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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 almamater в освітній спільноті. 

Подана у запропонованому збірнику інформація згрупована за хронологічно-

галузевим принципом і охоплює період від липня до грудня 2019 року. Під 

рубрикою «На шпальтах масової періодики» подано стислі анотації 

матеріалів 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 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. Голиш  Г . Танцями треба жити  /  Г. Голиш  //  Освіта. – 2019. –  

3–10 липня. – С. 7. 

 

Подано  інтерв’ю з відомим танцюристом  і  хореографом із 65-річним 

стажем,  заслуженим  працівником культури України, керівником  

самодіяльного ансамблю танцю «Черкащанка», котрий  є окрасою 

Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, 

Валентином Михайловичем Луценком. «Танцями не можна займатися – 

танцями треба жити» – таке життєве кредо  Валентина Михайловича. 

Цьогоріч митець святкує 80-річчя від дня народження. За час своєї трудової 

діяльності  Валентин Михайлович нагороджений почесними грамотами 

Верховної Ради України та  Кабінету Міністрів України.  

У матеріалі читач знайде цікаві деталі життя й діяльності знаного 

майстра хореографії. Валентин  Михайлович зауважив, що постійно черпає 

життєву наснагу у спілкуванні з молоддю.    

 [ На фото – В. М. Луценко та колектив  ансамблю] . 

 

2. Костюк С. Владислав Боєчко: «Чому я іду у депутати» /  Костюк  //   

Вечірні Черкаси. – 2019. – 10 липня. – С. 9. 

 

Автор статті    з’ясовує,   чому  Владислав Федорович Боєчко вирішив 

іти у  політику. Багатьом  читачам газети він відомий як доктор історичних 

наук, професор Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. 

У статті Владислав Федорович  знайомить читача  зі своєю  

передвиборчою програмою,   з  якою він іде  до народу.    

   [На фото – В. Боєчко з дітьми ].    

 

3. Голиш Г. Подвижник краєзнавства  з Мойсинців  / Г. Голиш  //  

Нова Доба. –  2019. – 10 липня. – С. 10. 

 

Із-поміж шанованих людей нашого краю помітною є постать 

Костянтина Федоровича  Кушніра-Марченка.  Ім’я цього подвижника  

дослідницького аматорства досі  лишається  маловідомим широкому  загалу,  

тому автор статті взяв  за  мету ознайомити читача з цією зіркою фундаторів 

історичного краєзнавства. Костянтин Федорович  з молодих літ проявив 

інтерес до минувшини:  запоєм читав   історичу   белетристику, вивчав  

історію України,    працював  у  бібліотеках і архівах Києва,   Полтави,    

Москви.    Вчений  займав виразну  національно-патріотичну позицію, 

підтримував  політику Центральної Ради. Крім  світлого розуму  Костянтин 

Федорович мав і    «золоті руки».  Він   займався  ложкарством,    виготовляв  
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глобуси.  А ще  наш земляк  був  знаним  садівником . У кожну справу він 

вкладав часточку своєї душі.      

      [На фото  –  К.Ф.Кушнір-Марченко]. 

 

4. Голиш Г. Про книгу  й   читання / Г. Голиш // Освіта.  –  2019. –  

17–24 липня. – С. 5. 

 

 Свою авторську рубрику висловів відомих людей   про книгу і читання 

продовжує кандидат історичних наук,  доцент, директор наукової бібліотеки 

Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького Григорій 

Голиш. 

    [На  фото – Г. Голиш]. 

 

5.  ЧНУ імені Хмельницького почав прийом абітурієнтів на нову 

спеціальність «Медицина» // Акцент. – 2019. – 17 липня. – С. 6.  

У  ЧНУ вчитимуть професії лікаря // Черкаський край. – 2019. – 24 

липня. – С. 2. 

 

У статті йдеться  про те,  що Черкаський національний  університет  

імені Богдана Хмельницького отримав  ліцензію на  навчання  600 студентів 

– майбутніх медиків. Як відомо, торік  у виші було створено кафедру 

фундаментальної медицини,   а з лютого ц.р. функціонує навчально-науковий 

центр «Медичний  інститут Черкаського національного університету імені 

Богдана  Хмельницького».  Ректор  університету  під час круглого столу на  

тему  підготовки  медичних кадрів   поінформував   про організацію 

навчального процесу  інституту.   Також ректор  повідомив,   що допомогу  

університету обіцяють  президент Національної академіі медичних наук 

України Віталій  Цимбалюк, керівники  національних інститутів урології,  

хірургії та  трансплантології,  серцево–судинної хірургії.  Щоб запобігти 

відтоку випускників  за кордон,   фахівці з НАМНУ   радять укладати з 

абітурієнтами угоду про те,   щоб після закінчення вишу вони кілька років 

пропрацювати на  території Черкащини . 

  

6. Калиновська Т. Меморіальна  дошка Михайлу Злобинцю  повертає 

репресованого земляка в Золотоношу / Т. Калиновська //  Черкаський  край. –

2019. – 7 серпня. – С. 4. 

 

Матеріал очільниці обласної організації НСЖУ повідомляє про те, що у 

Золотоноші на фасаді  історичної будівлі  колишньої чоловічої гімназії 

відкрито меморіальну дошку  відомому  уродженцю міста. Сто років  тому  

тут працював культурно-освітній, громадський  і  політичний діяч доби  

Української революції 1917– 1921 років Михайло Злобинець, який був  

одним  із найактивніших літераторів  і  журналістів  краю.  Для черкаських 

журналістів важливим  є те,  що  Михайло Злобинець створив дієвий  засіб 



 
6 

 

інформування  жителів  Золотоноші   та повіту – україномовний часопис      

«Вільне слово».  

Поверненню  незаслужено  забутого імені  М. Злобинця сприяли 

професор Черкаського національного  університету  імені Богдана  

Хмельницького  Лариса  Синявська та  професор Київського університету  

харчових технологій Оксана Силка. Вони  реалізували унікальне  краєзнавче  

дослідження –  книгу «Бандури пісня недоспівана... або Суспільний  виклик 

Михайла  Злобинця».  Меморіальну  дошку  виготовив заслужений  

художник України, доцент  ЧНУ  Іван Фізер. Автори дослідження  

призентували бібліотекам Золотоноші власну книгу про видатного земляка. 

    [На фото – І. Фізер;   Л. Синявська та  О. Силка ] .     

 

7. Соколан Н. Павло Кретов  / Н. Соколан //  Країна. – 2019. –  

5 вересня. – С. 27–29. 

 

Подано інтерв’ю з Павлом Кретовим, котрий  є доцентом Черкаського   

національного  університету імені Богдана Хмельницького,   кандидатом  

філософських наук та автором понад 100 публікацій і методичних розробок. 

Учений розповідає про  своє  особисте життя,  про власне філософське   

баченням  світу,   життєві експеримени,   які він  проводив над собою,  аби 

краще  збагнути  світ  і життя.  А деякі  вислови цього  філософа звучать  як 

афоризми, наприклад:   «Людина  отримує все,   що хоче. Але розплачуватися 

треба  собою».             

        [ На фото – П. Кретов].                                        

  

8. Стригун Ю. Метеорит упав на межі Черкаської та 

Кіровоградської областей / Ю. Стригун // Країна. – 2019. – 12 вересня. –  

С. 31–34. 

 

          Об’ємний матеріал знайомить читача  з Михайлом Сиволапом,   який  є  

знаним і шанованим археологом. Він  працював в археологічній експедиції 

Криворізького історико-краєзнавчого музею, був старшим науковим 

співробітником Черкаського обласного краєзнавчого музею,  викладав  у     

Черкаському національному університеті. З 2016 р. очолює міський 

археологічний музей Середньої Наддніпрянщини. Михайло Сиволап  є 

фахівцем із вивчення пам’яток епохи  ранньої бронзи –  курганів,   стоянок і 

поселень ямної культури,   знавцем індоєвропейського етносу. Він розкопав 

10 курганів та 30 поселень і стоянок. 

[На фото – М. Сиволап ]. 
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9. Поліщук В.  Павло  Мовчан – лауреат / В.Поліщук // Черкаський    

край. – 2019. – 18 вересня. – С. 6.  

 

Підбито підсумки на  здобуття Всеукраїнської літературної премії  в 

галузі  художнього перекладу імені Миколи Терещенка. Голова   конкурсної 

комісії, професор ЧНУ Володимир Поліщук повідомив,   що на премію  

претендувала  велика  кількість відомих поетів  і перекладачів, а  

переможцем було  одноголосно визнано  Павла Мовчана. 

 

10. Тиха А. Дмитро Бабак посів призове місце на «OCEANMAN  

ODESSA–2019» /  А. Тиха // Черкаський край. – 2019. – 18 вересня. – С. 16. 

 

Студент Черкаського  національного університету імені  Богдана 

Хмельницького  Дмитро Бабак посів  друге місце на  міжнародних змаганнях 

із плавання  «Oceanman Odessa –2019» за віковою категорією 16–19 років. 

Завдяки перемозі на  змаганнях  спортсмен має змогу поїхати на фінал у 

Мексику.   

 

11.  Голиш Г. Взірець служіння шкільництву / Г. Голиш // Освіта. –  

2019. – 25 вересня – 2 жовтня. – С. 3.  

 

Малочисельну  когорту вікових рекордсменів поповнила цими  злато 

вересневими днями знана в нашому краї освітянка Надія Корніївна Нор. У 

своєму розлогому нарисі автор розповідає про її непросту долю й 

багатогранне життя, яке стало справжнім взірцем служіння шкільництву й 

Україні. 

До Чапаєвки після непростих життєвих мандрів Надія Нор прибула 

1948 року, де й розпочала свою  учительську діяльність завдовжки в понад 30 

літ. Щодо набутого раніше журналістського досвіду, то він знадобився їй не 

лише для уроків,  які завжди відзначалися свіжістю й  оригінальністю, а й для 

проведення  багатогранної позакласної  й виховної роботи зі школярами. Її 

педагогічний досвід широко вивчався в районі.  Упродовж багатьох років на 

громадських засадах Надія Корніївна виконувала обов’язки  редакторки й 

дикторки сільського радіомовлення.  

Не злічити грамот і подяк різних рівнів, які має Надія Корніївна. Серед 

них престижна відзнака «За доблесну працю», медаль «Захиснику Вітчизни». 

Дуже пишається  Надія Нор і своїми трьома дітьми, яких вона 

самотужки виростила. А свою  педагогічну естафету Надія Корніївна 

передала своїй середній дочці, яка  поцінована  високим  званням 

«Заслужений учитель України». 

[На фото – Н. К. Нор та учні школи].   
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12. Голиш Г.  Село Благодатне  відзначає  400-ліття /  Г. Голиш  //  

Черкаський край. – 2019. – 25 вересня. – С. 7. 

 

Серед  пам’ятних дат цьогорічного календаря Шевченкового краю 

помітне місце належить 400-літньому ювілеєві села Благодатне,  що на 

Золотоніщині.   Колись Богушкова Слобідка,  а потім Чапаєвка,  це поселення  

вже  під новітнім  найменуванням є  іменинником – ювіляром. Село – то 

справжні  південні   «ворота»   Златокраю.  А ще  за  близькістю до обласного 

центру Благодатне величають «черкаською Дарницею». 

У  своїй об’ємній статті  Г. Голиш мандрує з читачем у минувшину 

села: згадує  його походження, часи  революцій  та  воєн. Також приділяється  

увага  післявоєнній  відбудові  села.   Нині  село активно  розвивається,  а 

його   жителі  прославляють  його  за межами  області. 

28  благодатнівців  стали учасниками АТО на Сході України. 

Усі охочі  послухати вітання  з нагоди ювілею зібралися  на святковому 

концерті. Пісенний дарунок отримали благодатнівці й від учасників 

художньої самодіяльності ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Головний ювілейний 

день вдався і йому судилося надовго вкарбуватися у пам’яті благодатнівців.  

[На фото –  мешканці села Благодатне] . 

  

13.  Тютенко О. Нові напрями навчання , відбудова  згорілого корпусу й 

імениті випускники: ректор ЧНУ розповів чим  живе університет / О. 

Тютенко // Наш  національний. – 2019. –  жовтень. –  С. 2–5 . 

 

Черкаському національному університету імені Богдана   

Хмельницького  незабаром виповниться 100 років. Попри солідний вік,   

заклад прагне до оновлення,  до впровадження інновацій в  освітній процес.  

Чим зараз живе університет, коли добудують згорілий корпус і яких 

новинок чекати найближчим  часом –  в інтерв’ю  розповів  ректор закладу 

вищої освіти Олександр Черевко. 

Він поділився  враженням   про те,    як йому працюється  на посаді 

ректора,   згадав перші  дні роботи. Ректор розповів, які плани   вдалося 

реалізувати по реформуванню університету, а також на які  оновлення слід 

чекати.  Також Олександр Черевко згадав і  відомих  випускників 

університету:  нинішніх професорів університету,  відомих спортсменів,  

вчених, державних службовців. Університет бере активну участь  у 

міжнародних  програмах,    конференціях .   

Професорсько-викладацький колектив університету  – це 65 докторів 

наук,  професорів,  312 кандидатів наук, доцентів. Тож ректор щиро всіх вітає  

з  Днем працівників  освіти та зичить   творчого натхнення і благополуччя. 

[На фото –  О. Черевко; студенти ЧНУ ]. 
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14.  Покликання – викладач ЧНУ // Наш національний. –  2019. –   

жовтень. – С. 5– 6. 

 

Напередодні Дня  працівників освіти студенти спеціальності «Ви  

давничий  бізнес і сучасні комунікативні  технології» спільно з відділом 

інформації та  зв’язків  із громадськістю підготували серію нарисів про 

людей, які  присвятили своє життя викладанню в Черкаському 

національному   університеті. Матеріал побудований у формі розповіді 

професорів,   викладачів і доцентів  про шляхи становлення  їх як науковців,  

успіхи на освітянській ниві, плани на майбутнє.                                                                            

Професор Андрій  Михайлович Гусак у своїй розповіді зазначив: 

«Любиш те,   у що вкладаєш  сили,   працю й душу. От я вклав це в  ЧНУ,   

тому й люблю університет». 

Для  доцента  кафедри археології та  спеціальних галузей  історичної 

науки,   кандидата історичних наук   Лисиці  Лариси Григорівни головне в 

професії – студенти. «Вони  спонукають до руху вперед,   це можливість  

постійного саморозвитку», –  говорить  Лариса Григорівна.  

А от Григорій   Михайлович Голиш,  який є  директором наукової 

бібліотеки імені  М. Максимовича,   вважає,   що освітянин завжди має бути 

творчим, креативним, аби зацікавити  учнів.  Ганна   Іванівна Мартинова – 

доктор  філологічних наук,  завідувач кафедри мовознавства і прикладної 

лінгвістики говорить: «Деякі статті пишу  «на  одному диханні»,   а  бувають 

і такі,   що забирають багато часу», – ділиться Ганна Іванівна  і зазначає, що 

творче горіння і науковий пошук мають бути в гармонії.  

У номері також подано інтерв’ю  з Іваном Івановичем Кукурудзою,  

Аліною Миколаївною Прощаликіною, Олександром Семеновичем Киченком,   

Наталією Петрівною Івановою.    Надія Сторожук ділиться  про свою наукову 

діяльність під керівництвом  Михайла Андрійовича Гусака.  Тимофій 

Михайлович  Десятов та Сергій  Олександрович Захаренко згадують у своїх 

розповідях  авторську школу Олександра Захаренка, обговорюючи 

реформування освіти. Борис  Пилипович  Мінаєв вважає професію педагога  

своїм покликанням та справою усього життя. Своїми методами роботи 

діляться Наталія Карауш-Кармазін, Тетяна Василівна Щербина. Леонід 

Анатолійович Нечипоренко та його син  Денис Нечипоренко   розповідають,     

що університет  для них став другою домівкою.  Інститут психології 

представляють  Тамара Семенівна Яценко та  Тетяна Горобець.  Артем 

Сергійович Авраменко , який є  заступником декана ФОТІУСу із виховної 

роботи,   любов до науки  отримав від дідуся  Валентина Семеновича 

Авраменка – кандидата фізико-математичних наук, завідувача  кафедри 

інформаційних технологій факультету обчислювальної техніки,  

інтелектуальних та управляючих систем ЧНУ.                                                       

На останній  сторінці номера вміщено інформацію про цьогорічних 

ювілярів університету: Федора Федоровича Боєчка,  Валентина Михайловича 
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Луценка, Івана Івановича Бондаря, Володимира Йосиповича Химича, 

Людмилу Володимирівну Швидку та Володимира Сергійовича Лизогуба. 

[На фото – І. Кукурудза; А. Прощаликіна; О. Киченко; Н. Іванова; А. 

Гусак; Н. Сторожук; Г. Голиш; Л. Лисиця; Т. Десятов; С. Захаренко; Б. 

Мінаєв; Н. Карауш–Кармазин; Г. Мартинова; Т. Щербина; Л. Нечипоренко;      

Д. Нечипоренко; Т. Яценко; Т. Горобець; В. Авраменко; А. Авраменко; Ф. 

Боєчко;  В. Луценко; І. Бондар; В. Химич; Л. Швидка; В. Лизогуб]. 

 

15.  Молчанова І.  « До поранення  працював руками, тепер – головою»  /  

І. Молчанова  //  День. – 2019. – 4–5 жовтня. – С. 14. 

Тютенко. О.  Марафони та власний стартап: атовець із Черкас – про 

свою реабілітацію / О. Тютенко // Сім днів. Черкаси. – 2019. – 16 жовтня.  – 

С. 13. 

 

Вивчення  правознавства в ЧНУ ім. Б. Хмельницького, участь у бігових 

марафонах, робота на посаді голови  ОСББ і допомога бійцям у  реабілітації. 

Такі нині основні напрямки діяльності українського воїна Вадима  

Мазніченка,  який втратив під час  мінометних обстрілів  у 2014 році руку і 

ногу, але не втратив мужності, жаги до життя й особистого саморозвитку і 

розвитку своєї країни. Почав нову сторінку життя –  зі своєї реабілітації. Нині 

продовжує втілювати набутий досвід і допомагає  реабілітуватися   іншим 

воїнам АТО. Про життєві будні  та плани на майбутнє Вадим розповідає  

газеті  «День ». 

 

16. Черкащанка стала кращою в Україні на змаганнях з 

перукарського мистецтва  // Нова молодь Черкащини. – 2019. – 2 жовтня. –  

С. 7. 

Черкащанка  стала кращою в Україні на  змаганнях з  перукарського 

мистецтва  // Вечірні Черкаси. – 2019. – 9 жовтня. – С. 9. 

 

Редакційний матеріал повідомляє  про те,  що студентка ЧНУ імені Б. 

Хмельницького Зоряна Христоріз здобула перемогу в номінації  «Мода на 

довгому волоссі»  в рамках Чемпіонату України від спілки професіоналів   в 

індустрії краси. Турнір, участь в якому взяли 500 учасників, відбувся в 

Київському міжнародному виставковому центрі. Дві золоті нагороди на 

такому рівні – це неабиякий успіх. 

[На фото – З. Христоріз]. 

 

17.  Голиш Г. Володимир  Шаповал став почесним громадянином села 

Благодатне  /  Г. Голиш  // Черкаський край. – 2019. – 9 жовтня. – С. 7.              

 

Серед низки заходів із нагоди 400-річчя  села Благодатне,   що  на 

Золотоніщині, помітне місце зайняло й зініційоване місцевим активом 

запровадження звання  «Почесний  громадянин села Благодатне». Проект 
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пам’ятного знака створив  відомий черкаський митець, заслужений художник 

України Віктор Крючков. Першим кандидатом на отримання  високої 

нагороди став Володимир Шаповал,   який все своє життя дбав про добробут 

і розбудову села.  Нагороду  Володимиру Шаповалу вручили директор СТОВ 

«Чапаєвське» Анатолій Марченко та Григорій Голиш, який і підготував цього 

дописа. 

[На фото – В. Шаповал; А. Марченко; пам’ятний знак  «Почесний 

громадянин села Благодатне»]. 

 

18. Балякіна  Т.  Шерше ля  фам. Черкаський митець шукає жінку /  

Т. Балякіна  //  7 днів.Черкаси. –  2019. – 9 жовтня. – С.  16. 

 

Йдеться про знакову подію, що відбулася в Черкаському художньому 

музеї. Уся мистецька спільнота та культурна громада Черкащини побачила 

ювілейну виставку живопису народного художника України Івана Бондаря  

«Україна –  Шевченків край». Відомого майстра пензля вітали   з 75-річчям. 

До  ювілейної експозиції увійшло понад 90 живописних полотен різних 

років. Ця виставка є  своєрідним підсумком  його плідної багаторічної  

творчої діяльності. Виставка демонструє все багатство живописних жанрів:  

реалістичні пейзажі, квіткові натюрморти,   картини на історичні сюжети.   

Загалом  творчий доробок художника налічує близько 2000 картин. 

«Мистецтво для мене – це боротьба за жінку, за її увагу та любов,   за 

розуміння та підтримку», – дивує Іван Іванович  цим несподіваним та 

відвертим зізнанням. Привітати  ювіляра прийшла вся творча  спільнота  

міста,   профспілкові діячі, педагоги, колеги, студенти та давні друзі. 

[На фото – фрагмент виставки] .    

 

19. Третій черкаський книжковий фестиваль «Перехрестя 

культур» // Черкаський край.  – 2019. – 16 жовтня. – С. 1. 

 

         Редакційний матеріал повідомляє про проведення чергового 

книжкового фестивалю в місті, засновницею якого є Людмила Фіть. На       

книжковому   фестивалі представляли і продавали свою продукцію понад 50 

видавництв України, серед яких – «Клуб сімейного дозвілля», «Дім химер»,    

«Видавчиня  Юлія Чабаненко», «Вертикаль» та інші.   

Тут проходили  лекції,   майстер-класи,   працював дитячий майданчик,  

відбувалися зустрічі з авторами,  презентації книг, автограф-сесії, концерти. 

         Основною   локацією фестивалю стала Черкаська  обласна  філармонія. 

Проте безліч лекцій, майстер-класів та презентацій проходили в обласній 

дитячій бібліотеці, бібліотеці ім. Т. Шевченка, ЧНУ ім. Богдана  

Хмельницького, центральній міській бібліотеці ім. Лесі Українки, кав’ярнях.  

[На фото – локації з книжкового фестивалю] . 
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20. Балякіна Т. Черкаси на три дні занурились у Свято книги / Т. Ба –      

лякіна  //  Сім  днів. Черкаси. – 2019. –  16 жовтня. – С. 3. 

 

У Черкасах  в обласній філармонії  відбувся третій книжковий 

фестиваль. Головна ініціаторка та натхненниця Людмила Фіть зробила усе,  

аби фестиваль став вже  традиційним. 

Однією із родзинок  Черкаського фестивалю безперечно стала зустріч 

із відомим українським  журналістом,   істориком та головним редактором 

інтернет-видання  «Історична правда»  Вахтангом   Кіпіані. Він презентував 

свою  надзвичайно цікаву роботу «Справа Василя Стуса». 

Цьогорічний фестиваль чимало місця відвів саме дитячій літературі і    

це,  звісно, не може не втішати. Свою книгу «Зваблені їжею» на фестивалі 

презентував шеф-кухар Євген Клопотенко. 

[На фото –  локація книжкового фестивалю] . 

 

 21. Печиборщ. Н .  Олександр Прилуцький  / Н. Печиборщ // Країна. – 

2019. – 17 жовтня. – С. 18 –20. 

 

Кореспондентка знайомить нас з письменником Олександром 

Прилуцьким, який є випускником філологічного факультету Черкаського  

національного університету   імені  Б. Хмельницького. 1994 року він заснував  

перше в місті приватне видавництво «Відлуння плюс», а згодом 

перейменував його в «Інтроліга ТОР». Бере на роботу  людей  з інвалідністю.   

Також письменник  є директором благодійної організації  «День».  Олександр 

Прилуцький вже видав  27  авторських книжок, а найпопулярнішими є його 

дитячі  твори  –  «Арифметика сороки»,  «Віршовані  загадочки для Петруся і 

Наталочки», «Здрастуй  моя Басю». Життєве кредо автора, з яким він іде по  

життю – «Краще віддай ніж візьми». 

[На фото – О. Прилуцький].  

 

22. Кирей  Р. Відчути атмосферу  творчості / Р. Кирей // Урядовий   

кур’єр. – 2019. – 22 жовтня. – С. 16.     

                       

 На третій книжковий фестиваль «Перехрестя культур», який проходив 

у місцевій філармонії, до Черкас з’їхалися  письменники і представники 53 

видавництв України. Багатьом відвідувачам фестивалю запам’яталися  

поетичні  читання із Сергієм Жаданом, творчий вечір Івана Малковича,    

виступи музичних гуртів. У дискусії про майстрів  художнього перекладу 

взяли участь місцеві літератори професор Володимир Поліщук (модератор),   

Наталія Горішна, Тамара Кисельова та Валерій Кикоть. Багато нового 

відкрили для себе учасники презентації книжки «65 українських шедеврів» 

від местецтвознавиці Діани Клочко, яка відбулася за участі директорки 

Художнього музею Ольги Гладун та української художниці Тетяни Черевань.  

[На фото – локація книжкового фестивалю]. 
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23. Черкаський Виш у рейтингу найкращих університетів Східної   

Європи // Нова молодь Черкащини. – 2019. – 23 жовтня. – С. 3. 

 

Редакційний матеріал повідомляє про те, що 20 українських закладів 

вищої освіти увійшли до рейтингу кращих університетів Східної Європи і 

Центральної Азії  за версією британської консалтингової компанії QS. 

Найвище місце серед українських навчальних закладів зайняв Київський 

національний університет імені Шевченка, а Черкаський університет імені  

Хмельницького – у третій сотні (211 – 220 місця). 

 

24.  Мартинова Т. Викривачі чи стукачі: парламент оголосив 

справжню війну корупції чи ухвалив закон про «стукачів»? / Т. Мартинова // 

Вечірні Черкаси. – 2019. – 30 жовтня. – С. 3. 

 

Професор кафедри  історії  та  етнології України ЧНУ  ім. Б. Хмель – 

ницького Віталій Масненко разом з  іншими відомими людьми міста Черкаси 

дає  власний  коментар  стосовно внесення змін до Закону України «Про 

запобігання корупції». 

[На фото – В. Масненко]. 

 

25.  Калиновська  Т .  Союз Українок  заснував премію імені Катерини 

Таран / Т. Калиновська // Черкаський край. – 2019. – 30 жовтня. – С. 6. 

 

На жіночому форумі, присвяченому 100-річчю Союзу Українок,     

започаткували премію «Калинове гроно» імені Катерини Таран – пам’яті 

першої директорки телерадіокомпанії «Рось», заслуженої журналістки 

України, яка стояла біля джерел черкаського телебачення і передчасно 

залишила цей світ 5 січня цього року. Ініціатива заснування премії належить 

черкаському відділенню Союзу Українок. Нею щорічно нагороджуватимуть  

талановитих активних черкащанок. Першими лауреатками визнано 

письменницю – тележурналістку  Людмилу  Джулай,     журналістку  Тетяну  

Балякіну та громадську діячку Людмилу Краєву. Нагородження відбулося 26 

жовтня. Ювілей жіночого руху відзначили заходами громадського,  

просвітницького,   творчого характеру. Зустрічі,  конкурси,  майстер-класи 

пройшли у черкаських університетах. А в ЧНУ ім. Б.  Хмельницького  

завершилися фінальні прослуховування  учасниць обласного  літературно-

художнього конкурсу «Монолог про жінку». 

[На фото – Л. Краєва;  Т. Балякіна і Л. Джулай].  

 

26. Андрійченко В.  Доньки Івана Дробного відкрили знак пам’яті 

про батька / В. Андрійченко // Черкаський край. – 2019. – 30 жовтня. – С. 17. 

 

У статті автор повідомляє, що 22 жовтня, в день першої річниці відходу 

в засвіти Івана Дробного, у Золотоніській міській школі № 6 з’явилась 
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меморіальна дошка пам’яті про поета й учителя. Право відкрити її було 

надано донькам Дробного. Відмінника народної освіти, члена  Національної 

спілки письменників України, лауреата  літературно-публіцистичної премії  

«Берег надії» імені  Василя Симоненка та районної краєзнавчої премії імені 

Михайла Пономаренка, почесного  громадянина Золотоноші Івана Дробного    

приїхали вшанувати і колеги по перу з  обласної організації Національної 

спілки письменників  України  Володимир Поліщук, який є професором ЧНУ 

ім. Богдана Хмельницького, Валентина Коваленко, Людмила Тараненко.    

[На фото – доньки  І. Дробного біля меморіальної дошки] . 

 

27.  Із днем студента! // Наш  національний. – 2019. – листопад. –  

С. 1–16. 

 

На сторінках випуску розміщено привітання ректора ЧНУ ім. Богдана 

Хмельницького О. Черевка  усієї університетської спільноти з Міжнародним  

днем студента. Ректор побажав студентам здійснення мрій, а знання, 

отримані в університеті, нехай стануть для них тим майданчиком, з якого 

розпочинається  кар’єра успішного українця.  

Напередодні дня студента відділ інформації та зв’язків із 

громадськістю спільно з третьокурсниками спеціальності «Видавничий 

бізнес і сучасні комунікативні  технології» пишуть про студентів ЧНУ. Герої 

цього проекту унікальні – вони талановиті й успішні. Водночас, вони – 

яскраві представники студентської громади університету, яка навчається, 

самовдосконалюється, прагне успіху.    

В коротких  інтерв’ю найактивніші студенти університету 

розповідають про свої успіхи,   досягнення під час перебування  в студраді, 

діляться секретами успіху. На останніх сторінках випуску  зібрано 

інформацію про студентських лідерів ЧНУ  різних поколінь.    

[На фото – О.Черевко;  студентський актив університету].  

 

28.  Голиш Г. Легенда сільської фізкультури / Г. Голиш // Освіта. – 

2019. – 6–13 грудня. –  С. 6. 

 

У розлогій статті  директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 

Черкаського національного університету знайомить читача зі своєю 

землячкою, жителькою села Благодатне,  легендою  сільської фізкультури і 

спорту Шевченкового краю  Параскою Федорівною Пилипенко. Вона стала 

першою чемпіонкою України з велоспорту та легкої атлетики, напрацювала 

унікальний педагогічний досвід і має у своєму активі кілька десятків 

вихованців, котрі сягнули  високих спортивних рубежів. Життя  Параски 

Федорівни  видалося не з легких, але вона ніколи не втрачала сили духу,  

здобувала спортивні перемоги,  навчала молоде покоління, зіграла понад 60 

ролей в аматорському театрі.  Відмінною рисою  спортсменки було те, що 
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Паша Федорівна виходила на старти  в спідниці та вишитій сорочці, 

відмовляючись одягати шаровари і футболку. 

На честь фізкультурної легенди  нашого краю в Благодатному щорічно 

проводяться волейбольні турніри її пам’яті. А з нагоди 100-річчя відомої 

спортсменки й педагога в місцевій школі відбулося велелюдне зібрання за 

участю ветеранів фізкультури і спорту, вчителів та учнів місцевої школи. 

Теплим словом  згадали відому спортсменку її вдячні вихованці, а чудовий 

пісенний вернісаж подарував учасникам цього свята–спогаду районний хор 

ветеранів «Барви  Златокраю». 

[На фото – П. Ф. Пилипенко на змаганнях з велоспорту].   

 

29. Визнано найкращими // Освіта. – 2019. – 20–27листопада. – С. 6. 

 

22–24 жовтня 2019 року відбулася одинадцята міжнародна виставка  

«Інноватика в сучасній освіті» й Десята міжнародна виставка освіти за 

кордоном « World Edy» у Київському палаці дітей та юнацтва. Для учасників 

виставки були проведені виставкові конкурси «Лідер інновацій в освіті», 

«Видатні наукові досягнення в освіті» та конкурси з семи тематичних 

номінацій.   Член Комітету верховної Ради України з питань освіти, науки та 

інновацій Ростислав Миколайович Павленко, президент національної 

академії педагогічних наук України Василь Григорович Кремень, 

виконуючий обов’язки директора державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» Юрій Іванович Завалевський під час урочистого 

відкриття виставки вручили нагороди й дипломи переможцям конкурсів 

«Лідер інновацій в освіті» й «Видатні наукові досягнення в освіті». ЧНУ ім. 

Б. Хмельницького визнано найкращим  серед закладів вищої освіти в 

Черкаській області.   

 

30. Кирей  Р. Увага до деталей,  артистизм та любов до власної 

справи – такими рецептами поділилися фахівці зі студентами кафедри 

туризму / Р. Кирей // Черкаський край. – 2019. – 27 листопада. – С. 7. 

 

Кафедра туризму і готельно-ресторанної справи у складі ННІ 

економіки і права здійснює набір студентів з 2004 року на спеціальності 

«Туризм» і «Готельно-ресторанна справа». Тривалий час  кафедра активно 

співпрацює з управлінням культури і туризму черкаської 

облдержадміністрації,  обласним центром туризму, краєзнавства і екскурсій, 

з туристськими, готельними, оздоровчо-профілактичними підприємствами  

міста Черкаси,  Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Складовської, 

Мукачівським державним університетом, Кам’янець-Подільським 

національним університетом ім. І. Огієнка, уманським національним 

університетом  садівництва. 

У редакції газети «Черкаський край» відбулася презентація власних  

напрацювань в галузі розвитку туризму студентів ЧНУ ім.  Б.Хмельницького. 
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Дві курсові роботи студенток Яни Джури і Анастасії Cтеценко стосувалися 

розвитку інформаційного простору області, зокрема і діяльності газети 

«Черкаський край». Деякі роботи вражають скурпульзністю, як от 

презентація «Туристичні ресурси міста Сміли» Дмитра Євсікова. Науковий 

керівник юних дослідників,  кандидат історичних наук, доцент, директор 

«Центру  туризмології і екскурсознавства» ЧНУ ім. Богдана Хмнльницького 

Олена Костюкова  пояснила, що всі роботи  були спрямовані на висвітлення 

туристичного потенціалу регіону. Відомі краєзнавці Василь Страшевич, 

Борис Юно,  хранитель кімнати-музею Василя Симоненка  при редакці газети 

Ігор Марценюк та журналісти газети дали кілька порад майбутнім 

працівникам туристичної галузі. Усі студенти урочисто отримали державні 

сертифікати, які дають право працювати в галузі туризму. За увагу до ролі 

газет у популяризації   туризму очільниця газети «Черкаський край» Тетяна 

Калиновська  вручила Олені Костюковій  Подяку національної спілки 

журналістів України та побажала розвивати зв’язки між науковцями,   

освітянами, журналістами. 

[На фото – О. Костюкова зі студентами і гостями  зустрічі]. 

 

31. Печиборщ Н. Андрій Темченко / Н. Печиборщ // Країна. – 2019. – 28 

листопада. – С. 30. 

 

У статті авторка знайомить читача  з   життєвим світоглядом  доцента 

кафедри історії України ЧНУ ім. Б. Хмельницького  Андрія Тимченка, який 

сам себе називає оптимістичним реалістом. Андрій Темченко, після 

закінчення філологічного факультету  університету ім. Б. Хмельницького, 

відслужив армію, працював бульдозеристом, учителем, екскурсоводом у 

краєзнавчому музеї,  PR-менеджером, а з 2005 року  зайняв посаду доцента  

кафедри історії України. «Життя вимірюється не роками, а подіями. 

Зовнішніми та внутрішніми. Почуваюся на 80 років. Здається, що прожив 

багато» – розмірковує Андрій Темченко. Він  впевнений, що людина завжди 

має вибір – ображатися  чи ні. Образа  шкодить насамперед  цій людині. 

[На фото – А.Темченко]. 

 

32. Кирей  Р. Подивись на все очима клієнта / Р. Кирей // Урядовий 

кур’єр. – 2019. – 4 грудня. – С. 6.  

 

Готуючи майбутніх працівників туристичної галузі, на Черкащині не 

забувають про творчий підхід і розвиток  дослідницьких нахилів студентів. 

Багато роблять для підготовки всебічно підготовлених фахівців туристичної 

галузі  й на кафедрі туризму і готельно-ресторанної справи наввчально-

наукового інституту економіки і права ЧНУ ім.  Б. Хмельницького. 

У навчальному закладі, як пояснила директор «Центру туризмології і 

екскурсознавства» Олена Костюкова, застосовують різні форми освіти і 

виховання майбутніх спеціалістів. Нещодавно в присутності краєзнавців і 
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журналістів обласного центру студенти розповіли про туристську 

привабливість тих населених пунктів області, звідки вони родом. 

Розповідаючи про пам’ятки свого краю, вони не оминули увагою і «Золоту 

підкову Черкащини» – проєкт, втілений за допомогою державної парограми, 

біля джерел якої стояв нинішній ректор ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

Олександр Черевко. 

Свого часу проект задумували не лише для збереження духовної 

спадщини Черкащини, а і для одержання  економічних результатів від ту 

ризму, розвитку інфраструктури області. Студентам в урочистій  обстановці 

вручили  державні сертифікати, які дають право працювати в галузі туризму.  

[На фото – студенти на екскурсії].    

 

33. Із нагоди Дня Збройних Сил України випускники ЧНУ 

отримали перше військове знання // Вечірні Черкаси. – 2019. – 11 грудня. – 

С. 6. 

42 випускники ЧНУ ім. Б. хмельницького отримали офіцерські 

погони // Акцент. – 2019. – 11 грудня. – С. 6. 

 

Редакційний матеріал повідомляє, що напередодні  Дня  Збройних Сил 

України у Черкаському Національному Університеті ім. Б. Хмельницького 

майже 50 випускників кафедри військової підготовки отримали первинне 

військове  звання – молодший лейтенант запасу. Після складання Присяги   

молодшим лейтенантам запасу вручили витяги з наказу Міністерства 

оборони України та подарували пам’ятні знаки. 

Під час привітального слова начальник Головного центру полковник 

Дмитро Куцеруба побажав офіцерам запасу витримки, сили та постійного 

вдосконалення професійних навичок. А також запросив випускників на 

службу до державної прикордонної служби України. 

 

34. У Черкасах змагалися найкращі геймери країни // Сім днів. 

Черкаси. – 2019. – 11 грудня. – С. 16. 

 

У редакційному матеріалі йде мова про те, що уперше в Черкасах, 

вдруге в Україні відбувся Всеукраїнський студентський турнір з кіберспорту – 

«Ukrainian University Open 2019 Winter Cap» з ігор «Dota2» та «CS:GO». 

Одним із співорганізаторів є Черкаський національний університет ім. 

Б. Хмельницького, де 9 грудня проводилася фінальна частина змагань.  

Нагадаємо,  кіберспорт – змагання з відеоігор – це вид спортивної активності, 

у якій гравці розвивають і тренують як  розумові, так і фізичні навички.    

Кіберспорт потребує високої координації рук та очей, при якому задіяні 

всі ділянки мозку. 

[На фото –переможці турніру]. 
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       35.  Пауерліфтинг – це спорт, який загартовує не тільки тіло, але й 

душу // Вечірні Черкаси. – 2019. – 18 грудня. – С. 5.  

 

Про те,  що президент СК «ВІКІНГ» Григорій Душечко веде 

наполегливу роботу з розвитку пауерліфтингу на Чорнобаївщині, зазначив, 

підводячи підсумки річних змагань, і регіональний представник  федерації 

UPC в місті Черкаси, тренер із пауерліфтингу, майстер спорту України з 

пауерліфтингу Олександр Байда. Учасники спортивного клубу по 

пауерліфтину  завжди посідають доволі успішні місця на п’єдесталі слави 

серед клубів Черкаської області. Слід зазначити, що Олександр Байда не так 

давно працював викладачем  в Черкаському національному університеті і 

зараз не полишає з ним  зв’язки. 

[На фото – О. Байда]. 

 

       36. Тютенко  О.  І вашим і нашим. Коли на Черкащині святкуватимуть 

Різдво / О. Тютенко // Сім днів.Черкаси. – 2019. –18 грудня. – С. 13.  

 

   Автор статті вирішив розібратися, яка ж насправді правильна дата для 

святкування Різдва та що думають з цього приводу історик,  етнограф,  

психолог та священнослужитель (усі – в ЧНУ ім.  Б. Хмельницького). Зараз в 

Україні фактично діють два календарі: Юліанський у церкві та 

Григоріанський у побуті. Етнограф Андрій Темченко  переконаний, що 

перехід з одного календаря на інший пов’язаний зі здоровим глуздом. В 

ідеалі це має об’єднати людей, які святкують Різдво 25 грудня й тих, хто 

робить це 7 січня. Науковець також запевняє, що до Різдва триває піст, але  

люди готують новорічний стіл, запускають феєрверки, а через тиждень 

ставлять на стіл 12 пісних страв і прославляють народження Христа. 

Протоієрей ПЦУ  Андрій Шиманович  вважає перехід святкування Різдва 

Христового  за новим стилем кроком назустріч Константинопольському 

патріархату і допомогою у питанні розтотожнення  Православної Церкви 

України з московською церквою. На думку психологині Інни Лук’янець, 

зараз найкращим варіантом  буде мати  дві святкові дати і паралельно 

пояснювати  людям різницю між ними. 

  [На фото – святкова хода дітей]. 

 

37. Голиш. Г. Висота і краса українства/ Г. Голиш // Освіта. – 2019.–

18 –25 грудня. – С. 6.  

 

Розлогий нарис Г. Голиша присвячено 75–річчю  Івана Івановича 

Бондаря, який є  володарем почесного звання «Народний художник 

України». А насичене творчістю й добрими справами життя цієї душевно 

окриленої і сильної духом особистості є взірцем для наслідування. Йому 

випала непроста сирітська доля й насичене випробуваннями та здобутками 

життя. Шлях здобуття фаху професійного художника проліг  через довгі 11 
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років навчання і першою його мистецькою alma mater стало  Одеське 

художнє училище імені Грекова. Після училища Іван Іванович подався до  

Київського художнього інституту, де вивчав таїни образотворення під 

керівництвом  Віктора Шаталіна, Василя Гуріна, Тетяни Голембієвської, 

Лева Вітковськогго. 

Чверть віку Іван Бондар  пропрацював у  Черкаському  художньому 

фонді  Спілки художників, де разом  з Іваном Куликом,  Петром Казіним,  

Станіславом Грабовським,  Іваном Фізером, Віктором Олексенком, Віктором 

Афонічним писав картини. У 2000 р. Івана Бондаря  запросили до 

Черкаського університету ім. Б. Хмельницького викладати .Нині  вже на 

посаді професора він викладає студентам курси  прикладного характеру, 

зокрема «Малюнок» та «Живопис». Свої заняття будує  на практичній основі; 

особливо полюбляють студенти виїзні  майстер-класи у пам’ятних місцях 

Черкащини.   Побачили світ і понад три  десятки  мистецтвознавчих статей   

професора  в солідних наукових часописах. 

За понад 55-річний творчий стаж Іван Бондар подарував людству 

вражаючий доробок, що сягнув понад  3 тисячі картин.  Художник 

переконує, що ніколи не гнався за чисельністю картин,  а творив лише за 

покликом серця. Іван Іванович Бондар став учасником  безлічі мистецьких 

вернісажів, в тому числі і міжнародного рівня, організував понад 50 

персональних виставок. Чимало полотен майстра  пензля  знаходяться у 

фондах Національної спілки художників, а також виставлені  в експозиціях 

багатьох  державних музеях України. Репродукції чудових картин художника 

побачили світ у 20-ти каталогах, в тому числі й таких престижних, як   

«Мистецький Олімп України», «Україна – Європа»  та ін.  

  [На фото – І. Бондар  та його роботи].  

 

       38. Голиш Г. Служитель  Кліо Василь Ляскоронський / Г. Голиш //  

Черкаський край. – 2019. – 25 грудня. – С. 6.      

  

  Під завісу цього року минає 160 літ від дня народження знаного, але 

дещо призабутого служителя музи історії Кліо Василя Ляскоронського.  

Автор статті знайомить читача з відомим українським ученим,  котрий 

залишив доволі помітний слід у наукових царинах вітчизняної історії, 

археології, нумізматики, етнографії і картографії.      

Народився Василь Ляскоронський у Золотоноші в збіднілій 

дворянській родині. Після гімназії вступив на історико-філологічний 

факультет  університету св. Володимира в Києві. Одним із університетських 

кумирів  Василя Ляскоронського був  В. Б. Антонович. За порадою 

Антоновича Василь Григорович досліджував творчість Гійома Левассера де 

Боплана як картографа пізньосередньовічної України, вивчав стародавні 

атласи та   карти України.  Наукові дослідження В. Ляскоронського мали 

велику цінність, позаяк дали змогу визначити кордони  України XVI–XVII 

століть та спростували хибну думку про незаселеність краю. Завдяки 
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знайомству з Вікентієм Хвойкою учений захоплювався археологією – 

досліджував городища, кургани в Середній Наддніпрянщині. У 1899 році 

Ляскоронський започаткував свої нумізматичні студії, виголосивши промову 

«Знахідки рим  ських монет в області Середнього  Придніпров’я».   

Невтомний науковець, він усебічно дослідив Змієвий, Пороський, 

Посольський, Переяславський та інші оборонні вали на території України. А 

ще,  опанувавши ісландську мову, він глибоко дослідив ісландські історичні 

саги й опублікував  відповідну монографію. На жаль, майже нічого не 

зроблено для увічнення пам’яті видатного вченого на його малій 

батьківщині. Давно на часі відкриття в Золотоноші меморіальної дошки  В. 

Ляскоронському, присвоєння його імені одній із вулиць міста, 

започаткування Ляскоронськівських  історичних читань. 

[На фото – В. Ляскоронський та його праці].  

 

        39. Обласній організації краєзнавців – 30 // Черкаський край. – 2019. – 

25   грудня. – С. 6. 

 

 Редакційний матеріал повідомляє  про урочистості з нагоди ювілею 

однієї  з найавторитетніших громадських організацій Черкащини. З вступним 

словом до присутніх на урочистостях звернувся голова обласної організації  

Національної спілки краєзнавців України  Василь Мельниченко. За його 

словами,  ядром сучасного краєзнавчого руху є університети. Саме викладачі 

вищої школи становлять основну частину членів краєзнавчої організації. 

Спілка краєзнавців активно співпрацює із  заповідниками та музеями, які 

діють на Черкащині. Виконавчий апарат обласної ради вручив ряду 

краєзнавців Черкащини відзнаки та Почесні грамоти. Серед нагороджених – 

професори ЧНУ ім. Б.Хмельницького В. Мельниченко і Л. Синявська, доцент 

Г. Голиш,  

[На фото – вручення нагороди  краєзнавцю]. 
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  НА САЙТАХ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

1. У конференції з психології взяли участь представники 27 країн 

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

novadoba.com.ua/59398-u-konferenciyi-z-psykhologiyi-vzyaly-uchast-

predstavnyky7-krayin-svitu.html. – Назва з екрану. – 04. 07. 2019; 

   Психологи, які взяли участь в Європейській конференції, склали іспити на 

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

http://procherk.info/news/7-cherkassy/73701-psihologi-jaki-vzjali-uchast-v-

evropejskij-konferentsiyi-psihologiv-sklali-ispiti-na-bazi-chnu. – Назва з екрану. – 

06.07.2019. 

 

43-я Європейська конференція з транзакційного аналізу розпочалася в 

Черкасах. Захід триватиме з 4 до 6 липня.  Минулого року європейська 

конференція відбувалася в Лондоні, дещо раніше – в Берліні. Цьогоріч у 

заході взяли участь близько 250 учасників з 27 країн світу. Як 

зазначив президент Української асоціації транзакційного аналізу Сергій 

Мордюшенко, Черкаси є одним із одинадцяти «живих» центрів у країні, тому 

місце проведення обрано невипадково.  

Для України ця конференція – дуже грандіозний захід, який допоможе 

багатьом психологам та дослідникам попрактикувати та отримати досвід, 

оскільки приїхали відомі іноземні спеціалісти. Учасники зможуть поглибити 

знання з транзакційного аналізу. Це метод, який використовують у 

психотерапії при лікуванні психологічних розладів, а також у роботі 

психологів з корекції поведінки людини. Спікер Гюнтер Мор сьогодні 

розповів про організаційний напрям та поділився досвідом, як покращити 

роботу на підприємстві. 

«Ми раді приймати подію такого рівня в Черкасах. У місті діє потужна 

школа психології, а ЧНУ ім. Б. Хмельницького готує висококласних 

спеціалістів. Міська влада підтримує проведення таких заходів, оскільки 

розвиток такої науки, як психологія, дозволяє поставити Україну в один ряд 

із розвинутими європейськими країнами», – зауважив заступник міського 

голови Ігор Волошин та додав, що для міста це також можливість 

культурного обміну та формування основи для розвитку психології.  

   «Для України, яка прямує до Європейського союзу, це важливий крок в 

освітній сфері. Ми пишаємося, що робимо це разом із Європейською 

асоціацією Транзакційного аналізу. Актуальність питань, порушених під час 

обговорень, сприятиме розвитку психологічної науки, вітчизняної освіти та 

поліпшенню психічного здоров’я населення», – зазначив перший проректор 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького Василь Мойсієнко. 
       

 

 

 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/73701-psihologi-jaki-vzjali-uchast-v-evropejskij-konferentsiyi-psihologiv-sklali-ispiti-na-bazi-chnu
http://procherk.info/news/7-cherkassy/73701-psihologi-jaki-vzjali-uchast-v-evropejskij-konferentsiyi-psihologiv-sklali-ispiti-na-bazi-chnu
http://procherk.info/news/7-cherkassy/73701-psihologi-jaki-vzjali-uchast-v-evropejskij-konferentsiyi-psihologiv-sklali-ispiti-na-bazi-chnu
http://procherk.info/news/7-cherkassy/73701-psihologi-jaki-vzjali-uchast-v-evropejskij-konferentsiyi-psihologiv-sklali-ispiti-na-bazi-chnu
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2. У черкаському університеті готуватимуть лікарів [Електронний 

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

cherkassy/73930-u-cherkaskomu-universiteti-gotuvatimut-likariv. – Назва з екрану. – 

12.07.2019. 

      Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

розпочинає підготовку лікарів [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: http://viche.ck.ua/item/6693. – Назва з екрану. – 18.07.2019. 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

отримав ліцензію на навчання 600 студентів – майбутніх лікарів (по 100 осіб 

на 6 курсах). Це повинно сприяти зменшенню дефіциту лікарських кадрів на 

Черкащині, який сьогодні сягає 1,5 тис осіб. 

Про це ректор ЧНУ Олександр Черевко повідомив під час 

сьогоднішнього круглого столу «Підготовка кадрів для системи охорони 

здоров’я в умовах медичної реформи», який відбувся в стінах університету. 

У круглому столі взяли участь президент Національної академії медичних 

наук Віталій Цимбалюк, керівники провідних столичних національних 

медичних академій та університетів, ректори й викладачі черкаських вишів, 

в.о. голови ОДА Тарас Висоцький, керівники галузі охорони здоров’я Черкас 

і області, лікарі. 

З огляду на суттєвий брак медичних кадрів, запровадження підготовки 

медичних працівників у ЧНУ може сприяти зменшенню гостроти проблеми. 

«Якщо хоча б половина випускників залишиться працювати на Черкащині – 

це все одно для нас буде суттєвим полегшенням», – вважає керівник 

Звенигородської центральної районної лікарні Вардан Айрапетян. 

Щоб запобігти відтоку випускників за кордон, фахівці з Національної 

академії медичних наук радять укладати з абітурієнтами угоду про те, щоб 

після закінчення вишу вони кілька років пропрацювали на території 

Черкащини. 

Пообіцяли кияни й допомогу – як із підготовкою викладачів 

(кандидатів медичних наук) у столичних аспірантурах, так і практичну: 

київські лектори можуть приїжджати в Черкаси для читання курсів лекцій. 

У свою чергу, керівники й лікарі лікувальних закладів області 

пообіцяли університету сприяння в проведенні для студентів практичних 

занять і навчальних практик. 

 «До 2017 року Черкаська область не мала вищого навчального 

медичного закладу», – нагадав начальник управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації Михайло Лобас. Починаючи з 2015 року, керівництво 

області вело перемовини щодо відкриття в Черкасах філій медичних 
університетів України.    

«Відкриття медичного факультету в Черкаському національному 

університеті забезпечить підготовку висококваліфікованих лікарів та 

дозволить покращити кадрове забезпечення медичних установ області, – 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/73930-u-cherkaskomu-universiteti-gotuvatimut-likariv
http://procherk.info/news/7-cherkassy/73930-u-cherkaskomu-universiteti-gotuvatimut-likariv
http://procherk.info/news/7-cherkassy/73930-u-cherkaskomu-universiteti-gotuvatimut-likariv
http://viche.ck.ua/item/6693
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сподівається Михайло Лобас. – Таким чином, до 2017 року ми не мали 

жодного вищого медичного закладу, а на сьогоднішній день маємо два!» 

Наприкінці круглого столу ректор ЧНУ Олександр Черевко і президент 

НАМН Віталій Цимбалюк підписали угоду про співпрацю. 

 

3. До ЧНУ на вступ  уже подали близько 4000 заяв [Електронний 

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

cherkassy/74009-do-chnu-na-vstup-uzhe-podali-blizko-4000-zajav. – Назва з 

екрану. –  16.07.2019.   
 

      Вступна кампанія-2019 наближається до екватора. На сьогодні 

абітурієнти подали близько 4000 заяв про вступ до Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. Із них – 3000 заяв  

про вступ на основі повної загальної середньої освіти. 

Лідерами за кількістю отриманих заяв наразі є спеціальності 

«Дошкільна освіта», «Право», «Готельно-ресторанна справа», «Філологія 

(переклад)», «Журналістика». 

 

4. 2019-го вступники можуть підвищити свій бал за допомогою 3-х 

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

доступу: https://novadoba.com.ua/59728-2019-go-vstupnyky-mozhut-pidvyschyty-

sviy-bal-za-dopomogoyu-3-kh-koeficiyentiv.html. – Назва з екрану. – 17.07.2019. 

 

Під час вступної кампанії 2019-го, як і торік, є три коригувальні 

коефіцієнти: сільський, регіональний та галузевий. На них множитиметься 

конкурсний бал певних категорій вступників. Відповідне роз’яснення надав 

Директорат вищої освіти та освіти дорослих МОН. 

Так, претендувати на сільський коефіцієнт (СК) можуть ті, хто в рік 

вступу закінчили школу на території села й зареєстровані в селі. СК дорівнює 

1,02 для всіх таких вступників, а також 1,05 для вступників на спеціальності, 

яким надається особлива державна підтримка. 

Перелік шкіл, учні яких мають право на сільський коефіцієнт, 

завантажено в ЄДЕБО. Тож в електронних кабінетах випускників таких 

закладів автоматично з’являється повідомлення про можливість застосування 

СК. Однак щоб його отримати, вступник має завантажити в електронний 

кабінет або додати до паперової заяви довідку про місце реєстрації. Її форма 

є в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених 

постановою КМУ від 2 березня 2016 року № 207. 

Регіональний коефіцієнт (РК) нараховується тим вступникам, які 

обирають виші НЕ в Києві. Для 11 регіонів РК дорівнює 1.04. Це такі області: 

Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, 

Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська, Черкаська. В 

усіх інших випадках РК дорівнює 1,02. 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/74009-do-chnu-na-vstup-uzhe-podali-blizko-4000-zajav
http://procherk.info/news/7-cherkassy/74009-do-chnu-na-vstup-uzhe-podali-blizko-4000-zajav
http://procherk.info/news/7-cherkassy/74009-do-chnu-na-vstup-uzhe-podali-blizko-4000-zajav
https://novadoba.com.ua/59728-2019-go-vstupnyky-mozhut-pidvyschyty-sviy-bal-za-dopomogoyu-3-kh-koeficiyentiv.html
https://novadoba.com.ua/59728-2019-go-vstupnyky-mozhut-pidvyschyty-sviy-bal-za-dopomogoyu-3-kh-koeficiyentiv.html
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Галузевий коефіцієнт (ГК) дорівнює 1,02 і діє для вступників на ті 

спеціальності, яким надається особлива державна підтримка. Необхідно 

звернути увагу, що ГК застосовується тільки для заяв із першою та другою 

пріоритетністю. 

 

6. У Дніпрі зявилися медузи, але  науковець запевняє, що це 

традиційне явище [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://www.kanivchanka.net.ua/3326/. – Назва з екрану. – 18. 07. 2019; 

Ситуацію із появою медуз у Дніпрі, яка стурбувала місцевих 

жителів, прокоментували обласні науковці [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://kanos.com.ua/naukovets-

stverdzhuje-scho-ne-varto-turbuvatysya-stosovno-poyavy-u-dnipri-m. – Назва з 

екрану. – 18. 07. 2019.  

 

         У соціальних мережах черкащани діляться світлинами й відео, де видно, 

як у Дніпрі плавають медузи.  Черкаський зоолог, кандидат біологічних наук, 

директор ННІ природничих і аграрних наук ЧНУ Максим Гаврилюк запевняє 

що явище традиційне. 

«Кожного липня медузу  Craspedacustasowerbii  зустрічають у 

Кременчуцькому водосховищі. За походженням – це китайська прісноводна 

медуза, яка зараз поширена у прісних водоймах практично по всьому світу. 

Більшу частину року люди не помічають цих тварин, адже вони мають 

вигляд маленького поліпу. І лише влітку, для розмноження, з’являються 

медузи діаметром 2,0–2,5 см», – повідомив  Максим Гаврилюк. Також зоолог 

зауважив, що медузи абсолютно безпечні й боятися їх не варто. 

 

7. Офіцери запасу відпрацьовували стрілецьку майстерність 

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

 https://dzvin.media/news/majbutni-oficzery-zapasu-vidpraczovuvaly-strileczku-

majsternist/. – Назва з екрану. – 19. 07. 2019. 

 

        Заняття з вогневої підготовки провели для студентів військової 

кафедри Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. Бойові стрільби пройшли на полігоні навчального центру 

«Оршанець». 

За словами завідувача кафедри Володимира Вареника, нині майбутні 

офіцери проходять службу у військовій частині А1747. Саме на її базі 

проводиться навчальний табірний збір другокурсників кафедри військової 

підготовки, який завершиться складанням державного іспиту, а надалі — 

складенням Присяги. 

Табірний збір дозволяє майбутнім військовослужбовцям 

продемонструвати набуті вміння та навички: з тактики, вогневої підготовки, 

топографії, експлуатації бронетанкової техніки тощо. 

http://www.kanivchanka.net.ua/3326/
http://kanos.com.ua/naukovets-stverdzhuje-scho-ne-varto-turbuvatysya-stosovno-poyavy-u-dnipri-m
http://kanos.com.ua/naukovets-stverdzhuje-scho-ne-varto-turbuvatysya-stosovno-poyavy-u-dnipri-m
https://dzvin.media/news/majbutni-oficzery-zapasu-vidpraczovuvaly-strileczku-majsternist/
https://dzvin.media/news/majbutni-oficzery-zapasu-vidpraczovuvaly-strileczku-majsternist/
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На заняттях із вогневої підготовки студенти відпрацювали вправи зі 

стрільби з місця по цілях, що з’являються. Було проведено практичні 

стрільби. А цьогоріч студенти кафедри ще й вчилися метати гранати та 

стріляти з кулемета ПК. Усі 46 учасників навчань продемонстрували високі 

результати. 

Узяв участь у занятті з вогневої підготовки і ректор Черкаського 

національного університету Олександр Черевко. Олександр Володимирович 

подякував начальнику Головного центру підготовки молодих спеціалістів 

Державної прикордонної служби України (Оршанець), полковнику Дмитру 

Коцерубі за допомогу в організації і проведення стрільб, а також постійну 

підтримку кафедри військової підготовки університету. 

«Традиційно буваю на цих навчаннях, сам намагаюся виконати 

нормативи. Адже сьогодні питання захисту Вітчизни, а значить і питання 

підготовки майбутніх військовослужбовців — справа державної ваги. Саме 

тому ми в 2015 році розпочали підготовку офіцерів запасу, а цьогоріч у нас 

буде вже другий випуск, – зазначив ректор Олександр Черевко. – Україна ні 

на кого не збирається нападати. Але, на жаль, світ не такий мирний, як ми 

сподівалися, коли отримали незалежність. Гасло нашої кафедри — 

«Навчаємося, щоб захищати». Тому не шкодуємо ні грошей, ні сил, ні знань 

на те, щоб забезпечити свою обороноздатність». 

 

8. Черкаський національний університет серед перших сорока  за 

популярністю у абітурієнтів України [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://dzvin.news/cherkas-kyy-natsional-nyy-

universytet-sered-pershykh-40-a-za-populiarnistiu-u-abituriientiv-ukrainy/. – 

Назва з екрану. – 25.07.2019. 

 

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA», що публікує 

рейтингові списки абітурієнтів, було складено ТОП-100 найпопулярніших 

серед абітурієнтів закладів вищої освіти України 2019 року. У цю сотню 

увійшли університети-лідери за кількістю заяв від тих, хто вступає на основі 

повної загальної середньої освіти. 

У сотні кращих навчальних закладів Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького посів 38 місце. ЧНУ став одним із 

двох університетів Черкащини, що увійшли в цей рейтинг. Другий за 

популярністю навчальний заклад, Уманський державний педагогічний 

університет ім. П. Тичини, розмістився за рейтингом на 78-й сходинці. 

За словами ректора університету Олександра Черевка, 38 місце у сотні 

найпопулярніших закладів освіти України — це гарний результат. 

«ЧНУ постійно підтверджує лідерські позиції кращого закладу вищої 

освіти Черкащини. Дякую всій команді, керівникам і колективам 

структурних підрозділів, приймальній комісії за системну, злагоджену 

роботу. А абітурієнтів запрошуємо стати нашими студентами», –  підсумував 

Олександр Володимирович. 

https://dzvin.news/cherkas-kyy-natsional-nyy-universytet-sered-pershykh-40-a-za-populiarnistiu-u-abituriientiv-ukrainy/
https://dzvin.news/cherkas-kyy-natsional-nyy-universytet-sered-pershykh-40-a-za-populiarnistiu-u-abituriientiv-ukrainy/
http://osvita.ua/consultations/bachelor/65178/?fbclid=IwAR2-4sVtZbGel1dM_rxBp1bJnYVDjntb0BimKkvd3rcH9jHcibv_ViZSwh8
http://osvita.ua/consultations/bachelor/65178/?fbclid=IwAR2-4sVtZbGel1dM_rxBp1bJnYVDjntb0BimKkvd3rcH9jHcibv_ViZSwh8
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9. Черкаська студентка виборола «бронзу» на чемпіонаті світу з 

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

https://vycherpno.ck.ua/cherkaska-studentka-viborola-bronzu-na-chempionati-

svitu-z-thekvondo/. – Назва з екрану. – 06.09.2019. 

 

Студентка-першокурсниця Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького, навчально-наукового інституту фізичної 

культури, спорту і здоров’я Юлія Шкарупа завоювала дві бронзові нагороди 

в особистому спарингу і командних формальних вправах на XXI чемпіонаті 

світу з тхеквондо. Змагання проходили у місті Пловдив (Болгарія) з 24 до 30 

серпня. Зазначимо, ЧНУ ім. Б. Хмельницького має вагомі спортивні 

здобутки. За результатами XIV літної Універсіади України у 

загальнокомандній першості серед 116 закладів вищої освіти ЧНУ посів 7 

місце. А за результатами загальнокомандної першості у ІІ категорії (ЗВО, що 

мають інститути чи факультети фізичного виховання) зайняв другу сходинку. 

 

10.  У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького до Дня фізичної культури і спорту провели Олімпійський 

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

https://cherkasy-city.com/ua/fullnews/242295. – Назва з екрану. – 08.09.2019. 

 

8 вересня у Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького до Дня фізичної культури і спорту провели Олімпійський 

урок. 

Першокурсники ЧНУ отримали можливість взяти участь у 

справжньому святі спорту. Так для них організували «Розминку майбутнього 

олімпійця», яку проводив учасник міжнародних фітнес-конвенцій Максим 

Довбуш, та майстер-класи від титулованих студентів ННІ фізичної культури, 

спорту та здоров’я. 

На заході був присутній, призер Олімпійських ігор Олександр 

Мотузенко і викладач навчально-наукового інституту фізичної культури, 

спорту та здоров’я Богдан Кулініч, Паралімпійський чемпіон з футболу 2016 

року. Також в Олімпійському уроці взяли участь представники 

Національного олімпійського комітету України в Черкаській області: 

відповідальний секретар відділення НОК Іван Урста і стипендіат НОК 

Олександр Гнатенко.  

За словами ректора університету Олександра Черевка, ЧНУ є лідером 

спортивного життя регіону. Тут навчається і працює багато відомих 

спортсменів, і заклад є кузнею чемпіонів. Черкащина завжди славилася 

видатними спортсменами. Уродженець Чорнобаївщини Іван Піддубний став 

чемпіоном серед чемпіонів і прославив край на весь світ. Прославляють 

Черкаську область і випускники, студенти, викладачі університету. 

Привітав з святом студентів своєї almamater і срібний призер 24-х 

https://vycherpno.ck.ua/cherkaska-studentka-viborola-bronzu-na-chempionati-svitu-z-thekvondo/
https://vycherpno.ck.ua/cherkaska-studentka-viborola-bronzu-na-chempionati-svitu-z-thekvondo/
https://cherkasy-city.com/ua/fullnews/242295
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Олімпійських ігор з веслування на байдарці, заслужений майстер спорту 

СРСР, триразовий призер чемпіонатів світу 1987, 1989 та 1990 років, 

двадцятиразовий чемпіон СРСР Олександр Мотузенко. 

Тож студенти, викладачі та й самі спортсмени під час Олімпійського 

уроку мали змогу активно потренуватися у справжній олімпійській 

атмосфері. 

 

11. Черкаський студент виборов «срібло» на міжнародних 

змаганнях з плавання [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://vycherpno.ck.ua/cherkaskij-student-viborov-sriblo-na-

mizhnarodnih-zmagannyah. – Назва з екрану. – 09.09.2019. 

 

В Одесі відбулися міжнародні змагання з плавання на відкритій воді 

«Oceanman Odessa-2019 . У змаганнях на різні дистанції взяли участь майже 

800 спортсменів з 13 країн. Cтудент першого курсу ННІ фізичної культури, 

спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Дмитро Бабак у запливі на 10 км виборов друге місце у своїй 

віковій категорії. 

  

      12. Черкаський національний університет відвідала делегація зі США 

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

https://dzvin.news/cherkas-kyy-natsional-nyy-universytet-vidvidala-delehatsiia-zi-

ssha-foto/. – Назва з екрану. – 19.09.2019. 

 

Делегація з міста Ньютон (США, штат Айова) побувала в Черкаському 

національному університеті імені Богдана Хмельницького. Щоб зустрітися з 

керівництвом та ознайомитися з навчальним процесом у провідному закладі 

вищої освіти Черкащини, до університету завітали Джейн Ен Коттон — 

голова Організації міст-побратимів міста Ньютон, її заступник Джон 

МакНіер, а також представник рекламної компанії «МАКСИМ» Джош 

МакНіер і архітектор міста Ньютон Брайен Дункелберг. Вони прибули до 

Черкас у супроводі члена Наглядової ради Черкаського національного 

університету Юрія Маловічка та громадських діячів зі Сміли — міста-

побратима Ньютона. Саме Юрій Маловічко започаткував відносини між 

Ньютоном (США) і Смілою (Україна). Пізніше ці взаємини переросли в 

співпрацю та постійний обмін делегаціями між штатом Айова та Черкаською 

областю. Цього разу гості з Айови вже впродовж кількох днів перебувають 

на Черкащині, відвідують історичні місця та цікаві об’єкти.З американцями 

зустрівся ректор ЧНУ Олександр Черевко. Він розповів про навчальний 

заклад: про структуру, спеціальності, форми і методи навчання, про дуальну 

освіту та міжнародну співпрацю, умови проживання та навчання студентів, 

про відомих науковців і наукові школи, які вони започаткували. Йшлося 

також про національно-патріотичне виховання в університеті та заснування 

https://vycherpno.ck.ua/cherkaskij-student-viborov-sriblo-na-mizhnarodnih-zmagannyah
https://vycherpno.ck.ua/cherkaskij-student-viborov-sriblo-na-mizhnarodnih-zmagannyah
https://dzvin.news/cherkas-kyy-natsional-nyy-universytet-vidvidala-delehatsiia-zi-ssha-foto/
https://dzvin.news/cherkas-kyy-natsional-nyy-universytet-vidvidala-delehatsiia-zi-ssha-foto/
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кафедри військової підготовки. Гості, своєю чергою, розповіли про навчальні 

заклади на батьківщині.   

Під час екскурсії університетом американська делегація побувала на 

кафедрі військової підготовки та зустрілася з викладачами.Про українські 

народні традиції у Музеї українського рушника їм розповів директор 

навчально-наукового інституту української філології та соціальних 

комунікацій Ігор Погрібний. 

А майбутні журналісти у студії Студентського телебачення провели з 

американцями інтерв’ю, під час якого поговорили й про студентське життя, і 

про враження від мандрівки до Черкащини. 

 «Спілкування було змістовним. Адже між Черкащиною та Айовою 

багато спільного. Обидва регіони — аграрні, тому маємо достатньо напрямів 

для обміну досвідом. Особливо зважаючи на те, що ЧНУ розпочав підготовку 

фахівців зі спеціальності «Агрономія». Для нас це цікаво і перспективно, 

адже саме з таких зв’язків починається співпраця», — зазначив ректор 

Олександр Черевко. 

 

13. Черкаський національний зайняв 6 місце серед усіх ЗВО України 

на XIV Універсіаді  [Електронний  ресурс]. –  Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://vycherpno.ck.ua/cherkaskij-natsionalnij-zajnyav-6-mistse-sered-

usih-zvo-ukrayini-na-xi. – Назва  з екрану. – 26.09.2019.    
 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

нагородили дипломом від Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства науки і освіти за ІІ місце загальнокомандного заліку серед 

закладів вищої освіти 2 категорії та загальне 6 місце серед усіх ЗВО України 

на XIV Універсіаді. Такі підсумки було підбито на Генеральній Асамблеї у 

Полтаві 20 вересня. 

На заході виступив президент Спортивної студентської спілки України, 

ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України 

Євгеній Імас. Черкаський національний уверситет представляли виконавчий 

директор відокремленого підрозділу Спортивної студентської спілки України 

в Черкаській області, директор ННІ фізичної культури, спорту і здоров‘я 

Леонід Нечипоренко, студентка 2 курсу Анна Скачкова та студент-магістрант 

Дмитро Краснюк. 

На засіданні також були розглянуті питання розвитку студентського 

спорту, основні пункти XV Зимової і Літньої Універсіади та Європейських 

студентських ігор. 

«Ці вагомі досягнення – результат наполегливої праці наших студентів 

та їхніх тренерів. Ми пишаємося вами!» – зазначив голова відокремленого 

підрозділу Спортивної студентської спілки України в Черкаській області, 

ректор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко. 

  
 

https://vycherpno.ck.ua/cherkaskij-natsionalnij-zajnyav-6-mistse-sered-usih-zvo-ukrayini-na-xi
https://vycherpno.ck.ua/cherkaskij-natsionalnij-zajnyav-6-mistse-sered-usih-zvo-ukrayini-na-xi
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14 . Ректор ЧНУ ім. Богдана Хмельницького розповів про нові 

підходи до фінансування закладів вищої освіти [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. –  Режим доступу: https://vycherpno.ck.ua/rektor-chnu-

im-bogdana-hmelnitskogo-rozpoviv-pro-novi-pidhodi-do-finansuvannya-zakladiv-

vishhoyi-osviti-video/. –  Назва з екрану. – 27.09.2019. 

  

Комп’ютеризація освітнього процесу, діджиталізація та оновлення 

сучасних лабораторій. І це ще не весь перелік змін, на які чекали навчальні 

заклади багато років. У студії «ВиЧЕрпно» ректор Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр 

Черевко розповів про нові підходи до фінансування закладів вищої освіти та 

основні досягнення університету. 

Олександр Черевко зазначив: «У Черкаському національному 

університеті імені Богдана Хмельницького уважно слідкують за змінами у 

нових підходах фінансування. Від цього залежить доля всієї освіти і, зокрема, 

вищих освітніх закладів. У більшості ми підтримуємо зміни, які анонсує 

уряд. Такі теми як діджиталізація та комп’ютеризація є дуже важливими для 

покращення освітнього процесу. Якщо говорити про середню школу, то 

очікується пришвидшена реформа нової української школи. Також усіх 

хвилює доля вищих освітніх закладів. Перше, що було анонсовано, – це зміна 

у фінансуванні. Фінансування буде прив’язане до стимулів. Університет 

повинен працювати і надавати якісну освіту». 

Ректор університету підкреслив, що рівень якості освіти можна буде 

визначити за допомогою національних та міжнародних рейтингових 

показників. Так можна буде виявити рівень активності будь-якого науковця, 

а саме: де було опубліковано його роботи та їхню наукову новизну. Саме це 

впливатиме на фінансування вищого освітнього закладу. 

«Добре те, що з приходом нової команди стає відчутно, що 

прискорюється реформа нової української школи, процес удосконалення 

якості освіти і розвиток вищих освітніх закладів», — наголосив Олександр 

Черевко. 

 

15. ЧНУ оголосив акцію до Всесвітнього дня тварин [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://provce.ck.ua/chnu-

oholosyv-aktsiiu-do-vsesvitn-oho-dnia-tvaryn/. – Назва з екрану. – 04.10.2019. 

 

4 жовтня, у Всесвітній день тварин, Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького розпочинає благодійну акцію. 

Ініціатор – благодійний фонд «Life.Життя». 

«У всіх навчальних корпусах буде встановлено скриньки для збору 

благодійної допомоги на потреби безпритульних тварин, які опинилися на 

вулицях міст та сіл Черкащини, – зазначає ректор Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко. – Взагалі, 

Всесвітній день тварин спрямований на привернення уваги людства до прав 

https://vycherpno.ck.ua/rektor-chnu-im-bogdana-hmelnitskogo-rozpoviv-pro-novi-pidhodi-do-finansuvannya-zakladiv-vishhoyi-osviti-video/
https://vycherpno.ck.ua/rektor-chnu-im-bogdana-hmelnitskogo-rozpoviv-pro-novi-pidhodi-do-finansuvannya-zakladiv-vishhoyi-osviti-video/
https://vycherpno.ck.ua/rektor-chnu-im-bogdana-hmelnitskogo-rozpoviv-pro-novi-pidhodi-do-finansuvannya-zakladiv-vishhoyi-osviti-video/
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тварин та їх добробуту. А бути відповідальними і гуманними – це саме те, 

чого ми навчаємо студентів. Ми постійно проводимо благодійні акції, 

збираємо кошти на різні потреби. Цього разу у межах гуманізації ставлення 

до тварин в університеті будуть проведені «уроки доброти». Запрошую всіх 

долучатися до доброї справи!» 

 

16. Студент виборов срібло на Чемпіонаті світу з баскетболу 

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

media/newz/cherkaskyj–stydentvyborow–sriblo–na–chempionati–svitu–z–

basketbolu. – Назва з екрану. – 08.10.2019.   
 

Студент Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Нікіта Руслов у складі Національної Збірної України U23 з 

баскетболу (3х3) на Чемпіонаті світу, який проходив у китайському 

Ланьчжоу, завоював срібну медаль. За інформацією Федерації 

Баскетболу України, у поєдинку з росіянами українці першими провели 

результативну атаку. Щоправда, суперники швидко відповіли, та ще й 

реалізували штрафний. У жорсткій боротьбі росіянам вдалося захопити 

перевагу, змушуючи українців наздоганяти. На екваторі ігрового часу 

перевага росіян уперше зросла до чотирьох очок. Суперники стали частіше 

кидати з-за дуги, тож згодом різниця сягнула шести очок. До останніх секунд 

на майданчику продовжувалася жорстка боротьба. Нашій команді так і не 

вдалося переломити перебіг поєдинку. У підсумку збірна України здобула 

срібні медалі. У вирішальному поєдинку наші спортсмени поступилися 

росіянам – 11:21. 

 

17. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького співпрацюватиме з іспанським 

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

доступу: http://vycherpno.ck.ua/chnu-im-bogdana-hmelnitskogo-pivpratsyuvatime-

z-ispanskim-univers. – Назва з екрану. – 10.10.2019. 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького –

серед переможців конкурсу з міжнародної та академічної мобільності 

програми Erasmus+ (KA 107). Про це повідомляє пресслужба Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. Ініціатор та 

координатор програми – доцент кафедри англійської філології та методики 

навчання англійської мови ННІ іноземних мов Наталія Сливка.  

За умовами проекту, студенти та викладачі ННІ іноземних мов 

матимуть змогу пройти навчання та стажування в університеті Вальядолід 

(Іспанія). Університет Вальядоліда був заснований у 1241-му році. Наразі він 

є одним із провідних закладів вищої освіти Іспанії. Університет пропонує 

понад 100 напрямів навчання, 17 варіантів післядипломної підготовки та 50 

магістерських курсів. Університет Вальядоліда займається активною 

https://dzvin/
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міжнародною діяльністю та співпрацює з понад 500 закладів вищої освіти в 

рамках програми Erasmus+. 

 

18. Викладачі ЧНУ відвідали Міжнародну конференцію Асоціації 

українських германістів [Електронний  ресурс ]. –  Електрон. текст. дані. –  

Режим  доступу:  http://procherk.info/news/7-cherkassy/76270-vikladachi-chnu-

vidvidali-mizhnarodnu-konferentsij. – Назва з екрану. – 11.10.2019. 

 

Делегати від Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького взяли участь у ХХVI Міжнародній науково-практичній 

конференції Асоціації українських германістів «Moderne Germanistikaufder 

SuchenacheinerneuenIdentität: interdisziplinär, interkulturell, international». 

Захід відбувся наприкінці вересня в Прикарпатському національному 

університеті імені Василя Стефаника в Івано-Франківську. Спікерами заходу 

були провідні науковці з Німеччини та Австрії, представники посольств 

згаданих країн та президент Асоціації українських германістів. ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького представляли науковці навчально-наукового інституту 

іноземних мов: координатор Асоціації українських германістів від 

Черкаської області доцент Леся Овсієнко та доцент кафедри німецької 

філології Надія Поліщук. 

На конференції розглядали питання німецької мови та її місце в світі, 

тенденції розвитку та перспективи. На масштабному заході науковці змогли 

поспілкуватися з провідними українськими та закордонними германістами, 

відвідали семінари, воркшопи та взяли участь у роботі секцій. Під час заходу 

було представлено також результати проектів АУГ та відзначено 

переможців. Викладачі кафедри німецької філології вдячні організаторам 

заходу та сподіваються на подальшу плідну співпрацю.  
 

19. Черкаський національний університет імені Богдана  

Хмельницького відзначає 99-річчя [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://viche.ck.ua/item/7217. – Назва з екрану. – 

14.10.2019. 

99 років Богдановому університету відзначили в Черкасах 

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

https://ildana.tv/post/99-rokiv-bogdanovomu-universitetu-vidznachili-v-cherkasah-

video. – Назва з екрану. – 16.10.2019. 

 

14 жовтня українці святкують відразу три знакові події: Свято Покрови 

Божої Матері, День українського козацтва, День захисника України. 

Символічним є те, що саме в цей день Черкаський національний, який носить 

ім’я Богдана Хмельницького, святкує День університету. Заклад вищої освіти 

у цьому навчальному році відзначає свою 99-річницю. З цієї нагоди в 

університеті відбулося урочисте засідання Наглядової ради, концерт та 

посвята першокурсників. 

http://procherk.info/news/7-cherkassy/76270-vikladachi-chnu-vidvidali-mizhnarodnu-konferentsiju-asotsiatsiyi-ukrayinskih-germanistiv
http://procherk.info/news/7-cherkassy/76270-vikladachi-chnu-vidvidali-mizhnarodnu-konferentsiju-asotsiatsiyi-ukrayinskih-germanistiv
http://procherk.info/news/7-cherkassy/76270-vikladachi-chnu-vidvidali-mizhnarodnu-konferentsij
http://procherk.info/news/7-cherkassy/76270-vikladachi-chnu-vidvidali-mizhnarodnu-konferentsij
http://viche.ck.ua/item/7217
https://ildana.tv/post/99-rokiv-bogdanovomu-universitetu-vidznachili-v-cherkasah-video
https://ildana.tv/post/99-rokiv-bogdanovomu-universitetu-vidznachili-v-cherkasah-video
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Участь в урочистостях взяли: голова Наглядової ради університету, 

Президент України у 2005 – 2010 роках Віктор Ющенко; заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ігор Волошин; 

начальник Управління Служби безпеки України в Черкаській області Сергій 

Ходунов; директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Національної 

академії наук України, академік Микола Жулинський; голова ВУТ 

«Просвіта» ім. Т. Шевченка Павло Мовчан; голова правління Черкаського 

обласного об'єднання організацій роботодавців Борис Райков; директор 

державного історико-культурного заповідника «Трипільська культура» 

Владислав Чабанюк; поет, перекладач, політичний діяч Володимир 

Цибулько; директор СТОВ «Агрофірма "Маяк"», заслужений працівник 

сільського господарства України Микола Васильченко; директор ДП 

«Агентство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового 

комплексу» Юрій Маловічко; голова Федерації профспілок Черкаської 

області Петро Шевченко; голова Черкаського обкому Профспілки 

працівників освіти і науки України Ольга Жалдак; настоятель храму Святих 

рівноапостольних Кирила і Мефодія отець Андрій Шиманович, крайовий 

отаман Черкаського крайового товариства Українського козацтва Віталій 

Чепелуха, заступник начальника управління-начальник відділу вищої, 

професійно-технічної освіти та фінансового забезпечення Валентина 

Ткаченко, директор ТРК «Ільдана» Михайло Калініченко, викладачі, 

студенти, гості. 

У святковий для університету день ректор Олександр Черевко 

передовсім згадав тих, хто боронить Україну у зоні бойових дій. Він 

зазначив, що до Дня захисника України підписав наказ про преміювання 12 

студентів Черкаського національного – учасників АТО, шести студентів, 

батьки яких загинули в зоні АТО, та трьох працівників університету, які 

безпосередньо брали участь у бойових діях. 

Від імені університетської громади студенти кафедри військової 

підготовки поклали квіти до монумента «Борцям за волю України». Також 

Олександр Черевко розповів про успіхи університету. За його словами, ЗВО 

посідає високі місця у рейтингах. Такий авторитет університету приносить 

його професорсько-викладацький колектив. А це 75 докторів наук, 

професорів, 330 кандидатів наук, доцентів. Серед викладачів – лауреати 

обласних і всеукраїнських премій у різних галузях, 30 науково-педагогічних 

працівників мають державні нагороди. Студенти університету примножують 

його славу своїми досягненнями – в навчанні, спорті, волонтерській і 

громадській діяльності. 

Ректор подякував Наглядовій раді за сприяння у всіх проектах і 

закликав підтримати університет у питаннях збереження історичної 

спадщини Черкащини. 

З вітальним словом до колективу звернувся голова Наглядової ради 

Черкаського національного університету Віктор Ющенко. Він наголосив, що 
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перемогу нації отримують не зброєю, а духом. І саме у куванні духу він 

бачить місію національного університету. 

Від імені міського голови університетську громаду привітав його 

заступник, випускник ЧНУ Ігор Волошин. Голова Федерації профспілок 

Черкаської області Петро Шевченко, голова обкому Профспілки працівників 

освіти і науки Ольга Жалдак, голова первинної профспілкової організації 

ЧНУ Анатолій Стеценко також адресували колективу слова вітання. 

 З нагоди Дня університету відзначено його працівників медалями, 

подяками й грамотами. Мистецькі дарунки підготували творчі колективи 

університету: вокальний гурт «Мелодія» (художній керівник Лідія 

Зайнчківська), ансамбль народного танцю «Черкащанка» (художній керівник 

Валентин Луценко). Подарунком від ректора університету Олександра 

Черевка та профспілкового комітету університету став виступ 

інструментального ансамблю «Єлисавет-ретро» і вокального жіночого тріо 

«Дежавю» Кіровоградської обласної філармонії (художній керівник Олена 

Фурманова). 

 

20. ЧНУ увійшов до рейтингу найкращих університетів Східної 

Європи і Центральної Азії  [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://vycherpno.ck.ua/chnu-uvijshov-do-rejtingu-najkrashhih-

universitetiv-shidnoyi-yevropi-i-t. – Назва  з екрану. – 15.10.2019; 

 

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького увійшов до 

рейтингу найкращих університетів Східної Європи і Центральної Азії за 

версією британської консалтингової компанії QS. Про це на своій сторінці 

Facebook повідомив ректор університету Олександр Черевко. Всього до 

рейтингу потрапило 20 українських закладів вищої освіти. 

«Те, що ЧНУ у цій двадцятці, не випадковість, а результат системної 

роботи всього колективу. Вітаю, колеги! Працюємо далі!» – пише пан 

Черевко.          

 

21. Команда ЧНУ посіла перше місце на обласній ХVII Універсіаді 

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

https://dzvin.news/komanda-chnu-posila-pershe-mistse-na-oblasniy-khvii-

universiadi/. –  Назва з екрану. –  23.10. 2019.  

 

Студенти Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького успішно виступили в змаганнях з легкоатлетичного кросу в 

залік ХVII Універсіади Черкаської області серед студентів закладів вищої 

освіти. Серед жінок перше місце посіла Тетяна Безшийко, друге місце – 

Вікторія Коваленко, третє – Валентина Михайлик. Серед чоловіків перше 

місце зайняв Денис Пьянков, третє — Денис Снесар. У командному заліку 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

знаходиться на першому місці, другими були студенти Черкаського 

https://vycherpno.ck.ua/chnu-uvijshov-do-rejtingu-najkrashhih-universitetiv-shidnoyi-yevropi-i-t
https://vycherpno.ck.ua/chnu-uvijshov-do-rejtingu-najkrashhih-universitetiv-shidnoyi-yevropi-i-t
https://dzvin.news/komanda-chnu-posila-pershe-mistse-na-oblasniy-khvii-universiadi/
https://dzvin.news/komanda-chnu-posila-pershe-mistse-na-oblasniy-khvii-universiadi/


 
34 

 

інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, треті – студенти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

 22. Український письменник зі США Лев Хмельковський розповів у 

Черкасах про українців за океаном [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2807660-

pismennik-i-gromadskij-diac-ssa-lev-hmelkovskij-u-cerkasah-rozpoviv-pro-

ukrainciv-za-okeanom.html. – Назва з екрану. – 29.10.2019. 

 

У Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького 

днями відбулася зустріч студентів з відомим в Україні та США 

письменником, перекладачем, журналістом, громадським діячем Левом 

(Левком) Хмельковським. 

«У невимушеній атмосфері зустрічі студенти-історики довідалися не 

лише про буремні сторінки біографії пана Левка, а й про спроможність 

вихідців із України адаптуватися у заокеанському житті. На зустрічі 

окреслено плани співпраці представників української діаспори США, 

редакції газети «Свобода» з Черкаським національним університетом імені Б. 

Хмельницького», – йдеться у повідомленні. Зазначається, що Хмельковський 

прибув до Черкас не вперше. Із містом його пов’язує багаторічна праця у 

черкаській обласній пресі, радіомовленні, науково-дослідному інституті 

хімічної промисловості. 

Левко Хмельковський з 1996 року проживає у штаті Нью-Джерсі, 

США. Тривалий час редагує всесвітньо відому україномовну газету 

«Свобода», яка є найстаршою серед інших газет української діаспори. Автор 

понад десяти книг. Останнім часом вийшли друком його переклад із 

польської «Пам’ятки офіціяліста Потоцьких з Тульчина» Антоні 

Хшанщевського, передмову до якої здійснив професор ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького Анатолій Чабан, а також праця «Цвинтар Церви-пам’ятника 

св. Андрія Первозваного у Савт-Бавнд-Бруку, Нью-Джерсі». У цих працях 

висвітлено чимало міст і сіл Черкащини, життя видатних земляків, які 

перебували за кордоном і спочивають вічним сном на цвинтарі у Нью-

Джерсі. 

  

 23. Студент ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олег Данилов завоював 

бронзу чемпіонату світу армрестлінгу серед спортсменів до 21 року 

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

http://cherkassy-sport.com/inshi-vydy/1978-student-chnu-im-b-khmelnytskoho-

oleh-danilov-vyborov-bronzu-chempionatu-svitu-armrestlinhu-sered-sportsmeniv-

do-21-roku.html. – Назва  з екрану. – 8. 11.2019. 

 

У місті Констанція (Румунія) відбулися чемпіонати світу з 

армрестлінгу в чотирьох вікових категоріях та серед осіб з інвалідністю. У 

змаганнях взяли участь і спортсмени з Черкаської області. Кращий 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2807660-pismennik-i-gromadskij-diac-ssa-lev-hmelkovskij-u-cerkasah-rozpoviv-pro-ukrainciv-za-okeanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2807660-pismennik-i-gromadskij-diac-ssa-lev-hmelkovskij-u-cerkasah-rozpoviv-pro-ukrainciv-za-okeanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2807660-pismennik-i-gromadskij-diac-ssa-lev-hmelkovskij-u-cerkasah-rozpoviv-pro-ukrainciv-za-okeanom.html
http://cherkassy-sport.com/inshi-vydy/1978-student-chnu-im-b-khmelnytskoho-oleh-danilov-vyborov-bronzu-chempionatu-svitu-armrestlinhu-sered-sportsmeniv-do-21-roku.html
http://cherkassy-sport.com/inshi-vydy/1978-student-chnu-im-b-khmelnytskoho-oleh-danilov-vyborov-bronzu-chempionatu-svitu-armrestlinhu-sered-sportsmeniv-do-21-roku.html
http://cherkassy-sport.com/inshi-vydy/1978-student-chnu-im-b-khmelnytskoho-oleh-danilov-vyborov-bronzu-chempionatu-svitu-armrestlinhu-sered-sportsmeniv-do-21-roku.html
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результат серед наших земляків показав Олег Данилов, який в змаганні на 

ліву руку серед спортсменів до 21 року завоював бронзову медаль. Тренер 

бронзового призера чемпіонату – Г. Данилов. 

 

24. Дівчина з інвалідністю представить Черкащину на 

Всеукраїнському конкурсі  [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: http://vycherpno.ck.ua/divchina-z-invalidnistyu-predstavit-

cherkashhinu-na-vseukraynsamy-konkursi/. –  Назва з екрану. – 15.11.2019.  

 

У Краматорську з 24 до 29 листопада відбудеться щорічний відкритий 

конкурс для дівчат з інвалідністю «Краса без обмежень – 2019». Серед 

учасників – і черкащанка Наталія Давиденко. Загалом у конкурсі візьмуть 

участь 12 дівчат, які пересуваються на інвалідних візках, віком від 18 до 35 

років, з різних областей України. Наталія Давиденко – учасниця під третім 

номером, яка представлятиме Черкаси. Дівчина закінчила ЧНУ ім. 

Б.Хмельницького за напрямом «Мистецтво». Переможці конкурсу будуть 

визначені за загальною кількістю балів за всі дні проведення конкурсів та 

фінальних хореографічних виходів. 

 

25. У ЧНУ відкрили футбольне поле зі штучним покриттям 

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

https://provce.ck.ua/u-chnu-vidkryly-futbol-ne-pole-zi-shtuchnym-pokryttiam/. –  

Назва з екрану. – 19.11.2019; 

Футбольне поле зі штучним покриттям відкрили в ЧНУ   

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

https://dzvin.media/news/futbolne-pole-zi-shtuchnym-pokryttyam-vidkryly-v-chnu/. – 

Назва з екрану. – 20.11.2019. 

 

У Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького 

відкрили нове сучасне футбольне поле зі штучним покриттям. Таке поле – 

перше в навчальному закладі, – інформують у відділенні НОК у Черкаській 

області. Його будівництво стало можливим завдяки реалізації програми 

співфінансування із державного бюджету та інших джерел для створення 

таких майданчиків. На урочисте відкриття футбольного поля запросили 

голову відділення Національного оліміпйського комітету України в 

Черкаській області Андрія Більду. Він разом із ректором ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького  Олександром Черевком та начальником управління у 

справах сім’ї, молоді та спорту Максимом Зеленським  відкрили поле. 

Андрій Більда відзначив необхідність створення сучасних умов для занять 

спортом для студентів, і те, що таке футбольне поле стане корисним та 

потрібним для розвитку цього виду спорту серед молоді. Від відділення НОК 

України в Черкаській області голова передав університету набір м’ячів. 

   

http://vycherpno.ck.ua/divchina-z-invalidnistyu-predstavit-cherkashhinu-na-vseukraynsamy-konkursi/
http://vycherpno.ck.ua/divchina-z-invalidnistyu-predstavit-cherkashhinu-na-vseukraynsamy-konkursi/
https://provce.ck.ua/u-chnu-vidkryly-futbol-ne-pole-zi-shtuchnym-pokryttiam/
https://dzvin.media/news/futbolne-pole-zi-shtuchnym-pokryttyam-vidkryly-v-chnu/
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26. Ректор ЧНУ імені Богдана Хмельницького про основні аспекти 

відкриття ринку землі: за і проти [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: https://vycherpno.ck.ua/rektor-chnu-imeni-bogdana-

hmelnitskogo-pro-osnovni-aspekti-vidkrittya-rinku-zemli-za-i-proti-video/. – Назва  

з  екрану. – 22.11.20119. 

 

До другого читання буде доопрацьований законопроєкт про обіг 

земель. Зокрема, до нього будуть внесені правки, згідно з якими іноземці та 

іноземні компанії матимуть змогу купувати українську землю лише за 

результатами всеукраїнського референдуму. Для того, щоб волевиявлення 

відбулось, Верховна Рада України розробить і ухвалить окремий закон, який 

чітко встановить види і механізми референдуму. У студії «ВиЧЕрпно» ректор 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

Олександр Черевко висловив своє бачення перспектив відкриття ринку землі 

в Україні. Варто зауважити, що законопроєкт внормує перелік тих, хто зможе 

набувати права власності на землю. Законопроєктом також буде передбачено 

переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки. 

«Це питання дійсно хвилює всіх. У нашій країні діє конституційна 

ринкова економіка і, безумовно, якщо людина має власність, то вона має 

право її продавати. Стратегічно я за таке рішення, тим паче, що закон був 

прийнятий у першому читанні. Проте, якщо зупинитися на цьому, то я 

категорично проти. Закон недовершений і є багато речей, які ми повинні 

обговорити до кінця. Потрібно вибудовувати покроковий план дій, щоб це 

відбулося на користь українського суспільства, фермерів і власників 

земельних паїв», — зауважив Олександр Черевко.  

Наголосимо й на тому, що у законопроєкті прописано, що компанія-

покупець або громадянин повинні перевірятися при реєстрації на предмет 

походження бенефіціарів. Крім того, буде постійний моніторинг власників 

землі. Якщо у межах моніторингу стане відомо, що якийсь росіянин або 

російська компанія стала власником української землі, ділянку конфіскують. 

«По-перше, Росія, як країна агресор, не має права брати у цьому участь. 

По-друге, іноземні власники також певний період не беруть в цьому ніякої 

участі. Треба зробити так, щоб іноземці прийшли до нас через інвестиції», — 

додав Олександр Черевко. 

 

27. У Черкаському національному проведуть турнір серед студентів 

із кіберспорту [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу:   https://vycherpno.ck.ua/u-cherkaskomu-natsionalnomu-provedut-turnir-

sered-studentiv-iz-kibersportu/. – Назва з екрану. –  22.11.2019.  

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

рішенням ІІ Генеральної асамблеї Спортивної студентської спілки України 

від 15.02.2019 визначений базовим для проведення Всеукраїнського 

кіберспортивного турніру серед студентів України «Ukrainian University Open 

https://vycherpno.ck.ua/rektor-chnu-imeni-bogdana-hmelnitskogo-pro-osnovni-aspekti-vidkrittya-rinku-zemli-za-i-proti-video/.%20–
https://vycherpno.ck.ua/rektor-chnu-imeni-bogdana-hmelnitskogo-pro-osnovni-aspekti-vidkrittya-rinku-zemli-za-i-proti-video/.%20–
https://vycherpno.ck.ua/u-cherkaskomu-natsionalnomu-provedut-turnir-sered-studentiv-iz-kibersportu/
https://vycherpno.ck.ua/u-cherkaskomu-natsionalnomu-provedut-turnir-sered-studentiv-iz-kibersportu/
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2019 Winter Cup».Такий турнір вдруге проводиться в Україні.       

Організатори – «Спортивна студентська спілка України» разом із 

Громадською організацією «Федерація «Кіберспорт України» та за 

підтримки Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України. 

Всеукраїнські змагання серед студентів із кіберспорту «Ukrainian 

University Open 2019 Winter Cup», триватимуть із 18 листопада 2019 року по 

10 грудня 2019 року. Фінальна частина змагань відбудеться на базі 

Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. Метою 

проведення Всеукраїнських змагань серед студентів з кіберспорту є 

впровадження інноваційних підходів до розвитку спорту в закладах вищої 

освіти й популяризації новітніх видів спортивних змагань. 

 

29. Допоможи нашим військовим [Електронний ресурс].  – Електрон.  

текст. дані. – Режим доступу: https://dzvin.media/news/dopomozhy-nashym-

vijskovym-studenty-chnu-zibraly-koshty/. – Назва з екрану. – 25.11.2019. 

 

Студенти Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького протягом 12-21 листопада зібрали близько 8 тисяч гривень на 

допомогу учасникам бойових дій. Благодійна акція «Допоможи нашим 

військовим!» ініційована студентською радою. Повідомили у прес-службі 

вишу. Частину зібраних грошей студенти вирішили передати на лікування 

учасника бойових дій, студента-магістранта ННІ економіки і права та 

кафедри військової підготовки ЧНУ Дмитра Котомчанина. 33-річний 

черкаський АТОвець Дмитро Котомчанин, якого у липні 2019 року на 

пішохідному переході біля одного з черкаських магазинів збив автомобіль 

«ВАЗ», понад тиждень знаходився у реанімації. Чоловік уже пережив 

найскладніші операції та п’ять переливань крові.    У зв’язку з подальшими 

ускладненнями (не зросталися кістки в лікті та стегні) йому зробили ще 

декілька операцій. Попереду — процес реабілітації. І зібрані кошти будуть 

для нього посильною допомогою від студентів рідного вишу. До речі, збір 

допомоги для Дмитра Котомчанина триває і навіть невеличка сума, 

відправлена на картку учасника АТО, йому знадобиться. Картка студента — 

5168 7573 7653 3370 (Дмитро Володимирович Котомчанин). 

Решта благодійних пожертвувань передана волонтеру Олексію 

Святенку, засновнику «Патріотичного музею АТО». Олексій Святенко 

організовує ремонт та переоснащення військової техніки, обладнання для 

фронту. Студентська рада на чолі з головою Мар’яною Кусякою вручила 

кошти волонтеру та оглянула музей, де з початку війни на сході України 

зібрано понад сотню експонатів із зони бойових дій. 

 

 

https://dzvin.media/news/dopomozhy-nashym-vijskovym-studenty-chnu-zibraly-koshty/
https://dzvin.media/news/dopomozhy-nashym-vijskovym-studenty-chnu-zibraly-koshty/
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30.  Подивись на все очима клієнта [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/podivis-na-vse-

ochima-kliyenta. – Назва з екрану. – 04.12.2019. 

 

Готуючи майбутніх працівників туристичної галузі, на Черкащині не 

забувають про творчий підхід і розвиток дослідницьких нахилів студентів. 

Багато роблять для підготовки всебічно підготовлених галузі й на кафедрі 

туризму і готельно-ресторанної справи навчально-наукового інституту 

економіки і права Черкаського національного університету. Із 2004 року, 

відколи існує кафедра, навчальний заклад випустив понад 200 фахівців з 

туризму і готельно-ресторанної справи. Усі вони знайшли гідне місце як 

фахівці на підприємствах галузі. 

У навчальному закладі, як пояснила директор центру туризмології і 

екскурсознавства ЧНУ ім. Б. Хмельницького кандидат історичних наук, 

почесний краєзнавець України Олена Костюкова, застосовують різні форми 

освіти і виховання майбутніх спеціалістів. 

Окрім здобуття теоретичних і практичних знань і навичок, тут 

розвивають партнерські зв’язки з управлінням культури і туризму 

облдержадміністрації, обласним центром туризму, краєзнавства і екскурсій, 

туристськими, готельними, оздоровчо-профілактичними підприємствами 

Черкас, Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської, 

Мукачівським державним університетом, Кам’янець-Подільським 

національним університетом імені Івана Огієнка, Уманським національним 

університетом садівництва. 

Не забувають і про творчий підхід до справи, розвиток дослідницьких 

нахилів студентів. Приміром, недавно у присутності краєзнавців і 

журналістів обласного центру юні дослідники розповідали про туристську 

привабливість тих населених пунктів області, звідки вони родом. 

Заглибившись в історію та сьогодення рідних міст і сіл, поспілкувавшись із 

місцевими краєзнавцями, студенти виявили чимало цікавих фактів, які 

привернуть увагу кожного туриста, зроблять рідний край ще привабливішим 

для мандрівників. 

Приміром, другокурсник Дмитро Євсіков докладно вивчив історію 

кожного історичного будинку міста, зробив яскраві фото, зумів розкрити віхи 

становлення в Україні й на своїй малій батьківщині цукрової промисловості. 

Насиченими цікавим дослідницьким матеріалом були й презентації 

інших студентів. Розповідаючи про пам’ятки свого краю, вони не оминули 

увагою «Золоту підкову Черкащини» — проєкт, втілений за допомогою 

державної програми, біля джерел якої стояв нинішній ректор Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко. Свого 

часу проєкт задумували не лише щоб зберегти духовну спадщину 

Черкащини, а й одержати економічні результати від туризму, розвинути 

інфраструктуру області. 
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31. У ЧНУ стартував фінал Всеукраїнського кіберспортивного 

турніру серед студентів України [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://vycherpno.ck.ua/u-chnu-startuvav-final-

vseukrayinskogo-kibersportivnogo-turniru-sered-studentiv-ukrayini. – Назва  з  

екрану. – 09.12.2019. 

 

Сьогодні, 9 грудня, у Черкаському національному університеті імені 

Богдана Хмельницького стартував фінал Всеукраїнського кіберспортивного 

турніру серед студентів України «Ukrainian University Open 2019 Winter Cup» 

з Dota 2 та CS:GO. Цьогоріч за звання переможця та призовий фонд у розмірі 

50-ти тисяч гривень змагатимуться чотири команди-фіналісти, а саме: NAU – 

Національний авіаційний університет (CS:GO), XNYRE – Харківський 

національний університет радіоелектроніки (CS:GO), NAU – Національний 

авіаційний університет (Dota 2) та BSQ – Київський національний 

торговельно-економічний університет (Dota 2).   

«Хочу привітати всіх учасників і побажати перемоги. Всього у 

змаганнях брали участь 86 команд, але до фіналу потрапили лише чотири. 

Приємно, що саме Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького приймає фінальну частину змагань, які дозволяють 

популяризувати кіберспорт», – сказав у вітальному слові ректор 

університету Олександр Черевко. 

Зі свого боку міський голова Черкас Анатолій Бондаренко підкреслив, 

що завдяки проведенню таких змагань про місто дізнаються на 

всеукраїнському рівні. «Сьогодні наша країна розвивається і йде у ногу з 

часом. Надзвичайно приємно, що Черкаси стали другим містом, яке приймає 

такий масштабний турнір. Такі змагання необхідні для того, щоб місто 

розвивалося», — зазначив він.  

 

32. Буккросинг-клуб «Freebook» зібрав черкасців на літературну 

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

http://procherk.info/tabloid/99-cherkassy-news/78179-bukkrosing-klub-freebook-

zibrav-cherkastsiv-na-literaturnu-vechirku. – Назва з екрану. – 24.12.2019. 

 

Справжнє сімейне свято для містян влаштувала команда Буккросинг-

клубу «Freebook» напередодні Дня Святого Миколая. На книжковій вечірці 

«Новорічні дива з Freebook» студенти-видавці разом з гостями перевіряли 

свої знання сучасних художніх творів українських авторів, насолоджувалися 

яскравою лірикою черкаських поетів, обмінювалися книгами, «сушили» 

світлини та робили нові у фотозоні з чарівними квітами від творчого проекту 

Лариси Горбенко ~De Lari~, а також збирали кошти на благодійність. 

На кілька годин завдяки буккросерам освітній простір AmbrosHUB 

перетворився на творчий. На сцені проходили книжкові конкурси, а також всі 

охочі могли перевірити свої знання сучасних авторів, пройшовши  

літературні тести. Неабияке захоплення викликав поетичний поєдинок між 

http://vycherpno.ck.ua/u-chnu-startuvav-final-vseukrayinskogo-kibersportivnogo-turniru-sered-studentiv-ukrayini
http://vycherpno.ck.ua/u-chnu-startuvav-final-vseukrayinskogo-kibersportivnogo-turniru-sered-studentiv-ukrayini
http://procherk.info/tabloid/99-cherkassy-news/78179-bukkrosing-klub-freebook-zibrav-cherkastsiv-na-literaturnu-vechirku
http://procherk.info/tabloid/99-cherkassy-news/78179-bukkrosing-klub-freebook-zibrav-cherkastsiv-na-literaturnu-vechirku
http://procherk.info/tabloid/99-cherkassy-news/78179-bukkrosing-klub-freebook-zibrav-cherkastsiv-na-literaturnu-vechirku
http://procherk.info/tabloid/99-cherkassy-news/78179-bukkrosing-klub-freebook-zibrav-cherkastsiv-na-literaturnu-vechirku
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Ганною Клименко-Синьоок, викладачкою кафедри української літератури та 

компаративістики, відомою в поетичних колах  Черкащини та за її межами, й 

популярним серед молоді поетом-романтиком, ведучим програми «Перший 

зранку» на Українському радіо Рось Олексієм Юріним. Маленьких 

книголюбів, які завітали на передноворічну вечірку, навчала творити обереги 

народна майстриня Вікторія Дорошенко. Для любителів фото також 

знайшлася розвага. Усі охочі могли переглянути світлини конкурсу 

«Фотосушка-2019», де учасники поділилися своїми фантазіями про зимове 

читання. 

«Клуб уже не вперше проводить фотосушку на різні теми, адже суть 

конкурсу дуже близька до  ідеї самого буккросингу – вільний обмін книгами, 

а фотолюбителі діляться світлинами, – розповіла організаторка заходу та 

ідейна натхненниця клубу, викладачка кафедри видавничої справи, 

редагування і теорії інформації Людмила Солодка. –  Цьогоріч ми визначали 

переможців у трьох номінаціях: краще фото Instagram, Facebook та 

найпопулярніша світлина, за яку проголосували безпосередньо на вечірці». 

Переможцями стали студентка 1-ВБ курсу Ліна Костенко, черкасець 

Руслан Горошко та  учні 2-І класу Черкаської спеціалізованої школи № 3 

Саша Полін та Зореслав Солодкий. Вони отримали сертифікати та призи від 

спонсорів. 

Новорічним настроєм усіх присутніх заряджали яскрава команда 

 Вокального квартету ЧНУ ім. Б. Хмельницького та студентка 1-А курсу, 

Орина Шевцова. 

Під час вечірки студенти-видавці зробили добру справу.  Було 

організовано безпрограшну лотерею. Виручені кошти передали на лікування 

онкохворих діток. Свої  лоти запропонували заклади й організації міста: 

«Піца на дровах», кафе «Freshline», «Hello burger», «Майстерня пончиків», 

«Fika», студія краси та перманентного макіяжу Яніни Погорілої, «Reed’s 

events»,  «Молодіжне інформаційне агентство» гуртка «Юні кореспонденти» 

ЦДЮТ. 
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Наукові форуми на базі ЧНУ ім. Б.Хмельницького 

 
 

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти , 

соціальної роботи і мистецтва 

 

1.  Міжнародна конференція «Формування професійної компетентності    

сучасного фахівця в умовах Євро інтеграції», 4–6 липня 2019 р. 

 

2.  Сертифікований науково-практичний семінар з елементами тренінгу   

«Педагогічні технології інклюзивного навчання», 6 листопада. 

 

3.   Всеукраїнська конференція « Підготовка фахівців в умовах імплементації 

концептуальних засад розвитку педагогічної освіти в Україні» (присвячена 

100-річчю з дня народження Василя Сухомлинського), 15 листопада. 

 

4. IV Всеукраїнські  педагогічні читання  «Професійна успішність 

педагогічного працівника як основа менеджменту якості освітнього 

процесу», 21–22 листопада 2019 р.  

 

 

 Навчально-науковий інститут економіки і права 

 

1. Міжнародна конференція «Соціально–економічні наслідки участі  

постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції», 3–4 жовтня 

2019 р.  

   

2. Міжкафедральний семінар «Імплементація досвіду  реформування 

державної служби в країнах ЄС у вітчизняну практику» (ННІ економіки і 

права, кафедра державної служби, публічного адміністрування та політології,  

ННІ міжнародних відносин, історії та філософії,  кафедра всесвітньої історії 

та міжнародних відносин), 30 жовтня 2019 р. 

 

3.    II Всеукраїнська Інтернет-конференція «Підприємництво  у сфері послуг: 

реалії сьогодення і перспективи», 15 листопада. 

 

 

Навчально-науковий інститут іноземних мов 

 

Міжнародний семінар «EU Cross-Border  Cooperation activities and Governance 

of  its Eastern  Neighbourhood», 22 листопада.  
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Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, 

історії та філософії 

 

1.  Всеукраїнська конференція «Українська козацька держава: витоки та 

шляхи історичного розвитку»(із нагоди 370-ї річниці утворення української 

козацької держави), 18–19 вересня. 

 

2.   Регіональний круглий стіл «Передвоєнна політична криза 1939 року і 

початок Другої світової війни», 27 вересня.  

 

3. Всеукраїнська конференція «Візуальність в естетичних практиках: 

український вимір», 25 жовтня. 

 

4.  Другий Черкаський історіографічний симпозіум  «Історіографія як 

інтелектуальний  простір міжнародного діалогу: випадок Центрально-Східної 

Європи», 29–30 жовтня. 

 

5. IX історико–краєзнавча конференція «Черкащина в контексті історії 

України», присвячена 30-річчю Черкаської обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України, 20 листопада.   

 

6.    Круглий  стіл «Філософія в системі освіти: зарубіжний та вітчизняний 

досвід»,  20 листопада. 

 

7.   Круглий стіл «Голодомор – це геноцид українського народу», 22 

листопада. 

  

8.    Міжкафедральний науково-теоретичний семінар «Методологічні засади 

регіональної історії», 6 грудня.     

 

 

Навчально-науковий інститут української філології 

та соціальних комунікацій 

 

1.   Круглий стіл « Innovative language methods», 24–25 вересня.  

 

2.  Дискусійна панель «Видавничий бізнес:  регіональний та національний 

виміри», 11 жовтня. 

 

3. Всеукраїнський  науково-практичний круглий стіл «Мовне обличчя 

України», 1 листопада. 

  

4.    Семінар із ділової української мови для державних службовців, грудень. 
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Навчально-науковий інститут  фізичної культури, 

спорту і здоров’я 

 

 Всеукраїнський круглий стіл  присвячений 50-річчю науково-

педагогічної діяльності Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора 

біологічних наук, професора Лизогуба Володимира Сергійовича, 25 вересня 

2019 р. 

 

Психологічний факультет 

 

1.  Всеукраїнська конференція «Авторська школа Академіка НАПН України 

Т. С. Яценко. Глибинна  психокорекція – основа професійного становлення   

психолога-практика», 3–8 липня. 

 

2.  Міжнародна конференція «Сучасні методи та практичне застосування     

Транзакційного аналізу», 4–6 липня. 

 

3.   Всеукраїнський семінар-практикум з глибинної психокорекції, 24–25 

жовтня.  

 

 

Кафедра фундаментальної медицини 

 

1.  Круглий стіл «Підготовка кадрів для системи охорони здоров’я в умовах 

медичної реформи», 12 липня. 

 

2.  Всеукраїнська наукова конференція  з міжнародною участю  «Актуальні 

питання біології та медицини», 15 липня. 

 

3.  Всеукраїнська конференція «Нова українська школа та здоров’я дитини, 

31 жовтня. 

 

 

 

Студентські конференції 

 

IX форум молодих працівників Черкащини, 2 жовтня. 
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СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 
 

АТО                              – Антитерористична операція 
АУГ                               – Асоціація українських германістів 

в. о.                                – виконуючий обов’язки 

ГК                                  – галузевий коефіцієнт 

ДП                                 – дочірне підприємство 

ЄДЕБО                          – Єдина державна електронна база з питань освіти 

ЄС                                  – Європейський Союз  

ЗВО                               – заклад вищої освіти 

ім.                                  – імені   

МОН                             – Міністерство освіти і науки 

НАМНУ                       – Національна  академія медичних наук України 

НАПН                           – Національна академія педагогічних наук 

ННІ                               – Навчально-науковий інститут   

НОК                              – Національний олімпійський комітет 

НСЖУ                          – Національна спілка журналістів України 

ОСББ                             – Об’єднання  співвласників багатоквартирного будинку 

ПЦУ                              – Православна церква України 

РК                                  – регіональний коефіцієнт  

С., с.                              – сторінка 

СК                                 – сільський коефіцієнт 

СК                                 – спортивний клуб 

СРСР                             – Союз Радянських  Соціалістичних Республік 

СТОВ         – Сільськогосподарське товариство з обмеженою  відповідальністю 

США                             –  Сполучені  Штати Америки 

ТРК                               – телерадіокомпанія 

ФОТІУС                    – факультет обчислювальної  техніки інтелектуальних та     

управляючих систем 

ц. р                                –  цей рік   

ЦДЮТ                          – Центр дитячої та юнацької творчості 

ЧНУ                              – Черкаський  нціональний уіверситет 
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