною й частково – майбутнього авіаперельоту, – 

відзначив професор Анатолій Морозов. – Утім, необхідних коштів все ж 

бракує, й археологічні репрезентанти Шевченкового краю дуже сподіваються 
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на посильну допомогу меценатів та всіх небайдужих задля підтримки 

благородної справи відродження досі невідомих сторінок світової історії». 

 

41. Вчена рада ЧНУ затвердила стратегію інтернаціоналізації 

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

доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/71686-vchena-rada-chnu-

zatverdila-strategiju-internatsionalizatsiyi-universitetu-foto. – Назва з екрану. – 

17.04.2019. 

 

Вчена рада Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького провела чергове засідання. Роботу засідання розпочали з 

представлення претендентів на здобуття учених звань професора й доцента. 

Доповідала по цьому питанню вчений секретар ЧНУ Наталія Андрусяк. 

Члени ради обговорили питання формування Ради із забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету. Про це 

присутнім доповіли перший проректор Василь Мойсієнко й начальник 

навчально-методичного відділу Тетяна Запорожець. Ректор університету 

Олександр Черевко доручив навчально-методичному відділу провести 

навчання делегованих від студентства членів ради. За словами Олександра 

Володимировича, навчання має бути проведене до 15 травня 2019 року. 

Проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності  

професор Сергій Корновенко доповів про перелік претендентів на здобуття 

іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених — докторів 

наук і претендентів на здобуття Премії Верховної Ради України молодим 

ученим. 

Вчена рада також розглянула й затвердила теми дисертаційних 

досліджень, освітні програми, звіти акредитаційних комісій, рекомендовані 

до друку наукові та навчально-методичні праці. 

Крім цього, члени вченої ради затвердили положення про регіональний 

навчально-реабілітаційний інклюзивний (ресурсний) центр супроводу 

студентів із обмеженнями життєдіяльності. Також була затверджена 

стратегія інтернаціоналізації Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

 

42.  «Художній світ Тараса Шевченка і його сучасність» стартував 

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

https://novadoba.com.ua/57520-khudozhniy-svit-tarasa-shevchenka-i-yogo-

suchasnist-startuvala-v-chnu.html. – Назва з екрану. – 18.04.2019. 

 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького стартувала Всеукраїнська 40-ва наукова шевченківська 

конференція «Художній світ Тараса Шевченка і його сучасність». 

Приурочили подію до 205-ї річниці з дня народження Тараса 

Шевченка. Організатори – кафедра української літератури та 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/71686-vchena-rada-chnu-zatverdila-strategiju-internatsionalizatsiyi-universitetu-foto
http://procherk.info/news/7-cherkassy/71686-vchena-rada-chnu-zatverdila-strategiju-internatsionalizatsiyi-universitetu-foto
https://novadoba.com.ua/57520-khudozhniy-svit-tarasa-shevchenka-i-yogo-suchasnist-startuvala-v-chnu.html
https://novadoba.com.ua/57520-khudozhniy-svit-tarasa-shevchenka-i-yogo-suchasnist-startuvala-v-chnu.html
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компаративістики і Центр шевченкознавчих досліджень ЧНУ спільно з 

Інститутом літератури ім. Т. Шевченка НАН України. Співорганізаторами 

також є Черкаська ОДА та Шевченківський національний заповідник у 

Каневі. Конференція продовжила традицію попередніх двох десятиліть – 

проводити шевченківські наукові форуми на батьківщині українського генія. 

Її проблемно-тематична спрямованість – дослідження творчої спадщини 

Шевченка в найширших варіантах і методологіях. 

До конференції долучилися 49 науковців із різних міст України, серед 

яких два академіки, 11 докторів наук професорів, 29 кандидатів наук, 

доцентів, наукових співробітників. Привітав учасників ректор університету 

Олександр Черевко. Він розповів про сучасні світоглядні цінності українців 

та роль Тараса Шевченка у їх становленні: «Шевченкові слова є пророчими. 

Олександр Володимирович високо оцінив роботу науковців ННІ української 

філології та соціальних комунікацій, і зокрема тих, хто самовіддано працює в 

царині шевченкознавчих досліджень.  

– Наша з вами робота не марна, — сказав він. — Це підтверджують і 

соціологічні дослідження, проведені нашим аналітичним Центром «Прагма». 

Отримані результати свідчать, що черкащани усе більше підтримують 

євроінтеграційний курс нашої держави, отримання українською церквою 

автокефалії. Майже 80 % жителів області готові захищати свої цінності, 

незалежність нашої країни, її цілісність — шляхом зміцнення Збройних сил, 

чи посилення санкцій, чи рішучих військових дій. Як бачимо, свідомість 

людей дедалі зростає. Переконаний, що перспективи нашого завтра в наших 

руках.  
Професор Володимир Поліщук, завідувач кафедри української 

літератури та компаративістики подякував ректорату за підтримку і зазначив, 

що саме завдяки Черкаському національному університету та Інституту 

літератури ім. Т. Шевченка НАН України шевченківська тема зазвучала на 

Черкащині надзвичайно потужно. 

Директор Інституту літератури ім. Т. Шевченка, академік і член 

Наглядової ради Черкаського національного університету Микола 

Жулинський привітав ректора ЧНУ Олександра Черевка з ювілеєм. Він 

відзначив, що ректор привніс у життя університету безліч нових ідей та 

підготував заклад вищої освіти до нових викликів.  

Про пророчий потенціал Шевченкового «Посланія» розповів професор 

кафедри української літератури та компаративістики Василь Пахаренко. 

– Великою проблемою українців є комплекс меншовартості. Адже 

наша мова буквально захлинається від англіцизмів та росіянізмів, і це 

вважається «трендом». У своїх «Посланіях» Шевченко зобразив усю 

непросту історію українського народу та сміливо заговорив про неї. 

Учасники пленарного засідання заслухали ще ряд цікавих доповідей. 

Обговорення теми конференції продовжилася в секційних заняттях. 
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Родзинкою заходу став виступ народного артиста України, кобзаря-лірника 

Василя Нечепи. 
 
43. Подаруй паску воїну [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. 

– Режим доступу: https://novadoba.com.ua/57646-podaruy-pasku-voyinu.html. – 

Назва з екрану. – 23.04.2019. 

 

Уже втретє студенти і викладачі Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького беруть участь в акції Черкаської 

єпархії православної церкви України й місцевих волонтерів «Подаруй паску 

воїну». Цього року студенти вирішили спекти паски для наших захисників 

власноруч. Допомогли їм реалізувати задумане завідувач комплексу 

громадського харчування університету Анастасія Федорова та пекар Любов 

Капустян. Символічно, що добру справу молодь робила у Вербну неділю. 

Акція «Подаруй паску воїну» триває, тож запрошуємо всіх взяти у ній 

участь. 23 квітня, з 09:00 до 10:00 у фоє НК №1 ЧНУ (бульвар Шевченка, 81) 

ми збираємо великодні дарунки воїнам. Освячення об 11:00. 

 

44. Стрічку «Бранці Кремля» презентували у ЧНУ  [Електронний 

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

https://novadoba.com.ua/57748-strichku-branci-kremlya-prezentuvaly-u-

chnu.html. – Назва з екрану. – 26.04.2019; 

Проєкт «Бранці Кремля» презентували в ЧНУ (відео) [Електронний 

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

cherkassy/71950-proekt-brantsi-kremlja-prezentuvali-v-chnu-video. – Назва з 

екрану. – 25.04.2019. 

 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького відбулася зустріч з радником Міністра інформаційної 

політики Героєм України Володимиром Жемчуговим. Участь у заходах 

також взяли Перший заступник Міністра інформаційної політики Еміне 

Джапарова і керівництво Департаменту культури та взаємозв’язків з 

громадськістю облдержадміністрації.  

Під час заходу презентували стрічку «Бранці Кремля», зняту на 

замовлення Мінінформполітики України. Презентував новий фільм учасник 

спротиву російській агресії, організатор та активний учасник руху опору 

проти російської окупації на Луганщині Володимир Жемчугов. З 29 вересня 

2015 року по 17 вересня 2016 року атовець знаходився у полоні бойовиків, 

куди він потрапив з важким пораненням внаслідок підриву на розтяжці. 

На сьогодні Володимир – активний учасник державних і волонтерських 

заходів в Україні та за кордоном, зокрема він проводить військово-

патріотичні лекції-бесіди зі школярами, курсантами, військовослужбовцями. 

У Черкасах він так само спілкувався зі студентами та журналістами у 

https://novadoba.com.ua/57646-podaruy-pasku-voyinu.html
https://novadoba.com.ua/57748-strichku-branci-kremlya-prezentuvaly-u-chnu.html
https://novadoba.com.ua/57748-strichku-branci-kremlya-prezentuvaly-u-chnu.html
http://procherk.info/news/7-cherkassy/71950-proekt-brantsi-kremlja-prezentuvali-v-chnu-video
http://procherk.info/news/7-cherkassy/71950-proekt-brantsi-kremlja-prezentuvali-v-chnu-video
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форматі «відкритого мікрофону». Разом з Володимиром Жемчуговим на 

зустрічі в Черкасах була і його дружина – Олена – та, що чекала Героя з 

полону і допомогла йому повернутися до повноцінного життя… 

 

45. У ЧНУ проведуть круглий стіл у межах всеукраїнської 

інформаційної кампанії  [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://novadoba.com.ua/57991-u-chnu-provedut-kruglyy-stil-u-

mezhakh-vseukrayinskoyi-informaciynoyi-kampaniyi.html. – Назва з екрану. – 

10.05.2019. 

 

16 травня в ЧНУ ім. Б. Хмельницького відбудеться круглий стіл у 

межах всеукраїнської інформаційної кампанії «Право на державну службу». 

Захід організовує Національне агентство України з питань державної служби 

та його територіальні органи. 

У програмі: що таке державна служба та які їй потрібні професіонали; 

хто такий державний службовець та які його роль і місія; 

чому варто пройти стажування в органах державної влади та як це зробити; 

як знайти вакансії на посади державної служби та чому слід йти на конкурс; 

чому державна служба – найкраще місце для старту вашої професійної 

кар’єри. 

Місце проведення: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, приміщення 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 

 ауд. № 420 (початок о 10.00). 

 

46. Знаний науковець Федір Боєчко відзначив ювілей [Електронний 

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

http://univer.cherkasy.ua/news/znanyi-naukovets-fedir-boiechko-vidznachyv-

iuvilei.html. – Назва з екрану. – 13.05.2019. 

 

Сьогодні, 13 травня, своє 85-ліття відзначає доктор біологічних наук, 

професор, завідувач кафедри клітинної біології та методики викладання 

біологічних дисциплін, ректор Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького (з 1979 до 2000 року) Федір Боєчко. 

Федір Федорович — знаний науковець в Україні. Він є автором близько 

200 наукових праць, у тому числі понад 20 підручників і посібників для 

студентів закладів вищої освіти, училищ, учителів та учнів шкіл. Федір 

Боєчко  — організатор низки наукових конференцій і симпозіумів та 

активний член редакційних колегій наукових журналів і спеціалізованих рад 

із захисту дисертацій. Із 1979 по 2000 рік він очолював Черкаський 

національний університет. Обіймаючи посаду ректора, Федір Федорович 

зробив вагомий внесок у розвиток закладу. Зокрема, було зміцнено 

навчально-матеріальну базу, відкрито нові спеціальності, створено низку 

навчально-наукових підрозділів. 

https://novadoba.com.ua/57991-u-chnu-provedut-kruglyy-stil-u-mezhakh-vseukrayinskoyi-informaciynoyi-kampaniyi.html
https://novadoba.com.ua/57991-u-chnu-provedut-kruglyy-stil-u-mezhakh-vseukrayinskoyi-informaciynoyi-kampaniyi.html
http://univer.cherkasy.ua/news/znanyi-naukovets-fedir-boiechko-vidznachyv-iuvilei.html
http://univer.cherkasy.ua/news/znanyi-naukovets-fedir-boiechko-vidznachyv-iuvilei.html
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Привітати ювіляра зібралися його колеги, учні та представники 

Черкаської міської ради. 

Ректор університету Олександр Черевко подякував Федору Боєчку за 

самовіддану працю. Він зазначив: 

— Ми вами пишаємося! Своєю невтомною працею та активною 

життєвою позицією Ви здобули заслужений авторитет і повагу у 

нашому колективі.  

До привітань також долучився голова профспілкового комітету ЧНУ 

Анатолій Стеценко. Він вручив Федору Федоровичу грамоту обкому 

Профспілки працівників освіти і науки. 

 Газета «Нова доба» опублікувала інтерв’ю авторства Григорія Голиша 

«Служба освіті й науці». У ньому ювіляр розповідає про своє життя та про 

роботу, якій присвятив усе життя. 

  

47. У Черкасах обрали найгарнішу студентку [Електронний ресурс]. 

– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://vycherpno.ck.ua/u-cherkasah-

obrali-najgarnishu-studentku-foto/. – Назва з екрану. – 21.05.2019. 

 

У Черкасах обрали «СтудМіс Черкащини 2019». Переможницею 

конкурсу стала студентка ЧНУ ім. Богдана Хмельницького Вагін Дар’я. 

Другою віце-міс стала Серьоженкова Анна. I віце-міс — Костенко Марія. Міс 

глядацьких симпатій отримала Роздайбіда Анастасія. 

Судді оцінювали не тільки красу дівчат, а й таланти та ерудованість 

конкурсанток. Попередньо, 12 квітня, у міському будинку ім. І. Кулика 

відбувся конкурс талантів «СтудМіс Черкащини 2019». 

Нагадаємо, дев’ятий рік поспіль конкурсантки «СтудМіс Черкащини» 

вражатимуть глядачів своєю красою, талантами та ексклюзивними 

вбраннями. Тренування у найкращих спортивних залах міста та довгі 

щоденні репетиції — усе заради того, щоб отримати титул найкрасивішої 

студентки регіону. 

 

48. Єдиний у світі історичний інститут, з вікон якого видно Шлях 

із варяг у греки [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/58277-yedynyy-u-sviti-istorychnyy-instytut-z-

vikon-yakogo-vydno-shlyakh-iz-varyag-u-greky.html. – Назва з екрану. – 

22.05.2019. 

 

Чверть століття виповнюється навчально-науковому інституту історії 

та філософії Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. За цей час кілька разів змінювалася його назва, викладачі та 

студенти, проте «суть» завжди лишається незмінною: тут готують фахівців 

соціогуманітарного профілю, ще з 1921 року, коли навчальний заклад 

розпочинав роботу як Черкаський інститут народної освіти. 

https://novadoba.com.ua/58007-na-sluzhbi-osviti-y-nauci.html?fbclid=IwAR1PS2-fDhL37BTcYUx2fAd2wINdsLW0STqC0mf7GbMCmE5g-Kl5SNjWW2o
https://novadoba.com.ua/58007-na-sluzhbi-osviti-y-nauci.html?fbclid=IwAR1PS2-fDhL37BTcYUx2fAd2wINdsLW0STqC0mf7GbMCmE5g-Kl5SNjWW2o
http://vycherpno.ck.ua/uchasnitsi-studmis-cherkashhini-2019-pokazali-svoyi-talanti-foto/
http://vycherpno.ck.ua/uchasnitsi-studmis-cherkashhini-2019-pokazali-svoyi-talanti-foto/
http://vycherpno.ck.ua/u-cherkasah-obrali-najgarnishu-studentku-foto/vycherpno.ck.ua/shho-vidbuvayetsya-za-lashtunkami-konkursu-studmis-cherkashhini/
http://vycherpno.ck.ua/u-cherkasah-obrali-najgarnishu-studentku-foto/vycherpno.ck.ua/shho-vidbuvayetsya-za-lashtunkami-konkursu-studmis-cherkashhini/
http://vycherpno.ck.ua/u-cherkasah-obrali-najgarnishu-studentku-foto/vycherpno.ck.ua/shho-vidbuvayetsya-za-lashtunkami-konkursu-studmis-cherkashhini/
https://novadoba.com.ua/58277-yedynyy-u-sviti-istorychnyy-instytut-z-vikon-yakogo-vydno-shlyakh-iz-varyag-u-greky.html
https://novadoba.com.ua/58277-yedynyy-u-sviti-istorychnyy-instytut-z-vikon-yakogo-vydno-shlyakh-iz-varyag-u-greky.html
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Понад 30 років працює у навчальному закладі Олександр Перехрест. Саме 

він був першим деканом навчально-наукового інституту історії та філософії. 

– Олександр Григорович зробив чимало для розвитку історичної освіти 

в його стінах. Під його наставництвом зросло чимало талановитих фахівців у 

галузі історії. Саме він ініціював підготовку в Черкаському університеті 

фахівців за спеціальністю «Історія» та став фундатором історичного 

відділення, а пізніше історичного факультету ЧНУ, – зазначає директорка 

ННІ історії та філософії докторка історичних наук, професорка Наталка 

Земзюліна. Нині цей інститут очолює саме вона – тендітна, проте з сильним, 

вольовим характером жінка. За словами Наталки Іванівни, сьогодні в 

підрозділі працює 14 докторів наук, професорів, 28 кандидатів, доцентів, діє 

докторська спецрада. 

 Кафедру археології та спеціальних галузей історичної науки із 1999 р. 

очолює доктор історичних наук, професор Анатолій Морозов. Студенти-

археологи мають змогу долучитися до проведення археологічних розкопок. 

Директор центру вивчення пам'яток археології ЧНУ Андрій Касян 

розповідає: 

– Ми маємо нині щорічну практику проведення археологічних 

розкопок, співпрацюємо з інститутом археології, тож викладачі цього 

закладу не лише читають лекції, а й проводять практичні заняття з нашими 

студентами. Разом із ними ми торік вели розкопки поблизу Трахтемирова, на 

Бучаку та досліджували гору Лисуха. На Чигиринщині копали Мотроненські 

вали й городища. Цього року будемо співпрацювати ще тісніше, тому що на 

часі – подання черкаських пам'яток на отримання статусу «під охороною 

ЮНЕСКО». 

– Кажуть, що довше існує навчальний заклад, то він кращий, – додає 

доктор історичних наук, професор кафедри археології та спеціальних галузей 

історичної науки Ігор Фареній. – І це цілком правильне судження. Ціле 

покоління істориків, точніше – фахівців у галузі суспільних проблем 

виростив наш факультет-інститут, він уже став звичним (в регіоні і поза ним) 

осередком освітньо-наукового життя.  

Кандидатку історичних наук, доцентку кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин Вікторію Калінчик з ННІ історії та філософії пов'язує 

все свідоме життя. Вона у 1996 році стала студенткою, згодом, після 

завершення навчання, пропрацювавши рік у школі, все ж повернулася у стіни 

рідної альма-матер. 

Кафедру історії України очолює доктор історичних наук, професор 

Віталій Масненко, який зазначив, що  кафедра спеціалізується на вивченні 

історії та етнології України. Окрім викладацької діяльності, співробітники 

кафедри займаються досить серйозною науковою діяльністю: активно 

співпрацюють з польськими колегами, займаються білоруською 

проблематикою. Доктор історичних наук, професор кафедри історії України 

Юрій Присяжнюк додає, що кафедра має найбільше докторів наук і щороку 
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входить в двійку-трійку університету за обсягом виконаної наукової 

продукції. 

 Кафедра філософії створена у листопаді 1964 р., її викладачі 

забезпечують також викладання філософії і дисциплін філософсько-

гуманітарного циклу на всіх факультетах та в навчально-наукових інститутах 

університету, читання курсу «Філософія і методологія науки» для студентів 

магістратури. Доцент кафедри філософії та релігієзнавства Павло Кретов 

стверджує, що кафедра філософії є єдиним підрозділом університету, що 

забезпечує в цілому комплексну світоглядну підготовку майбутніх фахівців і 

формування національної та усіх видів сучасної ідентичності, тобто вміння і 

розуміння бути кимось: українцем, сучасним європейцем, людиною. 

 

49. У ЧНУ на кафедрі військової підготовки провели день відкритих 

дверей (відео) [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/72671-u-chnu-na-kafedri-

vijskovoyi-pidgotovki-proveli-den-vidkritih-dverej-foto. – Назва з екрану. – 

26.05.2019. 

 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького з метою популяризації служби в Збройних силах України та 

навчання на кафедрі військової підготовки проведено день відкритих дверей. 

Студенти та їхні батьки мали можливість ознайомитися зі спеціальностями, 

напрямами підготовки та матеріально-технічною базою кафедри. Присутні 

дізналися, що нині навчання на кафедрі здійснюється за двома військово-

обліковими спеціальностями: «Бойове застосування механізованих з’єднань, 

військових частин і підрозділів» та «Психологія». Термін навчання — 2 роки. 

Гості також ознайомилися з навчальними кабінетами кафедри 

(тактичної, вогневої, психологічної підготовки тощо), з виставкою 

стрілецької зброї, боєприпасів та військового спорядження, яку підготував 

начальник відділення озброєння, військового майна та техніки кафедри 

військової підготовки, учасник АТО, який свого часу тримав оборону в 

Донецькому аеропорту — Євгеній Івко. 

Дехто з учасників зустрічі одразу ж вирішив отримати направлення на 

військово-лікарську комісію та готуватися до вступних іспитів. 

 

50. Інститут історії і філософії відзначив ювілей [Електронний 

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

cherkassy/72716-institut-istoriyi-i-filosofiyi-chnu-vidznachiv-juvilej. – Назва з 

екрану. – 27.05.2019. 

 

Навчально-науковий інститут історії і філософії Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького відсвяткував своє 25-річчя. 

На День народження рідної alma mater завітали викладачі, студенти, колеги, 

партнери, випускники та гості. 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/72671-u-chnu-na-kafedri-vijskovoyi-pidgotovki-proveli-den-vidkritih-dverej-foto
http://procherk.info/news/7-cherkassy/72671-u-chnu-na-kafedri-vijskovoyi-pidgotovki-proveli-den-vidkritih-dverej-foto
http://procherk.info/news/7-cherkassy/72716-institut-istoriyi-i-filosofiyi-chnu-vidznachiv-juvilej
http://procherk.info/news/7-cherkassy/72716-institut-istoriyi-i-filosofiyi-chnu-vidznachiv-juvilej
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З вітальним словом до присутніх звернувся перший проректор 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 

другий декан історичного факультету Василь Мойсієнко. Передовсім він 

закликав вшанувати всіх, хто вкладав часточку душі в створення та розвиток 

підрозділу. А також подякував першому декану факультету Олександру 

Перехресту. 

Від імені ректора університету Олександра Черевка перший проректор 

вручив почесну нагороду «Відзнака ректора» директору ННІ Наталії 

Земзюліній. Із нагоди свята низку подяк також отримали науковці інституту. 

У цей день гостей і колег привітали ті, хто очолювали підрозділ у різні роки. 

Вітальне слово сказала і нинішній директор інституту Наталія Земзюліна. 

Вона подякувала всім, хто підтримує інститут у його амбітних проєктах, а 

найуспішнішим з-поміж проєктів назвала власне ННІ історії і філософії. 

Адже тут працює потужний професорсько-викладацький колектив, а 

справжньою гордістю є їхні випускники. Багато з них завітали на свято: 

вчителі й викладачі, науковці, політики, депутати, військовослужбовці, 

співробітники музейних установ, представники влади та місцевого 

самоврядування, ЗМІ тощо. 

Подяку вона висловила знаним науковцям, які стояли біля витоків і 

нині продовжують традиції інституту – Анатолію Морозову, Анатолію 

Чабану, Василю Мельниченку, Віктору Гоцуляку, Олександру Овчаренку, 

Григорію Голишу та всім викладачам. Цей день був щедрий на подяки для 

всіх гостей свята. 

Вітаючи колег, голова профспілки університету Анатолій Стеценко 

подякував за активну профспілкову діяльність. 

Завітали на урочистості директор ННІ української філології та 

соціальних комунікацій Ігор Погрібний та директор ННІ економіки і права 

Василь Андрусяк. 

Із вітальними словами та подарунками на урочистості завітали 

заступник міського голови Черкас Ігор Волошин, секретар Черкаської міської 

ради Ярослав Нищик, меценат, партнер інституту Петро Душейко, голова 

Черкаської обласної організації Аграрної партії України Віктор Полозов та 

голова Черкаської міської організації Аграрної партії України, викладач ЧНУ 

Інна Лук’янець. 

З ювілеєм ННІ історії і філософії привітали керівники цих закладів – 

директор Черкаського обласного краєзнавчого музею Ірина Собко, директор 

Черкаського обласного художнього музею Ольга Гладун, директор 

державного архіву Черкаської області Тетяна Клименко. 

З найкращими побажаннями до викладачів та гостей звернулися також 

випускники, голови студентських рад інституту різних років, представники 

Українського козацтва. Особливі почуття в гостей викликали виступи 

захисників Вітчизни - учасників бойових дій у зоні АТО. 

Дарунком для усіх присутніх став виступ заслуженого діяча естрадного 

мистецтва України, випускника інституту Владислава Придатченка, а також 
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самодіяльного ансамблю танцю «Черкащанка». Для гостей урочистостей 

студенти підготували мистецьку програму — пісні й танці. Завершальним 

акордом став виступ команди КВК минулих років. 

 

51. Футбольна команда з Черкас виборола срібні медалі 14 літньої 

Універсіади України [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/58560-futbolna-komanda-z-cherkas-vyborola-

sribni-medali-14-litnoyi-universiady-ukrayiny.html. – Назва з екрану. – 

03.06.2019. 

 

У матчі на перше місце черкащани у серії післяматчевих пенальті 

поступилися студентській команді з Києва. Основний і додатковий час 

фінального матчу 14 літньої Універсіади України з футболу між командою 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького і  

командою НУФВС (Київ) закінчився внічию - 1:1(5 хв. - 0:1; 47хв. – 

Тастанкулов – 1:1). При виконанні післяматчевих пенальті фортуна 

посміхнулася супернику черкащан – 2:3. 

Склад команди ЧНУ: Влад Марченко, Вадим Бовшик, Ілля Никитенко, 

Андрій Педько, Стас Баранник, Станіслав Стрикаль, Влад Тастанкулов, 

Артем Масоха, Вадим Чорний, Влад Гарнага, Вадим Тенжицький, Ілля 

Шевченко, Вадим Панченко, Артем Олійник, Артем Яковенко. 

 

52. Шанують традиції, сміливо крокують у майбутнє [Електронний 

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

http://www.golos.com.ua/article/317917. – Назва з екрану. – 06.06.2019. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 

заснований як Інститут народної освіти у часи УНР, має своє обличчя, 

неповторний почерк і креатив. 

Про те, чим живе нині університет, як розвивається, які його успіхи і 

завдання — розмова нашого кореспондента з ректором ЧНУ Олександром 

Черевком. 

— Олександре Володимировичу, ось уже четвертий рік, як ви 

стоїте на капітанському містку великого корабля під назвою 

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького». 

Якими були ці роки? Що доводилося здійснювати «на марші»? 

— Це був непростий час. Країна піднялася на захист свого суверенітету і 

територіальної цілісності. На війну йшли добровольцями й наші студенти та 

викладачі. Й саме тоді, у найтяжчий період бойових зіткнень, ми зрозуміли, 

що нам потрібна військова кафедра. Тим більше що університет носить ім’я 

видатного полководця, творця Української козацької держави, гетьмана 

Богдана Хмельницького. Ми розуміємо: наш навчальний заклад має 

випускати не лише вчителів, журналістів, філологів, істориків, біологів, 

фізиків чи фахівців комп’ютерних технологій, а й офіцерів. Спільними 

https://novadoba.com.ua/58560-futbolna-komanda-z-cherkas-vyborola-sribni-medali-14-litnoyi-universiady-ukrayiny.html
https://novadoba.com.ua/58560-futbolna-komanda-z-cherkas-vyborola-sribni-medali-14-litnoyi-universiady-ukrayiny.html
http://www.golos.com.ua/article/317917
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зусиллями ми досягли поставленої мети. Сьогодні кафедра військової 

підготовки вже випустила 91 молодшого офіцера. Їм присвоєно первинне 

військове звання «молодший лейтенант запасу». 

— Звісно, що навчати таких студентів почесно й відповідально. 

Хочеться, щоб університет мав найвищі рейтинги, чи не так? 

— Безумовно. Упродовж кількох останніх років ЧНУ демонструє у 

незалежних оцінюваннях постійну і позитивну динаміку. Університет вкотре 

підтвердив статус лідера наукової діяльності, ставши 17-м в Україні за 

показниками престижної всесвітньої наукометричної бази даних Scopus. 

Зазначу, що відомий вчений-хімік, професор ЧНУ Борис Мінаєв у 2017 році 

визнаний найцитованішим серед науковців вищих навчальних закладів 

України. Ми увійшли в ТОП-50 найкращих ЗВО України за результатами 

опитування роботодавців України та в Міжнародний рейтинг QS Quacquarelli  

— В університеті плідно співпрацюють з міжнародними 

партнерами та інституціями. У чому особливість цих контактів? 

— На підставі міжнародних угод ЧНУ співпрацює з сотнею закордонних 

партнерів. Крім того, у нас навчаються студенти з 19 країн. Науковці та 

студенти університету беруть участь у міжнародних програмах обміну. Це 

програма академічних обмінів імені Фулбрайта, німецька програма 

академічних обмінів ДААД, грантові програми Європейського Союзу. Не 

менш результативна участь науковців у міжнародних проєктах. Зокрема, з 

Опольським університетом (Польща), університетом Yuzuncu Yil University 

(Туреччина), Університетом Бат Спа (Велика Британія), зі Словацьким 

університетом сільського господарства в Нітра, з Тбіліським державним 

університетом імені Іване Джавахішвілі (Грузія), МОН України та 

Вестмінстерським університетом (Велика Британія). Більш як сто наших 

студентів навчалися чи стажувалися у закордонних ВНЗ. Одинадцять осіб 

отримали подвійний диплом у Вищій лінгвістичній школі м. Ченстохова 

(Польща). На базі ЧНУ Посольство Литовської Республіки в Україні, яке є 

контактним Посольством НАТО в Україні, провело Молодіжний 

євроатлантичний безпековий форум. 

 

53. До Дня журналіста студенти  ЧНУ організували флешмоб 

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

https://novadoba.com.ua/58700-do-dnya-zhurnalista-studenty-chnu-organizuvaly-

fleshmob.html. – Назва з екрану. – 07.06.2019. 

 

Студенти-журналісти Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького традиційно організували флешмоб із нагоди 

професійного свята. До його організації долучилися магістранти в межах 

дисципліни «Управління поведінкою медіааудиторії». 

Разом із завідувачкою кафедри журналістики, реклами та PR-

технологій Тетяною Бондаренко до флешмобу долучилися студенти, які вже 

https://novadoba.com.ua/58700-do-dnya-zhurnalista-studenty-chnu-organizuvaly-fleshmob.html
https://novadoba.com.ua/58700-do-dnya-zhurnalista-studenty-chnu-organizuvaly-fleshmob.html
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працюють за фахом — Юрій Олійник, Олена Фесенко, Віталій Аністратенко, 

Єва Кравчук. Основним меседжем, який проскандували учасники заходу, 

стали слова: «We will write it. We will tell it. We will show it». У перекладі з 

англійської вони означають: «Ми це напишемо. Ми це скажемо. Ми це 

покажемо». 

Такий флешмоб символізує професійну солідарність, об’єднує 

студентів у спільних корпоративних цінностях. 

 

54. Рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» – 2018-2019 рік 

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

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6091. – Назва з екрану. – 

10.06.2019. 

 

Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" (http://www.euroosvita.net/) в 

партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic 

Ranking and Excellence (http://ireg-observatory.org/en/), презентує наступний 

академічний рейтинг закладів вищої освіти України III, IV рівнів акредитації 

"Топ-200 Україна 2019". 

При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні 

тенденції розвитку університетів, напрацьовані міжнародною Конференцією 

IREG 2019 "Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освіти", яка 

цього року проходила в найстарішому університеті Європи - Університеті 

Болоньї (Alma Mater Studiorum Universita di Bologna) 8-10 травня 2019 року. 

Однією із головних тенденцій в цьогорічному ранжуванні університетів 

залишалося знаходження балансу між створенням нових, критичних знань, 

результатів досліджень та інновацій і практичною трансформацією цих 

напрацювань в розвиток сучасного суспільства.  

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького у рейтингу 

посідає 101 місце.  

За даними експертів, які брали участь у підготовці цьогорічного 

рейтингу «Топ 200 Україна 2019», залишається практично незмінною 

тенденція великого розриву між потребами ринків праці України і 

результатами роботи університетів за моделлю сучасних знань, головними 

компетенціями і практичною якістю підготовки фахівців. 

 

55. Міністр освіти і науки вручила дипломи випускникам ННІ 

природничих та аграрних наук [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://www.univer.cherkassy.ua/news/ministr-osviti-i-

nauki-vruchila-diplomi-vipusknikam-nni-prirodnichikh-ta-agrarnikh-nauk.htm. – 

Назва з екрану. – 27.06.2019. 

 

 Уперше в новітній історії університету дипломи бакалаврам Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького вручила Міністр 

освіти і науки України. 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6091
http://www.euroosvita.net/
http://ireg-observatory.org/en/
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6049
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6049
http://www.univer.cherkassy.ua/news/ministr-osviti-i-nauki-vruchila-diplomi-vipusknikam-nni-prirodnichikh-ta-agrarnikh-nauk.htm
http://www.univer.cherkassy.ua/news/ministr-osviti-i-nauki-vruchila-diplomi-vipusknikam-nni-prirodnichikh-ta-agrarnikh-nauk.htm
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Випуск святкували студенти навчально-наукового інституту природничих 

та аграрних наук. Цього року 85 молодих людей отримали дипломи про вищу 

освіту, із них 6 — із відзнакою. 

Радість із ними розділили Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, 

тимчасово виконуючий обов’язки голови Черкаської облдержадміністрації 

Тарас Висоцький, начальник департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації Валерій Данилевський, ректор Черкаського 

національного університету Олександр Черевко, вся університетська родина, 

а також батьки й друзі випускників. 

— Для мене велика честь привітати вас із цією подією. Адже я за першою 

освітою біохімік і мріяла стати науковцем. Проте життєві обставини склалися 

так, що довелося піти в найближчу школу вихователем групи продовженого 

дня. Вже потім я стала вчителем, директором школи, одним із фундаторів 

системи ЗНО в Україні, а нині — міністром. Тож раджу вам усім ніколи не 

пасувати перед труднощами і не впадати в розпач, — звернулася до 

випускників Лілія Гриневич. Вона наголосила, що природнича освіта 

допоможе молодим людям, у якій би сфері вони не працювали. За 

переконанням міністра, саме від випускників залежить, як вони реалізують 

свою освіту. 

— Ви пройшли один важливий рубіж. Бажаю вам успіху в подоланні всіх 

інших рубежів. І пишайтеся тим, що отримали вищу освіту в університеті, 

який гідно працює, розвивається і є знаним як в Україні, так і за кордоном. 

Ніколи не зупинятися на досягнутому побажав ректор Олександр 

Черевко: 

— Чотири роки навчання стали періодом вашого розвитку, професійного 

та особистісного зростання. Більшість із вас вже мають роботу і 

зарекомендували себе як кваліфіковані фахівці. Бажаю вам успіхів у 

подальшому житті, самовдосконалення та нових досягнень. 

Особливо хвилюючим стало вручення міністром та ректором омріяних 

дипломів. 

 

56. Відкрито нові спеціальності в провідних університетах Черкас 

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

http://procherk.info/resonance/2-cherkassy-news/73505-vidkrito-novi-

spetsialnosti-v-providnih-universitetah-cherkas. – Назва з екрану. – 27.06.2019. 

 

З нового навчального року студенти зможуть здобувати освіту за новими 

спеціальностями, запровадженими у Черкаському національному 

університеті імені Богдана Хмельницького та Черкаському державному 

технологічному університеті. 

– Стратегія ліцензування нових спеціальностей зумовлена потребами 

ринку, – пояснює перший проректор Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького Василь Мойсієнко.  – Таким 

чином, з нового навчального року в Черкаському національному університеті 

http://procherk.info/resonance/2-cherkassy-news/73505-vidkrito-novi-spetsialnosti-v-providnih-universitetah-cherkas
http://procherk.info/resonance/2-cherkassy-news/73505-vidkrito-novi-spetsialnosti-v-providnih-universitetah-cherkas
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вперше відбудеться набір студентів на спеціальність «Медицина» галузі 

знань «Охорона здоров’я». Маючи належний кадровий склад та враховуючи 

потребу області в лікарях, ми вирішили започаткувати цю спеціальність. 

Студенти матимуть можливість навчатися в клінічних відділеннях 

лікувальних комунальних закладів, зокрема, Черкаського обласного 

онкологічного диспансеру та Черкаської обласної лікарні. Випускники 

зможуть працювати в закладах охорони здоров’я. Для вступу потрібно мати 

сертифікати ЗНО з української мови та літератури, біології або хімії та 

фізики або математики. 

Також цього року започатковано нову спеціальність «Агрономія» 

галузі знань «Аграрні науки та продовольство». 

– Агроном в інтерпретації Черкаського національного – це фахівець, який 

окрім базових агрономічних знать отримує також і менеджерську підготовку, 

має знання у сфері IT, тобто це фахівець сучасного ґатунку, – зазначає 

Василь Миколайович. 

Для запровадження спеціальності Черкаський національний університет 

уклав договори про співпрацю з такими підприємствами як: «Інститут 

здоров’я рослин» та «Фабрика агрохімікатів» групи компаній UKRAVIT, 

Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», Черкаська філія державної установи «Інститут 

охорони ґрунтів», аграрні підприємства групи компаній «Надія» – 

«Золотоніські сади», «Золотоніський бекон», ПП «Крупське», СТОВ 

«Степанки». 

Сертифікати ЗНО, які необхідні абітурієнту для вступу: перший – 

українська мова та література; другий – біологія або історія України, третій – 

біологія або математика. Набір буде здійснюватися як за денною, так і за 

заочною формами навчання. Навчання триватиме 4 роки. 

Крім того, Черкаський національний університет отримав ліцензію для 

підготовки бакалаврів зі спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво».  

«Спеціальність дає можливість готувати фахівців у організації соціально-

культурних заходів», – говорить перший проректор. Для вступу на цю 

спеціальність необхідно мати сертифікати ЗНО української мови та 

літератури, математики та географії, або іноземної мови. 

 

57.  «Можливості стажування за кордоном є в кожного студента», – 

розповідають фахівці ЧНУ та ЧДТУ [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://procherk.info/news/7-cherkassy/73576-

mozhlivosti-stazhuvannja-za-kordonom-e-v-kozhnogo-studenta-rozpovidajut-

fahivtsi-chnu-ta-chdtu. – Назва з екрану. – 30.06.2019. 

 

Фахівці Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького та Черкаського державного технологічного університету 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/73576-mozhlivosti-stazhuvannja-za-kordonom-e-v-kozhnogo-studenta-rozpovidajut-fahivtsi-chnu-ta-chdtu
http://procherk.info/news/7-cherkassy/73576-mozhlivosti-stazhuvannja-za-kordonom-e-v-kozhnogo-studenta-rozpovidajut-fahivtsi-chnu-ta-chdtu
http://procherk.info/news/7-cherkassy/73576-mozhlivosti-stazhuvannja-za-kordonom-e-v-kozhnogo-studenta-rozpovidajut-fahivtsi-chnu-ta-chdtu
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розповіли «Прочерку» про особливості стажування студентів за кордоном, 

співпрацю з іноземними організаціями та діючі програми стажування. 

Співпраця Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького із закордонними інституціями ведеться у межах чинних 

двосторонніх угод, яких зараз укладено понад 100. 

У 2018 році було також укладено міжнародні угоди про співробітництво з 

Народною академією Яна Гуса м. Прага (Чехія), Університетом Кардинала 

Стефана Вишинського у Варшаві (Польща), Громадською організацією 

«Ukraine and Ukrainіans Abroad», Нью Йорк (США). 

– Кожного року близько 50-60 студентів стажуються та працюють за 

кордоном від нашого університету. Хоча цього року таких студентів буде 

дещо більше. Загалом у семестровій програмі студентської академічної 

мобільності беруть участь студенти ННІ іноземних мов, ННІ педагогічної 

освіти, соціальної роботи і мистецтва, ННІ історії та філософії, ННІ 

природничих наук, ННІ інформаційних та освітніх технологій. Хоча 

найбільша кількість охочих вирушити на стажування за кордон є серед 

студентів ННІ іноземних мов та ННІ економіки і права, – розповідає 

фахівчиня відділу навчально-наукового центру зовнішніх і міжнародних 

зв’язків Тетяна Забарна. 

Щорічно студенти беруть участь у семестровій програмі студентської 

академічної мобільності. Стажування відбувається у межах двосторонньої 

угоди між Черкаським національним університетом імені Богдана 

Хмельницького та Гуманітарно-природничим університетом імені Яна 

Длугоша у Польщі. Студенти упродовж 3 місяців навчаються у польському 

університеті за різними напрямами та спеціальностями. Також для студентів 

є можливість навчатися за програмою подвійного диплома. За даною 

програмою у 2018 році сім студентів навчалися у Вищій лінгвістичній школі 

в місті Ченстохова в Польщі. Варто також зазначити, що студенти можуть 

перебувати у мовних школах. Таким чином влітку 2018 року п’ять студентів-

перекладачів скористались такою можливістю. 

– За деякими програмами, стажування повністю оплачується організацією 

чи навчальним закладом. За іншими – студент оплачує проїзд, проживання, 

харчування. Зазвичай під час стажування на курортах студент оплачує проїзд 

та оформлення необхідних документів, проте заробіток повністю покриває ці 

витрати. Часто студенти самі шукають програми стажування, що 

оплачуються приймаючою стороною, – зазначає Тетяна Забарна. 

Також упродовж літніх канікул студенти мають можливість проходити 

стажування у Болгарії, Німеччині, Туреччині, Китаї, Греції, Польщі, Іспанії, 

Італії, Єгипті, Чорногорії. 

Тетяна Забарна розповідає, що впродовж літніх канікул студенти мають 

можливість проходження літнього мовного стажування та заробітку на 

курортах Болгарії. Ці стажування пропонує партнер Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького – фірма Болканс 

Джобс ТОВ (м. Софія, Болгарія). 
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НАУКОВІ ФОРУМИ НА БАЗІ ЧНУ ім. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, 

 соціальної роботи і мистецтва 
 

1. Науково-практичний круглий стіл «Сучасна українська школа в 

контексті ідей Олександра Захаренка» (присвячений 82-й річниці з дня 

народження), 21 лютого 2019 р. 

2. Міжнародний семінар-тренінг «Виховання характеру у дітей. 

Конфліктологія», 18 березня 2019 р. 

3. Міжнародна наукова конференція «Розвиток професіоналізму 

сучасного педагога і менеджера освіти в національному та 

європейському контекстах», 9 – 10 квітня 2019 р. 

4. Інтернет-конференція «Вектор розвитку соціальної роботи в умовах 

соціокультурних змін», 11 – 12 квітня 2019 р. 

 

Навчально-науковий інститут економіки і права 

 

1. Всеукраїнська наукова конференція «Стратегічні напрями підвищення 

конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах 

господарювання», 14 квітня 2019 р. 

2. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми формування та 

реалізації публічної політики в умовах глобалізації», 19 квітня 2019 р. 

3. Всеукраїнська наукова конференція «Інтелектуальна власність: погляд 

XXI століття», 26 квітня 2019 р. 

4. Науковий семінар «Моделювання та прогнозування складних 

соціально-економічних систем», квітень 2019 р. 

5. Інтернет-конференція «Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в 

регіонах України», 17 травня 2019 р. 

6. Всеукраїнська інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

формування громадянського суспільства та становлення правової 

держави», 17 травня 2019 р. 

7. Міжнародна наукова конференція «Моніторинг, моделювання та 

менеджмент емерджентної економіки», 22 – 24 травня 2019 р. 

 

Навчально-науковий інститут іноземних мов 

  

1. Інтернет-конференція «Іноземні мови в сучасному світі: тенденції та 

інновації», 28 березня 2019 р. 

2. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Іноземні мови та 

зарубіжна література: орієнтири, напрями, методика й інновації», 26–

29 березня 2019 р. 

3. Круглий стіл «Німецька мова в Україні: традиції, успіхи, завдання», 

14 травня 2019 р. 
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Навчально-науковий інститут історії і філософії 

 

1. Науковий семінар «Україна соборна: акт злуки 22 січня 1919 р.», 24 

січня 2019 р. 

2. Всеукраїнський «круглий стіл» «Афганська війна (1979–1989 рр.): 

людські долі та історичні оцінки і висновки», 19 лютого 2019 р. 

3. Круглий стіл «Проблеми дослідження пам’яток археології, 

розташованих на території об’єктів природно-заповідного фонду», 12 

березня 2019 р. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Революційні потрясіння 

початку XX ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і 

антропологічний виміри (з нагоди 100-ї річниці Української революції 

1917-1921 рр.)», 11-12 квітня 2019 р. 

 

Навчально-науковий інститут української філології та соціальних 

комунікацій 

 

1. Міжнародна наукова конференція «Художній світ Тараса Шевченка та 

сучасна культурна ситуація» (присвячена 205-й річниці з дня 

народження Т. Г. Шевченка), 24–25 квітня 2019 р. 

2. Семінар «Дотримання прав людини в медіа», 20 травня 2019 р. 

 

Навчально-науковий інститут інформаційних 

 та освітніх технологій 

 

1. Науковий семінар «Experimental Investigation and Modelling of 

Nanoskale Solid State Reactions with Nigs Technological Impact», 30 січня 

– 01 лютого 2019 р. 

2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві 

та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку», 11–17 березня 2019 р. 

3. Міжнародна наукова конференція «Проблеми математичної освіти 

(ПМО-2019), 11–12 квітня 2019 р. 

 

Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук 

 

1. Науковий семінар «Механізм системи контролю якості на 

промислових підприємствах», 20 березня 2019 р. 

2. Науковий семінар «Перспективи розвитку природно-заповідного 

фонду Черкаської області», 18 квітня 2019 р. 

3. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання біології та 

медицини», 30–31 травня 2019 р. 
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Навчально-науковий інститут фізичної культури, 

 спорту і здоров’я 

 

1. Науковий семінар «Виховання волі та характеру в процесі занять 

спортом», березень 2019 р. 

2. Інтернет-конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, 

спорту і здоров’я»,. 30–31 травня 2019 р. 

3. Семінар «Управління поведінкою та руховою діяльністю (теоретичні та 

методичні основи)», травень 2019 р. 

 

Психологічний факультет 

 

1. Всеукраїнський семінар-практикум із глибинної психокорекції, 1–5 

березня 2019 р. 

2. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми стрес-

менеджменту», 26–27 квітня 2019 р. 

 

Навчально-науковий інститут обчислювальної техніки, 

інтелектуальних та управляючих систем 

 

Міжнародна наукова конференція «Інформаційні моделюючі технології, 

системи та комплекси» (ІМТСК–2019), 29–31 травня 2019 р. 

 

Студентські конференції 

 

1. Студентська наукова конференція «Соціальна робота: досвід, 

проблеми, перспективи розвитку», лютий 2019 р. 

2. Всеукраїнська студентська конференція «Актуальні проблеми 

практичної психології», 1–5 березня 2019 р. 

3. Науково-практична конференція за підсумками Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Інтелектуальна власність», 29 березня 2019 р. 

4. Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді 
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

 

АТО                                          – Антитерористична операція 

ДВНЗ – Державний вищий навчальний заклад 

ЗВО                                           – заклад вищої освіти  

ЗМІ – засоби масової інформації 

ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання 

ЗУНР – Західноукраїнська Народна Республіка 

ім.  – імені 

ІМТСК – інформаційні моделюючі технології, системи  

    та комплекси 

ін. – інший 

КФВС – Комітет з фізичного виховання та спорту 

м.  – місто 

МОН – Міністерство освіти і науки 

НААН – Національна академія аграрних наук 

НАНУ – Національна академія наук України 

НАПН – Національна академія педагогічних наук 

НІКЗ – Національний історико-культурний            

                заповідник 

НК – навчальний корпус 

ННІ  – навчально-науковий інститут 

ННЦ – навчально-науковий центр 

НСКУ – Національна спілка краєзнавців України 

НСПУ – Національна спілка письменників України 

НУШ – Нова українська школа 

ОДА – обласна державна адміністрація 

ООС – Операція об’єднаних сил 

ПМО – проблеми математичної освіти 

ПП – приватне підприємство 

р. (рр.) – роки 

с.  – село 

С. – сторінка 

США – Сполучені Штати Америки 

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю 

УНР – Українська Народна Республіка 

УРСР – Українська Радянська Соціалістична 

     Республіка 

УФСК – українська філологія та соціальні комунікації 

ЦК – Центральний комітет 

ЧНУ – Черкаський національний університет 
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