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ПЕРЕДМОВА 
 

Наукова бібліотека пропонує читачам чергове число прес-

моніторингового збірника «Відгомін: імідж Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького в інформаційному просторі». 

Його мета полягає в оперативному інформуванні співробітників та студентів 

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

утвердженню належного реноме нашої alma mater в освітній спільноті. 

Подана у запропонованому збірнику інформація згрупована за хронологічно-

галузевим принципом і охоплює період від січня до червня  2020 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. Марцинюк І. Нові експонати музею Василя Симоненка / 
І. Марцинюк // Черкаський край. – 2020. – 1січня. – С. 3. 
 

Автор статті нагадує, що восьмого січня цього року витязю молодої 

української поезії, поету-шістдесятнику і журналісту Василю Симоненку 

виповнилося би 85 років.  Традиційний Симоненківський тиждень  триватиме 

з 8 до 15 січня.    
Музейна кімната «Робочий кабінет Василя Симоненка» за останній рік 

поповнилася новими експонатами. Серед них – неопубліковане фото 

Симоненка з друзями. Лауреати щорічної всеукраїнської літературної премії 

імені Василя Симоненка за 2019 рік Людмила Тараненко та Сергій  

Сіваченко подарували музею свої збірки поезій, які визнані переможцями.               

Також експозицію музею поповнило кишенькове видання поезій Василя 

Симоненка «Україно, ти моя молитва», яку впорядкував професор ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького Василь Пахаренко. 
У рамках Симоненківського тижня музей запропонує оновлену 

екскурсію «Я воскрес, щоб з вами жити». 
[На фото – музейна кімната;  фото Василя Симоненка з друзями]. 

 
 

2. Двоє учнів та студентів отримали стипендії від Президента 

України // Акцент. – 2020. – 1 січня. – С. 3. 
 

У статті йде мова про те, що студентки ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

Галина Корнієнко та Валентина Семенота наприкінці минулого 2019 року 
перемогли в Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської і 

студентської молоді імені Т. Г. Шевченка. Протягом року студентки 

отримуватимуть стипендію Президента України. 
 
 

 3. Нікітенко Л. Сила тяжіння / Л. Нікітенко // Україна молода. – 2020. – 
3–4 січня. – С. 3. 
 

Стаття знайомить читача з Яковом  Йосиповичем Тарнавським. За  

останні три роки 82–річний конструктор Яків Тарнавський, який працює у 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького, спільно зі своїми студентами-старшокурсниками 

створив 37 пристроїв для вивчення фізики. Також Яків Тарнавський став 

ініціатором  відкриття лабораторії приладів експериментальної фізики у 

Навчально-науковому інституті інформаційних та освітніх технологій. Усі 

створені пристрої можна побачити на виставці в цій лабораторії. 
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За словами Юрія Ляшенка,  директора Навчально-наукового інституту 

інформаційних та освітніх технологій ЧНУ, Яків Тарнавський бере ідеї з 

інтернету і знаходить можливість їх реалізувати, а створені ним прилади 

допомагають урізноманітнювати навчальний процес, зокрема заняття для 

студентів. Загалом, це цікавий, незвичайний формат, що дозволяє закріпити 

знання на практиці. 
[На фото – Я. Тарнавський]. 

 
 

4. Стригун Ю. Яків Тарнавський повернувся в Україну з Німеччини / 
Ю. Стригун // Вечірні Черкаси. – 2020. – 15 січня. – С. 9. 
 

Дана стаття знайомить читача з Яковом  Йосиповичем Тарнавським, 
котрий працює лаборантом технічного моделювання в ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького. За останні три роки Яків Йосипович спільно зі своїми 

студентами створив 37 пристроїв для вивчення фізики. Частина  пристроїв 

виготовлена за прикладами з інтернету, частина –  за кресленнями студентів. 

Нині їх використовують у навчанні.  
Автор статті коротко знайомить читача з життєвим шляхом  

конструктора, його винаходами. Ще з дитинства Яків Тарнавський полюбляв 

точні науки, займався спортом, а згодом вступив на факультет фізичного 

виховання. Після травмування на змаганнях Яків Тарнавський отримав 

диплом фізика в цьому ж інституті і залишився працювати на кафедрі фізики. 

У 2009 році конструктор повертається в Україну з Німеччини, де прожив 

декілька років, але так і не прижився.  
Тогочасний ректор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Анатолій Кузьмінський 

відразу запропонував посаду Якову Йосиповичу, на якій він донині і працює. 
Яків Йосипович Тарнавський говорить, що не може просто сидіти 

вдома, він має щось робити. 
[На фото – Я. Тарнавський]. 

 
 

5. Для студентів-медиків ЧНУ ім. Б. Хмельницького відкрили два 

нові навчальні приміщення // Вечірні Черкаси. – 2020. – 8 січня. – С. 3. 
 

У газеті подано коротку інформацію про те, що для студентів-медиків 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького відкрили два нові навчальні приміщення – смарт-
аудиторію та мультимедійну лабораторію « DESTIN». Останню обладнано в 

межах реалізації кафедрою журналістики, реклами та PR-технологій 

грантового проєкту «Erazmus+», що має назву «DESTIN» і спрямований на 

вдосконалення журналістської освіти в Україні.  
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6. ЧНУ в 2019: зросли рейтингові позиції, покращилися кадровий 

потенціал та матеріально технічна база // Наш національний. – 2020. – 
січень. – С. 1–8. 
     

 Перший номер газети за 2020 рік присвячено щорічному звіту ректора 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького.  
Ректор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко щороку згідно з 

умовами контракту з Міністерством освіти і науки України звітує про роботу. 

Це підсумки спільної праці всієї університетської громади задля розвитку 

ЗВО. Повна версія звіту ректора розміщується на сайті університету.  У 

першому номері університетської газети висвітлюються основні  положення  

звіту ректора: рейтингові позиції університету, кадрова політика, динаміка  

чисельності контингенту здобувачів вищої освіти, навчання іноземних 

студентів, участь у міжнародних грантових проєктах, наукові традиції 

університету. Велика увага у звіті приділяється студентському 

самоврядуванню, інформаційній та іміджевій діяльності університету, 
виставковій та презентаційній діяльності, діяльності наукової бібліотеки 

ім. М. Максимовича. Також ректор звернув увагу на поліпшення 

матеріально-технічної бази університету.  
Ознайомившись з матеріалом  статті, слід зазначити, що в університеті 

зберігається орієнтація на якість науково-педагогічного складу. Ефективності 

роботи університету сприяють навчально-допоміжний персонал, а також 

адміністративно-господарські підрозділи, посади яких укомплектовано 

фахівцями з відповідною освітою та досвідом практичної роботи. У кінці 

свого звіту ректор подякував всьому колективу університету за спільну 

працю. 
 
 
7. Соколовська Л.  Шкляр: «Я сказав би Василю Симоненку: Будь 

обережний, бо сьогодні тебе так само можуть убити за мову» / Л. Соко-
ловська  // Черкаський край. – 2020. – 15 січня. – С. 6. 
 

У статті йде мова про знакову подію, яка відбулася в обласній 

філармонії нашого міста. Вечір пам’яті, присвячений дню народження 

Василя Симоненка, зібрав повний зал. 
Про своє усвідомлене знайомство з творчістю поета поділився  

заступник голови обласної ради А. Сегеда, котрий, навчаючись в ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, займався у літературному гуртку. 
На вечорі було вручено одну з найпрестижніших в Україні 

літературних премій: імені Василя Симоненка. Голова обласної організації  
НСПУ, професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Володимир Поліщук подякував 

всім тим,  хто дбає про зміцнення престижу премії. У першій номінації за 

кращу першу поетичну збірку переміг Ігор Мітров із збіркою «Голландський 
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кут». У номінації за кращий художній твір лауреатом визнано Василя 

Шкляра  за роман « Троща». 
Гістьми Черкас у Симоненківські дні були Анатолій Паламаренко –

артист, Герой України; Василь Нечема – лірник, кобзар; голова НСПУ 

Михайло Сидоржевський. 
 
 

8. Кирей Р. Іван Фізер став народним художником України / 

Р. Кирей // Урядовий кур’єр. – 2020. – 25 січня . – С. 12.  
 

Автор статті коротко знайомить читача з Іваном Фізером, котрому з 

нагоди Дня Соборності України присвоєно звання «Народний художник 

України». 
Художнику належить понад 1000 творчих робіт. Він майстер у всьому – в 

пластиці й графіці, малярстві й сницарстві. Серед найвідоміших творів варто 

згадати  «Господар гір», «Покіс», «Ватра», «Оранта», «Велет-гора», «Данило 

Нарбут», «Пересторог», «Пращур». Іван Фізер наполегливо навчає молодь, веде 

просвітницьку та організаторську роботу – він доцент кафедри образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ ім. Б. Хмельницького, голова 

Черкаської обласної організації Національної спілки художників України. 
[На фото – І. Фізер]. 

 
 

9. Іван Фізер став народним художником України // Черкаський 

край. – 2020. – 29 січня. – С. 16. 
 

Газетний матеріал повідомляє, що з нагоди Дня Соборності України 

художнику Івану Фізеру присвоєно звання «Народний художник України». 

Указ про це з’явився на сайті офіційного інтернет-представництва 

Президента України. 
Слід зазначити, що видатний художник Іван Фізер наполегливо 

займається навчанням молоді, просвітницькою та організаторською 

роботою – він доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва ЧНУ ім. Б. Хмельницького, голова Черкаської обласної організації 

Національної спілки художників України. 
[На фото –І. Фізер]. 

 
 

10. Лісова Л. Виші отримають потужну мотивацію / Л. Лісова // 

Голос України. – 2020. – 31 січня. – С. 4. 
 

Текст статті надає цінну інформацію щодо чергового етапу 

реформування вищої освіти. Зокрема, у Міністерстві освіти і науки планують 

змінити підхід до розподілу коштів на фінансування вищих навчальних 
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закладів загалом, надання їм управлінської автономії, утворити нові 

наглядові органи, надати іншого змісту освітнім програмам, оновити правила 

роботи з ректорами ЗВО. Про мету і завдання реформи спілкувався у 

Черкасах із науково-педагогічним та студентським загалом 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького та ЧДТУ заступник міністра освіти і науки 

України Єгор Стадний. 
[На фото – Є. Стадний; О. Черевко]. 

 
 

11.  Голиш Г. Син Карпат / Г. Голиш // Освіта. – 2020. – 2–5 лютого. – 
С. 7.  
 

Автор розлогого нарису, директор наукової бібліотеки 

ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. Хмельницького, знайомить читача з 

життєвим і творчим шляхом художника Івана Фізера, який є ще й очільником 

Черкаської обласної організації НСХУ та відомим освітянином. 
Днями за унікальні творчі заслуги з нагоди Дня Соборності України  І. 

Фізеру присвоєно почесне звання «Народний художник України». 
Первісток у багатодітній родині з дитячих літ проявляв інтерес до 

мистецтва, був залучений у шкільний гурток дереворізьблення. А перший 

учитель образотворчого мистецтва І. І. Гучкович спонукав Івана Фізера до 

набуття фахової художньої освіти. Тож по закінченню школи він розпочав 

навчання в Ужгородському училищі декоративно-прикладного мистецтва, де 

йому дуже пощастило з учителями: він навчався у народного художника й 

Шевченківського лауреата В. І. Свиди, брав уроки у народного 

художника Ф. Ф. Манайла. 
У 1980 р. І. Фізер прибув на роботу до Черкас, де упродовж 16 років  

працював художником декоративно-прикладного мистецтва черкаського 

художнього комбінату. Його побратимами по творчому цеху були 

М. Теліженко, В. Крючков, О. Костогриз, І. Лавріненко. 
Г. Голиш зазначає, що свою багатогранну творчу працю художник 

поєднує з викладанням на кафедрі декоративно-прикладного мистецтва ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, написанням навчальних посібників. У активі І. Фізера 

17 персональних виставок та участь у понад 100 міжнародних та 

всеукраїнських виставках. 
Народний художник перебуває в розквіті творчих сил, сповнений 

новими планами і задумами. Тож автор статті приєднується до вітання 

Майстра з приводу присвоєння високого звання. 
[На фото – скульптури І. Фізера]. 
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12. Черкаські легкоатлети вибороли 5 нагород у чемпіонаті України 

з легкої атлетики // Вечірні Черкаси. – 2020. – 5 лютого. – С. 5. 
 

Редакційний матеріал повідомляє про те, що в Сумах відбувся 

чемпіонат країни з легкої атлетики серед дорослих у приміщенні. Доволі 

високий результат показали  спортсмени збірної команди Черкаської області. 
Перше місце черкащани вибороли в змішаній естафеті 4 на 400 метрів.  
Чемпіонські звання вибороли: викладач ЧНУ ім. Б. Хмельницького Денис 

Нечипоренко, студентка ЧНУ Тетяна Безшийко та Голубович Ростислав і 

Ніколенко Вікторія. 
 
  

13. У Холодному Яру розквітли підсніжники // 7днів.Черкаси. – 2020. – 
26 лютого. – С.4. 
 

Короткий редакційний матеріал повідомляє про те, що, аби не 

допустити знищення та зберегти червонокнижний підсніжник, разом з 

лісівниками його пильнують студенти ЧНУ ім. Б. Хмельницького під 

керівництвом  директора Навчально-наукового інституту природничих та 

аграрних наук ЧНУ Максима Гаврилюка. 
 
 

14. Голиш Г. Пам’яті Сергія Носаня / Г. Голиш // Черкаський край. – 
2020. – 26 лютого. – С.16. 
 

Свою статтю директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького присвячує пам’яті Сергія Носаня. У всесвіті 

літературного слова Сергій Лукович Носань залишив слід як автор 

високохудожніх творів у царинах прози, поезії і драматургії. Він став 

автором дитячих творів, сказав своє вагоме слово в іронічній прозі. Сергій 

Носань був неперевершеним публіцистом та тележурналістом. Він був 

знаний як щирий друг книгозбірень та інших культурно-освітніх закладів 

краю. 
Автор статті висловлює щире сподівання, що в обласному центрі, де 

він творив і спочив, з’явиться вулиця його імені. 
[На фото – С. Л. Носань]. 
 
 
15. Лісова Л. Підсніжники випередили час / Л. Лісова // Голос України. – 

2020. – 27 лютого. – С. 11. 
 
Коротка замітка авторки статті повідомляє про те, що через аномально 

теплу зиму червонокнижні підсніжники розквітли в лісовому урочищі 

Холодний Яр, що на Чигиринщині, на місяць раніше. Охороняють унікальні 
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первоцвіти від набігів браконьєрів студенти-екологи та біологи 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького. 
 
 

16. Роговська Т. Одним – добре,іншим – головний біль / Т. Роговська // 
Вечірні Черкаси. – 2020. – 11 березня. – С. 3.     
 

Текст надає цінну інформацію щодо запровадження мінімальної ціни 

контрактного навчання для спеціальностей, які є найбільш популярними 

серед контрактників. Тож перший проректор ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

Василь Мойсієнко, ректор ЧДТУ Олег Григор, т. в. о. директора 

департаменту освіти й науки Черкаської ОДА Валерій Данилевський та 

директорка ТОВ «Консалтингове агентство «Персонал» Ірина Кіркіна 

висловлюють своє бачення стосовно орієнтовної вартості навчання та 

затребуваності спеціальностей. 
[На фото – В. Данилевський; І. Кіркіна; О. Григор; В. Мойсієнко]. 

 
 

17. У Черкасах створили команду з регбі–7 // Вечірні Черкаси. – 
2020. – 18 березня. – С. 7. 

У Черкасах створили команду з регбі–7 // Акцент. – 2020. – 
18 березня. – С. 7. 
 

Редакційний матеріал повідомляє про те, що  на базі муніципального 

спортивного клубу «Дніпро» діятиме команда, яка представлятиме Черкаси у 

чемпіонаті України з регбі–7. До складу команди входять спортсмени із 

Сміли та Черкас, які навчаються в ЧНУ ім. Б. Хмельницького. 
 
 

18. Випускник черкаського вишу бореться з коронавірусом в Європі // 
7 днів. – Вечірні Черкаси. – 2020. – 25 березня. – С. 13. 
 

Редакційний матеріал повідомляє про те, що випускник-біолог 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, доктор 

медичних наук Руслан Саламатін нині задіяний в ідентифікації зразків вірусу 
SARS-COV-2 у Польщі. Приклад Руслана Саламатіна свідчить про рівень 

базової підготовки біологів у ЧНУ та визнання наших випускників за 

кордоном. 
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19. «Глобальне потепління – це не міф»: черкаський науковець 

прогнозує посуху і скорочення чисельності тварин на Черкащині // 
Акцент. – 2020. – 8 квітня. – С. 4. 
 

Газетна рубрика «Погодні примхи» доносить до читача думку 

директора ННІ природничих та аграрних наук ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

Максима Гаврилюка стосовно тривалого зменшення кількості опадів в 

Україні. Це призведе до скорочення чисельності багатьох  птахів і тварин. Як 

зазначив Максим Гаврилюк, зміна клімату – проблема глобальна. Тому треба 

не розорювати степові ділянки, не вирубувати старі ліси, не створювати 

каскаду ставків на річках, не здійснювати меліорацію боліт – адже все це 

негативно впливає на клімат. 
 
 

20. Туманова М., Стригун Ю. Руслан Саламатін із Монастирища 

досліджує коронавірус у Варшаві / М. Туманова, Ю. Стригун // Вечірні 

Черкаси. – 2020. – 29 квітня. – С. 10. 
 

Газетна рубрика «Знай наших» повідомляє про те, що колишній 

випускник ЧНУ ім. Б. Хмельницького, а нині викладач Варшавського 

медичного університету та експерт Національного інституту громадського 

здоров’я, Руслан Саламатін допомагає Польщі проводити дослідження 

зразків на коронавірус і виявляє хворих пацієнтів.  
Вчений припускає, що вакцину знайдуть за пів року: «Все вказує на 

потужну мобілізацію науковців усього світу, тому є надія, що десь за три 

місяці вакцина буде». 
 
 

21. Калиновська Т. Журналісти Важливі / Т. Калиновська // Черкаський 

край. – 2020. – 10 червня. – С. 4.  
 

Головний редактор газети Черкаський край Т. Калиновська свою 

статтю присвятила відзначенню Дня журналіста в Україні. До дня свята  

чимало черкаських медійників отримали заслужені відзнаки  та  визнання. 
В статті також повідомляється про те, що у номінації «Журналісти про 

журналістику» за серію актуальних публікацій про удосконалення діяльності 

ЗМІ, підвищення престижу журналістської професії, утвердження свободи 

слова Премію «Прометей-2020» отримав Григорій Голиш, директор наукової 

бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ, член НСЖУ. Його книга «Пером 

публіциста: вибрані нариси,  статті, інтерв’ю» була високо оцінена. 
[На фото – учасники святкування Дня журналіста; переможці 

номінацій].  
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22. Присяжнюк Ю. Свобода або Славна Смерть: правда холодноярців / 
Ю. Присяжнюк // Черкаський край. – 2020. – 24 червня. – С. 4. 
 

Стаття професора ЧНУ ім. Б. Хмельницького, радника гетьмана 

українського козацтва Юрія Присяжнюка присвячена ювілею Української 

революції 1917–1921 років. 
Автор статті зазначає, що роман В. Шкляра «Залишенець. Чорний 

ворон» значно пожвавив інтерес громадськості до цієї сторінки історії. Ще 

відчутнішу роль у її популяризації відіграє екранізація твору В. Шкляра 

режисером Т. Ткаченком. Стрічка покликана повернути історичну пам’ять, 

яку спотворили російські пропагандисти. Зусиллями літераторів, кіномитців, 

науковців, громадських діячів, одна з найдраматичніших і найбільш 

замовчуваних сторінок модерної історії повертається в національну пам'ять 

українців. Нині, відроджуючи славу козаків Холодного Яру, найменування 

«Холодний Яр» із честю носять бійці 93-ї окремої механізованої бригади 

Збройних сил україни. 
[На фото – символи воїнів Холодного Яру]. 

 
 

23. Скільки коштуватиме навчання в черкаських університетах? // 
7днів. Черкаси. – 2020. – 24 червня. – С.4. 
 

Редакційний матеріал повідомляє про те, що Міністерство освіти і 

науки України опублікувало ціни на контрактне навчання у 2020/2021 
навчальних роках. Відповідно до розрахунків МОН, вартість контракту в 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького складатиме майже 14 400 гривень за рік. Це 

розцінки на молодшого бакалавра. Бакалавр коштуватиме майже 16 тисяч 

гривень, а магістр трохи більше 20 700 гривень. Що ж стосується ЧДТУ, то 

тут ціни трохи нижчі. 
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На сайтах мережі Інтернет 
 

1. 82-річний викладач з фізики сконструював 37 приладів для 

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

доступу: https://twnews.es/ua-news/82-richnii-vikladach-z-fiziki-skonstruiuvav-
37-priladiv-dlia-universitetu-detal. – Назва з екрану. – 03.01.2020. 
 

Яків Тарнавський, який працює в Черкаському національному 

університеті імені Богдана Хмельницького, разом із студентами створив 37 
приладів для вивчення фізики. Викладач також ініціював відкриття 

лабораторії приладів експериментальної фізики при ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького. 
– Споглядаючи створені прилади, згадую Центр науки «Коперник» у 

Варшаві і скажу, що наші прилади за якістю не гірші від польських. Дякую 

Якову Йосиповичу, який хоч і намагався побудувати своє життя й кар’єру за 

кордоном, зрештою залишився в рідній країні та в ЧНУ, – розповів проректор 

університету Василь Мойсієнко. 
Серед пристроїв, які представлені в аудиторії, відвідувачі можуть 

побачити дію магнітного поля на струм, взаємодію паралельних струмів, 

вихрові струми, молекулярне притягання, коливання зв’язаних систем, 

подвійний маятник та багато іншого. Викладачу вручили нагороду за його 

вклад в розвиток навчання. В університеті заявляють, що ідеї для винаходів 

82-річний викладач бере з інтернету та втілює в життя. Прилади тепер 

серйозно покращать якість навчання для студентів. 
 
 

2. Черкаський кікбоксер – у десятці найкращих в Україні за 2019 рік 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/6292-cherkaskyi-kikbokser-u-desiattsi-
naikrashchykh-v-ukraini-za-2019-rik.html. –  Назва з екрану. – 08.01.2020. 

Кікбоксери Щербатюк і Ткаченко підкорили WAKO Indian Open 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/7488-kikboksery-shcherbatiuk-i-tkachenko-
pidkoryly-wako-. – Назва з екрану.– 13.02.2020. 

Роман Щербатюк: «Мене не треба контролювати, бо від тренувань 

залежить моя кар’єра» [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/8897-roman-shcherbatiuk-
mene-ne-treba-kontroliuvaty-bo-vid-trenuvan-zalezhyt-moia-kar-iera.html.– Назва 

з екрану.– 03.03.2020. 
 

За підсумками минулого року до десятки найкращих кікбоксерів 

України потрапили виключно призери Чемпіонату світу з кікбоксингу 

https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/6292-cherkaskyi-kikbokser-u-desiattsi-naikrashchykh-v-ukraini-za-2019-rik.html
https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/6292-cherkaskyi-kikbokser-u-desiattsi-naikrashchykh-v-ukraini-za-2019-rik.html
https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/8897-roman-shcherbatiuk-mene-ne-treba-kontroliuvaty-bo-vid-trenuvan-zalezhyt-moia-kar-iera.html
https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/8897-roman-shcherbatiuk-mene-ne-treba-kontroliuvaty-bo-vid-trenuvan-zalezhyt-moia-kar-iera.html


 
14 

 

WAKO. Серед них і черкасець Роман Щербатюк. Про це повідомляє прес-
служба Національної федерації кікбоксингу України WAKO. 

Також з 9 до 13 лютого в Делі (Індія) відбувся міжнародний турнір з 

кікбоксингу WAKO Indian Open, участь в якому взяли двоє черкасців – Роман 

Щербатюк та Іван Ткаченко. Чемпіоном цьогорічного Indian Open в К1 став 

Роман Щербатюк. Нагадаємо, Роман є чинним віцечемпіоном світу у цьому 

розділі. Він дістався фіналу на першості світу, яка проходила восени в 
столиці Боснії та Герцеговини. Іван Ткаченко теж став фіналістом Опену в 

Індії, виборовши срібло у фул-контакті. Зауважимо, що Іван також є 

володарем нагороди Чемпіонату світу-2019. До турніру кікбоксерів 

підготували Юрій Зубов та Сергій Руденко.  
Слід зазначити, що Роман Щербатюк є студентом ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, а Іван Ткаченко – випускником цього ж університету. 
 
 

3. У середині січня в Черкасах розквітли підсніжники [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://ck.ridna.ua/2020/01/13/u-seredyni-sichnia-v-cherkasakh-rozkvitly-
pidsnizhnyky-video/. – Назва з екрану. –13.01.2020. 

Підсніжники квітують в Холодному Яру на Черкащині 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://suspilne.media/15747-pidsnizniki-kvituut-v-holodnomu-aru-na-cerkasini/.– 
Назва з екрану. – 22.02.2020.  

На вулиці – 13 січня, середина календарної зими, а в Черкасах 

розквітли підсніжники. 
– Це аномально для середини січня, у такий час підсніжники мають 

лише сходити, – говорить еколог, доцент ЧНУ ім. Б. Хмельницького 
Олександр Спрягайло. В Холодному Яру, у заказнику Білосніжний, на 3 га 

росте підсніжник складчастий. Цілодобово охороняють територію заказника 

студенти: екологи та біологи Черкаського Національного університету 

ім. Богдана Хмельницького. Цього року патрулювання тут вони почали із 

середини лютого.  
Максим Гаврилюк, директор Навчально-наукового інституту 

природничих та аграрних наук зазначив, що цього року весна зовсім 

нетипова, точніше сказати, зими практично не було. Кліматичні зміни навряд 

вплинуть на популяцію підсніжників, тому що це рослини ранньоквітуючі і 

навіть, якщо зараз наступлять короткочасні холоди або сніг, то вони не 

вплинуть на цю популяцію. 
 
 

4. Черкаський національний університет увійшов до 20-ки 

найкращих в Україні [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу:  https://provce.ck.ua/cherkas-kyy-natsional-nyy-universytet-uviyshov-do-
20-ky-naykrashchykh-v-ukraini/. – Назва з екрану. – 14.01.2020.  

https://provce.ck.ua/cherkas-kyy-natsional-nyy-universytet-uviyshov-do-20-ky-%20%20%20%20naykrashchykh-v-ukraini/
https://provce.ck.ua/cherkas-kyy-natsional-nyy-universytet-uviyshov-do-20-ky-%20%20%20%20naykrashchykh-v-ukraini/
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За показниками Scopus ЧНУ ввійшов до 20-ки кращих освітніх 

закладів України [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://ck-oda.gov.ua/za-pokaznikami-scopus-chnu-vvijshov-do-20-ki-
krashhix-osvitnix-zakladiv-ukra%D1%97ni/.– Назва з екрану. –14.01.2020. 

Науковці ЧНУ – одні з найкращих в Україні за версією Scopus 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https:// 
procherk.info/news/7-cherkassy/81033-naukovtsi-chnu-odni-z-najkraschih-v-
ukrayini-za-versieju-scopus. – Назва з екрану. – 09.03.2020. 
 

Рейтинг українських закладів вищої освіти уклав сайт Освіта.ua за 

показниками Scopus. ЧНУ в ньому зайняв 17-е місце, – повідомляють в 
Черкаській ОДА. 

Довідково: бази даних Scopus – це інструмент для відстеження 

цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або 

його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч 

наукових журналів та сотні книжкових серій. Станом на квітень 2019 року до 

бази даних Scopus включено 166 закладів вищої освіти України. 
Черкаський національний зайняв у цьому рейтингу 17 сходинку із 505 

публікаціями. Це є найвищий показник в області і серйозний прогресивний 

результат у масштабах України. 
 
 

5. Студент ЧНУ отримав іменну стипендію від Кабінету Міністрів 

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

https://dzvin.news/student-chnu-otrymav-imennu-stypendiiu-vid-kabinetu-
ministriv-ukrainy/. – Назва з екрану. – 16.01.2020. 
 

Студенту ННІ інформаційних та освітніх технологій Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького Андрію Гонді 

призначили академічну стипендію Кабінету Міністрів України на перший 

семестр 2019-2020 навчального року. Про це йдеться в розпорядженні 

Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 №1307-р «Про призначення 

академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої 

освіти». Університетська громада привітала другокурсника-магістранта 

спеціальності «Фізика та астрономія» Андрія Гонду та побажала нових 

наукових здобутків. 
 
 

6. Заступник міністра  освіти і науки України Єгор Стадний   
зустрівся з викладацьким колективом ЧНУ ім. Б. Хмельницького 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://doshkilly.at.ua/news/zastupnik_ministra_osviti_i_nauki_ukrajini_egor_stadn
ij_zustrivsja_z_vikladackim_kolektivom_chnu_im_b_khmelnickogo/2020-01-17-
43. – Назва з екрану. – 17.01.2020. 

http://ck-oda.gov.ua/za-pokaznikami-scopus-chnu-vvijshov-do-20-ki-krashhix-osvitnix-zakladiv-ukra%D1%97ni/.–
http://ck-oda.gov.ua/za-pokaznikami-scopus-chnu-vvijshov-do-20-ki-krashhix-osvitnix-zakladiv-ukra%D1%97ni/.–
https://dzvin.news/student-chnu-otrymav-imennu-stypendiiu-vid-kabinetu-ministriv-ukrainy/
https://dzvin.news/student-chnu-otrymav-imennu-stypendiiu-vid-kabinetu-ministriv-ukrainy/
http://doshkilly.at.ua/news/zastupnik_ministra_osviti_i_nauki_ukrajini_egor_stadnij_zustrivsja_z_vikladackim_kolektivom_chnu_im_b_khmelnickogo/2020-01-17-43
http://doshkilly.at.ua/news/zastupnik_ministra_osviti_i_nauki_ukrajini_egor_stadnij_zustrivsja_z_vikladackim_kolektivom_chnu_im_b_khmelnickogo/2020-01-17-43
http://doshkilly.at.ua/news/zastupnik_ministra_osviti_i_nauki_ukrajini_egor_stadnij_zustrivsja_z_vikladackim_kolektivom_chnu_im_b_khmelnickogo/2020-01-17-43
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Заступник міністра поспілкувався з викладачами й студентами 

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

https://dzvin.media/news/zastupnyk-ministra-pospilkuvavsya-z-vykladachamy-j-
studentamy-cherkas/ . – Назва з екрану. – 17.01.2020. 

Замміністра освіти поспілкувався з викладачами та студентами 

черкаських університетів [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://progolovne.ck.ua/zamministra-osvity-pospilkuvavsia-z-
vykladachamy-ta-studentamy-cherkas-kykh-universytetiv/. – Назва з екрану. – 
17.01.2020. 

Викладачі та студенти ЧДТУ зустрілися із заступником Міністра 

освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://procherk.info/news/7-cherkassy/78748-vikladachi-ta-
studenti-chdtu-zustrilisja-iz-zastupnikom-ministra-osviti-i-nauki-ukrayin. – Назва 

з екрану. – 18.01.2020. 
Про перспективи вищої школи в ЧНУ говорив заступник міністра 

освіти [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://ildana.tv/post/pro-perspektivi-vishchoji-shkoli-v-chnu-govoriv-zastupnik-
ministra-osviti-video. – Назва з екрану. – 22.01.2020. 
 

В актовій залі ЧНУ ім. Б. Хмельницького заступник міністра освіти і 

науки презентував концепцію реформування вищої освіти. Єгор Стадний 

детально зупинився на новій формулі фінансування закладів вищої освіти, 

зауваживши, що вона почала діяти вже з 1 січня нинішнього року. Окремо 

охарактеризував та обґрунтував кожний із показників та розповів про 

механізми застосування. Учасники зустрічі мали можливість поставити 

запитання заступнику міністра освіти і науки України Є. Стадному та відразу 

отримали на них відповіді. 
– Ключове значення реформ вищої освіти в тому, що відчутний 

результат для суспільства вони дають через певну кількість років, – зазначив 

заступник Міністра освіти і науки. 
Отже, у своїх виступах заступник Міністра зосередився на реформах у 

вищій освіті, зокрема на першочерговому акцентуванні уваги Міністерства 

не на кількості студентів, як на основному показнику діяльності закладів 

вищої освіти, а на якості навчання. 
Єгор Андрійович відповів на всі питання та наголосив, що подібні 

зустрічі проводитимуться раз на кілька місяців для налагодження комунікації 

з представниками вищої школи. 
 
 

7. Черкаський легкоатлет поділився враженнями після оновлення 

рекорду України [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://provce.ck.ua/cherkas-kyy-lehkoatlet-podilyvsia-vrazhenniamy-
pislia-onovlennia-rekordu-ukrainy/. – Назва з екрану. – 20.01.2020. 
 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/78748-vikladachi-ta-studenti-chdtu-zustrilisja-iz-zastupnikom-ministra-osviti-i-nauki-ukrayin
https://procherk.info/news/7-cherkassy/78748-vikladachi-ta-studenti-chdtu-zustrilisja-iz-zastupnikom-ministra-osviti-i-nauki-ukrayin
https://ildana.tv/post/pro-perspektivi-vishchoji-shkoli-v-chnu-govoriv-zastupnik-ministra-osviti-video
https://ildana.tv/post/pro-perspektivi-vishchoji-shkoli-v-chnu-govoriv-zastupnik-ministra-osviti-video
https://provce.ck.ua/cherkas-kyy-lehkoatlet-podilyvsia-vrazhenniamy-pislia-onovlennia-rekordu-ukrainy/
https://provce.ck.ua/cherkas-kyy-lehkoatlet-podilyvsia-vrazhenniamy-pislia-onovlennia-rekordu-ukrainy/
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Один з лідерів вітчизняного бар’єрного бігу, викладач ННІ фізичної 

культури, спорту та здоров’я ЧНУ ім. Б. Хмельницького Денис Нечипоренко 

розповів про свої враження після оновлення найкращого результату України 

з бігу на 400 м з/б – 51,66 секунди у приміщенні. «Жорстка Атлетика» 

поспілкувалася з Денисом відразу після фінішу. 
– Денисе, Вам випала можливість пробігти 400-метрівку з 

бар’єрами, та ще й на початку сезону. Як враження? 
– Це, здається, вп’яте беру участь у цих змаганнях. Чесно, це один із 

найулюбленіших стартів взимку. За зимовий сезон дуже скучаю за 

бар’єрами, тому це шанс пробігти саме свою дистанцію. Звісно, є нюанси 

бігу в приміщенні, але тим і цікавіше, відволікаєшся від стандартних зимових 

400 метрів. Тому старт дуже подобається і дуже задоволений, що вдалося 

виступити цього року. 
– Які цілі на сезон і де ще плануєш стартувати? 
– У Сумах на командному чемпіонаті, а потім і безпосередньо 

Чемпіонат України. Завдання на зимовий сезон — це підняти швидкість на 

гладких 400 метрах, щоб згодом підняти й швидкість на бар’єрах. Останні 

два роки на командному чемпіонаті влітку я першого дня біжу гладку 

дистанцію, а другого — бар’єри з різницею рівно в 2 секунди. Ну, буду 

сподіватися, що покажу кращі результати. На Різдвяних стартах тиждень 

тому встановив особистий рекорд 48,91 секунди. Тому сподіваюсь, що все 

робимо правильно і це призведе до поліпшення результатів на бар’єрах. 
 
 

8. Викладач черкаського вишу став Народним художником України 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://18000.com.ua/strichka-novin/vikladach-cherkaskogo-vishu-stav-narodnim-
xudozhnikom-ukra%D1%97n. – Назва з екрану. – 22.01.2020. 

Викладач ЧНУ ім. Богдана Хмельницького отримав звання 

«Народний художник України» [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 
дані. – Режим доступу: http://vycherpno.ck.ua/vikladach-chnu-im-bogdana-
hmelnitskogo-otrimav-zvannya-narodnij-hudozhnik-ukrayini/. – Назва з екрану. –
22.01.2020. 
 

З нагоди Дня Соборності України викладача Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького Івана Фізера було 

відзначено званням «Народний художник України». Відповідний Указ 

з’явився на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України. 
Зазначимо, що Іван Фізер – доцент кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. Закінчив Львівський державний 

інститут декоративно-прикладного мистецтва. Він є лауреатом обласної 

премії імені Данила Нарбута та Всеукраїнської премії «Смарагдова ліра» у 

https://18000.com.ua/strichka-novin/vikladach-cherkaskogo-vishu-stav-narodnim-xudozhnikom-ukra%D1%97n.i
https://18000.com.ua/strichka-novin/vikladach-cherkaskogo-vishu-stav-narodnim-xudozhnikom-ukra%D1%97n.i
http://vycherpno.ck.ua/vikladach-chnu-im-bogdana-hmelnitskogo-otrimav-zvannya-narodnij-hudozhnik-ukrayini/.%20–
http://vycherpno.ck.ua/vikladach-chnu-im-bogdana-hmelnitskogo-otrimav-zvannya-narodnij-hudozhnik-ukrayini/.%20–
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номінації «Образотворче мистецтво». Напрямки творчості митця – пластика, 

графіка, малярство та сніцарство. 
 
 

9. 22 січня у програмах на UA: ЧЕРКАСИ говорили про День 

Соборності України» [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://ck.suspilne.media/articles/3645. – Назва з екрану. – 
22.01.2020. 
 

До Дня Соборності України творчі групи Суспільного Черкащини 

підготували тематичні ефіри. У студії запросили історика та учасника 

Революції гідності. 
У ранковій програмі «Ранок на UA: ЧЕРКАСИ» йшлося про головну 

ідею відзначення Дня Соборності України. Професор кафедри історії України 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького Юрій Присяжнюк розповів про значущість події 

та про історичні факти, які варто пам’ятати кожному українцю. На його 

думку, це свято спонукає до заглиблення у внутрішній світ людини, щоб 

усвідомити, що від кожного з нас залежить становлення та розвиток громади 

і держави. Особливу увагу у розмові приділили молоді у контексті розуміння 

значення важливих державотворчих процесів і подій. 
«Громадянський обов’язок формується у юнацькі роки, – зазначив 

Юрій Присяжнюк, — важливо «прожити» такі величні події у своїх думках, 

помислах і мріях. На мій погляд, молодь має пам’ятати такі дати». 
Професор Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

Юрій Присяжнюк і учасник Революції гідності Антон Ведула говорили про 
сучасні контексти подій сторічної давнини. 
 
 

10. Черкаські вчені та студенти відзначили День Соборності 

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

доступу: https://provce.ck.ua/cherkas-ki-vcheni-ta-studenty-vidznachyly-den-
sobornosti-fleshmobamy /. – Назва з екрану. – 23. 01. 2020. 
 

Громада Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького відзначила День Соборності України науковими та 

просвітницькими заходами, флешмобами. 
 Традиційно 22 січня викладачі й студенти на чолі з ректором 

Олександром Черевком вклоняються борцям за волю України та покладають 

квіти до Монумента їхньої пам’яті. Студенти цього дня взяли участь у 

загальноміській акції на Соборній площі міста. 
Під час урочистостей у Черкаському обласному художньому музеї 

голова Черкаської облдержадміністрації вручив державні нагороди низці 

науковців та працівників університету. Нагрудний знак та посвідчення 

«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» отримав Віктор 

https://ck.suspilne.media/articles/3645.–
https://provce.ck.ua/cherkas-ki-vcheni-ta-studenty-vidznachyly-den-sobornosti-fleshmobamy
https://provce.ck.ua/cherkas-ki-vcheni-ta-studenty-vidznachyly-den-sobornosti-fleshmobamy
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Фіщук, старший викладач кафедри спортивних дисциплін. Посвідчення про 

присвоєння звання «Заслужений працівник культури України» отримали 

професор кафедри історії України Василь Мельниченко, балетмейстер-
репетитор народного самодіяльного ансамблю танцю «Черкащанка» Сергій 

Захарчун. 
Завідувачу кафедри історії України Віталію Масненку та професору 

кафедри Юрію Присяжнюку заступник міського голови Черкас Ігор Волошин 

вручив подяки міського голови. 
Напередодні Дня соборності звання «Народний художник України» 

удостоєно також доцента кафедри образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва Івана Фізера. 

Цими днями науковці ЧНУ провели також значну просвітницьку 

роботу. Професор Віталій Масненко поспілкувався про українську 

соборність з учнями черкаської школи № 17 у Черкаській міській 

центральній бібліотеці імені Лесі Українки. 
 
 

11. Ми дякуємо за ваш вибір: майже 700 магістрів випустив ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 
доступу:http://vycherpno.ck.ua/mi-dyakuyemo-za-vash-vibir-majzhe-700-
magistriv-vipustilisya-z-chnu-im-b-hmelnitskogo-foto-video/. – Назва з екрану. –

25.01.2020. 
 

691 випускник, серед яких економісти, юристи, ІТ-фахівці, вчителі, 

історики, філософи, психологи, отримали 24 січня дипломи магістрів 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. З них 124 — 
з відзнакою. 

Це вже 19-й випуск магістрів у ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Найбільше 

дипломів вручено випускникам ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 

мистецтва, ННІ природничих та аграрних наук, ННІ економіки і права та 

психологічного факультету. 
– Безумовно, сьогоднішній день святковий і визначальний як для самих 

випускників, так і для їхніх рідних, — звернувся до новоспечених магістрів 

ректор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко. — Я дякую нашим 

випускникам, що вони так гарно вчилися, представяли наш університет і на 

олімпіадах, і на спортивних змаганнях. Нам є ким пишатися. Дякую також, 

що вони зробили вибір на користь саме нашого вищого навчального закладу. 

Повірте, весь професорсько-викладацький склад  старався виховати не тільки 

висококваліфікованих спеціалістів у тій чи іншій галузі, а й особистості, 

справжніх громадян України. Один із провідних вузів України, переконаний 

ректор, стане перепусткою студентам до здобуття омріяних професій. 
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12.Черкащанин очолив Бориспільську РДА [Електронний ресурс]. –   
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: /news/cherkashhanyn-ocholyv-
boryspilsku-rda/. – Назва з екрану. – 03.02.2020. 
 

Президент України Володимир Зеленський підписав призначення 

Володимира Строканя головою Бориспільської РДА. Відповідний указ 

опублікований на сайті Президента України. Новий очільник Бориспільської  
РДА родом із Золотоніщини, навчався у ЧНУ імені Богдана Хмельницького. 
 
 

13. Черкаські спортсмени здобули 5 медалей чемпіонату України з 

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

https://18000.com.ua/strichka-novin/cherkaski-sportsmeni-zdobuli-5-medalej-
chempionatu-ukra%D1%97ni-z-triatlonu-foto/. – Назва з екрану. – 05.02.2020. 
 

Зимовий чемпіонат України з триатлону (акватлону) відбувся днями в 

Києві. Близько 400 спортсменів зі всієї України змагалися за нагороди.  

Черкащани здобули на чемпіонаті п’ять медалей. Денис Снесар долав 1 

кілометр плавання та 5 кілометрів бігу. Його результат 28 хв. 41,1 сек. і третє 

місце чемпіонату. Дар’я Бережна  виборола «бронзу» змагань на дистанціях 

500 метрів плавання та 2,5 км бігу. Її результат – 16 хв. 57,7 сек. 
Слід зазначити, що Денис Снесар і Дар’я Бережна навчаються в ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького. 
 
 

14. Черкаських студентів запрошують пограти в регбі [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/60337-v-cherkasakh-budut-svoyi-regbisty.html. – Назва з 

екрану. – 19.02.2020. 
 
В Черкасах набирають свою команду гравців у регбі. Тренування 

починаються з наступного тижня. Про це "Нова Доба" дізналася на сайті 

«Черкаський спорт». Студенти, які пройдуть відбір в команду, матимуть 

змогу поїхати на Універсіаду з регбі в м. Одесу 3-5 квітня 2020 р. 
Тренування відбуватимуться щовівторока та щоп’ятниці о 17:30 у 

спортивному залі 2 корпусу ЧНУ ім. Б. Хмельницького.  
 
 

15. Черкаська студентка виграла чемпіонат України [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://vycherpno.ck.ua/cherkaska-studentka-vigrala-chempionat-ukrayini/. – Назва 

з екрану. – 20.02.2020. 
 

https://18000.com.ua/strichka-novin/cherkaski-sportsmeni-zdobuli-5-medalej-chempionatu-ukra%D1%97ni-z-triatlonu-foto/
https://18000.com.ua/strichka-novin/cherkaski-sportsmeni-zdobuli-5-medalej-chempionatu-ukra%D1%97ni-z-triatlonu-foto/
https://novadoba.com.ua/60337-v-cherkasakh-budut-svoyi-regbisty.html
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Днями в Києві відбувся чемпіонат України з гирьового спорту серед 

студентів. Про це повідомляє сайт «Табло». У ньому взяла участь 

черкащанка Марина Коваленко, яка навчається в ЧНУ ім. Богдана 

Хмельницького. У вправі Р-12 вона виконала 248 ривків і здобула золоту 

медаль. Тренер спортсменки – Петренко Ю. О. 
 
 

16. Черкаська студентка виграла чемпіонат України з таеквондо і 

потрапила до збірної [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/7725-cherkaska-studentka-
vyhrala-chempionat-ukrainy-s-taekvondo-i-potrapyla-do-zbirnoi.html. – Назва з 

екрану. – 20.02.2020. 
 
У місті Дніпро з 14 до 17 лютого відбувся відбірковий чемпіонат 

України з таеквондо на чемпіонат Європи, який відбудеться в квітні 2020 

року (Чехія м. Прага). Першокурсниця ЧНУ Шкарупа Юлія стала 

чемпіонкою України і потрапила до складу збірної України, яка буде 

представляти честь нашої країни на чемпіонаті Європи. Тренер 

спортсменки – Олег Ким. 
 
 

17. Черкаський національний зареєстрував власний бренд центру 

аналітичних досліджень [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://provce.ck.ua/cherkas-kyy-natsional-nyy-zareiestruvav-
vlasnyy-brend-tsentru-analitychnykh-doslidzhen/. – Назва з екрану. – 24.02.2020. 
 

Центр аналітичних досліджень «Прагма» зареєстрував знак для товарів 

і послуг. Реєстрація бренду «Прагма» стала наступним кроком у розвитку 

Центру. Про це йдеться у висновку ДП «Український інститут 

інтелектуальної власності» від 6 лютого 2020 р. 
Зазначимо, що центр аналітичних досліджень «Прагма» був створений 

рішенням вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького від 28 березня 2017. Проєкт мав на меті використання 

творчого та наукового потенціалу науковців ЧНУ для суспільно корисних 

цілей та для розвитку закладу вищої освіти. 
Серед експертів центру – науковці, працівники ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, які мають досвід аналітичної, політтехнологічної 

діяльності, напрацювання в галузях соціології, політології та державного 

управління, екології, економіки, психології та інших сферах суспільного 

життя. Очолив Центр аналітичних досліджень ініціатор його створення – 
ректор університету Олександр Черевко. 

За 2 роки діяльності соціологами та експертами Центру проведено 25 

соціологічних досліджень та фокус-груп, із них 1 – з питань екологічної 

безпеки, 9 – із соціально-економічних питань та 15 – із соціально-політичних 

https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/7725-cherkaska-studentka-vyhrala-chempionat-ukrainy-s-taekvondo-i-potrapyla-do-zbirnoi.html
https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/7725-cherkaska-studentka-vyhrala-chempionat-ukrainy-s-taekvondo-i-potrapyla-do-zbirnoi.html
https://provce.ck.ua/cherkas-kyy-natsional-nyy-zareiestruvav-vlasnyy-brend-tsentru-analitychnykh-doslidzhen/
https://provce.ck.ua/cherkas-kyy-natsional-nyy-zareiestruvav-vlasnyy-brend-tsentru-analitychnykh-doslidzhen/
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питань. Центр має досвід проведення соціологічних досліджень як у межах 

всієї Черкаської області, так і в межах адміністративних одиниць.   
      Із реєстрацією знаку товарів та послуг центр отримає новий імпульс для 

розвитку. 
 
 

18. “Міс і містер ЧНУ-2020” – у Черкасах обрали найкращих 

студентів [Електронний ресурс]. –   Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https:// provce.ck.ua/mis-i-mister-chnu-2020-u-cherkasakh-obraly-naykrashchykh-
studentiv-foto/. – 28.02.2020. 
 

Найкрасивіших, найталановитіших та найсміливіших студентів 

обирали у Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького. 

Цього року була найбільша кількість учасників за історію конкурсу: 9 

хлопців та 9 дівчат. Конкурсанти демонстрували глядачам і жюрі творчі 

номери, свою фізичну форму та кмітливість. Цього разу титул «Містер-ЧНУ» 
отримав Глєб Шунько, студент ННІ фізичної культури, спорту та здоров’я, а 

«Міс» стала Анастасія Шкляренко, студентка ННІ природничих та аграрних 

наук. 
Ректор Черкаського національного університету імені 

Б. Хмельницького Олександр Черевко особисто привітав конкурсантів та 

поділився власними емоціями від цьогорічного заходу. 
– Цей вечір був надзвичайно приємним, ми побачили наших студентів 

в абсолютно новому амплуа. Учасники показали те, наскільки 

багатогранними, умілими, амбіційними, талановитими й красивими вони є. Я 

вважаю, що саме за такою молоддю – наше майбутнє, – зазначив Олександр 

Черевко. 
Окрім самих конкурсантів, публіку радували своїми виступами й 

запрошені гості. А ведучі провели міні-конкурси, в яких могли взяти участь 

усі присутні в залі та отримати за перемогу подарунки. 
 
 

19. Легкоатлетка Тетяна Безшийко стала кращою спортсменкою 

лютого на Черкащині [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: http://ck.ridna.ua/2020/03/05/lehkoatletka-tetiana-bezshyyko-
stala-krashchoiu-sportsmenkoiu-liutoho-na-cherkashchyni/. – Назва з екрану. –

05.03.2020. 
Кращою спортсменкою лютого на Черкащині стала легкоатлетка 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://provceck.ua/krashchoiu-sportsmenkoiu-liutoho-na-cherkashchyni-stala-
lehkoatletka/. – Назва з екрану. – 06.03.2020. 

 
Кращого спортсмена лютого визначили у відділенні НОК на 

Черкащині. Нею стала Тетяна Безшийко. 

http://ck.ridna.ua/2020/03/05/lehkoatletka-tetiana-bezshyyko-stala-krashchoiu-sportsmenkoiu-liutoho-na-cherkashchyni/
http://ck.ridna.ua/2020/03/05/lehkoatletka-tetiana-bezshyyko-stala-krashchoiu-sportsmenkoiu-liutoho-na-cherkashchyni/
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Експертна комісія визначила переможця під час засідання виконкому, 

обговоривши здобутки кожного спортсмена та його подальші перспективи. 

За результатами голосування звання кращого спортсмена лютого виборола 

Тетяна Безшийко. Спортсменка та її тренер отримають відзнаки та грошові 

премії від відділення НОК України в Черкаській області. 
Майстер спорту України, студентка навчально-наукового інституту 

фізичної культури, спорту і здоров’я ЧНУ ім. Б. Хмельницького Тетяна 

Безшийко взяла участь у чемпіонаті України з легкої атлетики серед 

дорослих і молоді, що відбувся в місті Суми. Спортсменка виборола на цих 

змаганнях перше місце серед молоді у бігу на 400 метрів, третє місце серед 

дорослих у бігу на 400 метрів та третє місце серед дорослих в естафеті 4×400 
метрів. Тренують Тетяну Валерій Масляков та Олена Малюк. 
 
 

20. У ЧНУ відбулася презентація американської Програми обмінів 

ім. Фулбрайта [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://dzvin.news/u-chnu-vidbulasia-prezentatsiia-amerykans-koi-
prohramy-obminiv-im-fulbrayta/. – Назва з екрану. – 10.03.2020. 
 

Для студентів і викладачів Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького проведено презентацію стипендіальних та 

освітніх можливостей Програми наукових обмінів імені Фулбрайта в 

американських університетах. 
Про можливості навчання й стажування в США поінформувала 

заступник директора програми імені Фулбрайта в Україні та координатор 

програм обміну для молодих студентів і науковців Інна Бариш, у супроводі 

фулбрайтівської стипендіатки Сігне Свонсон із США, яка працює на кафедрі 

фонетики і граматики англійської мови навчально-наукового інституту 

іноземних мов ЧНУ. 
Завдяки фінансуванню Програми імені Фулбрайта здобувачі вищої 

освіти і науковці подорожують, відкривають для себе нову країну, 

знайомляться з її культурою та займаються інтелектуальною діяльністю. Вже 

понад 1000 українців навчалися, стажувалися і проводили дослідження у 

США. Своєю чергою, понад 700 американців викладали в українських 

закладах вищої освіти й займалися науковою діяльністю. 
Студенти ЧНУ дізналися про вимоги до учасників конкурсу, 

особливості заповнення анкети, написання есе та вимог до матеріалів. 

Координаторка навела приклади реалізованих проєктів учасників, поділилася 

досвідом залучення талановитих студентів до втілення своїх ідей. Вона 

звернула увагу на те, що студенти повинні мати знання англійської мови на 

достатньому рівні й бути зацікавленими науковою та викладацькою 

діяльністю. 

https://dzvin.news/u-chnu-vidbulasia-prezentatsiia-amerykans-koi-prohramy-obminiv-im-fulbrayta/
https://dzvin.news/u-chnu-vidbulasia-prezentatsiia-amerykans-koi-prohramy-obminiv-im-fulbrayta/
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Своїм досвідом роботи із американськими студентами поділилася 

завідувачка кафедри фонетики та граматики англійської мови Таміла 

Кравченко. 
Від 1995 року студенти та науковці Черкаського національного 

університету беруть участь у цій програмі. Загалом 11 осіб навчалися або 

проводили наукові дослідження у різних університетах США. Наразі студент 

ННІ інформаційних та освітніх технологій Владислав Бівзюк навчається за 

магістерською програмою імені Фулбрайта в Університеті Іллінойса (США). 
Інна Бариш висловила впевненість у тому, що серед науковців та 

студентів ЧНУ знайдуться зацікавлені в участі у фулбрайтівських конкурсах: 
Fulbright Graduate Student Program. Навчання в університетах США від 
одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати 

участь студенти старших курсів, випускники українських ЗВО, аспіранти та 

молоді спеціалісти. Документи приймають до 16 травня 2020 року. 
Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Program. 

Стажування з викладання української мови (асистенція американським 

викладачам) в університетах/коледжах США тривалістю дев’ять місяців. 

Документи приймають до 1 червня 2020 року. 
 
 

21. «Що робити і як вберегтися?» – Інна Лук’янець про паніку і 

карантин [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://provce.ck.ua/shcho-robyty-i-iak-vberehtysia-inna-luk-ianets-pro-paniku-i-
karantyn/. – Назва з екрану. – 13.03.2020. 

Психолог про пандемію: «Навчіться мислити позитивно» 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/61170-psykholog-pro-pandemiyu-navchitsya-myslyty-
pozytyvno.html. – Назва з екрану. – 09.04.2020. 
 

Доктор психологічних наук Інна Лук’янець розповіла про те, як 

навчитися позитивно мислити під час пандемії і в умовах карантину. 
– Треба сприймати те, що ми маємо по факту. В ньому є плюси і є 

мінуси. Карантин введений, він є, як і є епідемія. Вона реальна. Але це не 

означає, що потрібно всім сісти і сказати, що далі немає сенсу нічого 

робити, – розповіла Інна Лук’янець. 
Також пропонуємо переглянути добірку правил від ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, дотримуючись яких, ви збережете своє психологічне 

здоров'я, сидячи «в чотирьох стінах»: 
* Треба шукати й робити все, що сприяє виробленню ендорфінів 

(гормону щастя), позитивним емоціям та настрою. 
* Не потрібно займатися тим, що нас пригнічує, нервує, вселяє тривогу, 

знервованість, страх. 
* Проаналізуйте свої страхи і постарайтеся прибрати або зменшити 

причину тривоги. 

https://provce.ck.ua/shcho-robyty-i-iak-vberehtysia-inna-luk-ianets-pro-paniku-i-karantyn/
https://provce.ck.ua/shcho-robyty-i-iak-vberehtysia-inna-luk-ianets-pro-paniku-i-karantyn/
https://novadoba.com.ua/61170-psykholog-pro-pandemiyu-navchitsya-myslyty-pozytyvno.html
https://novadoba.com.ua/61170-psykholog-pro-pandemiyu-navchitsya-myslyty-pozytyvno.html
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* Дивіться хороші фільми, складіть список нових комедій, YouTube-
роликів для настрою тощо. 

* Розвивайтеся: зараз багато безплатних освітніх ресурсів, культурних 

програм, пізнавальних платформ — використайте цей період, адже він 

скінчиться. 
* Спробуйте те, на що раніше не було часу: йогу, танці, іноземні мови 

тощо. Ми живемо в прекрасну «епоху онлайн»: все в межах витягнутої руки. 
* Тривога, стреси, страхи «виходять» через руки. Робіть руками: 

малюйте, пишіть, складайте, вишивайте, ремонтуйте, в’яжіть, декоруйте. 
* Зверніть увагу на свою сім’ю і родину, це результат вашої праці. 

Можливо, ця пауза для того, щоб налагодити стосунки з собою і близькими. 
 
 

22. Студентка ЧНУ організувала благодійний концерт [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/60710-studentka-chnblagodiynykoncert.htm. – Назва з 

екрану. – 14.03.2020. 
Студентка ЧНУ зібрала гроші на слуховий апарат для черкащанки 

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

https://novadoba.com.ua/60926-studentka-chnu-zibrala-groshi-na-slukhovyy-
aparat-dlya-cherkaschanky.html. – Назва з екрану. – 26.03.2020. 
 

Благодійний концерт живої музики київського скрипаля Володимира 

Трофимова  відбувся в кінотеатрі «Україна» 11 березня. Захід організований 

за ініціативи студентки 3 курсу Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького, засновниці фонду «Життя без перешкод» 

Владислави Семенченко, яка збирає кошти на слуховий апарат для подруги 

Анастасії Іжко. 
До благодійної акції долучилися: директор Черкаського міського 

Палацу молоді Нодарі Росопідзе, відомі черкаські музиканти Олександр 

Шнайдер, Дмитро Дяченко, солістка Тетяна Батуріна та студентська рада 

ЧНУ. 
Присутні захопливо сприймали енергійне виконання мелодій. У залі 

лунали гучні оплески та вигуки «Браво!». Окрім струнного виконання 

програма включала і вокальний супровід. Нодарі Росопідзе та Олександр 

Шнайдер виконали поетичну пісню «Дом хрустальный» Володимира 

Висоцького. Солістка Тетяна Батуріна поділилася органічним виконанням 

проникливих ліричних пісень та поінформувала, що перша творча зустріч із 

Анастасією Іжко відбулася минулоріч у реабілітаційному центрі на 

Львівщині. 
Керівниця фонду «Життя без перешкод» Владислава Семенченко та її 

мама Леся Григорівна подякували всім присутнім за підтримку й видали 

грамоти музикантам. 

https://novadoba.com.ua/60710-studentka-chnblagodiynykoncert.htm
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Про допомогу в організаційних моментах, зокрема, про оформлення 

афіш та листів прохання розповіла студентка 4 курсу ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького ННІ української філології та соціальних комунікацій 

Анастасія Рогожинська. Вона повідомила, що було важко організувати 

онлайн-продаж квитків, однак все вдалося. 
 
 

23. Дезінфекція та дистанційне навчання: Черкаський національний 

працює в умовах карантину [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://provce.ck.ua/dezinfektsiia-ta-dystantsiyne-cherkas-kyy-
natsional-nyy-pratsiuie-v-umovakh-karantynu-foto-video/. – Назва з екрану. – 
17.03.2020. 
 

Освітній процес в університеті триває в позааудиторному режимі. 

Науково-педагогічних працівників та студентів переведено на виконання 

наукової, методичної та організаційної роботи у дистанційному режимі. 
Ректор університету Олександр Черевко розповів про основні заходи, 

яких вживають задля безпеки працівників і студентів. 
– Ми не обмежилися введенням карантину. Було проведено 

дезінфекцію гуртожитків та навчальних приміщень. Обмежено доступ 

сторонніх. Закуплено маски та прилади для вимірювання температури. 
За його словами, через сайт та в телефонному режимі проводиться 

роз’яснювальна робота. Проведено інструктаж для адміністративного 

персоналу гуртожитків, корпусів. Студенти, які на час карантину залишилися 

в гуртожитках, активно долучилися до протиепідемічних заходів. При появі 

ознак застуди мешканці гуртожитків зможуть перебувати в підготовлених 

ізоляторах, не наражаючи на небезпеку оточуючих. Графік роботи 

університету оптимізовано – працівників переведено на дистанційну форму 

роботи. Для тих, хто мусить перебувати на робочому місці, перенесено 

початок та закінчення робочого дня, введено гнучкий графік, аби люди не 

пересувалися містом у години пік. Дезінфікуючі засоби встановлено перед 

вхідними дверима до приміщень, і всі відвідувачі дезінфікують руки. 

Вимірюється температура співробітників. 
– Тримаємо на контролі ситуацію зі студентами, які нині стажуються в 

Академії імені Яна Длугоша (Польща, Ченстохова). На цей час студенти 

прийняли рішення перебувати за місцем стажування і не виїжджати в 

Україну. Подбали й про пенсіонерів. За ініціативи ректорату профспілковий 

комітет, Рада ветеранів та студентська рада моніторять ситуацію та 

надаватимуть допомогу тим, хто її потребує — закуповуватимуть продукти, 

ліки тощо. 
 
 
 

https://provce.ck.ua/dezinfektsiia-ta-dystantsiyne-cherkas-kyy-natsional-nyy-pratsiuie-v-umovakh-karantynu-foto-video/
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24. Армреслер з ЧНУ здобув перемогу на чемпіонаті України 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/60779-armresler-z-chnu-zdobuv-peremogu-na-
chempionati-ukrayiny.html . – Назва з екрану. – 18.03.2020.  
 

Чемпіонат України з армспорту серед дорослих відбувся у Львові. 
Близько 300 учасників з 24 регіонів України боролися за перемогу. Серед них 

був і студент ННІ фізичної культури, спорту та здоров'я Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького Олег Данілов. 

Армреслер здобув срібну нагороду. Вітаємо переможця та дякуємо його 

тренеру Геннадію Данілову. 
 
 

25. Біолог, випускник ЧНУ, бореться з коронавірусом в Європі 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/60804-biolog-vypusknyk-chnu-boretsya-z-
koronavirusom-v-yevropi.html. – Назва з екрану. – 19.03.2020. 

Випускник черкаського університету бореться з коронавірусом в 
Європі [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://provce.ck.ua/vypusknyk-cherkas-koho-universytetu-boret-sia-z-
koronavirusom-v-yevropi/. – Назва з екрану . – 22.03.2020. 

Черкаський вчений працює над ідентифікацією зразків коронавірусу 

в Польщі [ Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/news/cherkaskij-vchenij-pracyuye-nad-identifikaciyeyu-
z/. – Назва з екрану. – 23.03.2020. 
 

Випускник-біолог Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького, доктор медичних наук Руслан Саламатін нині 

задіяний в ідентифікації зразків вірусу SARS-CoV-2 у Польщі.  Руслан 

працює в лабораторії National Institute of Public Health — National Institute of 
Hygiene. Лабораторія має 3-й рівень біобезпеки (BSL-3). Роботі в лабораторії 

передувало навчання декілька років тому, проте вченим не було потреби 

задіяти свої знання та навички на практиці. Зараз протягом лише однієї зміни 

команда з двох людей здійснює аналіз декількох десятків зразків. Аналіз 

здійснюється методом полімеразно-ланцюгової реакції. 
– Нинішня ситуація з коронавірусом, як ніколи, загострює питання 

підготовки висококваліфікованих фахівців-біологів. А приклад Руслана 

Саламатіна свідчить про рівень базової підготовки біологів у ЧНУ та 

визнання наших випускників за кордоном, – переконаний директор 

навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Максим 

Гаврилюк. 
 
 

https://novadoba.com.ua/60779-armresler-z-chnu-zdobuv-peremogu-na-chempionati-ukrayiny.html
https://novadoba.com.ua/60779-armresler-z-chnu-zdobuv-peremogu-na-chempionati-ukrayiny.html
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26. Черкащанин Максим Кофан виборов «золото» на 

всеукраїнському боксерському турнірі [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/60825-cherkaschanyn-
maksym-kofan-vyborov-zoloto-na-vseukrayinskomu-bokserskomu-turniri.html. – 
Назва з екрану. – 20.03.2020. 
 

У Білій Церкві відбувся 35-й ювілейний Всеукраїнський турнір з боксу 

серед молоді пам’яті першого космонавта-українця, льотчика-космонавта 

Павла Поповича. Змагання зібрали 131 учасника. Найсильніші боксери 

України вели боротьбу за звання найкращого у своїй ваговій категорії, 

намагаючись виконати норматив «Майстра спорту України» з боксу. Про це 

повідомляє НОК України в Черкаській області. 
Черкащанин Максим Кофан, студент Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького, ННІ Фізичної культури, спорту і здоров’я 

виборов золото на турнірі. Він переміг у всіх чотирьох поєдинках і виконав 

норматив майстра спорту України з боксу. 
 
 

27. Черкаська студентка виграла чемпіонат України з кікбоксингу 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/8713-cherkaska-studentka-vyhrala-chempionat-
ukrainy-z-kikboksynhu.html. – Назва з екрану. – 22.03.2020. 

Студентка із ЧНУ перемогла на чемпіонаті України з кікбоксингу 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/60872-studentka-iz-chnu-peremogla-na-chempionati-
ukrayiny-z-kikboksyngu.html. – Назва з екрану. – 23.03.2020. 
 

Студентка – першокурсниця ННІ фізичної культури, спорту та здоров'я 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
Анастасія Єфіменко взяла участь у чемпіонаті України з кікбоксингу, що 

відбувся в Одесі. Дівчина виборола золоту нагороду. 
 
 

28. Черкаський викладач розмістив петицію про зміни до 

навчального року [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/60874-cherkaskyy-vykladach-rozmistyv-
petyciyu-pro-zminy-do-navchalnogo-roku.html. – Назва з екрану. – 23.03.2020. 

 
«Звертаюсь через ФБ до уряду і керівництва МОН України. Зрозуміло, 

що навчальний 2019-2020 рік завершено. Зараз необхідно переробити усі 

випускні та вступні види завдань, враховуючи теми предметів, що не встигли 

вивчити на заняттях. Максимально спростити завдання і проведення ДПА 

для 4-х та 9-х класів, ЗНО для випускників, тестові завдання Крок М та інші. 

Продумати можливість внесення змін до умов вступу у вищі навчальні 

https://novadoba.com.ua/60825-cherkaschanyn-maksym-kofan-vyborov-zoloto-na-vseukrayinskomu-bokserskomu-turniri.html
https://novadoba.com.ua/60825-cherkaschanyn-maksym-kofan-vyborov-zoloto-na-vseukrayinskomu-bokserskomu-turniri.html
https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/8713-cherkaska-studentka-vyhrala-chempionat-ukrainy-z-kikboksynhu.html
https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/8713-cherkaska-studentka-vyhrala-chempionat-ukrainy-z-kikboksynhu.html
https://novadoba.com.ua/60872-studentka-iz-chnu-peremogla-na-chempionati-ukrayiny-z-kikboksyngu.html
https://novadoba.com.ua/60872-studentka-iz-chnu-peremogla-na-chempionati-ukrayiny-z-kikboksyngu.html
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заклади, враховуючи заходи з карантину. Дистанційна форма навчання 

потрібна і корисна, але є допоміжною і не може замінити живого спілкування 

вчителя і учнів. Дистанційно треба продовжувати повторювати вивчені на 

заняттях теми, а виклад нового навчального матеріалу перенести на 

наступний навчальний рік, провести зміни у програмі навчання. Перестати 

видавати безглузді бюрократичні вказівки департаментам освіти в областях, 

керівникам навчальних закладів, педагогічним і науково-педагогічним 

працівникам (займатись звітуванням про дистанційне навчання). Основна 

цінність для вас – життя і здоров’я молоді та педагогічних працівників. Зараз 

ще є час прийняти розумні зміни і рішення!»   ̶ наголошується у зверненні. 
Після того, як пост набрав резонансу, його розмістили на сайті 

електронних петицій Президента України. 
«Друзі, батьки і педагоги! Нашу петицію розмістили на сайті 

електронних петицій Президента України! 
Основні положення: 

 завершити 2019-2020 навчальний рік; 
 відмінити у цьому році ДПА у 4-х і 9-х класах; 
 внести зміни у правила вступу до ЗВО; 
 замінити ЗНО іншими видами вступних випробувань, через карантин; 
 спростити складання випробувань для випускників усіх навчальних 

закладів; 
 МОН зменшити рівень бюрократизації і адміністрування (припинити 

непотрібне звітування) керівництва департаментів освіти, керівників 

закладів і педагогів. 
Щоб петицію розглянули, треба набрати значну кількість голосів – 

25 тисяч. Заходимо на сайт, реєструємось (якщо перший раз, відповідь буде 

за пару днів) і голосуємо!» 
Ініціатором петиції виступає професор кафедри історії України ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького Владислав Боєчко. 
 
 
29. Черкаський кікбоксер виборов срібло чемпіонату України 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/8722-cherkaskyi-kikbokser-vyborov-sriblo-
chempionatu-ukrainy.html. – Назва з екрану. – 23.03.2020. 
 

Із 12 до 15 березня в Одесі відбувся національний Чемпіонаті України з 

кікбоксингу. Студент третього курсу ЧНУ ім. Б. Хмельницького Савчук 

Андрій виборов срібну нагороду в розділі лоу-кік і виконав норматив КМС. 
 
 
 

https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/8722-cherkaskyi-kikbokser-vyborov-sriblo-chempionatu-ukrainy.html
https://tablo.ck.ua/iedynoborstva/8722-cherkaskyi-kikbokser-vyborov-sriblo-chempionatu-ukrainy.html
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30. Студентка ЧНУ стала учасницею дебютного показу модного 

українського бренду [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://dzvin.news/studentka-chnu-stala-uchasnytseiu-debiutnoho-
pokazu-modnoho-ukrains-koho-brendu-foto/. – Назва з екрану. – 23.03.2020. 

 
У дебютному показі колекції молодого українського бренду модного 

одягу «BE HAPPY» взяла участь студентка ННІ природничих та аграрних 

наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

Анастасія Шкляренко. 
Пропозицію стати моделлю на показі вона отримала після того, як 

перемогла в конкурсі «Міс та Містер ЧНУ-2020». Показ відбувався під час 

презентації освітнього fashion-проєкту від  BE HAPPY «Твоя нова енергія» у 

Міжнародний жіночий день у готелі «Дніпро». Оскільки місія бренду — не 

тільки красиво одягати жінок, а й стати платформою, де кожна пані зможе 

опанувати мистецтво жити в гармонії, то команда «BE HAPPY» започатковує 

ціле коло фешн-воркшопів, під час яких усі охочі отримають потужний заряд 

жіночої енергії для позитивних змін у житті. 
Учасники першого воркшопу разом із відомою черкаською ведучою 

Іриною Тітовською та київською стилісткою Ольгою Шаповал училися 

говорити переконливо за будь-яких обставин і бути в тренді за будь-яких 

модних тенденційКульмінацією святкового дійства став показ колекції від 

лінії якісного і стильного жіночого одягу BE HAPPY «Весна/Літо – 2020». 
Показ перетворився на справжнє шоу і став яскравим подарунком для всіх, 

хто вирішив відзначити жіноче свято разом із BE HAPPY. Дівчата–моделі 

дефілювали неформатним подіумом — східцями готелю — завдяки 

майстерній постановці виходів Анні Серьоженковій, моделі, одній із 

організаторів конкурсу краси в університеті, студентці ННІ української 

філології та соціальних комунікацій. У показі також взяли участь студентки 

ЧНУ, номінантки конкурсу краси Тамара Віхарєва (ННІ УФСК) та Валерія 

Подобіна (ННІ фізичної культури, спорту та здоров’я). 
Закривала показ засновниця лінії модного одягу «BE HAPPY» та 

власниця мережі бутиків Ledi Ro, «Fashion Style» і випускниця Черкаського 

національного Лідія Лисак. 
 
 

31. Дистанційне навчання в ЧНУ: можливість вчитися, сидячи 

вдома на підлозі з чашкою чаю [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://zmi.ck.ua/sotsium/distantsyne-navchannya-v-chnu-
mojlivst-vchitisya-sidyachi-vdoma-na-pdloz-z-chashkoyu-chayu.html. – Назва з 

екрану. – 28.03.2020. 
Студенти черкаського університету навчаються онлайн 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://suspilne.media/23088-studenti-cerkaskogo-universitetu-navcautsa-onlajn/. – 
Назва з екрану. – 30.03.2020. 

https://dzvin.news/studentka-chnu-stala-uchasnytseiu-debiutnoho-pokazu-modnoho-ukrains-koho-brendu-foto/.%20–
https://dzvin.news/studentka-chnu-stala-uchasnytseiu-debiutnoho-pokazu-modnoho-ukrains-koho-brendu-foto/.%20–
http://zmi.ck.ua/sotsium/distantsyne-navchannya-v-chnu-mojlivst-vchitisya-sidyachi-vdoma-na-pdloz-z-chashkoyu-chayu.html
http://zmi.ck.ua/sotsium/distantsyne-navchannya-v-chnu-mojlivst-vchitisya-sidyachi-vdoma-na-pdloz-z-chashkoyu-chayu.html
https://suspilne.media/23088-studenti-cerkaskogo-universitetu-navcautsa-onlajn/
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 Студенти та викладачі Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького перейшли на дистанційне навчання у зв'язку з 

карантином. Отримувати інформацію в інтерактивному режимі за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій здобувачам освіти доведеться 

щонайменше до 24 квітня, адже нещодавно умови ізоляції в Україні 

продовжили. Для одних студентів дистанційне навчання – це зручно, 

комфортно й доступно, іншим же важко отримувати знання в таких умовах. 

А для викладачів це чудова можливість «зацифрувати» свої лекції та 

удосконалити дисципліни.  
– Перейти на дистанційне навчання – справа не з легких. Я впевнена, 

що не абсолютно у всіх студентів є технічна можливість, та й працювати на 

онлайн-платформах важкувато, попри досвідченість і розвинутість молоді, – 
поділилася роздумами студентка Марія Тесля. 

Нагадуємо, що на сайті університету створено рубрику 

«ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ», яка забезпечує здійснення 

дистанційного навчання. Вона розміщена у розділі «РЕСУРСИ». Туди також 

можна потрапити з головної сторінки сайту, натиснувши в меню 

«АКТУАЛЬНО» кнопку «ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ». 
 
 

32. Служити Україні: Життєвий і творчий шлях Олександра 

Черевка [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:  
https://dzvin.news/sluzhyty-ukraini-zhyttievyy-i-tvorchyy-shliakh-oleksandra-
cherevka/. – Назва з екрану. – 06.04.2020. 
 

Сьогодні святкує День народження ректор Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко. 
Колектив університету щиро вітає іменинника і бажає довгих літ 

натхненного і плідного життя на благо суспільства та на радість його родини 

і друзів! 
Про основні віхи життєвого шляху Олександра Володимировича 

розповідає стаття, оригінал якої міститься в біобібліографічному покажчику, 

випущеному в 2019 році. 
Усю трудову та громадську діяльність, зокрема в освітній галузі, 

супроводжує Олександра Володимировича Черевка повага й довіра трудових 

колективів. На своєму життєвому і професійному шляху він завжди 

відповідально ставився до виконання посадових обов’язків, успішно 

реалізовував державну політику у банківській системі та сфері соціально-
економічного розвитку на регіональному рівні, а нині — в освітній сфері. 

Його успішна трудова, громадська та наукова діяльність, активна життєва 

позиція відзначені численними заохоченнями на державному та 

регіональному рівнях. Олександр Володимирович має почесне звання 

«Заслужений економіст України», нагороджений орденом «За заслуги» 3-го 
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ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною 

грамотою Верховної Ради України, нагрудним знаком «Почесна відзнака 

Національного банку України», медаллю «За сприяння Збройним Силам 

України», відзнаками «За відвагу в надзвичайних ситуаціях», «Діамантовий 

хрест» (СЗР), «360 років утворення Української козацької держави», 

«Золотий козацький хрест», почесними відзнаками та грамотами 

центральних органів державного управління, місцевих органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування й іншими. 
Він є почесним громадянином міста Золотоноша та сіл Суботів і 

Водяники. А ще двічі поспіль у 2016 та 2017 роках Олександр 

Володимирович визнавався «Освітянином року» (за версією Всеукраїнського 

тижневика «Освіта» — у номінаціях «Лиш храм збудуй» та «Засвіти 

вогонь»). Останнє переконливо засвідчило визнання його успіхів в освітньо-
організаторській діяльності. 

Надзвичайно важливу роль у житті Олександра Черевка відіграє віра. 

З дитинства в його сім’ї прищеплювали любов до Бога, роз’яснювали, що 

таке Біблія. Віра в Бога додавала сили жити і працювати в найскладніші 

періоди життя. Але лише любов’ю й вірою стосунки з церквою не 

обмежуються. Олександра Володимировича можна воістину назвати 

меценатом і зодчим. Він не лише сприяє відбудові храмів Божих на 

Черкащині, але й активно долучився до боротьби за українську помісну 

церкву. Олександр Володимирович — за духовне просвітництво, за 

виховання молоді на засадах християнської моралі. Одним із перших на 

Черкащині відкрив у своєму рідному селі при церкві недільну православну 

школу. А торік його було обрано членом єпархіальної ради ПЦУ в 

Черкаській єпархії. Заслуги Олександра Черевка перед православною 

церквою України відзначені орденами святого Володимира (двох ступенів), 

святих Преподобного Миколи Чудотворця, Андрія Первозванного, князя 

Костянтина Острозького, Архистратига Михаїла та іншими. 
Основоположною і визначальною в житті Олександра Черевка є міцна 

й дружна родина. Так було ще з малих літ, коли батьки прищепили дитині 

любов до рідного слова, української землі; з книг, прочитаних матір’ю синові 

на священній землі Тараса. Так є й сьогодні. Його родина (дружина 

Катерина, діти Віктор і Ольга та їхні сім’ї) — це надійна підтримка, опора в 

житті, його соратники й однодумці. «Ніколи не виникало питань у родині, 

якою мовою говорити, які принципи сповідувати, до якої церкви ходити… 

Моя сім’я — єдина духовно, такими є мої діти, так виховуємо й онуків», — 
каже Олександр Володимирович. 

Вік для успішного чоловіка — то лише хронометраж його здобутків, 

плеяда яких буде і далі поповнюватись і множитися. Крокуючи в ногу з 

часом, Олександр Володимирович Черевко є справді видатною людиною та 

непересічною особистістю, котра творила й творить сучасну історію. 
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33. «Глобальне потепління – це не міф!»: черкаський науковець про 

загибель популяцій тварин на Черкащині [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://provce.ck.ua/hlobal-ne-
poteplinnia-tse-ne-mif-cherkas-kyy-naukovets-pro-zahybel-populiatsiy-tvaryn-na-
cherkashchyni/. – Назва з екрану. – 06.04.2020. 
 

На думку директора ННІ природничих та аграрних наук Черкаського 

національного університету імені Б. Хмельницького Максима Гаврилюка, 

через тривале зменшення кількості опадів в Україні настають серйозні зміни 

в екосистемах області. Науковець переконаний, що крім коронавірусу 

українці можуть зіткнутися із ще однією серйозною проблемою – посухою і 

скороченням чисельності тварин внаслідок цього. 
Як зазначив пан Гаврилюк у своєму дописі на Фейсбук, через тривале 

зменшення кількості опадів, настають деякі серйозні зміни в екосистемах.  
– Аграрії це вже зрозуміли і починають підлаштовуватись – змінюють 

культури, терміни виконання робіт та розширюють полив. Живі організми в 

природних екосистемах пристосуватись не завжди зможуть, – говорить 

науковець. – Вже зараз видно катастрофічні наслідки – тварини, які мешкали 

у невеликих постійних водоймах – загинули. Протягом весни відвідав 

декілька традиційних місць розмноження земноводних – частина висохла. 

Тож можна чекати катастрофічного скорочення популяцій земноводних та 

інших водних тварин у найближчі роки. На жаль, з цим неможливо щось 

зробити на локальному рівні. Передайте Трампу, що глобальне потепління - 
це не міф! 

У коментарі журналістам «Про все» пан Максим зауважив, що деякі 

популяції тварин, які мешкали в невеликих водоймах Черкащини, загинули. 

Наприклад, молюски, членистоногі, риби. Через неможливість нересту 

частини земноводних їхні популяції суттєво скоротяться у найближчі роки.  
– Далі, по екологічним ланцюгам, можна очікувати скорочення 

чисельності тварин, які ними живляться. Наприклад, може скоротитись 

чисельність багатьох птахів, які живляться водними безхребетними. Це веде 

до скорочення чисельності тварин та до втрат біорізноманіття. Проблема 

глобальна, це зміна клімату. Тому треба не розорювати степові ділянки, не 

вирубувати старі ліси, не створювати каскаду ставків на річках, не 

здійснювати меліорацію боліт – адже все це негативно впливає на зміни 

клімату. 
 
 

34. На Черкащині лелеки сорок років повертаються до одного села 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://suspilne.media/24775-na-cerkasini-leleki-sorok-rokiv-povertautsa-do-
odnogo-sela/. – Назва з екрану. – 06.04.2020. 

До двору мешканця Червоної Слободи Сергія Ткалича вже сорок років 

поспіль повертаються лелеки.  

https://provce.ck.ua/hlobal-ne-poteplinnia-tse-ne-mif-cherkas-kyy-naukovets-pro-zahybel-populiatsiy-tvaryn-na-cherkashchyni/
https://provce.ck.ua/hlobal-ne-poteplinnia-tse-ne-mif-cherkas-kyy-naukovets-pro-zahybel-populiatsiy-tvaryn-na-cherkashchyni/
https://provce.ck.ua/hlobal-ne-poteplinnia-tse-ne-mif-cherkas-kyy-naukovets-pro-zahybel-populiatsiy-tvaryn-na-cherkashchyni/
https://suspilne.media/24775-na-cerkasini-leleki-sorok-rokiv-povertautsa-do-odnogo-sela/
https://suspilne.media/24775-na-cerkasini-leleki-sorok-rokiv-povertautsa-do-odnogo-sela/
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Всього ж у селі щороку мешкає десять лелечих сімей. Нині птахи 

почали прилітати з теплих країв. 
Орнітолог, директор ННІ природничих та аграрних наук ЧНУ Максим 

Гаврилюк говорить, що птахи мають повернутися із Африки за два тижні, бо 

цього року була рання весна. 
– Перших лелек ми бачили 16 березня, ну можливо, на декілька днів 

раніше вони були в інших регіонах. Але приліт зараз іде доволі повільний, бо 

холодно і вони не поспішають повертатися. 
Орнітолог додає – чорногузи обрали це село, бо для них тут сприятливе 

середовище. Однак популяція птахів щороку зменшується. 
 
 

35. Карантин у Черкаському національному: студенти повернулися 

з Польщі, а працівники, кому за 60, ідуть на самоізоляцію [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://provce.ck.ua/karantyn-u-cherkas-komu-natsional-nomu-studenty-
povernulysia-z-pol-shchi-ti-komu-za-60-idut-na-samoizoliatsiiu-video/. – Назва з 

екрану. – 09.04.2020. 
 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького посилено карантинні заходи відповідно до урядової 

Постанови № 255 від 2 квітня 2020. Крім того, до України повернули 

студентів, які перебували на семестровому стажуванні в університеті імені 

Яна Длугоша в Ченстохові (Польща).28 день карантину в ЧНУ розпочався зі 

спілкування ректора Олександра Черевка зі студентами. 
Олександр Володимирович зателефонував їм і розпитав, як 

почуваються, як проходить дистанційне навчання та які виникають проблеми 

у зв’язку з новим форматом навчання. Особливу увагу приділив дітям–

сиротам і студентам, що перебували в Польщі. 
Не залишилася поза увагою ректора й категорія працівників 

університету віком від 60 років, яких постанова № 255 зобов’язала 

перебувати на самоізоляції. Відтепер їхня робота регламентується наказом 

ректора від 06.04.2020 № 70. Працівникам роз’яснюють обов’язки та 

створюють можливості для їх виконання. 
В університеті, згідно з вимогами постанови уряду від 02.04.2020 

№ 255, посилено карантин. Визначено найнеобхіднішу кількість працівників, 

які забезпечують життєдіяльність університету. Решта йдуть на вимушений 

простій. Наголошено на необхідності самоізоляції людей, яким понад 60 

років. Тим, хто продовжує працювати і хто живе в гуртожитках, заміряється 
температура. Для них є рукавички, маски, дезінфекційні засоби. 

̶ Провів відеоконференції зі студентами. За їхніми словами, 

дистанційне навчання вже відшліфоване і проходить добре. Нормально себе 

почувають студенти, які повернулися з Польщі. Вони дісталися додому 

автобусом, яким ми забрали їх від польського кордону. Усі перебувають на 

https://provce.ck.ua/karantyn-u-cherkas-komu-natsional-nomu-studenty-povernulysia-z-pol-shchi-ti-komu-za-60-idut-na-samoizoliatsiiu-video/
https://provce.ck.ua/karantyn-u-cherkas-komu-natsional-nomu-studenty-povernulysia-z-pol-shchi-ti-komu-za-60-idut-na-samoizoliatsiiu-video/
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самоізоляції. Усе добре і з Наталією Случич та Євгеном Щербушенком, які 

залишилися в Польщі. Підтримуємо з ними зв’язок і контролюємо ситуацію. 
Закликаю всіх – дотримуймося вимог карантину, допомагаймо один 

одному, людям старшого віку, підтримуймо наших лікарів морально, а хто 

може – то й матеріально. Нам разом треба пережити біду, щоб потім 

відновити наше повсякденне життя, – сказав Олександр Володимирович. 
 
 

36. Філософи Черкаського національного взяли участь у проєкті 

«Поговоримо про театр» [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://pon.org.ua/news_regions/7798-flosofi-cherkaskogo-
naconalnogo-vzyali-uchast-u-proyekt-pogovorimo-pro-teatr.html. – Назва з 

екрану. – 10.04.2020. 
 

Кафедра філософії та релігієзнавства Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького долучається до проєкту 

«Поговоримо про театр» Черкаського драматичного театру 

ім. Т. Г. Шевченка. 
Спільний проєкт передбачає проведення соціологічного та 

культурологічного досліджень, спрямованих на вивчення соціально-
культурного та демографічного підґрунтя формування образу театру в 

свідомості містян та жителів регіону. За словами пана Романа Бурлакова, 

заступника директора ЧДТ, фокус уваги буде прикуто до вивчення 

гіпотетичної аудиторії у віковій категорії від 15 до 35 років. 
Ціннісні орієнтації та культурні гештальти, що формують усвідомлення 

естетичних смаків та уявлень цих поколінь ХХІ століття, мають визначати 

магістральний вектор розвитку та трансформації театрального мистецтва. 

Жанрова структура, стилістика та, власне, привабливість театру, його 

тисячолітня магія, зберігаючи традицію, все ж сприймається інакше в епоху 

відчуження людини від себе та інших, через потужну соціокультурну 

динаміку, спричинену розвитком інформаційно-комунікативних технологій. 
– Розглянути цю проблему можливо під кутом соціології та 

культурології, – зауважують координатори проєкту від кафедри Павло 

Кретов та Зоя Шевченко. 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

запрошує інтелектуальні спільноти взяти участь у превентивному опитуванні 

та подальших формах здійснення проєкту. 
 
 

37. Що чекає на економіку в майбутньому та чим черкащанам 

загрожують карантинні обмеження [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://provce.ck.ua/chym-cherkashchanam-
zahrozhuiut-obmezhuval-ni-zakhody-ta-shcho-chekaie-ekonomiku-v-maybutn-
omu/. – Назва з екрану. – 15.04.2020. 

https://pon.org.ua/news_regions/7798-flosofi-cherkaskogo-naconalnogo-vzyali-uchast-u-proyekt-pogovorimo-pro-teatr.html
https://pon.org.ua/news_regions/7798-flosofi-cherkaskogo-naconalnogo-vzyali-uchast-u-proyekt-pogovorimo-pro-teatr.html
https://provce.ck.ua/chym-cherkashchanam-zahrozhuiut-obmezhuval-ni-zakhody-ta-shcho-chekaie-ekonomiku-v-maybutn-omu/
https://provce.ck.ua/chym-cherkashchanam-zahrozhuiut-obmezhuval-ni-zakhody-ta-shcho-chekaie-ekonomiku-v-maybutn-omu/
https://provce.ck.ua/chym-cherkashchanam-zahrozhuiut-obmezhuval-ni-zakhody-ta-shcho-chekaie-ekonomiku-v-maybutn-omu/
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Унаслідок введення карантину в Черкасах люди різних вікових 

категорій та професій потерпають від фінансових проблем. Фахівець із 

економіки розповідає, що окрім тимчасових ускладнень на черкащан чекають 

важчі часи, коли через обмеження в Україні зміниться загальна економічна 

«картина». 
Професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин 

Черкаського національно університету Євгеній Кирилюк стверджує, що через 

коронавірус в Україні виникне низка економічних проблем. 
– Під час карантину доходи громадян зменшуються, це відомий факт. 

Але для того, щоб зрозуміти, як вплине на різні сфери зайнятості спалах 

коронавірусної інфекції, можна умовно розділити черкащан на чотири групи: 

тіньові працівники, держпрацівники, приватні підприємці та люди, які на них 

офіційно працюють, – коментує Євгеній Кирилюк. – Якби економісти знали 

точний прогноз медиків, коли закінчиться спалах коронавірусної інфекції, то 

можна було б щось розповідати про фінансові наслідки для кожної категорії 

окремо. А так фахівці вимушені керуватися лише загальними висновками, – 
пояснює професор Черкаського національного. 

За словами Євгенія Кирилюка, прогнози більш ніж невтішні – падіння 

ВВП в Україні становитиме від 7 до 10%.  
– Це насправді колосальна сума. Такий рівень падіння зараз у США, 

наприклад. У нас же падіння ВВП було таким у 2014-2015 роках, коли значну 

частину території України окупувала Росія. Наслідки цього зниження будуть 

такими ж серйозними, бо тягнуть за собою ряд проблем на 

загальнодержавному економічному рівні, – пояснює професор.  
– Найперше, на чому це позначиться – на державному бюджеті, 

оскільки буде брак надходження коштів. Через це – недофінансування 

важливих сфер життя, серед яких може опинитися медицина чи освіта. 

Пенсії, відповідно, через це також не підвищаться, оскільки не вистачатиме 

коштів. Доведеться брати великі запозичення з-за кордону. 
 
 

38. Колишнім педагогам ЧНУ до Великодня подарували пасочки 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://procherk.info/news/7-cherkassy/81331-kolishnim-pedagogam-chnu-do-
velikodnja-podaruvali-pasochki. – Назва з екрану. – 20.04.2020. 
 

До Великодня в Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького зробили добру справу. 
За дорученням ректора ЧНУ Олександра Черевка та за підтримки 

профспілкового комітету організували доставку ветеранам святкових 

пасочок. Близько 120 колишніх педагогів і працівників отримали великодні 

подарунки. 
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– У ці непрості часи ми дбаємо про своїх студентів, працівників. Не 

оминаємо увагою і ветеранів, які вклали свою працю, талант у розвиток 

університету. Вони особливо потребують нині захисту й підтримки. Тому ми 

упродовж карантину тримали зв’язок із колишніми працівниками, 

моніторили їхні потреби. Перед святами прийняли рішення розвести їм 

паски, – розповів Олександр Володимирович. 
– Ми мали на меті зберегти здоров'я людям похилого віку та подарувати 

їм свято в цей непростий час, – говорить голова профспілкової організації 

ЧНУ Анатолій Стеценко. 
 
 

39. Студрада ЧНУ закликає користуватись антисептиком 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/61662-studrada-chnu-zaklykaye-korystuvatys-
antyseptykom.htm . – Назва з екрану. – 24.04.2020. 
 

Студентська рада Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького долучилася до всесвітнього флешмобу «Залишайся 

вдома». 
Усі, крім вірусу, втомилися. Він не знає втоми і не пробачає помилок. 

Тому, щоб не провокувати спалахів захворюваності і не продовжувати 

замкнуте коло людської безвідповідальності, необхідно виконувати правила 

карантину, такі як: 
 залишатися вдома; 
 мити руки з милом; 
 користуватися антисептиком; 
 тримати дистанцію; 
 одягати маску; 

Складаючи плани на «після карантину», пам’ятайте, що все це 

попереду, а зараз найважливіше — не втрачати пильності, бо безтурботність 

може коштувати дуже дорого! Бережіть себе і свій спокій! Піклуйтеся про 

своє здоров'я та здоров'я  рідних! 
 
 

40. Проєкт науковців ЧНУ отримав міжнародне визнання 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://vycherpno.ck.ua/proyekt-naukovtsiv-chnu-otrimav-mizhnarodne-viznannya/. – 
Назва з екрану. – 25.04.2020. 

 
Виконавчий комітет Міжнародної федерації пауерліфтингу ухвалив 

рішення про застосування нової математичної формули. Про це повідомляє 

відділення НОК України в Черкаській області. 

https://novadoba.com.ua/61662-studrada-chnu-zaklykaye-korystuvatys-antyseptykom.htm%20.%20–
https://novadoba.com.ua/61662-studrada-chnu-zaklykaye-korystuvatys-antyseptykom.htm%20.%20–
http://vycherpno.ck.ua/proyekt-naukovtsiv-chnu-otrimav-mizhnarodne-viznannya/
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За цією формулою визначаються найкращі атлети через переведення 

змагальних (абсолютних) результатів в умовні одиниці для порівняння їх у 

загальному заліку серед усіх учасників змагань без поділу на вагові категорії. 

Розробили цей проєкт черкаські науковці. Важливо, що саме у такий спосіб 

визначаються переможці і призери Всесвітніх ігор, які для пауерліфтерів є 

найважливішими змаганнями чотириріччя. 
Новою формулою IPF визнаний продукт, розроблений командою 

фахівців Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького, до складу якої увійшли: завідувач кафедри програмного 

забезпечення автоматизованих систем доктор філософії Борис Онищенко, 

професор кафедри спортивних дисциплін, доктор філософії Анатолій 

Стеценко та Олександр Копаєв, який тривалий час працював на кафедрі 

програмного забезпечення автоматизованих систем. Долучався до роботи 

також викладач цієї кафедри доктор філософії Віталій Гук. 
– Можу з упевненістю стверджувати, що то був по-справжньому 

титанічний пошук наукового рішення проблеми. Ми знаходили та вивчали 

раритетні джерела інформації, дискутували, сумнівалися й розчаровувалися. 

Але ми витримали, і завдяки, перш за все, високотехнологічному 

статистичному аналізу десятків тисяч даних, результат нашої діяльності 

виявився успішним,  –   відзначає один із розробників Анатолій Стеценко. 
 
 

41. У Черкаському національному визначили переможців онлайн-
фестивалю «Студентська весна - 2020» [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://provce.ck.ua/u-cherkas-komu-natsional-
nomu-vyznachyly-peremozhtsiv-onlayn-festyvaliu-students-ka-vesna-2020/.– Назва 

з екрану. – 30.04.2020. 
Переможців «Студентської весни – 2020» у номінації «Вокальне 

мистецтво» визначили в Черкаському національному університеті імені 

Богдана Хмельницького. 
Цього року голосування, як і, власне, виступи конкурсантів проходили 

в незвичному для Мистецького фестивалю форматі – онлайн-режимі. 
Студенти мали обрати пісню, яка представить їхні вокальні дані, 

записати виступ на відео, змонтувати тощо. Попри непростий шлях 

підготовки та бентежний період голосування, троє щасливців можуть 

пишатися собою. Студентка ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи та 

мистецтва Мар'я Бровченко зайняла перше місце, а студентки ННІ 

української філології та соціальних комунікацій Орина Шевцова й Алла 

Пономаренко посіли друге і третє місце відповідно. 
– П’ять років тому ми з Тетяною Зорочкіною (тоді начальник відділу 

виховної роботи) вирішили відродити давню університетську традицію – 
шукати таланти серед студентів. Тоді ми й гадки не мали, що будемо колись 

проводити цей конкурс онлайн, домашні шпалери будуть нашим 

конкурсантам і завісою, і рекламним банером, а мікрофон смартфона 

https://provce.ck.ua/u-cherkas-komu-natsional-nomu-vyznachyly-peremozhtsiv-onlayn-festyvaliu-students-ka-vesna-2020/.–
https://provce.ck.ua/u-cherkas-komu-natsional-nomu-vyznachyly-peremozhtsiv-onlayn-festyvaliu-students-ka-vesna-2020/.–
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замінить університетський мікрофон, – говорить Галина Гаврилюк, 

проректорка з освітньо-виховної та іміджевої діяльності, голова журі. 
Ольга Атамась, заступник директора ННІ фізичної культури, спорту і 

здоров’я з виховної роботи, відзначає неординарність нового формату 

конкурсу. 
– Новий формат – це цікаво, сучасно, велика кількість слухачів і 

глядачів можуть отримати можливість послухати талановитих учасників та 

проголосувати за своїх фаворитів. Кожен конкурс, участь у якомусь проєкті – 
це досвід! Бажаю всім учасникам хороших пісень, розвитку таланту, успіхів і 

нових яскравих, омріяних перемог! 
Анна Прокопчук, звукорежисерка університету радіє, що готовність до 

технічних викликів показала студентську жагу до творчості . 
– «Студентська весна» – фестиваль-конкурс, який об’єднує молодих, 

творчих та активних. Бажання творити, розвиватися та радувати 

університетську громаду своїми здобутками світиться в очах учасників. Різні 

твори, взяті до виконання, підкреслюють унікальність кожного з 

конкурсантів. Готовність до будь-яких викликів, пов’язаних із технічними 

аспектами конкурсного відбору, показала, що жага до творчості робить 

можливим усе! Конкурсантам – віри у свої сили, плідної праці на шляху до 

нових вершин, творчих злетів, креативних ідей та бажання творити разом із 

Черкаським національним! 
Віталій Панченко, лауреат всеукраїнських конкурсів, соліст 

Черкаського академічного заслуженого українського народного хору, соліст 

Черкаської обласної філармонії відзначає те, наскільки нелегко може бути 

виконавцям під час відеовиступів. 
– Незважаючи на ситуацію та нові умови, в яких опинилася учасники, 

вони впоралися на всі 100%. Це був справжній виклик для них! Адже 

заспівати на камеру не менш важко, ніж перед живою аудиторією – часто 

навіть складніше. Дякую конкурсантам за креатив та сміливість, за артистизм 

та емоції, подаровані слухачам. Бажаю творчого натхнення, наполегливості, 

творчих успіхів та якнайшвидше заспівати на сцені перед повним залом 

глядачів! 
– Для мене як ректора важливий не тільки освітній процес та його 

забезпечення викладачами, адміністративним, господарським персоналом. 

Важливим є підтримання загального морально-психологічного клімату і в 

цьому контексті – виховний аспект нашої роботи. Вітаю проведення 

конкурсу в онлайн-форматі. Неочікувано це ситуативно об’єднало нашу 
університетську спільноту. Звісно, хочеться, щоб таких об’єднавчих 

моментів було побільше. Ми на відстані, але тримаємося за руки, щоб 

пережити пандемію. Дякую студентській раді, відділу виховної роботи, а 

найбільше – учасникам вокального конкурсу за ініціативу та сміливість. 

Чекаю нових креативних ідей і успішних проєктів. І завжди готовий 

підтримати! – зазначив ректор ЧНУ Олександр Черевко. 
 



 
40 

 

42. Тримісячне стажування у польському Ченстохові пройдуть 

переможці конкурсного відбору у ЧНУ [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://dzvin.news/trymisiachne-stazhuvannia-u-
pol-skomu-chenstokhovi-proydut-peremozhtsi-konkursnoho-vidboru-u-chnu-
ofitsiyno/. – Назва з екрану. – 12.05.2020. 

 
У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького оголошено конкурсний відбір на міжнародне тримісячне 

стажування при Гуманітарно-природничому університеті Яна Длогуша, у 

Ченстохові, Польща. Участь у Програмі академічної мобільності дає змогу 

ознайомитися з особливостями європейської освіти за обраним напрямом 

підготовки, здобути додаткові знання в суміжних галузях, набути 

професійного досвіду. Після завершення стажування учасникам Програми 

видається академічна довідка про результати навчання в UJD, які 

перезараховуються студенту під час сесії у ЧНУ. У першому семестрі 2020-
2021 навчального року стажування можливе з таких спеціальностей: 

«Філологія» (англійська, німецька, польські мови), «Соціальна робота», 

«Початкова освіта», «Філософія», «Історія і міжнародні відносини», 

«Фізичне виховання», «Живопис». Студентам, які бажають взяти участь у 

конкурсі, до 15 травня необхідно звернутися до координаторів або в 

дирекцію своїх ННІ, написати заяву та заповнити таблицю з особистими 

даними. 
 
 
43. Сергій Корновенко: «Нація без науки – це нація рабів» 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/61835-sergiy-kornovenko-naciya-bez-nauky-ce-naciya-
rabiv.htm. – Назва з екрану. – 16.05.2020. 
 

Важко уявити сучасну цивілізовану країну, яка б не приділяла 

достатньої уваги і відповідно фінансування науці. Адже наукова діяльність – 
це не лише розвиток технологій та створення конкурентоспроможної 

продукції на світовому ринку, не лише престиж країни та її рейтинг, а й 

створення мотивації для громадян, філософії мислення та культури 

поведінки. Без грамотних, мислячих людей країна не може не лише 

нормально розвиватися, а й в принципі існувати. Тому в світі так багато 

уваги приділяється науці. А як із цим в Україні? Як живеться нині 

українській науці та науковцям? Про це в інтерв᾿ю «Новій Добі» розповів 

доктор історичних наук, професор проректор з наукової, інноваційної та 

міжнародної діяльності Черкаського національного університету 

ім. Б. Хмельницького Сергій Валерійович Корновенко. 
– Думаю, найпершим буде таке суто дитяче питання, яке здавалося б 

зрозуміле всім, але зазвичай саме вони і є найскладнішими. Як, на Вашу 

думку, навіщо взагалі країні потрібна наука? 

https://novadoba.com.ua/61835-sergiy-kornovenko-naciya-bez-nauky-ce-naciya-rabiv.htm
https://novadoba.com.ua/61835-sergiy-kornovenko-naciya-bez-nauky-ce-naciya-rabiv.htm
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– Наука – це одна із форм свідомості, як і релігія, і міфологія. Водночас 
це не просто абстракція. Ми звикли до думки, що наука – це щось другорядне 

після економіки, податків, фінансових інвестицій. Насправді, як на мене, 

наріжним каменем будь-якої сучасної нації є наука. Нація без науки – це 

нація рабів. Це нація, яка не є творцем інтелектуального творчого продукту. 

Вона не здатна осмислювати, творити. Така нація не здатна бути 

повноцінним суб᾿єктом, творцем власного суспільно-політичного, соціально-
економічного, соціокультурного життя. Наука є одним із потужних маркерів 

сучасних політичних націй. Україна не є винятком. Коли ми говоримо про 

сучасну науку в Україні, то ми говоримо про тих людей, які, попри всі 

соціально-економічні та суспільно-політичні негаразди, фахово і самовіддано 

роблять свою справу, творять наукове обличчя України, плекають 

внутрішній добробут, бо на сьогоднішній день ми переконалися, що 

культура, тобто друга людська природа – це те, що створено інтелектуальною 

творчою діяльністю людини. Зокрема, і таким компонентом, як наука. Наука 

багатогранна, як і людське життя, як і людина. 
– Що таке академічна та університетська наука, що між ними 

спільного і чим вони різняться? 
– Коли ми говоримо сьогодні про науку, то розрізняємо, з одного боку, 

науку, яка зосереджена в академічних установах Національної академії наук, 

галузевих академій. Там свій мікрокосмос, мікроклімат. Її творцями є наукові 

працівники. З іншого боку, є університетська наука, яка живе, розвивається в 

університетах. Її творцем переважно є науково-педагогічні працівники. 

Певна відмінність між ними якраз і полягає у фінансуванні. Академічна 

наука перебуває на засадах постійного як бюджетного, так і конкурсного 

фінансування. Це може бути за рахунок держтем, грантів, бюджетних витрат. 

В університеті – дещо по-іншому. У бюджеті університету не закладено 

витрат на фінансування наукової діяльності (лише освітньої), тобто 
університетська наука ґрунтується на засадах лише конкурсного 

фінансування. В цьому є і плюси, і мінуси. 
– А можна детальніше? 
– У чому полягає плюс? У конкуренції. Вона, як і в економіці, є рушієм 

прогресу, розвитку. Науково-педагогічні працівники беруть участь у 

різноманітних грантах, держбюджетних темах. Держава за розробленим 

критерієм відбирає кращі проєкти, і відповідно, їх фінансує. 
Недолік полягає у тому, що відсутність постійного бюджетного 

фінансування університетської науки призводить до парадоксу. Навчальний 

рік починається у вересні і закінчується в червні. Є незбіг між 

календарним/фінансовим роком і навчальним. Тема виборюється і 

фінансується з початку фінансового року. Водночас науковець працює, 

починаючи з навчального. Наприклад, тему виграли на 3 роки. 31 грудня 

спливає фінансування, а держава оголошує конкурс на наступну держтему 

або в червні або в липні, тобто влітку. Виникає питання, що робити рік чи 

півроку. Ми в університеті йдемо назустріч науковим працівникам і вони 
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суміщають наукову діяльність із науково-педагогічною. У такий спосіб для 

наукових працівників мінімізуються ризики. Однак буває і так, що держава 

переглядає об’єми фінансування держтем. На жаль, не в бік його збільшення. 

Це породжує додаткові складнощі для розвитку університетської науки. 
– А як Ви оцінюєте запровадження державної атестації закладів 

вищої освіти у частині їх наукової, науково-дослідної діяльності, за 

результатами якої вони вперше зможуть отримати кошти на базове 

фінансування науки? 
– Як ще одне проблемне питання. На сьогоднішній день, хоча ця 

програма оголошена державою і наш університет, як і всі інші, брав у ній 

участь, але атестації не відбулося. Це призвело до того, що науковцям, які 

працюють у науково-дослідній частині університету за держбюджетними 

темами, не нараховується доплата за стаж. У такий спосіб спостерігаємо 

певну дискримінацію наукових працівників. Поясню у чому. Науково-
педагогічний працівник отримує заробітну плату, плюс доплату за науковий 

ступінь, вчене звання і за стаж. Науковці, які працюють над держтемами в 

університетах, не мають цієї доплати за стаж. У академічних установах – 
мають, бо академустанови давно проходять цю атестацію в частині наукової 

та науково-дослідної діяльності. Звісно, якби запрацювала програма 

бюджетного фінансування університетської науки, ми могли б залучати 

наших науковців на постійній основі до наукової діяльності. Звичайно, це дає 

вивільнення часу, підвищує продуктивність наукової діяльності і має низку 

інших позитивних наслідків. Сама задумка цієї програми чудова, а от її 

реалізація як завжди. 
– Тоді будемо сподіватися, що програма все ж таки запрацює. 

Можливо, це зможе змінити ситуацію з фінансуванням наукової галузі в 

Україні. 
– Повною мірою навряд. Проблема, на мою думку, полягає і у тому, що 

наука в нашій країні традиційно фінансується за надлишковим принципом. 

Насамперед – оборонка, далі інші сфери, а наука, освіта вже потім. Було б 

добре, аби держава не лише задекларувала, а реально на практиці застосувала 

іншу філософію до фінансування науки. На мою думку, якщо сьогодні ми 

маємо принцип «Наука і освіта – це джерело витрат», то його потрібно 

змінити на інший. Він має звучати так «Наука і освіта – це інвестиції в 

майбутнє нації». Якщо ми говоримо про монетизацію науки і освіти, то ми 

повинні говорити про ще один різновид капіталу. Основні різновиди 

капіталу, як відомо, це фінансовий, природний. Є ще й третій, і, на мою 

думку, він найголовніший. Це інтелектуальний капітал нації. Ми повинні 

керуватися принципом, що наука – це інвестиції в інтелектуальний капітал 

нації. Це стосується і освіти, і науки, і медицини. Це не витрати. Якщо на 

перший погляд видається, що наука не створює матеріальних благ, то це 

знову ж таки ілюзія. Наука створює інтелектуальний капітал. Вона створює 

інтелектуально розвинену людину, громадянина, не лише споживача, а й 
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творця. Зараз глобальна проблема світу полягає в тому, що ми живемо в світі 

споживання. І дуже мало країн, які живуть у суспільстві творень. 
– Який є вихід із економічної кризи, що відбувається в українській 

науці, адже бюджет країни в нас не надто великий, особливо цього року? 
– Насамперед виходом може бути підтримка науки українським 

бізнесом. У нас в Україні відсутні, на жаль, багатоканальні джерела 

фінансування науки. Наприклад, європейці, уряди інших розвинених країн, 

заохочують бізнес, який є наукомістким і створює наукомісткий продукт, до 

розвитку. Це можна зробити просто. При кожному університеті є 

аспірантура. Вона різна: історія і археологія, філологія, комп’ютерні науки 

тощо. Є підприємства, бізнесмени, що зацікавлені в аспірантах, які б 

створювали наукомісткий продукт. Держава думає, як же мотивувати, щоб 

цей продукт був дешевий, конкурентоспроможний. Вона фінансує аспіранта, 

дає йому державну стипендію, університетську, а роботодавець ще й платить 

гроші. Але цей аспірант повинен давати реальну наукомістку продукцію. 

Більше того, якщо це підприємство дає для економіки реальну наукомістку 

продукцію, то воно має пільги в оподаткуванні, які становлять від 50 до 100 %. 
Ще одним виходом є забезпечення виконання Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» у частині фінансування науки в 

Україні у розмірі 1,7% ВВП. Упродовж останніх років цей показник становив 

0,2‒0,3%. По факту маємо серйозне оподаткування науки і науковців – це 

взагалі окрема тема… 
Наприклад, податкові відрахування у виконавця Гранту Президента 

України дорівнюють понад 20 % від нарахованої йому суми. Це жодною 

мірою не є стимулюючим фактором, а в окремих моментах і принижує 

науковця. Адже, по факту, науковець виграв Грант Президента, але не може у 

повному обсязі скористатися ним. Із заробітної плати науковці чесно 

сплачують податки, чому ж маємо їх платити і за винагороду своєї наукової 

діяльності? Закордонні колеги такої проблеми не мають. 
– Які ще існують проблеми в українській науці, так би мовити на 

державному рівні, крім фінансових? 
– Існує ще таке питання як престижність. Якщо ми подивимося на 

сучасний інформаційний простір України, ми помітимо, що в нас 

сформований негативний образ науковця. Це постійні якісь скандали із 

академічною недоброчесністю, якісь непорозуміння тощо. Тобто мало того, 

що держава не створює економічних стимулів для того, щоб в науку ішла 

молодь з новими креативними ідеями, ми ще і тих людей, які працюють, 

дискредитуємо. Сьогодні, я так розумію, що у свідомості звичайного 

громадянина, який далекий від наукової сфери, сформований як негативний 

образ української науки, так і, власне, науковця. Уявлення, що навіяне ЗМІ, 

про непрестижність професії науковця, низькооплачуваність наукової 

роботи, не є факторами, що приваблюють громадян до цієї діяльності. 
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– Нині багато говориться про те, щоб українська наука 

орієнтувалася на міжнародний рівень. Чи правильно це? Чи не втратимо 

ми при цьому чогось свого? 
– Сьогодні ми дуже багато говоримо про суб’єктність України. Це не 

абстрактна категорія. Це не лише політичні параметри суверенітету, 

самостійності тощо. Суб’єктність – це внутрішня сутність держави. Я не 

знаю чому, але останнім часом акцентувалося на тому, щоб українська наука 

більше фінансувалася за рахунок західних грантів і коштів. Однак ми знаємо 

дуже просту істину: хто платить, той і замовляє. Якщо замовляють 

міжнародні організації, то виникає запитання: для кого українські науковці 

створюють науковий продукт? Тому, коли ми говоримо про інтеграцію нашої 

науки в європейську чи світову, ми не повинні говорити про її 

денаціоналізацію. Тут є тонка межа. Звісно, український вчений має володіти 

науковим інструментарієм європейського і світового рівня. Водночас чому, 

наприклад, про хутірську філософію Пантелеймона Куліша, про український 

аграризм я маю писати англійською мовою? Чому ми не маємо дотепер 

нашої національної наукометричної бази? Чому ми долю науковців України 

ставимо в залежність від фінансових інтересів Заходу. Всі знають, що WOS і 

SCOPUS   це наукометричні бази. Але це ж ще й наші гроші! Зокрема ті, що 

сплачують вітчизняні автори за друк статей у журналах, що індексуються у 

WOS чи SCOPUS. Беручи до уваги розміри зарплат вітчизняних науковців, 

це для нас немалі суми. І це гроші не для України, а для закордонних держав. 

Чому ми не можемо зробити за аналогічними вимогами, але українську 

наукометричну базу? Тим паче, що WOS і SCOPUS робилися під природничі, 

технічні науки, які дійсно є інтернаціональними, але що робити з 

гуманітарними? Скажімо, вакуум він скрізь вакуум, а як бути з діалектами 

Наддніпрянщини, наскільки вони будуть цікаві для закордонного наукового 

журналу, що індексуються у WOS чи SCOPUS? 
Є суто національні галузі науки, що формують не лише наукове 

обличчя України у світі, а і творять власне українські смисли, смисли 

ідентичності української політичної нації. 
Що ми маємо на сьогоднішній день в результаті такої політики? Такі 

сегменти гуманітаристики, як філологія, філософія, частково історія тощо, 
просто випадають. Відповідно до чинних вимог, якщо у редколегії немає 7 

авторів, у кожного з яких по 3 статті опублікованих у журналах, що 

індексуються у WOS чи SCOPUS, то ваш журнал не має права бути фаховим 

у категорії Б. І це ж по всій Україні тенденція однакова. І це в той час, як 

більшість наших колег за кордоном не орієнтуються на SCOPUS, як на 

Біблію. В них є свої престижні журнали. Вони не входять туди, але вони 

фахові. Наприклад, до недавнього часу Український історичний журнал не 

був у WOS. І що? Хіба це не авторитетний часопис? Завжди вважалося 

престижним надрукуватися у ньому. І лише останні 2 роки він увійшов у 

WOS. І таких журналів багато. 
– Чи існує в українській науці проблема плагіату і плагіаторів? 
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– Так, існує питання академічної доброчесності/недоброчесності. Воно 

заслуговує окремої предметної розмови. Якщо у редакції вашого видання 

буде до цього інтерес, пропоную його обговорити з фахівцями ґрунтовніше. 
– Домовились! Скажіть, будь ласка, як у таких непростих нині 

умовах розвивається наука у ЧНУ? 
– Незалежно від випробувань, які ставить перед спільнотою сучасна 

епоха, науковці Університету впевнено підтверджують готовність гідно 

відреагувати на виклики. Наукова, інноваційна та міжнародна діяльність в 

університеті забезпечується 28 науковими підрозділами (наукові інститути, 

центри, лабораторії тощо), 15 науковими школами, 7 спеціалізованими 

вченими радами із захисту докторських та кандидатських дисертацій. 
В університеті функціонує аспірантура за 14 спеціальностями та 

докторантура за 10 спеціальностями. Молоді науковці та студенти проводять 

свої дослідження за різними напрямами в складі Ради молодих учених. 
Наукові дослідження в Черкаському національному університеті імені 

Богдана Хмельницького проводяться за 56 кафедральними та за 10 

фундаментальними, прикладними дослідженнями та науковими роботами 

молодих учених. Їх керівниками є професори Андрій Гусак, Борис Мінаєв, 

Сергій Корновенко, Євген Кирилюк, Ніна Тарасенкова, доценти Аліна 

Прощаликіна, Микола Пасічний, Галина Луценко, Валентина Литвин, Гліб 

Баришніков. 
За програмою Еразмус+ Черкаський національний університет 

співпрацює з Університетом Бат Спа (Велика Британія), Університетом Тарту 

(Естонія), Університетом Вальядолід (Іспанія). 
Університет уже третій рік поспіль є базовим закладом вищої освіти 

для проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських робіт зі 

спеціальності «Інтелектуальна власність» та в 2020 році вперше став базовим 

для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з історії. 
Збірники наукових праць «Вісник Черкаського університету» та 

«Український селянин» включено до категорії «Б» Переліку фахових видань 

України. 
ЧНУ також щорічно посідає високі позиції в рейтингах «Топ-50 вузів» 

та «Топ-200». Минулого року наш Університет посів відповідно 40 та 119 

позиції. 
– У багатьох сферах в Україні є така проблема, як старіння галузі, 

коли талановита молодь виїжджає за кордон, залишаються працювати 

переважно люди у віці. Як з цим у науці? 
– У науці, на жаль, спостерігаємо аналогічні процеси. Ми вже 

говорили, що низька заробітна плата, соціальна малопрестижність професії 

тощо не приваблюють молодь до наукової діяльності. Потужним є і відтік 

українських наукових кадрів за кордон. Здебільшого їдуть за кращими 

умовами життя та наукової діяльності. 
Водночас потенціал молодих науковців Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького є потужним. В університеті діє 
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близько 130 наукових студентських об’єднань: наукові гуртки, проблемні 

групи, студентські наукові товариства, клуби за інтересами, творчі майстерні, 

студентські наукові об’єднання тощо. Усі вони продовжували проводити 

дистанційні засідання протягом карантину. 
Активно діє Рада молодих учених. Головною метою її діяльності є 

всебічне сприяння науковій діяльності молодих учених: викладачів, 

аспірантів і студентів. 
Доброю традицією є проведення Радою молодих учених щорічної 

Всеукраїнської конференції молодих учених «Актуальні проблеми 

природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» 

(«Родзинка»). 
Цьогоріч проведення ХХІІ Всеукраїнської конференції молодих учених 

«Родзинка – 2020» (під керівництвом професорки Наталії Зачосової) 

відбулося в дистанційному режимі 23–24 квітня. До збірника матеріалів 

увійшло 407 тез за 5 науковими напрямами: «Психолого-педагогічні науки», 

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

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

Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки. 

Економіка, підприємництво, туризм, менеджмент». 
До конференції долучилися молоді вчені з Гомельського державного 

університету імені Франциска Скорини (м. Гомель, Республіка Білорусь), 

Азербайджанського університету туризму і менеджменту (м. Баку, 

Азербайджан), Педагогічного університету імені Комісії народної освіти 

(м. Краків, Польща). Із-поміж учасників із України, окрім представників 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького — студенти, 

аспіранти та молоді вчені з 21 закладу вищої освіти України. 
Традиційно до Дня науки в Черкаському національному університеті 

імені Богдана Хмельницького Радою молодих учених проводиться щорічний, 

у цьому році VІ Міжнародний круглий стіл «Наука та інноватика: 

вітчизняний і зарубіжний досвід». У 2020 році цей день припав на 13 травня. 
Вже третій рік поспіль університет є базовим закладом вищої освіти для 

проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Інтелектуальна власність». 9 квітня 2020 року було підбито 

підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Інтелектуальна власність». Рейтинговими були визнані 13 

студентських робіт. Здобутком в 2020 році стало призначення університету 

Міністерством освіти і науки базовим закладом вищої освіти для проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади з історії. 
– А карантин не послабив наукову діяльність? 
– У жодному разі! Протягом карантину студенти університету в 

дистанційній формі вибороли призові місця в ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських робіт: магістрантка ННІ природничих та аграрних 

наук Анастасія Тищенко — диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Екологія» 

(науковий керівник — доц. Оксана Спрягайло); студентка ННІ 
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інформаційних та освітніх технологій Вікторія Пасічна — диплом І ступеня 

зі спеціальності «Фізика й астрономія» (науковий керівник — проф. Андрій 

Гусак); студент ННІ інформаційних та освітніх технологій Ярослав Гур’єв — 
дипломи І ступеня зі спеціальності «Математика та статистика. Прикладна 

математика (механіка)» (науковий керівник — проф. Андрій Гусак); 
студентка ННІ економіки і права Інна Антоненко — диплом І ступеня зі 

спеціальності «Інтелектуальна власність» (науковий керівник — доц. Віктор 

Іващенко); студентка ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 

Марія Пилявська — диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Дошкільна освіта» 

(науковий керівник — доц. Олена Лугіна). 
Під час карантину викладачі ЧНУ ім. Б. Хмельницького посилили 

спільну працю над підготовкою студентських публікацій. Зокрема, це 

викладачі ННІ фізичної культури, спорту та здоров’я: доц. Людмила Кудій, 

викл. Тетяна Король, доц. Вікторія Супрунович, доц. Віталій Пустовалов; 

ННІ іноземних мов: доц. Лариса Корновенко, ст. викл. Наталія Іванова, 

проф. Олександр Киченко, доц. Людмила Кулєшова, доц. Марина Василенко, 

доц. Інга Богданова, ст. викл. Світлана Стройкова, доц. Оксана П’єцух, 
Оксана Мазур, проф. Василь Мельниченко, доц. Олена Сухушина, 

доц. Світлана Гальченко, доц. Ігор Звірковський, доц. Анжела Іржавська, 

доц. Вікторія Кірєєва, доц. Олександр Овчаренко, доц. Тетяна Терещенко, 

ст. викл. Андрій Касян, доц. Павло Кретов; ННІ економіки і права: 

проф Любов Кібальник, доц. Юрій Кононенко; ННІ природничих та аграрних 

наук: ст. викл. Олександр Ілюха, доц. Максим Гаврилюк, проф. Володимир 

Білоножко, доц. Олена Лут, доц. Валентина Литвин, проф. Борис Мінаєв, 

доц. Світлана Соколенко, доц. Вадим Соколенко; ННІ педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва: проф. Кіра Гнезділова, проф. Інна Ніколаєску, 

викл. Юлія Соловей, викл. Олена Лугіна, ст. викл. Олеся Ляховець, 

викл. Наталія Скакун, доц. Тетяна Касьян, доц. Лілія Полудень, 

ст. викл. Федір Гонца, викл. Наталія Середа. 
Доцент ННІ природничих та аграрних наук Валентина Литвин 

отримала патент на корисну модель «Спосіб одержання наночастинок золота 

на основі алізарину». Корисна модель належить до області нанотехнологій. 

Отримані за розробленою методикою наночастинки золота, завдяки 

унікальним фізико-хімічним, оптичним та терапевтичним властивостям, 

можуть бути використані в сонячній енергетиці, каталізі, для створення 

хімічних сенсорів та в медицині, для діагностики та лікування онкологічних 

захворювань. Для Валентини Анатоліївни це вже 14-й патент на корисну 

модель. 
– 16 травня Україна відзначає День науки. Що б Ви хотіли 

побажати своїм колегам? 
– Щиро вітаю всіх науковців України з нашим професійним святом – 

Днем науки! Зичу міцного козацького здоров’я, натхнення, многая щасливих 

творчих літ, належної поваги від держави і суспільного визнання! 
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44. Хіміки Черкаського національного з початку року опублікували 

рекордну кількість статей у міжнародних наукових виданнях. 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://provce.ck.ua/khimiky-cherkas-koho-natsional-noho-z-pochatku-roku-
opublikuvaly-rekordnu-kil-kist-statey-u-mizhnarodnykh-naukovykh-vydanniakh/3.– 
Назва з екрану. – 18.05.2020. 
 

Науковці кафедри хімії і наноматеріалознавства ННІ природничих та 

аграрних наук ЧНУ ім. Б. Хмельницького з початку 2020 року надрукували 

16 статей у провідних світових журналах та 17 статей в українських наукових 

виданнях. 
– Така кількість наукових статей із високим імпакт-фактором від однієї 

кафедри за 4 місяці – це рекорд в Україні. Це велике досягнення кафедри 

хімії і наноматеріалознавства до Дня науки! – говорить завідувач кафедри 

професор Борис Мінаєв. 
За словами науковця, статті опубліковані у виданнях усього світу: 

«Angewandte Chemie International Edition» («Прикладна хімія міжнародне 

видання», імпакт-фактор у всесвітній базі даних Scopus = 13.8) і «ACS 

Applied Materials & Interfaces» («Прикладні матеріали і Інтерфейс. Хім. 

Товариство США», імпакт-фактор у Scopus = 10.6), Small (імпакт-фактор у 

Scopus = 9.5); Nature Communication (імпакт-фактор у Scopus = 8.9). Низка 

журналів мають імпакт-фактор у Scopus не менш ніж 3. 
Серед авторів цих статей – сам Борис Мінаєв, представники його 

наукової школи Гліб Баришніков, Наталія Карауш-Кармазін, Сергій 

Бондарчук та інші. 
 
 

45. Студентка ЧНУ ім Б. Хмельницького — серед призерів 

Усеукраїнського конкурсу юних науковців [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://dzvin.news/studentka-chnu-im-b-
khmel-nyts-koho-sered-pryzeriv-useukrains-koho-konkursu-iunykh-naukovtsiv/. –

Назва з екрану. – 20.05.2020. 
 

Попри незручності, пов’язані з карантинними обмеженнями, наукове 

життя триває. Не стоять осторонь і студенти Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. 
Згідно з результатами підсумкового оцінювання, студентка 4 курсу 

Анна Григоренко посіла ІІІ призове місце на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія та археологія», який 

третій рік поспіль проводився на базі факультету історії та права 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (м. Кропивницький). 

https://dzvin.news/studentka-chnu-im-b-khmel-nyts-koho-sered-pryzeriv-useukrains-koho-konkursu-iunykh-naukovtsiv/
https://dzvin.news/studentka-chnu-im-b-khmel-nyts-koho-sered-pryzeriv-useukrains-koho-konkursu-iunykh-naukovtsiv/
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Тема наукового дослідження Анни Григоренко — «Пантелеймон 

Куліш і формування української інтелігенції (середина – друга половина ХІХ 

ст.): до 200-річчя від дня народження». Присвятивши свій доробок внеску 

видатного українського письменника, філософа історії, громадського діяча 

ХІХ ст. Пантелеймона Куліша (1819–1897) у процес становлення української 

інтелектуальної еліти Наддніпрянщини й Галичини, вона не лише гідно 

вшанувала «перворядну зірку в українському письменстві» (як назвав Куліша 

Іван Франко), а й приємно здивувала членів журі своїм ідейним задумом, 

структурною оригінальністю та презентаційною привабливістю. 
Як зазначає керівник проєкту, професор Юрій Присяжнюк, наукова 

новизна дослідження Анни Григоренко визначається тим, що вона, на 

відміну від усталеного погляду про особливу роль наукового доробку 

вченого у висвітленні дискусійних проблем слов’янознавства, спробувала, й 

небезуспішно, довести: вищим досягненням цієї особистості був якраз 

«терплячий і цілеспрямований» рух від слов’янофільської візії буття до 

національної. І саме в такому значенні варто сприймати внесок «емоційного 

й діяльного» Пантелеймона Куліша в українську національну справу. 
 
 

46. Оберіг та особливий символ: яке значення має вишиванка у 

житті черкащан [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані.– Режим 

доступу:  http://vycherpno.ck[.ua/oberig-ta-osoblivij-simvol-yake-znachennya-
maye-vishivanka-u-zhitti-cherkashhan-video/. – Назва з екрану. – 21.05.2020. 
 

День вишиванки – відносно нове народне свято, яке покликане сприяти 

єдності і культурному відродженню всього багатонаціонального 

українського народу. У цей день жителі України одягають вишиті сорочки з 

метою збереження культурної традиції, розвитку і популяризації 

національної моди. 
Директорка «Музею українського рушника» Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького Наталія 

Ярмоленко розповідає, що вишиванка — це термін XXI століття, який 

позначає кітчеву сорочку. З давніх часів сорочка виконувала функцію 

захисного оберега. 
– З давніх часів сорочки поділяли на святкові (обрядові) та 

повсякденні, які не декорували орнаментами. Обрядова сорочка мала велике 

значення в людському житті, оскільки виконувала функцію захисного 

оберега, – зауважила Наталія Ярмоленко. За її словами, найдавніший вид 

орнаменту – білим по білому. Він потрапив на Черкащину з Київської Русі. 

Різнилися й орнаменти Лівобережжя і Правобережжя Черкащини. Так, на 

Лівобережжі шили монохромні (чорні або білі) сорочки без комірчика, а на 

Правобережжі – поліхромні (чорні, білі, сині) з комірчиком. 
– Зазвичай, сучасні сорочки мають квіткові орнаменти маків і фіалок. У 

наших пращурів такого не було і тепер орнаменти мають суто декоративне 

http://vycherpno.ck.ua/oberig-ta-osoblivij-simvol-yake-znachennya-maye-vishivanka-u-zhitti-cherkashhan-video/
http://vycherpno.ck.ua/oberig-ta-osoblivij-simvol-yake-znachennya-maye-vishivanka-u-zhitti-cherkashhan-video/
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значення. У залежності від віку, жінка одягала різні види сорочок. Дівчата 

оздоблювали весільні сорочки орнаментами калини та ружі, жінки 

продуктивного віку – ягідним орнаментом, – наголосила Наталія Ярмоленко. 
 
 

47. Іспити онлайн: як у цьому році студенти закриватимуть сесію 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://vycherpno.ck.ua/ispiti-onlajn-yak-u-tsomu-rotsi-studenti-zakrivatimut-
sesiyu/. – Назва з екрану. – 23.05.2020. 

 
Цьогоріч, у зв’язку з інфекцією коронавірусу, що охопила весь світ і не 

оминула, на жаль, Україну, всі студенти та школярі були змушені вийти на 

дистанційне навчання. І для учнів, і для викладачів це стало певним 

випробуванням. Хтось впорався з ним більш успішно, хтось менш. Та, попри 

все, цей етап майже подоланий. Попереду – екзамени. І тут виникають 

логічні питання: яким чином вони будуть проходити? Як студентам захищати 

дипломні, курсові та магістерські роботи? Як перевірити, списує студент чи 

ні? Ми поспілкувалися з заступницею директора з навчальної роботи 

навчально-наукового інституту української філології та соціальних 

комунікацій ЧНУ ім. Богдана Хмельницького Оксаною Іванченко та 

дізналися відповіді на всі запитання. 
– Як буде проходити процедура здачі сесії у студентів ЧНУ? 
– Цього року літня заліково-екзаменаційна сесія для студентів ЧНУ  

буде організована за дистанційною формою з використанням інформаційно-
комунікаційних засобів. Для проведення підсумкового контролю передбачені 

два види взаємодії між викладачем та студентом – асинхронний, коли 

учасники обмінюються інформацією із затримкою в часі, застосовуючи при 

цьому Google Classroom, електронну пошту, форум, сайт, соціальні мережі 

тощо, та синхронний, під час якого всі учасники одночасно перебувають у 

веб-середовищі дистанційного навчання, застосовуючи чат, аудіо-, відео-
конференції, спільноти в месенджерах. Іспити будуть організовані у 

синхронному режимі з обов’язковою відеофіксацією процесу, щоб 

забезпечити надійну автентифікацію учасників та об’єктивність виставлення 

оцінки, а заліки – залежно від того, у якій формі проводилася попередня 

робота: якщо синхронно, то оцінка може бути виставлена за результатами 

поточного контролю, якщо ж викладач до цього працював зі студентами 

лише асинхронно, то, звичайно ж, потрібно буде побачитися, 

використовуючи відеозв’язок. 
– Як готуєтесь до прийому екзаменів онлайн? 
– Сесія в нашому інституті розпочинається 25 травня. Підготовча 

робота має певні особливості. Наприклад, деяким викладачам важко дається 

швидке опанування дистанційних методик проведення занять, оформлення 

електронної документації. Тому просять дати їм паперову відомість або 

продиктувати оцінки по телефону. У студентів свої труднощі. Часом у селі, 

https://vycherpno.ck.ua/ispiti-onlajn-yak-u-tsomu-rotsi-studenti-zakrivatimut-sesiyu/
https://vycherpno.ck.ua/ispiti-onlajn-yak-u-tsomu-rotsi-studenti-zakrivatimut-sesiyu/
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куди вони поїхали до батьків на карантин, відсутній Інтернет, проте є 

великий город, теплиці, менші братики й сестрички, яких треба глядіти. 
– Яким чином магістри будуть здавати свої роботи і захищатися? 
– Для студентів випускного курсу передбачено атестацію здобувачів 

вищої освіти проводити дистанційно в синхронному режимі з 

автентифікацією або очно за умови закінчення карантину та з дотриманням 

відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 
– Чи є якісь лайфхаки, як заборонити/попередити списування у 

студентів? 
– Щодо того, як попередити використання студентами під час іспитів 

списування, то буде задіяна відеофіксація усього процесу підготовки до 

відповіді на питання або написання письмової роботи. Під час 

відеоконференції добре видно, чи студент працює самостійно. Хоча, 

звичайно, допускаю, що будуть хитрі умільці, бо студент – це ж завжди 

генератор ідей і джерело непередбачуваних рішень. Колись, наприклад, іду 

аудиторією під час контрольної роботи і бачу на підлозі олівцем написана 

схема розбору речення. То новітні технології тут дають нескінченні 

можливості, той же годинник із виходом в Інтернет. 
– Як карантин вплинув на життя викладачів/студентів (ваші 

спостереження)? 
– Звичайно, карантин порушив десятиліттями налагоджену систему 

навчального процесу, тому для закладів освіти це стало випробуванням. 

Проте в нашому випадку багато дистанційних методик були задіяні вже 

давно, наприклад, уже кілька років поспіль під час першої ж зустрічі з 

групою всі куратори налагоджували можливість для зручного зв’язку за 

допомогою електронної пошти чи телефону. Однак необхідність лише 

дистанційної роботи дала гарний поштовх для опанування тих новітніх 

технологій, до яких то руки не доходили, то часу не вистачало, то вони 

здавалися надто складними. 
 
 

48. Черевко розповів, коли відбудуться вибори ректора ЧНУ 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://zmi.ck.ua/cherkassy/cherevko-rozpovv-koli-vdbudutsya-vibori-rektora-
chnu.html. – Назва з екрану. – 02.06.2020. 

У ЧНУ відбудуться вибори ректора [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://18000.com.ua/strichka-novin/u-
chnu-vidbudutsya-vibori-rektora/. – Назва з екрану. – 02.06.2020. 

Черевко повідомив, коли проведуть вибори ректора Черкаського 

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

доступу: https://provce.ck.ua/cherevko-povidomyv-koly-provedut-vybory-rektora-
cherkas-koho-natsional-noho/. – Назва з екрану. – 03.06.2020. 
 

http://zmi.ck.ua/cherkassy/cherevko-rozpovv-koli-vdbudutsya-vibori-rektora-chnu.html.%20–
http://zmi.ck.ua/cherkassy/cherevko-rozpovv-koli-vdbudutsya-vibori-rektora-chnu.html.%20–
https://18000.com.ua/strichka-novin/u-chnu-vidbudutsya-vibori-rektora/
https://18000.com.ua/strichka-novin/u-chnu-vidbudutsya-vibori-rektora/
https://provce.ck.ua/cherevko-povidomyv-koly-provedut-vybory-rektora-cherkas-koho-natsional-noho/
https://provce.ck.ua/cherevko-povidomyv-koly-provedut-vybory-rektora-cherkas-koho-natsional-noho/
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З  28 квітня закінчився контракт у ректора ЧНУ ім. Богдана 

Хмельницького Олександра Черевка. 19 травня, згідно наказу Міністерства 

освіти України, мали відбутися вибори нового ректора Черкаського 

національного. Однак, у зв’язку з карантином, їх було перенесено. Наразі 

Олександр Черевко є виконуючим обов’язків ректора ЧНУ ім. Богдана 

Хмельницького. Вибори ж ректора проведуть після завершення карантину. 
 
 

49. Міжнародне визнання, навчання на карантині та інші 
актуальні питання за кавою з ректором ЧНУ [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу:  https://provce.ck.ua/mizhnarodne-
vyznannia-navchannia-na-karantyni-ta-inshi-aktual-ni-pytannia-za-kavoiu-z-
rektorom-chnu/. – Назва з екрану. – 03.06.2020. 
 

У проєкті Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького “Кава з директором” взяли участь керівники всіх навчально-
наукових підрозділів. Завершальною в циклі стала розмова з виконуючим 

обов'язки ректора Олександром Черевком. 
За чашкою ароматної кави Олександр Черевко розповів про 

найголовніші досягнення університету, як карантин змінив навчальний 

процес, чому абітурієнтам варто обрати саме ЧНУ імені Богдана 

Хмельницького та що буде з випускним - 2020. 
– Які найважливіші досягнення ЧНУ імені Богдана 

Хмельницького за останні роки? 
– Безумовно, для кожного університету показник досягнень - це 

рейтингові оцінки. Для початку треба говорити про міжнародне визнання. 

Для прикладу, рейтинг найкращих університетів світу QS, у який увійшли 

350 університетів Східної Європи та Центральної Азії. Туди потрапило 20 

вишів з України, і в цій двадцятці ми під номером 10. Я вважаю це значущим 

досягненням. Такі міжнародні оцінки додають нам упевненості та надихають 

на подальші вдосконалення, дають стимул. 
Звичайно, рейтинги – це комплексні показники успішності. Якщо брати 

консолідований рейтинг закладів вищої освіти України, який узгоджується з 

Міністерством освіти і науки, то з 237 вишів України, ЧНУ імені Богдана 

Хмельницького – на 47 місці, раніше був на 53. Також років два тому 

роботодавці самі визначили в Україні топ-50 університетів, ми хоч і під 

номером 40, але потрапили до цього рейтингу. Це теж достатньо значуща 

оцінка. Тобто ми спостерігаємо позитивну динаміку. Ось така загальна 

рейтингова оцінка та щорічні набори студентів більше 2-х тисяч – головні 

досягнення ЧНУ.  
Також за останні роки ми суттєво покращили свою матеріально-

технічну базу. Я вважаю, якщо держава хоче серйозно просунутися вперед, 

то, звичайно, першочергово треба підтримувати і вкладатися в науку та  

освіту.  

https://provce.ck.ua/mizhnarodne-vyznannia-navchannia-na-karantyni-ta-inshi-aktual-ni-pytannia-za-kavoiu-z-rektorom-chnu/
https://provce.ck.ua/mizhnarodne-vyznannia-navchannia-na-karantyni-ta-inshi-aktual-ni-pytannia-za-kavoiu-z-rektorom-chnu/
https://provce.ck.ua/mizhnarodne-vyznannia-navchannia-na-karantyni-ta-inshi-aktual-ni-pytannia-za-kavoiu-z-rektorom-chnu/
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– Як карантин позначився на освітньому процесі в ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького? 
– Карантин підкреслив важливість комп’ютеризації та діджиталізації. 

Першочергово, це переоснащення університету та навчання викладачів. Так 

вийшло, що деякі викладачі поважного віку не завжди були готові працювати 

в онлайн-режимі. Але я не кажу про те, що потрібно прощатися з 

викладачами, які не володіють цими навичками, а про те, що їх також можна 

навчати. І ще один пункт, на який варто наголосити, це важливість всім мати 

доступ до Інтернету. Це вже не забавка чи розкіш, це необхідність для 

нашого життя. Якраз під час карантину з’ясувалося те, що певна кількість 

студентів не може нормально спілкуватися, тому що не всюди є Інтернет, та 

ще й хорошої якості. Ми, звичайно, в таких випадках йдемо назустріч. Ще на 

початку карантину я дав завдання виявити та скласти списки тих, у кого 

немає доступу до мережі, організувати листування та налагодити зв’язок з 

цими студентами. 
– Чи готується університет до другої хвилі пандемії коронавірусу 

восени?  
– Ми зараз готуємося до завершення семестру, адже нам потрібно 

випустити більше тисячі бакалаврів. Готуємося і до ЗНО та вступної 

кампанії, щоб набрати абітурієнтів. Адже дуже важливо, щоб в університет 

прийшли нові студенти. А всі інші проблеми будемо вирішувати у міру їх 

надходження.  
– Чи будуть в Черкаському національному святкувати випускні 

цього року? 
– Якихось масових гулянь не буде, це точно. Тому що треба все ж таки 

берегтися і дотримуватися заходів безпеки. Зараз дозволено збиратися не 

більше десяти осіб в аудиторії. Власне кажучи, ситуація поліпшується, але 

поки що рано говорити про певні масштабні заходи.  Ми ще подивимося, які 

тенденції виникнуть після наступного етапу послаблення карантинних 

заходів. Все залежить від загальної ситуації в країні. Я розумію і студентів, і 

викладачів та директорів, які хотіли б відсвяткувати випускні. Адже це 

результат 4-річної праці і цей день хочеться зробити особливим. Також 

випускний - це можливість розповісти про університет абітурієнтам. І дуже 

важливо, щоб студенти, які випускаються вже ставши фахівцями, давали 

певні оцінки навчальному закладу, викладачам, тій же матеріально-технічній 

базі і т. д. Але радість випускників ми все одно будемо розділяти разом, 

навіть якщо не вдасться відсвяткувати цей день як зазвичай.  
– Наступного року ЧНУ відзначатиме своє 100-річчя. Як будете 

святкувати? 
– Для будь-якої корпоративної структури, а тим більше для 

університету, 100 років – дуже визначна дата. І ми з величезним 

задоволенням почали до неї готуватися. Створений оргкомітет, намічені 

відповідні програмні й календарні заходи. Але знову ж таки, виходимо з того, 

що буде відбуватися далі в країні, яка буде перспектива боротьби з 
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пандемією коронавірусу. Якщо все це затихне, то дасть Бог, у лютому 

2021 року ми відсвяткуємо ювілей на належному рівні. Підготовка до цього 

вже розпочалася. 
– Олександре Володимировичу, що для Вас виявилося 

найскладнішим на посаді ректора? 
– Найважче – це задовольнити і збалансувати потреби багатотисячного 

колективу. У нашому університеті більше тисячі працівників та більше 

6 тисяч студентів. І ви ж розумієте, що кожна людина особлива, для кожного 

потрібен унікальний підхід. І от робота ректора полягає саме у тому, щоб 

максимально почути всіх і дати відповіді на різноманітні запити, які 

відбуваються щоденно. 
– Ви самі ведете свої сторінки в соціальних мережах, зокрема в 

Інстаграмі? 
– Я сам веду свої соціальні мережі: і Фейсбук, і Інстаграм. Звичайно, 

наш інформаційний відділ інколи дає мені якісь поради. Щодо Інстаграму, то 

мені здається, що я там дуже скромно представлений. Дуже рідко додаю нові 

дописи. Один раз виклав відео деяких моїх захоплень: стрільби, метання 

ножа, верхової їзди. Взагалі, люблю чоловічі забави. Вважаю, що це 

здоровий спосіб відпочинку. Але окрім наведених, у мене багато й інших 

захоплень. Я люблю саджати дерева, створювати ландшафтні композиції, 

скульптурні розробки.  
– Чому абітурієнтам варто обрати саме ЧНУ імені Богдана 

Хмельницького? 
– Є дуже проста відповідь – це найкращий університет. Я поважаю всіх 

своїх колег, але ми дійсно сьогодні є лідерами вищої освіти у Шевченковому 

краї. Нас знають в Україні і за її межами. І показниками цього є наші 

рейтинги, щорічна кількість вступників та працевлаштування наших 

студентів. Я б ще виокремив один важливий момент ‒ це висока 

корпоративна культура та єдність у нашому університеті. Повага у колективі 

і молодих до старших, і старших до молодих. Також стабільність, 

впевненість у завтрашньому дні, робота задля розвитку і пошук нового. Це 

все завжди дає переваги для нас. 
 
 

50. Олександр Черевко: «Робота ректора полягає у тому, щоб 

максимально почути всіх і дати відповідь кожному» [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/62172-oleksandr-cherevko-robota-rektora-polyagaye-u-
tomu-schob-maksymalno-pochuty-vsikh-i-daty-vidpovid-kozl. – Назва з екрану. – 
03.06.2020. 

 
Черкаський національний університет цілком заслужено вважається 

одним із найпотужніших навчальних закладів Черкащини та знаний в 

Україні. Керувати такою установою непросто, а керувати так, щоб вона 
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постійно розвивалася і досягала нових висот у непростому світі конкурентної 

боротьби серед наукових закладів, взагалі надзвичайно складно. Для цього 

потрібно бути особливою людиною. Саме такою, без сумніву, і є відомий 

політик, економіст, господарник та науковець Олександр Черевко. Про те, як 

це йому вдається, в чому секрети успіху, та які плани має ЧНУ на найближче 

майбутнє, ректор закладу розповів під час інтерв᾿ю черкаським журналістам. 
− Які важливі досягнення Черкаського національного, на Вашу 

думку, за останні роки? 
− Безумовно, для кожного університету важливі рейтингові оцінки. 

Насамперед, це міжнародні рейтинги, такі як QS, куди входили 

350 університетів Східної Європи і Центральної Азії. 20 університетів 

потрапили із України, ми під номером 10. Це хороше досягнення. Саме вони 

мотивують рухатися далі, надихають, надають упевненості, що ми недарма 

працюємо. Років два тому самі роботодавці робили рейтинг, де визначали 

50 найкращих закладів вищої освіти. Ми потрапили туди, хоч і під 

40 номером. Та це теж достатньо хороша оцінка. І звичайно ж, наші 

академічні рейтинги: ТОП-200, раніше ми були 126-і, цьогоріч на 101 місці. 

Тобто 25 позицій за 5 років ми пройшли. Якщо брати консолідований 

рейтинг ЗВО, то серед 237 закладів вищої освіти наш університет на 

47 позиції, а були на 53, тобто й тут ми стаємо кращими. Щодо Scopus, 
цьогоріч це 17 позиція, а були на 21-й. Це теж гарна динаміка. У 

Вебометри́чному ре́йтингу університе́тів сві́ту із 107 позиції, ми перебралися 

за ці роки на 35-у. 
− Ви сказали, що 237 вишів є в Україні, чи не забагато їх? 

Можливо, варто об’єднати деякі з них? 
− Насправді, їх набагато більше. Це я порахував лише державні 

заклади, ІІІ-VI рівня акредитації. Розумієте, у цьому контексті я б більше 

робив, ніж говорив. Нині за Законом про вищу освіту, навчальні заклади 

мають автономію, й самі вирішують, що їм робити. То скажіть, який 

навчальний заклад сам захоче приєднуватися до когось?.. Тому це питання 

треба відкласти, воно не регіональне, а державне. Чому його потрібно 

вирішувати? Тому що демографічна ситуація змінилася, а кількість вищих 

навчальних закладів лишилася значною. Я вже декілька років поспіль 

підкреслюю, що це питання не моє, і Черкаський національний університет 

працює лише для свого розвитку. 
− Чого не вистачає сучасній системі освіти України? 
− Коли ми говоримо про розвиток, рух, реагування на виклики 

сьогодення, то, звичайно, багато чого не вистачає. Особливо під час 

дистанційного навчання у період карантину ми зрозуміли, що потрібно дуже 

швидко змінюватися, переоснащуватися. Насамперед, це технічне 

переоснащення лабораторій, баз, їхнє осучаснення. Наприклад, у нас є 

телескоп, йому вже дуже багато років, ми звісно його підремонтували, 

привели до належного стану.  
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А тепер, для порівняння, кілька років тому я був в Бакинському 

державному університеті (Азербайджан). Ректор мені розповів, що вони 

придбали мікроскоп вартістю 1 мільйон доларів. Тож, ви розумієте, які в 

нього функції та можливості. Для нас це космічна сума. Якщо ж ми хочемо 

просунутися вперед, то варто в науку, в освіту державі вкладати значні 

кошти. Світ не стоїть на місці, все змінюється, й ми маємо випускати 

сучасних фахівців із практичними знаннями, які вони мають отримати і в 

нашому закладі теж. 
− За 5 років матеріальна база університету покращилася? 
− Ми суттєво покращили базу, звісно, у межах своїх ресурсів. 

Насамперед, закупили оснащення для хімічних та фізичних лабораторій, 

зробили ремонти у спортивних залах, відремонтували актовий зал. Одне з 

найбільших досягнень – це завершення ремонту корпусу, який згорів у 1990 

році. Крім того, всередині оснастили обладнанням та всіма потрібними 

меблями. Сподіваюся, що скоро його відкриємо. 
− 28 квітня у вас закінчився контракт і 20 травня мали б відбутися 

вибори ректора. Тож, можливо, є інформація, коли вони будуть 

проведені, та чи відомо, хто ще братиме в них участь? 
− Мене призначили виконувачем обов’язків ректора. Адже у зв’язку з 

карантином вибори неможливо провести. У листі з Міністерства сказано, що 

їх призначать після завершення карантину. 
− Наскільки карантин позначився на освітньому процесі, зокрема 

для Черкаського національного університету? 
− Дистанційне навчання підкреслило те, що варто покращити 

комп’ютеризацію нашого закладу, варто впровадити онлайн-системи, 

закупити смарт-дошки, сучасні комп’ютери та впроваджувати 

діджиталізацію. Я сьогодні, готуючи свою програму до виборів ректора, 

планую презентувати науковий та інноваційний напрямки, де 

переоснащенню та покращенню матеріально-технічної бази буде відведено 

значну увагу. Варто покращити комп’ютерні знання викладачів, щоб вони 

могли працювати в режимі онлайн. А ще ж є загальнообласна проблема, 

тобто відсутність швидкісного інтернету в населених пунктах. Студенти 

роз’їхалися на карантин по домівках, не в усіх був вільний доступ до 

інтернету, не всі могли щодня виходити на зв’язок із викладачами, вчасно 

надсилати виконані завдання, отримувати консультації. Тому я наголосив 

усім директорам інститутів, деканам, викладачам, щоб таких дітей 

підтримали, знайшли можливості для їхнього навчання. Адже така форма 

навчання – це стрес і для студента, і для викладача. Тому насамперед треба 

бути людяними та проявляти взаєморозуміння. 
− Восени прогнозують другу хвилю пандемії коронавірусу. Чи 

готуєтеся ви до неї? 
− Нині ми готуємося до випуску понад 1000 бакалаврів, і набрати 

повинні не менше студентів, ніж випустимо. Далі всі проблеми будемо 
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вирішувати в міру того, як вони надходитимуть. Ми готові до різних 

викликів. 
− Чи буде свято для випускників, можливо у режимі онлайн? 
− Звичайно, святкової лінійки не буде, адже збереження здоров’я та 

дотримання правил карантину – найголовніше. Зараз на першому місці − 

складання державних іспитів. Далі, ми чекаємо 22 червня і рішення Уряду 

щодо продовження чи скасування карантину. Я розумію студентів-
випускників, викладачів, адже вони хочуть відсвяткувати результат 4-річної 

праці. Тому ми ще будемо радитись і вирішувати, в якому форматі будемо 

святкувати цей день. 
– Не секрет, що викладачі університету заробляють менше, ніж 

учителі в школах. Ваша позиція щодо цього. Наскільки така ситуація 

впливає на якість навчання. 
– Почну з того, що вважаю надзвичайно правильним те, що підняли 

зарплату шкільним вчителям. Наступний етап має бути – підвищення оплати 

і викладачам вищої освіти. Адже для того, щоб стати кандидатом наук, 

професором, треба надзвичайно багато над собою попрацювати. І не лише 

розумово. Це потребує великих фінансових затрат. Тож недаремно і в Європі, 

і у світі «ціна професора» дуже значна. У нас же оплата праці науковця 

наразі не надто висока. Якщо говорити про наш заклад, то в ЧНУ 

професорсько-викладацький склад достатньо фаховий і робить свою роботу 

добросовісно. Я добре знаю загальну ситуацію, і коли кажу, що пишаюся 

своїми професорами, викладачами, то це не просто реклама. Ми маємо 

дійсно багато унікальних фахівців, наукових шкіл, і вони всі потребують 

відповідного фінансування. Ми всі прагнемо до того, щоб його збільшити, 

але в окремо взятому закладі цю проблему неможливо вирішити. Вона 

загальнодержавна. Відтак має бути загальнодержавне, загальнополітичне 

розуміння місця і ролі вищої освіти у розвитку і становленні держави. 
– У березні МОН України запровадило індикативну вартість 

навчання для студентів-контрактників. Розкажіть у чому суть цієї 

політики і наскільки вона вплине загалом на вартість навчання? 
– Щороку, коли в нас починається вступна кампанія, всі заклади вищої 

освіти чекають, хто перший оголосить ціну. Щойно якийсь ЗВО це зробить, 

то відразу заклад, що територіально розміщується неподалік, виставляє ще 

меншу. Наступний – ще меншу. Таким чином відбувається демпінгування 

цін. Доходить до того, що ці ціни не покривають собівартість витрат. Раніше, 

коли фінансування було повністю державне, це мало не таке вже й велике 

значення. У нашому університет приблизно 55 % студентів навчаються за 

контрактом. Решта 45 % – навчаються за рахунок державного бюджету. А 

якщо брати останній рік, то контрактники складали вже 67 % від загальної 

кількості здобувачів освіти. Тобто ціна має надзвичайно важливе значення. І 

якщо демпінгувати, зробити ціну низькою, це вплине на діяльність всього 

закладу. 
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Крім того, існує ж іще й проблема великих міст. Конституція України 

говорить про те, що і школа, і вища освіта мають бути доступними в будь-
якій точці України. А в реальності 50 % студентів їдуть навчатися в Київ, 

Львів, Харків. Це викликає певні перекоси. 
Саме тому виникла тема індикативної ціни. Її суть в тому, що 

мінімальна ціна для всіх ЗВО має бути однакова. Вона була визначена – 26 
тис. грн. Але нинішній рік уніс свої корективи. Через пандемію, карантин, 

загальну ситуацію багато людей лишилися без доходів, без роботи, без 

можливостей. Тому цього року говорити про індикативну ціну ще зарано. 

Тому ректори України, у тому числі й я як голова ради ректорів, внесли 

пропозицію щодо відтермінування цього нововведення. До нашого голосу 

прислухалися, ми маємо вже відповідь. Відтак прийнято рішення, що в цьому 

році вартість навчання для контрактників буде становити не більше 60% тієї 

ціни, яку держава витрачає на підготовку бюджетників. Це перехідний етап, 

але гадаю, що пізніше індикативна ціна буде введена. 
– Наступного року Черкаський національний відзначатиме 100 

років. Як плануєте святкувати? 
– Для будь-якої корпоративної структури, а тим більше для 

університету, це дуже визначальна дата, і ми з величезним задоволенням уже 

почали до неї готуватися. Створили оргкомітет, розробили календарні плани, 

якими передбачили низку інформаційних, просвітницьких заходів. 

Врахували й прогноз щодо боротьби з пандемією. Словом, якщо до лютого 

2021 року країна ввійде в нормальний режим діяльності, то ми цей захід 

проведемо на належному рівні. 
– Ви працювали на різних посадах, і маєте великий досвід в 

багатьох галузях. Якщо ж говорити про посаду ректора, що, на вашу 

думку, найскладніше в цій роботі? 
– Знаєте, є відомі слова Ліни Костенко: «Чи нас Господь почує усіх 

разом, коли з нас кожен просить про своє?» Думаю, найскладніше – 
задовольнити, збалансувати потреби всього багатотисячного колективу. У 

нас колектив нараховує більше 7 тисяч людей. Із них 1060 працівників і 

більше 6 тисяч студентів. І потрібно розуміти, що кожен із них – особливий. 

Для кожного ЧНУ – це робота, доля, майбутнє. Кожен має свої проблеми, 

турботи. Робота ректора полягає саме у тому, щоб максимально почути всіх і 

дати відповідь майже кожному на різноманітні запити, які надходять 

щоденно. 
– Наскільки складно вдається досягати цього принципу саме між 

працівниками, адже не секрет, що науковці – люди амбіційні і між ними 

нерідко бувають випадки конфліктів інтересів. 
– Висока корпоративні культура і корпоративна єдність – це один із 

основних моїх принципів як керівника. Я, коли прийшов сюди, відразу 

сказав: «Припиніть всякі чвари! Мені не цікаво, про що ви там лаєтесь! 

Полюбіть один одного, зрозумійте, що якщо ми станемо дійсно однією 

командою, якщо всі решта будуть між собою сваритися, а ми спокійно 
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працюватимемо, то вже виграємо». Спочатку, можливо, хтось і дивився на це 

з нерозумінням, але згодом, після того, як ми всім ректоратом піднялися на 

Говерлу, то відразу зрозуміли, що таке корпоративна єдність і корпоративна 

культура. 
– Ваша сторінка в інстаграмі набула неймовірної популярності 

після розміщення відео, де ви відпочиваєте. Цікаво, чи самі ви ведете 

свою сторінку і які ще методи розвантаження маєте, хобі, уподобання, 

які допомагають відволіктися. 
– Звісно, що сторінки в соцмережах я веду сам, хоча, зрозуміло, що і 

наш інформаційний відділ також на це дивиться, дають мені певні поради. 

Щоправда, якщо говорити про інстаграм, то мені здається, що я там дуже 

скромно представлений. Це відповідь на ваше перше запитання. Друге. Про 

те відео, яке ви згадуєте. Так, я люблю чоловічі забави і здоровий спосіб 

відпочинку. І я розумію, що потрібно показувати приклади того, що чоловік 

повинен уміти і з пістолета стріляти, і з рушниці, і з кулемета, і з ножем 

управлятися, і на коні їздити, і на полювання ходити. До речі, крім цього в 

мене є ще багато інших захоплень. Я люблю і дерева садити, і ландшафтні 

композиції. А ще я цікавлюся української історією, міфологією. Маю навіть 

своєрідну колекцію кам᾿яних баб.  
– Цікаво! Думаю, небагато людей чули про таке ваше захоплення. 

Можете детальніше про це розповісти? 
– Усі знають про відомі стародавні скульптури, так звані кам᾿яні баби. 

Вони є і скіфські, і половецькі, а в мене є ще й черкаська. Колишній очільник 

Херсонщини і мій давній друг подарував мені копію половецької баби. Я 

встановив її у Водяниках. Потім якось подумав, що баби є у скіфів, у 

половців, то мають бути ж і в слов᾿ян. Дослідив це питання в українській 

міфології і виявив, що дійсно були в нас такі істоти, яких вважали 

покровителями всіх талантів. Їх зображували як гарних дівчат із розпущеним 

волоссям, які опікувалися чоловіками й інколи навіть виходили за них заміж. 

Цих істот називали вили. Тож, я оголосив конкурс серед скульпторів, який 

виграв Микола Теліженко. Саме його проєкт, на мою думку, був найбільш 

відповідним до того міфічного образу. Таким чином, у мене тепер є колекція 

кам᾿яних баб: скіфська, подарована половецька і вирізана з каменю-
пісковика, тут на місці, слов᾿янська. 

– І на завершення, як на Вашу думку, чому абітурієнти мають 

обирати саме ваш ЗВО. 
– Відповідь дуже проста: бо це найкращий заклад вищої освіти. Я дуже 

поважаю всіх своїх колег, але сьогодні ЧНУ дійсно є лідером освіти у 

Шевченковому краї. Нас сьогодні знають і в Україні, і далеко за її межами, 

ми маємо високі рейтинги і з наукових досягнень, і з працевлаштування 

наших студентів, і з багатьох інших аспектів.  
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51. У черкаському університеті розповіли, як студенти завершать 

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

https://dzvin.media/news/u-cherkaskomu-universyteti-rozpovily-yak-studenty-
zavershat-navchannya/. – Назва з екрану. – 04.06.2020. 
 

Керівник навчально-методичного відділу Тетяна Запорожець дала 

детальні роз’яснення, що для здобувачів освіти означає послаблення 

карантину, інформують в ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. 
Атестація випускників 
За рішенням випускової кафедри кваліфікаційні екзамени і захисти 

кваліфікаційних робіт будуть проходити очно у групах до 10 осіб або з 

використанням дистанційних технологій – стежте за розкладом на сайті 

навчально-методичного відділу. 
Підсумковий контроль для невипускних курсів 
Підсумковий контроль (захисти курсових робіт, звітні конференції за 

результатами практики, заліки, екзамени) будуть проходити дистанційно у 

режимі відеоконференції з використання засобів відеофіксації. Якщо студент 

має погану якість з’єднання, то може бути використано аудіозв’язок у разі 

екзаменів в усній формі. Автоматично (без присутності студента) може бути 

виставлено підсумкову оцінку для форми контролю «залік». 
Рейтингування студентів 
Для формування рейтингу за ІІ семестр 2019/2020 навчального року 

необхідно подати підтверджуючі документи про активність у позанавчальній 

діяльності і за бажанням пройти тестування з іноземної мови – деталі на 

сторінці Студенту сайту навчально-методичного відділу. 
Вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік 
Студенти (всіх освітніх ступенів і форм навчання) можуть 

ознайомитися на сайті кафедри з навчальними дисциплінами за вибором на 

наступний навчальний рік та здійснити вибір з 12 по 19 червня через надану 

кафедрою форму. Студенти І і ІІ курсів освітнього ступеня бакалавр (денної і 

заочної форм навчання) додатково обирають одну міжгалузеву дисципліну на 

наступний семестр з 15 по 22 червня через електронний кабінет студента. 

Вхід до електронного кабінету і реєстр навчальних дисциплін буде 

розміщено 12 червня на сторінці Вибіркові дисципліни сайту навчально-
методичного відділу. Деталі вже зараз за вказаним вище посиланням. 

Студенти інших курсів й освітніх ступенів мають право обрати 
міжгалузеві дисципліни за бажанням як освітню послугу у перший тиждень 

навчального семестру. 
 
 

 
 

https://dzvin.media/news/u-cherkaskomu-universyteti-rozpovily-yak-studenty-zavershat-navchannya/
https://dzvin.media/news/u-cherkaskomu-universyteti-rozpovily-yak-studenty-zavershat-navchannya/
https://teach.cdu.edu.ua/cnuteach/ex_shedule/
https://teach.cdu.edu.ua/cnuteach/ex_shedule/
https://teach.cdu.edu.ua/students/
http://teach.cdu.edu.ua/resource/syllabus/
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52. Студенти-журналісти складають іспити онлайн та офлайн 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/62304-studenty-zhurnalisty-skladayut-ispyty-on-layn-ta-
of-layn.htm. – Назва з екрану. – 11.06.2020.  
 

Через карантинні обмеження заліково-екзаменаційна сесія в 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, 
зокрема студентів-медійників, організована дистанційно. Наразі онлайн-
іспити проходять у синхронному режимі для студентів 1–3 курсів. Викладачі 

активно використовують платформи «Google Classroom», «Google Meet», 

«Skype» та «Zoom». Для надійної ідентифікації проводять відеозапис 
відповідей студентів. 

– Елементи дистанційного навчання використовуватиму й надалі. 

Сучасні платформи допомагають чітко організувати роботу студентів, 

викласти всі матеріали для спільного доступу. Особливо ефективними 

виявилися відеозаняття, бо зоровий контакт зі студентами вкрай важливий 

для фідбеку з боку викладача, спільної дискусії, – ділиться досвідом 

викладачка кафедри Світлана Коваль. 
Водночас Державна атестація для студентів-журналістів 4 курсу, що 

розпочалася 10 червня, проходить у стінах університету. Відповідно до 

наказу ректора, майбутні випускники мають змогу складати іспит у 

комбінованій формі за бажанням – очно в групах до 10 осіб та онлайн. 

Екзаменатори й студенти дотримуються рекомендацій Міністерства охорони 

здоров’я щодо запобігання поширенню COVID-19, використовують засоби 

індивідуального захисту. 
 
 

53. В ЧНУ відсвяткують випуск бакалаврів онлайн [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://dzvin.media/news/v-
chnu-vidsvyatkuyut-vypusk-bakalavriv-onlajn/. – Назва з екрану. – 13.06.2020. 

 
Незабаром Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького буде святкувати випуск бакалаврів. Цьогоріч стіни 

університету покидають близько 1200 бакалаврів денної та заочної форм 

навчання. У зв’язку з пандемією університетська громада не може зібрати в 

актовій залі випускників, їхніх батьків і друзів на урочисту церемонію 

вручення дипломів. Проте ці передвипускові дні будуть не менш цікавими. 
Черкаський національний розпочинає новий проєкт «Бакалавр ЧНУ – 

2020». Протягом місяця на сайті університету та у всіх університетських 

інтернет-спільнотах буде публікуватися інформація про випускників усіх 

інститутів, факультетів. Бакалаври зможуть знайти себе на фото, згадати 

роки навчання, поринути в ностальгію. 
– Шукайте себе в наших публікаціях, впізнавайте на фото, додавайте 

свої світлини разом зі спогадами про університетське життя! Не забувайте й 

https://novadoba.com.ua/62304-studenty-zhurnalisty-skladayut-ispyty-on-layn-ta-of-layn.htm.%20–%20Назва
https://novadoba.com.ua/62304-studenty-zhurnalisty-skladayut-ispyty-on-layn-ta-of-layn.htm.%20–%20Назва
https://dzvin.media/news/v-chnu-vidsvyatkuyut-vypusk-bakalavriv-onlajn/
https://dzvin.media/news/v-chnu-vidsvyatkuyut-vypusk-bakalavriv-onlajn/
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про те, що вас чекає магістратура Черкаського національного та різноманітні 

курси, де можна розширити чи підвищити свою кваліфікацію – повідомляють 

у пресслужбі ЧНУ. 
 
 

54. «Online World Cup»: спортсменка з ЧНУ посіла третє місце   
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/62423-online-world-cup-sportsmenka-z-chnu-posila-
tretye-misce.html. – Назва з екрану. – 16.06.2020. 

 
Студентка ННІ фізичної культури, спорту та здоров'я Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького Вікторія Богомаз 

стала бронзовою призеркою в категорії 75 кг у змаганнях WKSF «Online 
World Cup». За словами спортсменки, ці змагання були незвичними, адже 

вона навіть не бачила своїх суперників. Перевагою онлайн-заходу було 

перебування вдома: відео, у якому демонструвала фізичну силу, знімала у 

звичному для себе середовищі. 
– Підготовка до змагань також відбувалася в домашніх умовах. Я 

консультувалася з тренером в телефонному режимі для виправлення помилок 

техніки. Тренувалася тричі на тиждень з гирями, в інші дні – кардіо, –

розповіла про підготовку спортсменка. 
 
 

55. ЧНУ презентував освітні спеціальності на засіданні голів громад 
[Електронний ресурс]. –  Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/62461-chnu-prezentuvav-osvitni-specialnosti-na-
zasidanni-goliv-gromad-video.html. – Назва з екрану. – 17.06.2020. 

 
Перший проректор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Василь Мойсієнко 

розповів про особливості підготовки майбутніх фахівців під час засідання 

голів об'єднаних територіальних громад Черкащини 17 червня. 
Заклад вищої освіти пропонує освітні послуги за 100 освітніми 

програмами. ЧНУ ім. Б. Хмельницького щороку набирає понад 

2500 абітурієнтів. 
– У 2015 році відкрили єдину в області кафедру військової підготовки. 

Здійснюємо підготовку офіцерів запасу за двома військово-обліковими 

спеціальностями для Сухопутних військ, – зауважив Василь Мойсієнко та 

додав, що завдяки співпраці з Командуванням Сил спеціальних операцій 

викладачі опрацьовують навчальні матеріали та готують матеріальну базу 

для відкриття ще однієї спеціальності. 
Василь Мойсієнко також розповів про центр аналітичних досліджень 

«Прагма», що функціонує в університеті та здійснює комплексне 

дослідження соціально-економічних явищ і процесів, проводить соціологічні 

дослідження та надає консультаційні послуги територіальним громадам.  

https://novadoba.com.ua/62423-online-world-cup-sportsmenka-z-chnu-posila-tretye-misce.html
https://novadoba.com.ua/62423-online-world-cup-sportsmenka-z-chnu-posila-tretye-misce.html
https://novadoba.com.ua/62461-chnu-prezentuvav-osvitni-specialnosti-na-zasidanni-goliv-gromad-video.html
https://novadoba.com.ua/62461-chnu-prezentuvav-osvitni-specialnosti-na-zasidanni-goliv-gromad-video.html


 
63 

 

Окрім цього, у ЧНУ ім. Б. Хмельницького розпочали освітню 

підготовку для підвищення кваліфікації держслужбовців. 
 
 

56. Студент з ЧНУ увійшов у десятку кращих штангістів на 

чемпіонаті України [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/62577-student-z-chnu-uviyshov-u-desyatku-
kraschykh-shtangistiv-na-chempionati-ukrayiny.html. – Назва з екрану. – 
23.06.2020. 

Студент другого курсу ННІ міжнародних відносин, історії та філософії 

Станіслав Семенов увійшов у десятку кращих штангістів на чемпіонаті 

України серед юніорів до 20 років у місті Коломия. 
– Майбутні історики в нашому університеті сильні не лише духом та 

розумовими здібностями, а й фізичними, – зазначив студент. 
Спортсмен також підтвердив присвоєний І дорослий розряд та зібрав у 

сумі двоборства 220 кг у ваговій категорії 96 кг. Студент є неодноразовим 

призером та переможцем чемпіонатів області, призером  Відкритого 

чемпіонату Черкаської області 2020 року та учасником чемпіонату України 

серед юніорів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
64 

 

Наукові форуми на базі ЧНУ ім. Б. Хмельницького 
 

Заходи на базі  університету 
 

1. Тренінг для експертів із якості та гарантів освітніх програм 

«Акредитація освітніх програм за новою моделлю: сутність, перші уроки, 
шляхи вдосконалення», 16 – 17 січня. 

2. Ш тур обласного етапу всеукраїнського конкурсу–захисту науково-
дослідних робіт учнів Малої академії наук, 15–16 лютого. 

3. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених  « Актуальні 

проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих 

учених», 23 – 24 квітня. 
4. Всеукраїнський конкурс молодих учених «Родзинка–2020» 

(дистанційно), 23 –24 квітня. 
5. VI міжнародний круглий стіл «Наука та інноватика: вітчизняний і 

зарубіжний досвід», 13 травня.  
 

Навчально-науковий інститут іноземних мов 
 

1. Семінар у межах проєкту «Teaching  English for Careers in the 21-st 
century: priorities, tasks and methods», 5 березня. 

2. Онлайн You Tube трансляція для колег «Створення  Google 
Classroom на університетській платформі   G Suite for Education yu.edu. ua», 
17 березня. 

3. Серія онлайн-семінарів присвячена аналізу навчальних програм з 

іноземної мови, 19 травня – 16 червня.  
4. Обласний  семінар для вчителів «Практична діяльність як чинник 

підвищення мотивації учнів до навчання англійської  мови», 10 червня. 
  

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та 

філософії 
 

1. Інформаційна кампанія присвячена Голокосту в рамках 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, 27 січня. 
2. Міжшкільні дебатні турніри організовані у межах проєкту «Школа 

молодого дипломата», 13 лютого. 
3. II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 

напряму «Інтелектуальна власність», 15 лютого – 11 березня. 9 квітня – 
підбито підсумки. 

4. Круглий стіл «Військово–морський флот України: історія,  
сьогодення, перспективи. Реалізація морської доктрини України – 
передумова її військової та економічної безпеки», 27 лютого. 

5. Інтерактивний симпосій «Правда, постправда, істина: межі 

інтерпретації», 6 березня. 
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6. I і II тур вікторини до Дня боротьби за права кримськотатарського 

народу в онлайн–режимі, 18 травня. 
 

Навчально- науковий інститут інформаційних та освітніх технологій 
 

1. Конкурс творчих робіт учнів 5–11 класів «Геометрія навколо нас» 

присвячений О. Ф. Семеновичу, 9 квітня. 
 

Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту та здоров’я 
 

1. Вебконференція для студентів «Волонтерство», 29 травня. 
 

Психологічний факультет 
 

1. Всеукраїнський семінар – практикум із глибинної психокорекції, 
20 січня. 
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Список умовних скорочень 
 

ДП      ̶              дочірнє підприємство  
 
ЗВО    ̶              заклад вищої освіти 
 
ЗМІ     ̶              засоби масової інформації 
 
ім.    ̶                 імені 
 
КМС    ‒          кандидат в майстри спорту 
 
МОН   ‒           Міністерство освіти і науки 
 
ННІ    ‒            навчально-науковий інститут 
 
ННІ УФСК  ‒  навчально-науковий інститут української філології і  
                         соціальних комунікацій 
 
НОК     ‒            Національний олімпійський комітет 
 
НСПУ    ̶          Національна спілка  письменників України 
 
НСХУ    ‒          Національна спілка художників України 
 
ОДА    ‒             обласна  державна адміністрація 
 
ПЦУ    ‒             Православна церква України 
 
РДА     ̶             районна державна адміністрація 
 
С.     ‒                  сторінка 
 
 т. в. о    ̶            тимчасово виконуючий обов’язки 
 
ТОВ    ‒               товариство з обмеженою відповідальністю  
 
ЧДТУ     ̶           Черкаський державний технологічний університет 
 
ЧНУ    ‒              Черкаський національний університет 
 
ФБ         ̶             фейсбук 
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