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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 липня до грудня 

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. Роговська Т. Черкащанин загинув рятуючи сина / Т. Роговська // 
Вечірні Черкаси. – 2020. – 1 липня. – С. 10. 
 

У статті повідомляється про те , що студент першого курсу факультету 

обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем 
ЧНУ ім. Б. Хмельницького Юрій Усов врятував малолітню дитину, коли 

відпочивав  на міському пляжі «Живчик». Хлопець декілька років займається 

плаванням, а тому не розгубився і цим самим зберіг  життя дитини. На жаль, 

батька дитини врятувати не вдалося. 
[На фото – рятувальники міського пляжу].  

 
 

2. Присяжнюк Ю. Дорога в усе життя / Ю. Присяжнюк // Черкаський 

край. – 2020. – 1 липня. – С. 4. 
 

Стаття професора ЧНУ ім. Б.Хмельницького Юрія Присяжнюка 

присвячена його матері Присяжнюк Лідії Яківні, яка 4 липня відзначає свій 

86-ий день народження. Автор статті вважає, що своїм життям Лідія Яківна 

репрезентує бідуюче покоління епохи модерності. Водночас вона є 

представницею тих тисяч страдників, які в непростих історичних обставинах 

лишилися вірними вищим людським чеснотам, зберегли самобутню 

українську духовність.  
[На фото – Присяжнюк Л. Я]. 

 
 

3. Бойко Т.  Добротворча   енергетика слова / Т. Бойко // Черкаський 

край. – 2020. – 1 липня. – С. 6.  
 

Об’ємний матеріал знайомить читача з новою книгою Григорія Голиша  

«Пером публіциста: вибрані нариси, статті, інтерв’ю». За цю книгу він 

відзначений премією Черкаської обласної організації спілки журналістів 

«Прометей – 2020». 
Нова книга є збіркою різноманітних за тематикою, багатих новизною 

поданої інформації, глибоких за змістом і привабливих широкою ерудицією 

й емоційним словом автора цих публіцистичних матеріалів.  
Авторка статті Тетяна Бойко, яка є заслуженою вчителькою України, 

членом Національної спілки краєзнавців України, ділиться враженнями від 

книги, знайомить читача з структурою книги, жанровою палітрою вміщених 

у ній матеріалів. На її думку, як досвідчений журналіст, Г. Голиш вправно 

володіє всіма жанровими різновидами нарису. Досить широко в книзі 
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Г. Голиша представлено й нарис-інтерв’ю – жанр, який фахівці вважають 

свідченням «найвищого журналістського пілотажу».  
Насамкінець авторка побажала успішного і цікавого шляху цій диво-

книжці до уважних і вдумливих читачів всієї України. 
[На фото – Г. Голиш на врученні премії; обкладинка книги Г. Голиша]. 

 
 

4. Присяжнюк Ю. Декларація про державний суверенітет  України: 
погляд через 30 років / Ю. Присяжнюк // Черкаський край. – 2020. – 
15 липня. – С. 6. 
 

Текст статті радника гетьмана Українського козацтва, генерал-
хорунжого, професора ЧНУ ім. Б. Хмельницького Юрія Присяжнюка надає 

цінну інформацію стосовно прийняття Декларації про державний суверенітет 

України, який прийняла Верховна Рада УРСР 16 липня 1990 року. У статті 

підкреслено, що громадськість Шевченкового краю не стояла осторонь 

доленосних процесів і рішень, що відбувалися в країні. До цих процесів 

долучились А. Лупиніс, С. Губар, Л. Тараненко, О. Решетило, М. Вакуленко, 

В. Чорновіл, В. Пахаренко, Л. Майборода, А. Хименко, Л. Уваров, В. Вахній. 
Юрій Присяжнюк вважає, що, незважаючи на неоднозначність 

сприйняття та деякі суперечності, Декларація засвідчила факт відданості 

вільнолюбного козацького народу ідеалам свободи й незалежності рідного 

краю, примат його духовних цінностей, культурних уподобань і 

національних інтересів. 
[На фото – обкладинка Декларації про державний суверенітет України; 

мітинг активістів Шевченкового краю]. 
 
 

5. Пільги – одним, дискримінація – іншим? // Вечірні Черкаси. – 
2020. – 15 липня. – С. 3. 
 

У статті іде обговорення закону, який дозволяє дітям з ОРДЛО 

вступати в українські ВУЗи без здачі ЗНО. Професор кафедри історії України 

ЧНУ Владислав Боєчко дав власну оцінку ситуації, яка виникла навколо 

вступу в дію закону, розповів про важливість закону для інтеграції молоді з 

окупованих територій в українське суспільство. Свою думку також висловив 
Сергій Воронов, директор Департаменту освіти та гуманітарної політики 

Черкаської міськради.Народний депутат України Сергій Нагорняк наголосив, 

що прийняттям цього закону парламент показав, що ми не відгороджуємося 

від населення окупованих територій, не забуваємо про них, а навпаки – 
реінтегруємо наших громадян, які опинилися на окупованій території. Також 

свої коментарі дали юрист Костянтин Стратілатов та батько абітурієнтки 

Святослав Танчин. 
[На фото – С. Воронов; С. Нагорняк; К. Стратілатов; С. Танчин]. 
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6. Соколан  Н.  Чоловік мав бути майстерний. Тоді йому давали їсти і 

тримали при собі / Н. Соколан // Країна . – 2020. – 16 липня. – С. 43. 
 
Стаття знайомить читача з майстром народних промислів 

Володимиром Стадником. Володимир Стадник – випускник ЧДТУ та 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Нині майстер очолює спілку народних художніх 

промислів. Він досліджує, як жили наші пращури, відновлює стародавні 

побутові речі. 
[На фото – В. Стадник за ткацьким станком]. 

 
 

7. Голиш Г. Перерваний лет / Г. Голиш // Черкаський край . – 2020. – 
29 липня. – С. 4. 

Голиш Г. Пам’яті відомого аграрія й  патріота України / Г. Голиш // 
Вісник Золотоніщини. – 2020. – 30 липня. – С. 4–5. 
 

Свій нарис-реквієм Григорій Голиш присвятив відомому аграрію, 

новатору, заслуженому працівнику сільського господарства, знаному 

громадсько-політичному діячу і спортсмену Дмитру Олександровичу 

Лисуну. 
На початку статті автор приділяє увагу дитячим та юнацьким роками 

Дмитра Олександровича. Під час навчання в сільськогосподарській академії 

він знайомиться з Іваном Зайцем (в подальшому відомий український 

політик). Юнаки гаряче дискутували з питань вітчизняної минувшини і 

сьогодення та неодмінно доходили спільної думки про те, що Україна має, 

зрештою, стати українською. В академіїї також розвинулися і його спортивні 

здібності. 
Уже як дипломований спеціаліст Дмитро Лисун розпочав свою трудову 

діяльність з 1978 р. на посаді головного інженера колгоспу в с. Башарівка на 

Рівненщині. У 1983 році з родиною Д. Лисун опиняється на Золотоніщині. 

Доленосною в його трудовій діяльності стала подія, коли Дмитра 

Олександровича було обрано головою колгоспу в с. Плешкані. Завдяки 

високій фаховості та невгамовній енергії молодому голові вдалося за 

короткий час вивести колгосп на передові позиції. Дмитро Лисун був 

щонайактивнішим учасником громадсько-політичного життя рідного краю і 

України. 
Третього вересня 1998 р. було видано президентський указ про 

призначення Лисуна Дмитра Олександровича на посаду голови Золотоніської 

райдержадміністрації, а Плешкані очолила його дружина. Рік 2005 поставив 

Дмитра Олександровича на владний Олімп Черкащини: у лютому його було 

призначено першим заступником голови Черкаської ОДА. За каденції Лисуна  

агропромисловий комплекс Черкащини увійшов до трійки провідних в 

Україні. У 2006 р. Д. Лисуну було присвоєно почесне звання «Заслужений 

працівник сільського господарства».   
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2010 р. трагічно обірвалося життя Дмитра Лисуна. Але його образ живе 

в пам’яті краян і нині. Його увічнено у назві однієї з центральних вулиць 

Плешканів. Від 2010 р. проводяться спортивні змагання пам’яті Д. Лисуна. 

Посмертно його було нагороджено Золотою зіркою Героя народу України – 
за видатний внесок у розбудову громадського суспільства і підняття іміджу 

країни, справжній патріотизм і непохитну любов до рідної країни. Незабаром 

на фасаді центрального офісу плешканівського господарства буде 

встановлена меморіальна дошка Дмитра Лисуна, створена відомим митцем 

Іваном Фізером, адже цей відомий аграрій заслужив незнищенної пам’яті.  
[На фото – Д. Лисун з дружиною; Д. Лисун з дружиною і дітьми; 

Д. Лисун з перщими особами держави]. 
 
 

8. Звідки в Дніпрі медузи? // 7днів.Черкаси. – 2020. – 12 серпня. – С. – 5. 
 

Науковець ЧНУ ім. Б. Хмельницького Максим Гаврилюк дає грунтовне 

пояснення нетиповому явищу для прісних водойм, яке вже фіксується 

протягом останніх десяти років. Йдеться про появу медуз у Дніпрі. Максим 

Никандрович наголосив, що медузи не є небезпечними для здоров’я 

черкащан. 
 
 

9. Демчук С «Політичні партії отримали монополію на участь у 

виборах. Іде боротьба за розподіл великих ресурсів на місцях» / С. Демчук, 
А. Кованда // Країна. – 2020. – 13 серпня. – С. 18–21. 

 
Об’ємна стаття видання присвячена Ользі Айвазовській, котра є 

головою правління громадської організації «Громадська мережа «Опора». 

Ольга Айвазовська навчалася у ЧНУ ім. Б. Хмельницького на факультеті 

української мови та журналістики. Важливо, що О. Айвазовська у 2016–

2018 рр. представляла Україну в політичній підгрупі тристоронньої 

контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську. 
У статті Ольга Айвазовська дає свою оцінку змінам у Виборчому 

кодексі, які внесла Верховна Рада, охарактеризувала роботу районних рад, 

дала прогнози стосовно місцевих виборів. 
[На фото – О. Айвазовська]. 
 
 
10. Навчання в ЧНУ розпочнуть поетапно // Вечірні Черкаси, ‒ 

2020. – 2 вересня. – С. – 6.  
 

У статті подається інформація стосовно початку навчального процесу у 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Про умови навчання та його вартість розповів 

перший проректор університету Василь Мойсієнко. Він повідомив, що 
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тривалість пар не зміниться, а у разі посилення карантинних умов 

університет готовий до дистанційного навчання. 
 
 
11. У Черкаському національному відкрили реконструйований 

корпус // 7 днів. – Черкаси. – 2020. – 9 вересня. – С. 4. 
Нікітенко Л. Як у кращих вишах Парижа і Лондона / Л. Нікітенко // 

Україна молода. – 2020. – 18–19 вересня. – С. 3. 
 

В обох статтях повідомляється про те, що у Черкасах урочисто 

відкрили відремонтований навчальний корпус №4 Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького. Ректор університету 

Олександр Черевко подякував всім, хто на старті інвестиційного проєкту та 

під час його реалізації підтримав університет. Це Міністерство освіти і науки, 

депутат Сергій Рудик, депутати Черкаської обласної ради. Подякував ректор і 

ПП «Надія», які сумлінно та якісно виконали свою роботу і проявили 

соціальну відповідальність. Очільниця управління освіти і науки Черкаської 

облдержадміністрації Ольга Чепка переконана, що тепер у відбудованому 

корпусі педагогів і психологів готуватимуть за європейськими стандартами. 

Адже в університеті зробили все, щоб нові аудиторії відповідали сучасним 

вимогам, наповнили їх найновішим обладнанням. «Ми розвиваємося, 

набираємо студентів, зберігаємо робочі місця.  Вся наша університетська 

родина радіє цій події» –зазначає Олександр Володимирович Черевко.  
[На фото –  відбудований корпус; сучасна аудиторія]. 
 
 
12. Голиш  Г. Вогняні дороги  артилериста Якова Андрющенка / 

Г. Голиш // Черкаський край. – 2020. – 9 вересня. – С. 6. 
 

Розлогий нарис директора наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького Голиша Г. М. присвячений 100-річчю від дня 

народження іменитого земляка, військового, котрий відзначений званням 

Героя Радянського Союзу Якова Трохимовича Андрющенка.  
Автор приділяє певну увагу дитячим та юнацьким рокам Якова 

Трохимовича, але найбільше зосередився на хроніці звитяг героя. Після 
закінчення артилерійського училища Яків Андрющенко потрапив до 

підрозділу полкових мінометів. Уже від березня 1942 р. він перебуває у вирі 

пекельних боїв і неодмінно на передньому краї. Невдовзі після перших 

бойових хрещень йому було присвоєно звання старшого лейтенанта і 

довірено командувати мінометною батареєю. А під кінець 1942 року на 

грудях героя засяяв орден Червоної Зірки. Звання Героя Радянського Союзу 

Яків Андрющенко отримав за бої біля білоруського містечка Княжиця, а за 
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ним – орден Олександра Невського. Серце воїна зупинилося 2003 року, а 

вічний спочинок знайшов на центральному кладовищі Черкас. 
[На фото – Я. Андрющенко; фрагмент бою]. 

 
 

13. Голиш Г. У Черкаському національному відкрили новий корпус / 
Г. Голиш // Черкаський край. – 20120. – 16 вересня. – С. 3. 
 

У статті розповідається про урочисте відкриття нового навчального 

корпусу університету. Автор коротко згадує драматичні події 1990 р., коли в 

результаті короткого замикання електромережі майже повністю згорів один 

із навчальних корпусів тоді ще педагогічного університету. 
З приходом до ректорського керма Олександра Черевка керівництво 

університету поставило амбітну мету: демонтувати залишки правого крила й 

збудувати нове сучасне приміщення. 
Архітектурно-будівельний проєкт нової споруди з максимальним 

збереженням її автентичного вигляду підготував архітектор-приватний 

підприємець Валерій Музика. На завершальному етапі будівельні роботи 

здійснювала приватна компанія «Надія», чималу частку робіт із остаточної 

підготовки приміщення та наладки обладнання виконали господарські 

служби університету. 
Урочистості з нагоди відкриття нового корпусу відбулися 10 вересня. 

Віднеині гордістю університету стають розташовані в новому корпусі 

лінгафонний кабінет і кабінет-лабораторія НУШ, логопедичний зал і стрім-
лабораторія, виставковий зал для мистецьких робіт і зони вільного навчання. 

Не забули й про тих, хто зі зброєю в руках захищав від російської агресії 

східні рубежі України: для воїнів у новому приміщенні відкрито 

реабілітаційний центр. 
[На фото – О.Черевко та перші особи міста]. 

 
 

14. Голиш Г.  У запасниках музею виявили невідому картину Іллі 

Шульги / Г. Голиш // Черкаський край. –2020. –16 вересня. – С. 16. 
 

Стаття у газетній рубриці  «Сенсація» повідомляє про те що мистецьке 

сьогодення ознаменувалося сенсаційною подією: у запасниках Черкаського 

художнього музею виявлено досі невідому картину українського художника 

Іллі Шульги. 
Ілля Шульга – учень метрів образотворення Миколи Мурашка й Іллі 

Рєпіна, майстер акварелі, співець рідної природи й козаччини, представник 

українського «розстріляного відродження» 1930-х років, водночас наш 

земляк із села Кропивна на Золотоніщині. Нині ім'я цього художника давно 

забуте, а цього шедеври експонуються в картинній галереї містечка Боулдер 
(штат Колорадо). 
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Віднайдена в Черкасах картина супроводжується, що цінно для 

дослідників, автографом художника та датою: 1922 р. Останнє переконливо 

засвідчує той факт, що раритет написаний у Золотоноші. Ймовірно ця 

картина має назву «Мати» і присвячена найдорожчій для художника жінці. 
Директорка художнього музею Ольга Гладун зазначила, що після 

реставрації картина займе гідне місце в основній експозиції музею й 

шанувальники образотворення зможуть її споглядати. 
[На фото – картина «Мати»]. 
 
 
15. У ЧНУ відбулися вибори: 80% «За Черевка.» // Вечірні Черкаси. 

– 2020. – 30 вересня. – С. 4. 
 

Редакційний матеріал повідомляє, що у ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

обрали ректора. Свій голос в таємному голосуванні могли віддати всі 

викладачі й обрані представники від студентства та персонал закладу. 

Єдиним кандидатом на посаду очільника університету був нинішній ректор  
Олександр Черевко. За нього проголосували 80,36% виборців. 
 
 

16. Краєзнавчу премію Максимовича вручили на його 

батьківщині // Вечірні Черкаси. – 2020. – 30 вересня. – С. 4. 
 

У статті повідомляється про те, що у селі Богуславець Золотоніського 

району – на батьківщині відомого видатного вченого-енциклопедиста 

Михайла Максимовича  відбулося вручення обласної краєзнавчої премії його 

імені. 
Професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Володимир Поліщук став 

переможцем у номінації «За видання краєзнавчої літератури» за підбірку із 

семи книг, виданих ним в останні п’ять років: «Мій Михайло Максимович», 

«Мій Василь Доманицький», «Мій Павло Филипович». «Мій Тодось 

Осьмачка», «Шевченківські студії», «Слово до високих літ», «Майже 

столітня історія…кафедра української літератури в Черкасах».  
 
 

17. З Днем працівників освіти // Наш національний. – 2020. – 
жовтень. – С. 1–4. 
 

У черговому номері газети подано добірку вітань з нагоди Дня 

працівників освіти. Із професійним святом університетську спільноту вітають 

керівники навчально-наукових підрозділів Черкаського національного 

університету, голова профспілкового комітету та голова Ради ветеранів. Ці 

люди пропрацювали в освітній галузі все життя і, як ніхто, розуміють, яка 

непроста ця праця. Але вони люблять її за невпинний розвиток, рух уперед, 
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справжні людські взаємини та емоції. І адресують щирі побажання всім, із 

ким спільно йдуть цим шляхом. До вітань приєдналися також вокальний 

колектив «Мелодія», колектив самодіяльного ансамблю народного танцю 

«Черкащанка», а також голова студентської ради Мар’яна Кусяка, заступник 

голови профспілкового комітету з питань студентів Руслан Пархоменко. 
[На фото – В. Андрусяк; Л. Швидка; Н. Земзюліна; Ю. Ляшенко; 

М. Гаврилюк; І. Погрібний; Л. Нечипоренко; Т. Десятов; А. Стеценко; 
В. Бойко; Л. Туз; Б. Онищенко; С. Руденко; Н. Андрусяк; Г. Голиш; 
В.Вареник;  учасники самодіяльних колективів та представники студентської 

ради]. 
 
 
18. Голиш Г. Пам’яті народного художника Івана Фізера / Г. Голиш // 

Черкаський край. – 2020. – 7 жовтня. – С. 7. 
 

Директор наукової бібліотеки ЧНУ Григорій Голиш свою статтю-
реквієм присвятив пам'яті Івана Фізера. 

Другого жовтня пішов у засвіти відомий в Україні та за її межами 

самобутній майстер пензля і різця, народний художник України, очільник 

обласної організації НСХУ, професор Іван Фізер. 
У матеріалі автор згадує дитячі та юнацькі роки Майстра, перших 

вчителів. які вплинули на його талант. 1980 року І. Фізер прибуває на роботу 

до Черкас, де упродовж 16 років працює майстром декоративно-прикладного 

мистецтва Черкаського художнього комбінату. Тут його побратимами по 

творчому цеху були М.Теліженко, В. Крючков, О. Костогриз, І. Лавріненко. 

У 1986 році Іван Васильович став членом Спілки художників. а через десять 

років- відповідальним секретарем її обласної організації. 
Свою багаторічну творчу працю Іван Фізер поєднував із 

викладанням в Черкаському національному університеті. Він написав 

кілька навчально-методичних посібників. 
Головною справою його насиченого життя завжди була художня 

творчість, де відомий митець устиг залишити надзвичайно потужній слід. 

Пензлю та різцю Майстра належать понад півтори тисячі творчих робіт: 

скульптур. картин, графіки; у його активі майже 20 персональних виставок. 

Також Іван Фізер знаний в Україні та за її межамизавдяки графіці, яка вйого 

виконанні стала самобутньою й цікавою.  
Усебічно обдарований Іван Фізер потужно заявив про себе і в малярстві 

та сніцарстві. Цей талановитий чоловік також був визнаним авторитетом у 

монументальному мистецтві. Він став автором численних пам'ятників. що 

прикрашають вулиці бульвіари, парки обласного центру. 
Іван Фізер був сповнений нових творчих задумів і планів, одначе 

немилосердна доля спопелила їх, перервавши лет Майстра в самій його 

високості. 
[На фото – І. Фізер.] 
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19. Калиновська Т. У краєзнавчому музеї представили 11- ту книгу 

регіонального тому «Реабілітовані історією» / Т. Калиновська // Черкаський 

край, – 2020. – 7 жовтня. – С. 7. 
 

Головний редактор газети Т. Калиновська у своїй статті повідомляє про 

те, що другого жовтня відбулася презентація 11-ї книги регіонального тому 

науково-документального серіалу «Реабілітовані історією». 
Видання книг серії «Реабілітовані історією» започатковане в1992 році з 

ініціативи академіка НАНУ, Героя України Петра Тронька як всеукраїнський 

державний проєкт. Презентація одинадцятої книги стала своєрідним 

підсумком 27 років праці черкаських дослідників. Рецензували 11-у книгу 

черкаські науковці: академіки Української академії історичних наук, доктори 

історичних наук, професори Анатолій Чабан та Віталій Масненко. Видання 

містить, крім біографічних довідок про реабілітованих, низку цікавих 

нарисів: Оксани Силки і Лариси Синявської – про кобзаря Михайла 

Злобинця, Василя Страшевича – про репресованих спортсменів Черкащини, 

про військових, учителів, бійців армії. 
Книга вийшла друком у майстерні черкаської видавчині Юлії 

Чабаненко. 
[На фото – макет книги]. 

 
 

20. Черкаський науковець розповів про наслідки сухого літа й 

теплої осені // Вечірні Черкаси. – 2020. – 28 жовтня. – С. 2. 
 
Завідувач кафедри біології, екології та агротехнологій ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького Олександр Спрягайло розповів про наслідки теплої осені для 

рослин і тварин. 
[На фото – О. Спрягайло]. 

 
 

21. Голиш Г. Просвітник і патріарх краєзнавства / Г. Голиш // 

Черкаський край. – 2020. – 28 жовтня. – С. 15. 
 

У статті йде мова про незабутнього Михайла Федоровича 

Пономаренка, якому 28 жовтня минуло 100 років від дня народження. 
Михайло Федорович – народний академік-поліглот, самобутній поет, учитель 

від Бога, полум’яний патріот України. 
Вже в шкільні роки визрів у хлопця намір присвятити своє життя 

вчительській справі. Після здобуття вчительського фаху у Золотоніському 

педтехнікумі Михайло Федорович мав честь в ньому і викладати. 
Війна стала для М. Пономаренка ще одним педагогічним 

університетом: після закінчення Махачкалинського піхотного училища йому 

доручили командування взводом розвідки. Повернувся з фронту лейтенант 
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Пономаренко з двома орденами і багатьма медалями. У 1946 році закінчив 

філологічний факультет Черкаського педінституту, здобувши фах учителя 

української мови та літератури. 
Як учитель-фанат, максималіст за філософією й способом свого життя 

М. Пономаренко насамперед удосконалював свої знання іноземних мов. 

Важко навіть сказати в якій галузі знань знання М. Пономаренка найбільш 

грунтовні: лінгвістика, історія літератури, ономастика, топоніміка, поезія, а 

надто – історія, археологія, краєзнавство. У лютому 1975 року Михайлу 

Федоровичу було присвоєно почесне звання «Заслужений учитель України». 
2010 року серце Учителя і Просвітника зупинилося, але у спадок він залишив 

краєзнавчу картотеку Черкащини з 10 тис. одиниць, близько 300 відкритих 

ним археологічних об’єктів, понад 3 тисячі публікацій, п’ять поетичних 

збірок. А ще – Золотоніський краєзнавчий музей, що носить ім’я його 

засновника. 
[На фото – М. Пономаренко; М. Пономаренко з однодумцями]. 

 
 

22. Голиш Г. Педагогічна доля / Г. Голиш // Освіта. – 2020. – 
28 жовтня–4 листопада. – С. 4˗5. 

Голиш Г. Тимофій Десятов: Від  Карса до Черкас / Г. Голиш // 

Черкаський край. – 2020. – 4 листопада. – С. 5. 
 

Обидва розлогі нариси директора наукової бібліотеки присвячені 

сімдесятиліттю від дня народження знаного освітянина України, вченого й 

організатора, директора навчально-наукового інституту педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва ЧНУ ім. Б. Хмельницького, професора, 

заслуженого працівника освіти України Тимофія Михайловича Десятова. 
Його життя, як взірець високощляхетній справі освіти й науки, є 

водночас яскравою демонстрацією того, яких вершин може досягти проста за 

походженням людина завдяки щоденній праці. 
Змалку Тимофій Михайлович був привчений до праці, але це не 

перешкоджало йому мати успіхи у навчанні, а згодом вступити до 

профтехучилища і опанувати спеціальність слюсаря. Тимофій Десятов 

завжди мав намір здобути вищу освіту. Тому він вступив на заочне 

відділення філологічного факультету Черкаського педінституту, де здобув 

фах учителя російської мови та літератури. 
Так уже розпорядилася педагогічна доля, що нова кар’єрна іпостась 

Тимофія Михайловича сфокусувалася на професійно-технічній освіті, про 

яку він добре знав не з книг, а з власного життєвого досвіду. Саме в цій 

царині діяльності він пройшов шлях від викладача до заступника 

освітянського міністра. Не полишав Тимофій Михайлович і наукової роботи.  
Поряд  з дослідженням проблем розвитку профтехосвіти в Україні та 

зарубіжжя Т. Десятов розробляв надзвичайно актуальну тему неперервної 

освіти. Логічним підсумком пошуків у цій царині став успішний захист ним 
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докторської дисертації з питань розвитку неперервної освіти в зарубіжних 

країнах Східної Європи. 
З 2010 року Тимофій Десятов пов’яує свою долю з ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького, працюючи тут професором кафедри загальної педагогіки 

і психології. Згодом Тимофій Михайлович очолив ННІ педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва. Перебуваючи на цій посаді, Т.Десятов 

забезпечив значне зміцнення навчально-матеріальної бази цього 
університетського підрозділу. 

У колі наукових зацікавлень професора – проблеми профтехосвіти, 

порівняльної педагогіки, неперервної освіти та андрагогіки. Побачило світ 

понад 200 наукових праць Т. Десятова, в їхньому числі 8 монографій, близько 

20 навчально-методичних видань. Усі вони відзначаються високим рівнем 

наукової новизни й містять практичні рекомендації для їхнього застосування в 

педагогічній практиці сьогодення. 
Також успішно функціонує  наукова школа професора Т. Десятова. 

Під його керівництвом захищено п’ять кандидатських та одна докторська 

дисертація, а в понад двадцять дисертантів він виступав як науковий 

опонент. Також професор очолює спеціалізовану вчену раду із захисту 

докторських і кандидатських дисертацій при ЧНУ ім. Б. Хмельницького. 
Звитяжна праця відомого освітянина знайшла гідне пошанування. 

Зокрема, йому присвоєно почесне звання заслуженого працівника освіти 

України, відзначено знаками «Відмінник професійно-технічної освіти 

України», «Ушинський К, Д», «Відмінник столичної освіти», медаллю 

М. Драгоманова, почесними грамотами МОНУ та ін. 
[На фото – Т. Десятов; Т. Десятов зі студентами]. 
 
 
23. ЧНУ відзначить своє 100-річчя пізніше // Сім днів. – Черкаси. – 

2020. – 11 листопада. – С. 3. 
 

Газетна рубрика «Події тижня» повідомляє, що Вчена рада ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького провела дистанційне засідання, на якому перший 
проректор Василь Мойсієнко та відповідальний  секретар приймальної комісії 

Людмила Смалиус підбили підсумки вступної кампанії 2020 року, розповіли 

про новації вступної кампанії-2021. Також було прийнято рішення про 

перенесення святкування 100-річчя університету з лютого на травень 2021 року. 
 
 

24. Голиш Г. Пам'яті професора Анатолія Тимченка / Г. Голиш // 

Вечірні Черкаси. – 2020. – 11 листопада. – С. 9.  
 
Стаття присвячена пам'яті Анатолія Анастасійовича Тимченка –

доктора технічних наук, професора кафедри інформаційних технологій 

Черкаського державного технологічного університету.  
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Анатолій Тимченко народився на Рівненщині, але путівку у доросле 

життя отримав у Чапаєвці, де мешкаву дідуся і бабусі. Трудова біографія 

майбутнього вченого розпочалася у м. Нововолинську, де він працював 

монтером зв'язку вугільного тресту. А потім було навчання в столичному 

політехнічному інституті, аспірантура, захист кандидатської дисертації, 

перші ступені наукової кар'єри. З огляду на талант Анатолія Анастасійовича 

запросили до інституту кібернетики ім. В. Глушкова Академії наук. Саме тут 

вчений захистив докторську дисертацію, а створені ним пакети прикладних 

програм завоювали призове місце на ВДНГ 1984 року. 
Від 1991 року й до останнього свого подиху вчений працював у 

Черкаському державному технологічному університеті. Завдяки його 

ініціативі було започатковано діяльність шести нових кафедр, що 

уможливило відкриття факультету інформаційних технологій і систем. 
Професор А. Тимченко залишив потужну наукову спадщину, а це 

понад 400 друкованих праць, серед яких – 7 монографій і понад десяток 

навчально-методичних видань. 
Унікальні заслуги професора в царині науки та освіти пошановано 

обранням його академіком Міжнародної академії комп'ютерних наук та 

дійсним членом Нью-Йоркської академії наук. Він став лауреатом досить 

престижної академічної премії ім. В.Глушкова, нагороджений державними та 

регіональними відзнаками. 
Анатолій Тимченко заслужив праву на нашу незнищенну пам'ять. 
[На фото – А.Тимченко]. 

 
 

25. ЧНУ працюватиме за змішаною формою навчання. ЧДТУ – 
дистанційно // Вечірні Черкаси. – 2020. – 18 листопада. – С. 7. 
 

Тут йдеться про те, що студенти ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

навчатимуться за змішаною формою. За словами ректора ЧНУ О. Черевка, 

кожен університет лишає за собою право вирішувати, у якому форматі 

проводити навчання. 
 
 

26. Голиш Г. Деньгівчанин Андрій Шелухін в «українському 

іконостасі» / Г. Голиш // Черкаський край. – 2020. – 18 листопада. – С. 6. 
 

Матеріал присвячено педагогу, музейнику, архівісту Андрію Шелухіну, 
який родом із села Деньги на Золотоніщині. Він рідний брат знаменитого 

державотворця Сергія Шелухіна, а також учасник заходів зі вшанування 

І. Котляревського в Полтаві. Андрій Шелухін був відомий своєю 

прихильністю до реконструкції української минувшини, за що і отримав 

запрошення на посаду хранителя знаменитого музею українських 

старожитностей В. В. Тарнавського  в Чернігові. Велику допомогу молодому 
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хранителеві в упорядкуванні та наповненні фондів музею надала відома 

письменниця Ганна Барвінок (дружина Пантелеймона Куліша). Поряд з 

музеєзнавством наш відомий земляк займався і архівною справою, 

впорядковуючи стародруки та рукописні документи. Він взяв участь у 

проведенні XII археологічного з’їзду в Харкові та був у числі організаторів 
такого ж форуму в Чернігові. 

[На фото – А. Шелухін]. 
 
 

27. Студентам-призерам присвоїли звання «Майстер спорту 

України» // Черкаський край. – 2020. – 18 листопада. – С. 16. 
 

У статті повідомляється, що студент ННІ фізичної культури, спорту і 

здоров’я ЧНУ ім. Б. Хмельницького Максим Кофан виборов «золото» на 

Всеукраїнському турнірі з боксу серед молоді памя’ті першого українського 

льотчика-космонавта Павла Поповича. Завдяки цьому результату спортсмен 

виконав норматив «Майстра спорту України» з боксу. Тренер Максима – 
Ю. А. Савенко. 

[На фото – М. Кофан]. 
 
 

28. Це вбрання пасує кожній українці // Вісник Золотоніщини. – 
2020. – 3 грудня. – С. 5. 
 

Дана стаття приурочена до Дня української хустки, який відзначається 

в Україні 7 грудня. Однією з поціновувачок  цього національного колориту є 

Юлія Блажієвська, яка виросла в селі Бубнівська Слобідка в родині вчителів. 

Вищу освіту наша героїня здобула в ЧНУ ім. Б. Хмельницького за 

спеціальністю «Українська мова і література». У рідному навчальному 

закладі пропрацювала майже 11 років, зараз перебуває у декретній відпустці. 

Українська хустка для пані Юлії – особлива, справжній витвір мистецтва. 

Юлія Блажієвська радіє з того, що люди все частіше вбираються в одяг із 

елементами  етностилю, повертаються до витоків чи просто йдуть за модою. 

Любов до української хустки наша героїня перейняла від бабусі Марфи, яка 

завжди носила різноманітні хустки та дарувала їх і Юлії. 
[На фото – Ю. Блажієвська]. 

 
 

29. Голиш Г. Пам’яті відомого краєзнавця й фізкультурника / 
Г. Голиш // Вечірні Черкаси. – 2020. – 23 грудня. – С. 9. 
 

Публікація директора наукової бібліотеки ім. М. Максимовича ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького Г. Голиша присвячена пам’яті Василя Борисовича 

Страшевича. Відомий діяч фізкультурного руху, заслужений працівник 
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фізкультури і спорту, талановитий публіцист, почесний краєзнавець України, 

лауреат премії ім. М. Максимовича, він ще за свого життя зажив слави 

невтомного трудівника, непересічного творця і справжнього патріота нашого 

краю. 
Ще зі шкільних років Василь Страшевич поріднився із фізичною 

культурою та став одним із найсильніших спортсменів у своїй віковій групі. 

Навчаючись у Київському державному інституті фізичної культури, Василь 

Страшевич постійно вдосконалював свою ігрову майстерність, виступаючи в 

складі молодіжних баскетбольних команд міста Києва. Свою понад піввікову 

трудову діяльність В. Страшевич розпочав викладачем Черкаського 

педагогічного інституту. А згодом працював інструктором-методистом зі 

спорту заводу хімічних реактивів. У 1970 році Страшевича запрошено на 

посаду голови облспорткомітету, її Василь Борисович обіймав 11 років. 
Чи не найбільшим життєвим захопленням нашого іменитого земляка 

стало історичне краєзнавство. З-під його пера вийшли сотні розлогих 

матеріалів, присвячених історії рідного міста, його мікрорайонам, вулицям та 

пам’ятним місцям, уславленим землякам, історії фізкультурного руху. 
У вражаючому творчому доробку Василя Страшевича є й понад 30 

великих і малих книг з історії рідного краю та близько 100 статей у 

фундаментальному виданні «Енциклопедія сучасної України». Побачив світ і 

його збірник «Спорт на Черкащині: енциклопедичний довідник». 
Василь Борисович пішов із життя, та навіть смерть не владна над 

пам’яттю. Він заслужив право на незнищенність вічного спомину про нього. 
[На фото – В. Страшевич]. 

 
 

30. Калиновська Т. Чим запам’ятався нам 2020 –ий. / Т. Калиновська, 

Н. Віргуш, Л. Соколовська, Р. Кирей // Черкаський край. – 2020. – 30 грудня. – 
С. 2–3; 5. 
 

Авторський колектив газети «Черкаський край» на чолі з головним 

редактором Тетяною Калиновською в останні дні 2020 р. виокремили 

найбільш знакові події цього нелегкого року. 
Цей рік виявився щасливим роком творчих перемог у престижних 

творчих і краєзнавчих конкурсах для відомого черкаського літописця й 

публіциста Григорія Голиша. Кандидат історичних наук, доцент, директор 

наукової бібліотеки Черкаського національного університету імені 

Б. Хмельницького, член НСЖУ й НСКУ Григорій Голиш став лауреатом 

Всеукраїнської краєзнавчої премії імені академіка Петра Тронька 2020 р. за 

унікальне видання «Подорож Златокраєм». 
Черкаська ОДА за підсумками обласного огляду-конкурсу видавничих 

організацій 2020 р. друковану працю Г. Голиша «Дмитро Лисун: від Гірників 

до Плешканів» назвала кращою книжкою місцевого автора. Науковець 

визнаний переможцем творчого конкурсу Черкаської обласної організації 
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Національної спілки журналістів України на здобуття регіональної премії 

«Прометей» 2020 р. В номінації «Журналісти про журналістів» він здобув 

першу премію за збірку «Пером публіциста: вибрані нариси, статті, 

інтерв’ю». Варто додати, що 2020 р. Григорій Голиш також отримав звання 

лауреата краєзнавчої премії імені Михайла Пономаренка. 
[На фото – Г. Голиш з колегами по перу]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19 

 

НА САЙТАХ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

1. «Топ-200 Україна»: ЧНУ посів 61 місце в академічному 

рейтингу [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://vycherpno.ck.ua/top-200-ukrayina-chnu-posiv-61-mistse-v-ademichnomu-
rejtingu/. – Назва з екрану. – 07.07.2020. 

ЧНУ посів 61 місце академічного рейтингу закладів вищої освіти 

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

доступу:https://18000.com.ua/strichka-novin/chnu-posiv-61-misce-kademichnogo-
jtingu-zakladiv-vishhoyi-osviti-ukrayini/. – Назва з екрану. – 08.07.2020. 
 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

продовжує  покращувати показники у вітчизняних і міжнародних рейтингах. 

Так, за результатами академічного рейтингу закладів вищої освіти України 

«Топ-200 Україна» університет піднявся на 40 позицій та посідає 61 місце 

(у 2019 році було 101). 
Сьогодні ЧНУ розвивається відповідно до сучасних тенденцій, 

узагальнених міжнародною Конференцією IREG, та Берлінських принципів, 

затверджених учасниками другої наради IREG. Саме ці показники брали до 

уваги при складанні цьогорічного рейтингу. 
– Такий «стрибок» у рейтингу – це не випадковість, а результат 

кропіткої праці всього науково-педагогічного колективу ЧНУ. Ми 

удосконалюємося: розвиваємо науку, відкриваємо нові спеціальності, 

прагнемо до вищої якості освіти, реконструюємо приміщення, оновлюємо 

матеріально-технічну базу. І саме це дозволяє Черкаському національному 

системно покращувати свої показники, – прокоментував ситуацію виконувач 

обов’язків ректора Олександр Черевко. 
 
 

2. Черкаських студентів нагородили Спеціальною відзнакою 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskih-studentv-nagorodili-spetsalnoyu-vdznakoyu-
upovnovajenogo-verhovno-radi-ukrani-z-prav-lyudini-vdeo.html. – Назва з 

екрану. – 09.07.2020. 
 

Студенти спеціальності «Журналістика» Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького вибороли перемогу у 

Всеукраїнському конкурсі журналістських робіт на тему «Права людини в 

медіа: від розуміння до змін» та були нагороджені Спеціальною відзнакою 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
У номінації «Ні — мові ворожнечі!» стали переможцями Артем 

Новіков, студент 3-го курсу спеціалізації «Реклама та PR у медіагалузі», 

https://vycherpno.ck.ua/top-200-ukrayina-chnu-posiv-61-mistse-v-ademichnomu-rejtingu/.%20–
https://vycherpno.ck.ua/top-200-ukrayina-chnu-posiv-61-mistse-v-ademichnomu-rejtingu/.%20–
https://18000.com.ua/strichka-novin/chnu-posiv-61-misce-akademichnogo-jtingu-zakladiv-vishhoyi-osviti-ukrayini/
https://18000.com.ua/strichka-novin/chnu-posiv-61-misce-akademichnogo-jtingu-zakladiv-vishhoyi-osviti-ukrayini/
http://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskih-studentv-nagorodili-spetsalnoyu-vdznakoyu-upovnovajenogo-verhovno-radi-ukrani-z-prav-lyudini-vdeo.html
http://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskih-studentv-nagorodili-spetsalnoyu-vdznakoyu-upovnovajenogo-verhovno-radi-ukrani-z-prav-lyudini-vdeo.html
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Анжеліка Музиченко, студентка-журналістка 3-го курсу, Каріна Авер’янова, 

магістрантка за спеціальністю «Журналістика» (Медіакомунікації). Учасники 

підготували соціальну рекламу «Рівність не має обмежень», що покликана 

продемонструвати дискримінацію соціально вразливих категорій людей: 

ЛГБТІ-спільноти, жінок і чоловіків за статтю, людей із сільської місцевості. 
– Перемога в конкурсі спонукає до виявлення суспільно важливих 

проблем і пошуку варіантів їх розв’язання. Тепер буду прагнути динамічно й 

неупереджено висвітлювати соціально чутливі теми, – зазначає Каріна 

Авер’янова.  
У конкурсі взяли участь й інші студенти спеціальності 

«Журналістика»: Дар’я Роженкова (письмова робота «Після смерті подруги в 

мене відбулося прозріння»), Анна Серьоженкова, Володимир Вовк, Антон 

Лєпьошкін, Олексій Мойсієнко («Жертвами булінгу є як потерпілі, так і 

агресори»), Оксана Комишан та Інга Голик («Насильство – це не норма. 

Зніміть рожеві окуляри!»). 
Організатори конкурсу – Інститут журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Центр прав людини 

ZMINA, Програма розвитку ООН в Україні. Конкурс покликаний сприяти 

якісним змінам у журналістській освіті та стимулювати розвиток 

медіадіяльності на цінностях прав людини. До конкурсу були залучені 

студенти й викладачі журналістики з 25 навчальних закладів. 
 
 

3.  Засновниця книжкового фестивалю у Черкасах очолила обласне 

управління культури [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: http://zmi.ck.ua/sotsium/zasnovnitsya-knijkovogo-festivalyu-u-
cherkasah-ocholila-oblasne-upravlnnya-kulturi.html. – Назва з екрану. –

14.07.2020. 
Відома в Черкасах «книжкова фея» очолила обласне управління 

культури [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://ck.ridna.ua/2020/07/14/vidoma-v-cherkasakh-knyzhkova-feia-ocholyla-
oblasne-upravlinnia-kul-tury. – Назва з екрану. – 14.07.2020. 
 

В управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської 

ОДА призначили нового керівника. Нею стала Людмила Фіть. 
Розпорядження про призначення нової очільниці управління голова 

Черкаської ОДА Роман Боднар підписав 10 липня, інформують в ОДА. 
Людмила Фіть народилася в Енергодарі Запорізької області. Вищу 

освіту здобувала в Черкаському національному університеті ім. Богдана 

Хмельницького, де згодом викладала. Є доценткою кафедри видавничої 

справи, редагування і теорії інформації ЧНУ та кандидаткою наук із 

соціальних комунікацій, спеціальності «Теорія та історія видавничої справи 

та редагування». 

http://zmi.ck.ua/sotsium/zasnovnitsya-knijkovogo-festivalyu-u-cherkasah-ocholila-oblasne-upravlnnya-kulturi.htm
http://zmi.ck.ua/sotsium/zasnovnitsya-knijkovogo-festivalyu-u-cherkasah-ocholila-oblasne-upravlnnya-kulturi.htm
http://ck.ridna.ua/2020/07/14/vidoma-v-cherkasakh-knyzhkova-feia-ocholyla-oblasne-upravlinnia-kul-tury
http://ck.ridna.ua/2020/07/14/vidoma-v-cherkasakh-knyzhkova-feia-ocholyla-oblasne-upravlinnia-kul-tury
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Крім того, активно займається громадською діяльністю та 

популяризує читання на Черкащині. Людмила Фіть – засновниця й 

організаторка трьох Книжкових фестивалів у Черкасах (2017 – 2019 рр.). 
 
 

4. Три черкаські студентки отримали українські і польські 

дипломи [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://dzvin.media/news/try-cherkaski-studentky-otrymaly-ukrayinski-i-polski-
dyplomy/. – Назва з екрану. – 20.07.2020. 
 

Студентки ННІ іноземних мов Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького навчаються за програмою «Подвійний 

диплом» у Вищій лінгвістичній школі (м.Ченстохова, Польща) та успішно 

захистили магістерські роботи й отримали дипломи. Крістіна Попова та Анна 

Білоус навчалися за спеціальністю «Німецька мова у бізнесі». Анна 

працювала над темою «Werbung und Werbesprache im Internet», а Крістіна – 
над темою «Anglizismen in der modernen deutschen Jugendsprache» (керівник – 
пані Joanna Krzywda). 

Студентка Тамара Бережна отримала диплом зі спеціальності 

«Англійська мова у бізнесі». Під керівництвом пані Agnieszkа M. Markowskа 

студентка працювала над темою «Conceptual metaphors in politics as a means 

of political rhetoric in Donald Trump’s speeches». 
 
 

5. Науковці ЧНУ запатентували схему переробки відходів 

виробництва віскозного волокна [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 
дані. – Режим доступу: https://dzvin.media/news/naukovczi-chnu-zapatentuvaly-
shemu-pererobky-vidhodiv-vyrobnycztva-viskoznogo-volokna/. – Назва з екрану. – 
23.07.2020. 

Науковці черкаського вишу запатентували схему переробки 

шламів виробництва віскозного волокна [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://zmi.ck.ua/sotsium/naukovts-
cherkaskogo-vishu-zapatentuvali-shemu-pererobki-shlamv-virobnitstva-
vskoznogo-volokna.html. – Назва з екрану. – 24.07.2020. 
 

Науковці кафедри хімії і наноматеріалознавства та центру фізико-
хімічних досліджень Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького, доценти Юлія Шафорост, Ярослав Король, Олена Лут та 

старший викладач Руслан Галаган отримали патент на розроблену ними 

технологію перероблення промислових шламів виробництва віскозного 

волокна. 
Запатентована схема перероблення вигідно відрізняється від 

запропонованих раніше мінімальною кількістю відходів. Вона дозволяє 

https://dzvin.media/news/try-cherkaski-studentky-otrymaly-ukrayinski-i-polski-dyplomy/
https://dzvin.media/news/try-cherkaski-studentky-otrymaly-ukrayinski-i-polski-dyplomy/
https://dzvin.media/news/naukovczi-chnu-zapatentuvaly-shemu-pererobky-vidhodiv-vyrobnycztva-viskoznogo-volokna/
https://dzvin.media/news/naukovczi-chnu-zapatentuvaly-shemu-pererobky-vidhodiv-vyrobnycztva-viskoznogo-volokna/
http://zmi.ck.ua/sotsium/naukovts-cherkaskogo-vishu-zapatentuvali-shemu-pererobki-shlamv-virobnitstva-vskoznogo-volokna.html
http://zmi.ck.ua/sotsium/naukovts-cherkaskogo-vishu-zapatentuvali-shemu-pererobki-shlamv-virobnitstva-vskoznogo-volokna.html
http://zmi.ck.ua/sotsium/naukovts-cherkaskogo-vishu-zapatentuvali-shemu-pererobki-shlamv-virobnitstva-vskoznogo-volokna.html
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отримати ряд цінних речовин: оксид цинку, хімічно чистий карбонат 

кальцію, мінеральні добрива. 
Впровадження цієї технології при переробленні техногенних 

родовищ, утворених внаслідок багаторічної діяльності Черкаського заводу 

хімічного волокна, дозволить отримати сировину для лакофарбових, 

фармацевтичних підприємств, металічний цинк, компоненти добрив для 

сільського господарства. Розроблений процес у разі розв’язання 

організаційно-інвестиційних питань може бути швидко реалізований у 

промислових масштабах. Додатковим позитивним ефектом буде вивільнення 

значних площ у межах міста для промислового чи соціального використання. 
 
 

6. Черкащани помітили в Дніпрі медуз [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу.http://zmi.ck.ua/sotsium/cherkaschani-
pomtili-v-dnpr-meduz-foto.html . – Назва з екрану. – 27.07.2020. 
 

Днями в Черкасах у Дніпрі виявили медуз. Зоологи запевняють, що в 

їхній появі  немає нічого дивного. Про їхню появу користувачі повідомляють 

у соціальній мережі «Інстаграм». Зоолог Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького Максим Гаврилюк повідомив, що 

це звичне явище, яке можна спостерігати кожного року. За його словами, їх 

реєструють вже протягом останніх 10 років у прісних водоймах. Він додає, 

що найчастіше медузи з’являються в липні – серпні, коли річки вже добре 

прогріті, адже для розмноження температура води повинна бути вище 15 

градусів. 
– Ці медузи цікаві тим, що раніше в Дніпрі не зустрічались. Вони 

поширились прісними водоймами світу з Китаю, – зазначає науковець. 
 
 

7. В Києві заснували Український Дослідницький Соціальний 

Консорціум [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://uspp.ua/news/ostanni-novyny/2019/v-kyievi-zasnuvaly-ukrainskyi-
doslidnytskyi-sotsialnyi-konsortsium. – Назва з екрану. – 28.07.2020. 
 

У п’ятницю, 24 липня 2020 року в конференцзалі УСПП за адресою 

м. Київ, Хрещатик, 34 відбулося установче засідання, присвячене початку 

роботи Українського Дослідницького Соціального Консорціуму. 
Від ВНЗ  Черкащину представляв Черевко Олександр Володимирович. 
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8. Ім’я професора з Черкас занесено до енциклопедії «Золотий фонд 

нації» [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://dzvin.media/news/imya-profesora-z-cherkas-zaneseno-do-enczyklopediyi-
zolotyj-fond-nacziyi/. – Назва з екрану. – 28.07.2020. 

 
Академік Національної академії педагогічних наук України, доктор 

психологічних наук, професор Тамара Яценко отримала персональну 

сторінку в енциклопедичному виданні «Золотий фонд нації: дослідження, 

творчість, професійність». Сертифікат про занесення до енциклопедичного 

видання був підписаний Борисом Патоном. Книга «Золотий фонд нації: 

дослідження, творчість, професійність» 2020 р. побачила світ завдяки 

зусиллям Української конфедерації журналістів. У розділі видання «Науково-
освітній потенціал України» розміщенні нариси про відомих учених, які 

стали національною гордістю держави, наукові школи, провідні наукові та 

науково-освітні установи, які займаються фундаментальними та 

прикладними дослідженнями, впровадженнями новітніх розробок і 

технологій. Всеукраїнська програма «Золотий фонд нації» демонструє 

відкритість України світу та спрямована на об’єднання суспільства навколо 

одвічних людських цінностей. 
 
 

9. «Давай вчитися разом»: студенти ЧНУ розповідають про своє 

життя [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://vycherpno.ck.ua/davaj-vchitisya-razom-studenti-chnu-rozpovidayut-pro-
svoye-zhittya-video/. – Назва з екрану. – 28.07.2020. 
 

Ким бути, у який університет вступити, де цікавіше – ці та інші 

запитання ставили колись абітурієнти, а нині успішні й реалізовані студенти 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 
Усі відповіді відтепер зібрані у проєкті відеоінтерв’ю «Давай вчитися 

разом», де студенти кожного інституту та факультету ЧНУ розповідають про 

своє життя. Сподіваємося, що ці розмови стануть у пригоді вступникам і 

допоможуть визначитися їм із майбутньою професією. 
Як відомо, директори та декани ЧНУ вже розповіли про всі 

можливості їхніх інститутів та факультетів у проєкті «Кава з директором». 
Настав час показати університет очима студентів. Період першої вступної 

кампанії, навчальний процес, професійна і творча реалізація, найяскравіший 

спогад, поради абітурієнтам — усе це з перших уст «очевидців»! 
 
 

10. Випускники кафедри військової підготовки ЧНУ склали 

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

http://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/vipuskniki-kafedri-vijskovoyi-
pidgotovki-chnu-sklali-prisyagu. – Назва з екрану. – 31.07.2020. 

https://dzvin.media/news/imya-profesora-z-cherkas-zaneseno-do-enczyklopediyi-zolotyj-fond-nacziyi/
https://dzvin.media/news/imya-profesora-z-cherkas-zaneseno-do-enczyklopediyi-zolotyj-fond-nacziyi/
http://vycherpno.ck.ua/davaj-vchitisya-razom-studenti-chnu-rozpovidayut-pro-svoye-zhittya-video/
http://vycherpno.ck.ua/davaj-vchitisya-razom-studenti-chnu-rozpovidayut-pro-svoye-zhittya-video/
http://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/vipuskniki-kafedri-vijskovoyi-pidgotovki-chnu-sklali-prisyagu
http://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/vipuskniki-kafedri-vijskovoyi-pidgotovki-chnu-sklali-prisyagu
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Майбутні офіцери з Черкащини склали присягу на вірність народу 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://dzvin.media/news/majbutni-oficzery-z-cherkashhyny-sklaly-prysyagu-na-
virnist-narodu/. – Назва з екрану. – 31.07.2020. 

Випускники кафедри військової підготовки ЧНУ склали присягу 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://vycherpno.ck.ua/vipuskniki-kafedri-vijskovoyi-pidgotovki-chnu-sklali-
prisyagu/.  – Назва з екрану. – 02.08.2020. 
 

54 випускники кафедри військової підготовки присягнули на вірність 

українському народові. За два роки юнаки й дівчата вивчили військову 

техніку та зброю, тактичні прийоми ведення бойових дій, навчилися 

працювати з особовим складом військового підрозділу, набули навичок із 

тактики, вогневої підготовки, топографії, військової психології, опанували 

стройові прийоми та статути Збройних Сил України. 
Підсумком став навчальний збір та випускні іспити, які приймала 

екзаменаційна комісія кафедри на чолі з військовим комісаром Черкаської 

області полковником Сергієм Лобаном. 
Випускники отримали довідки про проходження військової 

підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. Після атестації наказом 

Міністра оборони України їм буде присвоєно первинне офіцерське звання – 
молодший лейтенант запасу. 
 
 

11. Черкащанка бореться за право стати Молодіжним делегатом 

України до ООН [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://dzvin.media/news/cherkashhanka-boretsya-za-pravo-staty-
molodizhnym-delegatom-ukrayiny-do-oon/. – Назва з екрану. – 03.08.2020. 
 

Студентка ІІ курсу ННІ міжнародних відносин, історії та філософії 

ЧНУ Марія Боковня бере участь у відборі Молодіжних делегатів України до 

ООН, які будуть представляти нашу державу на Генасамблеї в Нью-Йорку 

2020 року. Одним з етапів відбору було створення відео в рамках програми 

«Дію відповідально». Протягом місяця для конкурсу «Дію відповідально» 

молоді українці знімали короткі відео про Цілі сталого розвитку ООН та 

шляхи їх досягнення. 
«Дію відповідально» – це конкурс відео про Цілі сталого розвитку 

(ЦСР), який сприяє поширенню глобального порядку денного і його 

популяризації в Україні, щоб вводити наше суспільство в глобальний 

контекст. Проєкт здійснюється молодіжними делегатами України в ООН – 
програми Фонду Родини Богдана Гаврилишина. 

Марія Боковня зі своєю відеороботою потрапила до фіналу, 

поборовши 225 учасників. І тепер її роботу будуть демонструвати 

молодіжним делегатам у межах Генеральної Асамблеї ООН. 

https://dzvin.media/news/majbutni-oficzery-z-cherkashhyny-sklaly-prysyagu-na-virnist-narodu/
https://dzvin.media/news/majbutni-oficzery-z-cherkashhyny-sklaly-prysyagu-na-virnist-narodu/
https://vycherpno.ck.ua/vipuskniki-kafedri-vijskovoyi-pidgotovki-chnu-sklali-prisyagu/
https://vycherpno.ck.ua/vipuskniki-kafedri-vijskovoyi-pidgotovki-chnu-sklali-prisyagu/
https://dzvin.media/news/cherkashhanka-boretsya-za-pravo-staty-molodizhnym-delegatom-ukrayiny-do-oon/
https://dzvin.media/news/cherkashhanka-boretsya-za-pravo-staty-molodizhnym-delegatom-ukrayiny-do-oon/
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12. Вітаємо Віктора Козоріза з отриманням обласної премії імені 
M. Максимовича [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://drabivrada.gov.ua/novini/vitaemo-viktora-kozoriza-zotrimannyam-
oblasnoi-premii-im-mmaksimovicha/. – Назва з екрану. – 09.08.2020. 

Три лауреати з Черкащини отримали премію імені Михайла 

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

доступу: http://vycherpno.ck.ua/tri-laureati-z-cherkashhini-otrimali-premiyu-
imeni-mihajla-maksimovicha/. – Назва з екрану. – 28.09.2020. 

Нагородження лауреатів краєзнавчої премії відбулося на 

Черкащині [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/342070-nagorodzhennya-laureativ-krayeznavchoyi-premiyi-
vidbulosya-na-cherkashhyni-video.html. – Назва з екрану. – 28.09.2020. 
 

Обласну краєзнавчу премію імені Михайла Максимовича отримали три 

лауреати з Черкащини. 26 вересня їм вручили премії біля знаку, де раніше 

стояв будинок видатного українського науковця, поблизу села Богуславець 

на Золотоніщині. 
Володимир Поліщук професор ЧНУ ім. Б. Хмельницького отримав 

премію Максимовича за підбірку із семи книг, які він видав протягом 

останніх п’яти років: «Мій Михайло Максимович», «Мій Василь 

Доманицькиий», «Мій Павло Филипович», «Мій Тодось Осьмачка», 

«Шевченківські студії», «Слово до високих літ», «Майже столітня історія… 

Кафедра української літератури в Черкасах». 
  

 
13. Черкаська студентка отримає стипендію ім. Героїв Небесної 

Сотні [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://18000.com.ua/strichka-novin/cherkaska-studentka-otrimaye-stipendiyu-im-
geroyiv-nebesnoyi-sotni/. – Назва з екрану. – 11.08.2020. 
 

Студентка Черкаського національного університету імені 

Б. Хмельницького Владислава Семенченко отримуватиме протягом 

навчального року стипендію на честь десяти наймолодших Героїв Небесної 

Сотні. Другий рік поспіль студенти й курсанти з усієї України, які мають 

високі навчальні результати й активну громадську позицію, можуть 

отримувати грошову винагороду. Заклад вищої освіти міг подати одного 

учасника за кожною спеціальністю. Відбір здійснили вищі колегіальні органи 

самоврядування. Цього року загалом визначено 43 кандидати. 
– Стипендія імені Героїв Небесної Сотні – це шана тим наймолодшим 

та найсміливішим учасникам Революції Гідності, які відстоювали майбутнє 

України, тому ми маємо підтримувати підростаюче покоління в пам’ять про 

них, – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет. 

Активістка Владислава Семенченко потрапила у список найкращих 

студентів. Дівчина заснувала благодійну організацію «Життя без перешкод». 

https://18000.com.ua/strichka-novin/cherkaska-studentka-otrimaye-stipendiyu-im-geroyiv-nebesnoyi-sotni/
https://18000.com.ua/strichka-novin/cherkaska-studentka-otrimaye-stipendiyu-im-geroyiv-nebesnoyi-sotni/
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Владислава має інвалідність, але це їй не заважає займатися соціальною 

роботою і навчатися в університеті. 
Розмір стипендій встановлено відповідно до постанови КМУ від 

28 грудня 2016 р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних та 

комунальних навчальних закладах, наукових установах». 
Це щомісячно 2 тис 480 грн – для студентів за освітнім рівнем 

«Бакалавр» або «Магістр», 2 тис 130 грн – для студентів закладів вищої 

освіти III-IV рівня акредитації та наукових установ, 2 тис. 027 грн – для 

курсантів. 
 
 

14. ЧНУ – у ТОП-50 кращих вишів України [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://ck.ridna.ua/2020/08/11/chnu-u-
top-50-krashchykh-vyshiv-ukrainy/0. – Назва з екрану. – 11.08.2020. 
 

Напередодні вступної кампанії інформаційний ресурс «Освіта.ua» 

опублікував щорічний консолідований рейтинг закладів вищої освіти 

України, що у 2020 році охоплює 241 ЗВО України. 
За результатами загального рейтингу, Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького займає 41 місце, що на 7 позицій 

вище, ніж у 2019 році (47 – 48 місце). 
Для складання рейтингу використані найбільш авторитетні серед 

експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних 

закладів України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт», 

кожен з яких використовує різні критерії оцінювання закладів вищої освіти. 

Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця ЗВО за 

версією «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт». 
 
 

15. Студент ЧНУ став чемпіоном України серед юніорів 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://zmi.ck.ua/sport/student-chnu-stav-chemponom-ukrani-sered-yunorv.html. – 
Назва з екрану. – 14.08.2020. 
 

Андрій Єрещенко виборов звання чемпіона України серед юніорів в 

стрибках у довжину. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої 

атлетики Черкаської області. Хлопець встановив власний рекорд – 7 метрів 

37 сантиметрів. Він є вихованцем обласної спеціалізованої дитячо-юнацької 

спортивної школи олімпійського резерву та студентом Черкаського 

національного університету ім. Богдана Хмельницького. 
 
 
 

http://ck.ridna.ua/2020/08/11/chnu-u-top-50-krashchykh-vyshiv-ukrainy/0
http://ck.ridna.ua/2020/08/11/chnu-u-top-50-krashchykh-vyshiv-ukrainy/0
http://zmi.ck.ua/sport/student-chnu-stav-chemponom-ukrani-sered-yunorv.html
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16. Черкаський національний входить до 40 кращих ЗВО України 

за поданням заяв вступниками [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 
дані. – Режим доступу: https://provce.ck.ua/cherkaskyy-natsionalnyy-vkhodyt-
do-40-krashchykh-zvo-ukrainy-za-podanniam-zaiav-vstupnykamy/. – Назва з 

екрану. – 20.08.2020. 
 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

впевнено лідирує як у регіоні, так і по Україні не лише за кількістю заяв 

вступників за ОС бакалавр, а й за середнім конкурсним балом. 
Нині вступники до бакалаврату на базі ПЗСО (після школи), до 

магістратури (на базі ЄВІ/ЄФВВ) подають електронні заяви. Документи в 

паперовому вигляді подають окремі категорії вступників до магістратури та 

вступники до бакалаврату на базі диплома молодшого спеціаліста (після 

технікумів та коледжів). Цей процес триватиме до 22 серпня, а для 

вступників на другу вищу освіту — до 3 вересня. 
Наразі до ЧНУ активно подають заяви вступники до бакалаврату. Так, 

на 19 серпня 2020 року подано 4140 заяв. Вступники до магістратури подали 

1156 заяв. За цим результатом ЧНУ ім. Б. Хмельницького входить до сорока 
кращих закладів освіти України. Зазначимо, що в ЧНУ працюють приймальні 

комісії та пункт реєстрації електронних заяв, де вступникам роз’яснюють 

деталі вступу та допомагають подати електронну заяву. 
 
 

17. Вибори ректора ЧНУ пройдуть 24 вересня [Електронний ресурс].–

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://dzvin.media/news/vybory-rektora-
chnu-projdut-24-veresnya/. – Назва з екрану. – 21.08.2020. 

Стало відомо, коли в ЧНУ обиратимуть ректора [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://zmi.ck.ua/cherkassy/-
stalo-vdomo-koli-v-chnu-obiratimut-rektora.html. – Назва з екрану. – 21.08.2020. 

У вересні обиратимуть ректора ЧНУ [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://vycherpno.ck.ua/u-veresni-
obiratimut-rektora-chnu/. – Назва з екрану. – 25.08.2020. 
 

Вибори ректора Черкаського національного університету імені 

Б. Хмельницького відбудуться 24 вересня. Вони мали пройти ще 19 травня, 

однак їхньому проведенню тоді завадив карантин. За словами голови 

оргкомітету з проведення виборів ректора ЧНУ імені Б. Хмельницького 

Василя Мойсієнка, наразі єдиним кандидатом на посаду ректора університету 

є чинний керівник вузу. Термін дії контракту ректора збіг 28 квітня цього 

року. До проведення виборів Олександр Черевко залишається виконуючим 

обов’язки ректора. 
 
 

https://dzvin.media/news/vybory-rektora-chnu-projdut-24-veresnya/
https://dzvin.media/news/vybory-rektora-chnu-projdut-24-veresnya/
http://zmi.ck.ua/cherkassy/stalo-vdomo-koli-v-chnu-obiratimut-rektora.html
http://zmi.ck.ua/cherkassy/stalo-vdomo-koli-v-chnu-obiratimut-rektora.html
http://vycherpno.ck.ua/u-veresni-obiratimut-rektora-chnu/
http://vycherpno.ck.ua/u-veresni-obiratimut-rektora-chnu/
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18. До Дня Незалежності в обласному художньому музеї 

запрацювала виставка картин про Черкаси [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://dzvin.media/news/do-dnya-
nezalezhnosti-v-oblasnomu-hudozhnomu-muzeyi-zapraczyuvala-vystavka-kartyn-
pro-cherkasy/. – Назва з екрану. – 21.08.2020. 
 

«Черкаси. Образ. Україна» – виставка картин із такою назвою 

відкрилася  учора в обласному художньому музеї. В експозиції представлені 

полотна художників Івана Бондаря, Віктора Олексенка, Надії Нікіфорової, 

Івана Суржикова, Павла Солощенка, Івана Колісника, Юрія Іщенка, Віктора 

Афоніна, Євгенії Васильченко, а ще – фотомитців Сергія Криниці, Світлани 

Кравченко, Павла Двойноса. 
На картинах зображені архітектурні перлини нашого міста: готель 

«Слов’янський», будинок Цибульських, краєвиди Дніпра, черкаські парки та 

вулички. Кожна з робіт виконана у різних техніках, утім, їх усіх об’єднує 

спільна ідея – передати атмосферу рідного міста. 
На відкриття виставки завітав міський голова Анатолій Бондаренко. 

Він привітав мистецьку громаду нашого міста з прийдешніми святами та 

підкреслив, що подібні заходи мають стати традиційними в нашому місті. 
Виставка працюватиме на третьому поверсі музею впродовж місяця – до 

21 вересня. 
 
 

19. Олександр Черевко: «Україна «подорослішала», але ще не 

виросла» [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://viche.ck.ua/region/oleksandr-cherevko-ukrayina-podoroslishala-ale-shhe-
ne-vyrosla/. – Назва з екрану. – 23.08.2020. 

«Україна подорослішала, але ще не виросла», – Олександр 

Черевко» [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://provce.ck.ua/ukraina-podoroslishala-ale-shche-ne-vyrosla-oleksandr-
cherevko/. – Назва з екрану. – 24.08.2020. 
 

Про Незалежність України, помилки та подорослішання держави, та 

унікальність програми «Золота підкова Черкащини» говоримо з людиною, 

яка пройшла майже всі щаблі державного управління, відомим політиком, а 

нині ректором Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Олександром Черевком. 
– Олександре Володимировичу, нині святкуємо вже 29-у річницю від 

часу проголошення Незалежності України. Як Ви оцінюєте пройдений нею 

шлях і що б Ви побажали українцям та всім черкащанам у ці визначальні для 

всіх дні? 
– Безумовно, українська нація за 29 років нашої Незалежності 

подорослішала. Але ще не виросла. Вона стала свідомою та більш 

волелюбною. Добре, що розвивається українське слово, українська культура, 

https://dzvin.media/news/do-dnya-nezalezhnosti-v-oblasnomu-hudozhnomu-muzeyi-zapraczyuvala-vystavka-kartyn-pro-cherkasy/
https://dzvin.media/news/do-dnya-nezalezhnosti-v-oblasnomu-hudozhnomu-muzeyi-zapraczyuvala-vystavka-kartyn-pro-cherkasy/
https://dzvin.media/news/do-dnya-nezalezhnosti-v-oblasnomu-hudozhnomu-muzeyi-zapraczyuvala-vystavka-kartyn-pro-cherkasy/
https://viche.ck.ua/region/oleksandr-cherevko-ukrayina-podoroslishala-ale-shhe-ne-vyrosla/
https://viche.ck.ua/region/oleksandr-cherevko-ukrayina-podoroslishala-ale-shhe-ne-vyrosla/
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розбудовується українська церква. Є відчутне прагнення до єднання нації. 

Ми стали справжніми патріотами і готові боронити нашу землю від посягань 

загарбників. 
Велике свято День незалежності потрібно передусім зустрічати з вірою. 

Вірити в те, що нічого не було даремно в нашій історії. Вона не є легкою, але 

вона показова. Наші пращури пережили гірші за теперішні часи, але вистояли 

та зберегли Україну для світу – як державу. Тож маємо єднатись і рухатись 

вперед. Потенціал у нас величезний! Я би побажав усім здоров’я та 

впевненості в завтрашньому дні. Ми маємо вірити, що все поборемо і 

нарешті мрія мати ту саму шевченківську, дійсно вільну, демократичну 

країну, обов’язково збудеться. 
–Ви очолюєте Центр аналітичних досліджень «Прагма» ЧНУ, який 

провів близько 50-ти соціологічних досліджень в Черкаській області та за її 

межами. З огляду на них, як можна відповісти на питання про дорослішання 

у політичному плані? 
– Якщо порівнювати нашу країну з країнами СНД, то ми дійсно пішли 

далеко вперед у політичному плані, у зростанні свідомості соціуму, що 

відбулося завдяки двом знаковим революціям. Ми подорослішали у напрямі 

євроінтеграції та європейських стандартів. У нас з’явилося прагнення до 

вступу в НАТО. Якщо порівнювати Україну з країнами Європи чи країнами з 

розвинутою демократією, то ми маємо визнати – роботи ще надзвичайно 

багато. Нам потрібно пришвидшити наш рух у обраному напрямі. Бо у нас 

поки що виходить «строго по-комуністичному» – крок уперед і два кроки 

назад. 
– Які етапи становлення незалежної країни України ви б виділили ? 
– Перші роки після встановлення Незалежності для українців були 

сповнені труднощів. Всі пам’ятають появу сумок-кравчучок, талони, 

зарплату каструлями, безробіття, повний розвал армії, втрату морського 

флоту, страшенну інфляцію тощо. Наступний період – це коли були 

роздержавлені підприємства, розвалені колгоспи, відбулась олігархізація 

економіки. Звісно, людська психіка так влаштована, що з часом воліє 

віднести до забуття такі періоди життя. 
Але слід визнати, що починаючи з 1999 року, коли у владі з’явилися 

професійні, талановиті кадри демократичного спрямування, були в нашій 

історії доволі серйозні зрушення вперед. Тоді нарешті було погашено 

піврічну заборгованість бюджетним установам та пенсіонерам. Тут потрібно 

пригадати втілення в життя грошово-кредитної реформи, коли почали 

кредитувати агровиробників і село. Адже, до 2000 року улюбленою темою 

комуністів було згадування про те, що українські поля заросли бур’янами. 

Але вже сьогодні ви не знайдете там ні єдиної бур’янинки. Та й землі вільної 

в агровиробництві також нема. Було затверджено нову Конституцію, яка, 
зокрема, передбачила перехід з планової економіки на ринкову. Щоправда, 

тоді забули про соціально орієнтовану демократію. На жаль, на сьогодні 

маємо наслідки від цієї необачності. 
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У нас з’являються партії, які не мають чіткої ідеології, це партії – 
бізнес-проєкти під олігархів. І цим все сказано. Як на мене, то 

2005˗2010 роки –  статистично були найкращими роками для України у плані 

економічного розвитку. Хто би що не говорив. Бо не можна стверджувати 

однозначно, що протягом всіх 29-ти років Україна пасла задніх. У цей час 

активно просувалися національні проєкти, відроджувалася національна 

пам’ять. Це був час початку активного розвитку малого та середнього 

бізнесу, притоку інвестування в нашу економіку. 
– Які економічні проблеми є найбільш гальмівними для нашої країни 

нині ? 
– До останніх парламентських виборів аргументом, який пояснював 

якісь невдачі держави на шляху до реального розвитку, була відсутність 

концентрованої політичної волі. Іншими словами – відсутність більшості в 

парламенті та невизначеність вектору руху країни. Не було чіткого 

розуміння, куди інтегруватиметься Україна. На сьогодні ми чітко 

зорієнтовані і начебто маємо парламентську більшість. Але за відсутності 

політичної волі знову втрачаємо унікальні шанси. Можна щось списати на 

війну або пандемію. Але насправді це лише окремі фактори, що 

уповільнюють рух України. 
– Свого часу, очолюючи Черкаську ОДА, ви втілювали в життя дуже 

перспективний проєкт, який мав би стати не просто брендом області. Мова 

про державну програму «Золота підкова Черкащини». Чи варто її поновити 

та довести проєкт до логічного завершення ? 
– Як ця програма народилася? У 1998 р. голова Нацбанку Віктор 

Ющенко зібрав банкірів кількох впливових банків. Зібрав з метою, аби ті 

інвестували кошти у збереження української історичної спадщини. А саме 

перед цим ми за участі Віктора Андрійовича відкривали церкву в Мокрій 

Калигірці. Проїхалися шевченківськими місцями, які на той час були 

занедбані. Зокрема, у жахливому стані був і шевченківський музей. Але від 

місцевих можна було тоді почути і таке. Мовляв, навіщо нам ваш музей, нам 

і на цвинтар, як задощить можна дістатися лише гелікоптером. 
Ми зрозуміли, що все потрібно відновлювати у комплексі – 

поремонтувати дороги, налагодити перевезення, відбудувати лікарні, 

підвести газ, відкрити крамниці і, звісно, довести до ладу історичні святині. 

Коли 1999 року я став радником прем’єр-міністра Ющенка, я написав йому 

доповідну записку про відбудову районів Черкащини, які мають історичні 

об’єкти. Проте, руки до майбутнього проєкту тоді так і не дійшли, адже 

Ющенка відправили у відставку. 
Потім були важкі парламентські вибори, вся увага сконцентрувалася 

на великій політиці, де відбувалася запекла боротьба за політичний вплив. 

Спливло ще трохи часу і я ініціював та представив на розгляд урядовців два 

проекти «Золота підкова Черкащини» та «Стара Умань». Не все з того 

вдалося довести до кінця, але зроблено було надзвичайно великий обсяг 
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різнопланових робіт. «Золота підкова» – унікальна програма, ініційована 

мною та профінансована з державного бюджету. 
Якось я говорив, що багатство Черкащини буде приростати «Золотою 

підковою». І дійсно так сталося. За період із 2005 по 2009 р. стартували 

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

підвідних газопроводів та газифікації населених пунктів, а також на інших 

інфраструктурних об’єктах, у тому числі водопостачання, охорони 

навколишнього середовища. Більшість із них завершили й здали в 

експлуатацію. Чигирин і Канів під час дії програми отримували напряму із 

держбюджету додаткові кошти. 
 «Золота підкова» мобілізувала людей Черкащини, надавала їм стимул 

покращувати свої території. Ініціативу влади підхоплювали меценати. 

У Чигирині  церкву Петра і Павла спорудив власним коштом Іван Бездітний. 

А в Тальному постав один із найкращих храмів області, збудований коштом 

Володимира Мовчана. На мою думку, програма варта того, щоб її поновити. 

Тому що деякі об’єкти «підкови» вже почали розкрадати. Не можна 

допустити руйнації вже зробленого. А на закиди критиків я б відповів – 
«Можете – зробіть краще!» 
 
 

20. Археологічні відкриття в Черкасах: знайшли найдавніші кахлі 

в місті [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://ck.ridna.ua/2020/08/25/arkheolohichni-vidkryttia-v-cherkasakh-znayshly-
naydavnishi-kakhli-v-misti/. – Назва з екрану. – 25.08.2020. 
 

Тривають археологічні розкопки у середмісті Черкас по вул. Байди 

Вишневецького, 2. Ця ділянка знаходиться на території Верхнього міста, в 

районі найдавнішого черкаського замку кінця XIV – початку XVII ст. на 

Дзеленьгорі. Знахідки, отримані в ході розкопок, є доволі цікавими і, навіть, 

неочікуваними. Вражає їх спектр: від ростра викопного белемніта, якому 

понад 60 мільйонів років – до бронзової медалі Першої Всеросійської 

спортивної олімпіади у Києві 1913 р. 
Археологічні матеріали, переважно, належать до двох горизонтів: 

зарубинецької культури (перші ст. н. е.) та пізнього середньовіччя (XV–XVII ст.). 
Матеріали ХVІ ст. відкривають нові сторінки міської історії та висвітлюють 

період розквіту Черкас як центру староства, важливого форпосту польсько-
литовської держави, осередку формування українського козацтва. 

Раніше вважалось, що кахляні печі у черкасців з’явились лише у ХVІІ 

столітті. Але знахідки цьогорічного сезону змінили уявлення науковців. 
Серед найцікавіших відкриттів – колекція кахлів другої половини ХVІ 

століття. Серед кахлів – виріб «портретного» типу, на якому зображено 

погруддя вбраного за європейською модою аристократа, що є наслідуванням 

центральноєвропейських виробів. Враховуючи знахідки цих кахлів, можемо 

констатувати, що Черкаси у XVI столітті були не просто якимось центром 

http://ck.ridna.ua/2020/08/25/arkheolohichni-vidkryttia-v-cherkasakh-znayshly-naydavnishi-kakhli-v-misti/
http://ck.ridna.ua/2020/08/25/arkheolohichni-vidkryttia-v-cherkasakh-znayshly-naydavnishi-kakhli-v-misti/
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провінційного староства Київського воєводства. Деякі заможні містяни тут 

могли дозволити собі «модний» хатній декор, як у кращих будинках Праги, 

Кракова та Відня. 
Археологічні розкопки здійснюють Черкаська експедиція Інституту 

археології НАН України під керівництвом Дмитра Куштана, співробітники 

Черкаського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини, а також 

волонтери та студенти-практиканти з Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. 
 
 
21. Журналісти-першокурсники ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

навчатимуться за оновленими програмами європейського зразка 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://zmi.ck.ua/cherkassy/jurnalsti-pershokursniki-chnu-m-b-hmelnitskogo-
navchatimutsya-za-onovlenimi-programami-vropeyskogo-zrazka.html.– Назва з 

екрану. – 26.08.2020. 
 

У вересні 2020–2021 навчального року студенти першого курсу 

бакалаврату та магістратури за освітньою програмою «Журналістика» 
здобуватимуть освіту відповідно до нових навчальних програм. Модернізація 

освітніх програм є одним із пріоритетних завдань міжнародного проєкту 

«DESTIN – Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка 

стандартів, доброчесність та професіоналізм», що нині триває в університеті. 
Протягом року викладачі кафедри журналістики, реклами та PR-

технологій ЧНУ ім. Б. Хмельницького відвідували різні університети в 

Європі: Великобританія (Bath Spa University), Польща (Adam Mickiewicz 

University), Швеція (Linnaeus University), а також вивчали напрацювання 

колег з українських університетів для здобуття досвіду щодо впровадження 

якісної журналістської освіти. 
 – У новому навчальному плані ми зменшили кількість лекційних годин 

та додали практичних занять. Із навчального плану вилучено всі застарілі 

дисципліни, натомість уведено нові: «Сторителінг», «Взаємодія медіа та 

аудиторії», «Новітні медіаформати», «Інфографіка», «Медіамаркетинг і 

медіаменеджмент» тощо. Суттєво розширено перелік вибіркових дисциплін 

для якісної вибудови освітньої траєкторії студентів. Запроваджено вивчення 

англійської мови протягом усіх чотирьох років навчання на бакалавраті, що 

вможливлює активну участь наших студентів у різноманітних міжнародних 

грантових програмах, – зауважує завідувачка кафедри Тетяна Бондаренко. 

Також вона наголосила, що у межах проекту обладнано мультимедійну 

лабораторію «DESTIN». До початку навчального року на кафедрі очікують 

нове обладнання: Video Kit, лептопи, ліцензійне програмне забезпечення. 

Для апробування начальних матеріалів (текстів, фото, відео, інфографіки, 

подкастів, лонгридів тощо) створено студентський сайт. 
 

http://zmi.ck.ua/cherkassy/jurnalsti-pershokursniki-chnu-m-b-hmelnitskogo-navchatimutsya-za-onovlenimi-programami-vropeyskogo-zrazka.htm
http://zmi.ck.ua/cherkassy/jurnalsti-pershokursniki-chnu-m-b-hmelnitskogo-navchatimutsya-za-onovlenimi-programami-vropeyskogo-zrazka.htm
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22. Черкащанин Вадим Петрович виборов «срібло» чемпіонату 

Європи зі спортивного орієнтування [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://ck.ridna.ua/2020/08/25/cherkashchanyn-
vadym-petrovych-vyborov-sriblo-chempionatu-yevropy-zi-sportyvnoho-
oriientuvannia/. – Назва з екрану. – 25.08.2020. 
 

У Латвії відбувся чемпіонат Європи зі спортивного орієнтування серед 

молоді (рогейн, 24 години). 
Черкаський спортсмен, студент ННІ фізичної культури, спорту і 

здоров’я Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

Вадим Петрович у міксованій команді виборов 2 місце змагань. Про це 

повідомляють в обласному відділенні НОК України. 
Нагадаємо, на початку серпня Вадим здобув «золото» Кубка України зі 

спортивного орієнтування. 
 
 

23. Новий навчальний рік для ВНЗ в умовах карантину: 

Олександр Черевко [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://vycherpno.ck.ua/novij-navchalnij-rik-dlya-vnz-v-umovah-
karantinu-oleksandr-cherevko-video/. – Назва з екрану. – 26.08.2020. 

 
Навчальний рік для студентів 2-х-4-х курсів Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького розпочнеться 1 вересня, а 

для студентів перших курсів, зокрема  тих, що вступають на базі молодшого 

спеціаліста і в магістратуру – 15 вересня.  
У цьому році організована друга хвиля прийому документів для 

магістратури. 
– Пандемія змінила усі графіки прийому документів у виші, і тому 

вступ до нашого університету також змістився приблизно на один місяць. 

Також у нас є ексклюзив для молодших спеціалістів. Ті, хто не здав ЗНО із 

4-х предметів, а тільки два, вони можуть звернутися до нас, щоправда ми 

ліцензували тільки чотири спеціальності – це менеджмент, облік, право й 

міжнародна економіка. Абітурієнти здають вступний іспит по напрямку 

обраної спеціальності на молодшого спеціаліста, де навчатимуться два роки. 

Після цього можуть вступити на бакалавра і магістра, – розповів ректор 

ЧНУ імені Б. Хмельницького Олександр Черевко.  
Зарахування в магістратуру відбудеться 15 жовтня, а здобувачі другої 

вищої освіти до навчання приступлять 5 жовтня. 
 
 

24. У центрі Черкас відкриють відреставрований корпус 

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

доступу: https://dzvin.media/news/u-czentri-cherkas-vidkryyut-vidrestavrovanyj-
korpus-universytetu/. – Назва з екрану. – 29.08.2020. 

http://ck.ridna.ua/2020/08/25/cherkashchanyn-vadym-petrovych-vyborov-sriblo-chempionatu-yevropy-zi-sportyvnoho-oriientuvannia/
http://ck.ridna.ua/2020/08/25/cherkashchanyn-vadym-petrovych-vyborov-sriblo-chempionatu-yevropy-zi-sportyvnoho-oriientuvannia/
http://ck.ridna.ua/2020/08/25/cherkashchanyn-vadym-petrovych-vyborov-sriblo-chempionatu-yevropy-zi-sportyvnoho-oriientuvannia/
http://vycherpno.ck.ua/novij-navchalnij-rik-dlya-vnz-v-umovah-karantinu-oleksandr-cherevko-video/
http://vycherpno.ck.ua/novij-navchalnij-rik-dlya-vnz-v-umovah-karantinu-oleksandr-cherevko-video/
https://dzvin.media/news/u-czentri-cherkas-vidkryyut-vidrestavrovanyj-korpus-universytetu/
https://dzvin.media/news/u-czentri-cherkas-vidkryyut-vidrestavrovanyj-korpus-universytetu/
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Реконструйований корпус ЧНУ відкрили в Черкасах 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/340102-rekonstrujovanyj-korpus-chnu-vidkryly-v-
cherkasah.html . – Назва з екрану. – 03.09.2020. 

Реконструюваний корпус ЧНУ готовий до експлуатації 

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

https://18000.com.ua/strichka-novin/rekonstruyuvanij-korpus-chnu-gotovij-do-
ekspluataciyi-foto. – Назва з екрану. – 03.09.2020. 

Освіта по-європейськи: у Черкасах відкрили реконструйований 

навчальний корпус ЧНУ ім. Б. Хмельницького [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://cherkassyrda.gov.ua/cherkaska-
oblast/2020/09/11/osvita-po-yevropejsky-u-cherkasah-vidkryly-rekonstrujovanyj-
navchalnyj-korpus-chnu-im-b-hmelnytskogo/. – Назва з екрану. – 11.09.20210. 

У черкаському університеті відкрили реконструйований 

навчальний корпус [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/u-cherkaskomu-universiteti-vidkrili-
rekonstrujovanij-navchalnij-korpus. – Назва з екрану. – 14.09.2020. 
 

Навчальний корпус № 4 Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького готовий до експлуатації. Там навчатимуться 

студенти навчально-наукових інститутів педагогічної освіти, соціальної 

роботи і мистецтва; фізичної культури, спорту та здоров’я, а також 

психологічного факультету. У навчальних приміщеннях і аудиторіях 

відбудованого корпусу створено сучасний освітній простір, необхідний для 

надання якісних освітніх послуг. Аудиторії, оснащені відповідно до сучасних 

вимог, відповідають європейському рівню стандартів провадження освітньої 

та науково-дослідницької діяльності. Створено умови для психологічної та 

фізіологічної реабілітації учасників бойових дій та студентів, які потребують 

психологічної допомоги. Є база для підготовки вчителів Нової української 
школи, вихователів дошкільних закладів. Усі вони будуть мати навички для 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, адже в Україні 

розвивається інклюзивна освіта. 
Виставковий зал, мистецькі лабораторії облаштовано спеціально для 

потреб кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Є 

також зали для заняття спортом, хореографією. 
Придбане високотехнологічне обладнання та устаткування сприятиме 

диджиталізації освітнього простору.   
 
 

25. Перший проректор ЧНУ розповів про особливості навчання під 

час пандемії [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/339582-pershyj-prorektor-chnu-rozpoviv-
proosoblyvosti-navchannya-pid-chas-pandemiyi.html. – Назва з екрану. – 
30.08.2020. 

https://18000.com.ua/strichka-novin/rekonstruyuvanij-korpus-chnu-gotovij-do-ekspluataciyi-foto
https://18000.com.ua/strichka-novin/rekonstruyuvanij-korpus-chnu-gotovij-do-ekspluataciyi-foto
https://cherkassyrda.gov.ua/cherkaska-oblast/2020/09/11/osvita-po-yevropejsky-u-cherkasah-vidkryly-rekonstrujovanyj-navchalnyj-korpus-chnu-im-b-hmelnytskogo/
https://cherkassyrda.gov.ua/cherkaska-oblast/2020/09/11/osvita-po-yevropejsky-u-cherkasah-vidkryly-rekonstrujovanyj-navchalnyj-korpus-chnu-im-b-hmelnytskogo/
https://cherkassyrda.gov.ua/cherkaska-oblast/2020/09/11/osvita-po-yevropejsky-u-cherkasah-vidkryly-rekonstrujovanyj-navchalnyj-korpus-chnu-im-b-hmelnytskogo/
https://mon.gov.ua/ua/news/u-cherkaskomu-universiteti-vidkrili-rekonstrujovanij-navchalnij-korpus
https://mon.gov.ua/ua/news/u-cherkaskomu-universiteti-vidkrili-rekonstrujovanij-navchalnij-korpus
https://novadoba.com.ua/339582-pershyj-prorektor-chnu-rozpoviv-proosoblyvosti-navchannya-pid-chas-pandemiyi.html
https://novadoba.com.ua/339582-pershyj-prorektor-chnu-rozpoviv-proosoblyvosti-navchannya-pid-chas-pandemiyi.html
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Навчання в ЧНУ розпочнуть поетапно [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://18000.com.ua/strichka-
novin/navchannya-v-chnu-rozpochnut-poetapno-najvazhlivishi-pitannya-rozpoviv-
vasil-mosiyenko/. – Назва з екрану. – 30.08.2020. 
 

У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького готуються до початку навчального року. Про те, як 

відбуватиметься навчання з урахуванням карантинних норм і вимог, 

розповідає перший проректор Василь Мойсієнко. 
– За якою формою навчатимуться студенти ЧНУ з першого вересня? 

Дистанційною чи стаціонарною? 
– Освітній процес у Черкаському національному у 2020/2021 

навчальному році розпочнеться відповідно до освітнього законодавства з 

урахуванням вимог та обмежень, обумовлених карантином та посиленими 

протиепідемічними заходами у зв’язку з поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19. Студенти 2–4 курсів розпочнуть навчальний рік з 

1 вересня, а студенти, які зараховані до університету у 2020 році, розпочнуть 

навчання з 15 вересня. Враховуючи, що на території Черкаської області 

встановлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки, освітній процес буде 

проводитися переважно у стаціонарному режимі з дотриманням 

встановлених карантинних обмежень. Частина лекційних занять буде 

проведена в дистанційному режимі. 
–Як зміниться тривалість пар? 
–Тривалість пар залишається незмінною. Планується запровадити 

повноцінне – двозмінне навчання, аби забезпечити соціальне дистанціювання 

між здобувачами освіти з різних навчально-наукових інститутів/факультетів. 

Також планується встановити чотири режими початку навчальних занять. 
– Що потрібно облаштувати в університеті для безпечного навчання 

студентів в умовах пандемії? 
̶ У ЧНУ імені Богдана Хмельницького з моменту запровадження 

протиепідемічних заходів здійснено необхідні кроки для забезпечення 

маскового режиму, температурного скринінгу, соціального дистанціювання, 

оброблення рук антисептичними засобами, посиленої санітарної обробки 

приміщень і поверхонь. При підготовці матеріально-технічної бази до 

початку освітнього процесу враховано Тимчасові рекомендації щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину. 
– Яким чином у ЧНУ організований масковий режим? 
– Допуск студентів до навчання та персоналу до роботи здійснюється 

за умови використання засобів індивідуального захисту (захисної маски або 

респіратора) після проведення термометрії безконтактним термометром. 

Студенти між навчальними аудиторіями пересуватимуться в захисних 

масках. 
– Чи працюватиме їдальня в університеті? Як там 

дотримуватимуться заходів безпеки? 

https://18000.com.ua/strichka-novin/navchannya-v-chnu-rozpochnut-poetapno-najvazhlivishi-pitannya-rozpoviv-vasil-mosiyenko/
https://18000.com.ua/strichka-novin/navchannya-v-chnu-rozpochnut-poetapno-najvazhlivishi-pitannya-rozpoviv-vasil-mosiyenko/
https://18000.com.ua/strichka-novin/navchannya-v-chnu-rozpochnut-poetapno-najvazhlivishi-pitannya-rozpoviv-vasil-mosiyenko/
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– Харчування студентів здійснюватиметься у п’яти студентських кафе 

відповідно до визначеного графіка, з дотриманням відстані між столами не 

менше, ніж 1,5 метра та при розміщенні за столом не більше 4-х осіб. Усі 

працівники студентських кафе забезпечені засобами індивідуального захисту, 

одноразовими рукавичками. При організації харчування забезпечені умови 

для дотримання студентами правил особистої гігієни (рукомийники, рідке 

мило, антисептичні засоби). 
– У чому полягає підготовка ЧНУ до другої хвилі спалаху вірусу? 
– У Черкаському національному розроблено план протиепідемічних 

заходів у випадку встановлення «помаранчевого» чи «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки. У такому випадку освітній процес буде здійснюватись 

у змішаному чи дистанційному форматі. Для цього студентам та викладачам 

університету запропоновано декілька інструментів (Moodle, ClassRoom та 

Hangouts Meet, Zoom тощо). Нині в університеті вдосконалюється онлайн 

викладання у таких напрямках: розробка технологічного навчального 

середовища; технічна та академічна підтримка студентів, які навчаються 

онлайн; організація студентських служб для дистанційного навчання тощо. 
‒ Як «друга хвиля» вплине на вартість навчання для студентів? 
– Використання змішаної форми освітнього процесу не передбачає 

зменшення вартості освітніх послуг, оскільки вони надаються здобувачам 

вищої освіти в повному обсязі. 
 
 

26. Черкаські легкоатлети здобули нагороди чемпіонату України 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/339741-cherkaski-legkoatlety-zdobuly-nagorody-
chempionatu-ukrayiny.html. – Назва з екрану. – 31.08.2020. 
 

З 28 по 30 серпня у Луцьку відбувся чемпіонат України з легкої 

атлетики серед дорослих та молоді. Протягом двох днів спортсмени 

змагалися  на стадіоні «Авангард». Черкаським легкоатлетам вдалося 

здобути 11 медалей.  
Студентка навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і 

здоров’я Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

Тетяна Безшийко за результатами змагань виборола золото серед молоді та 

бронзу серед дорослих у бігу на 400 метрів з бар’єрами.. Дівчина посіла 

перше місце, ставши чемпіонкою України, показавши результат 58 секунд 48 

сотих секунди.Тренер Тетяни — Валерій Масляков. 
 Денис Нечипоренко виборов срібло чемпіонату України у бігу на 400 

метрів з бар’єрами з результатом 50 секунд 88 сотих секунди. Денис є 

вихованцем Школи вищої спортивної майстерності м. Черкаси, представляє 

спортивне товариство «Динамо». Його тренери – Леонід та Олена 

Нечипоренки, викладачі кафедри спортивних дисциплін ННІ фізичної 

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

https://novadoba.com.ua/339741-cherkaski-legkoatlety-zdobuly-nagorody-chempionatu-ukrayiny.html
https://novadoba.com.ua/339741-cherkaski-legkoatlety-zdobuly-nagorody-chempionatu-ukrayiny.html
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27. Черкаські науковці отримали новий патент [Електронний 

ресурс]. ‒ Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://dzvin.media/news/ 
cherkaski-naukovczi-otrymaly-novyj-patent/. – Назва з екрану. – 31.08.2020. 
 

Нещодавно хіміки Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького запатентували нову корисну модель. 
Викладачі кафедри хімії та наноматеріалознавства, доцентка Валентина 

Литвин та професор Борис Мінаєв отримали патент на корисну модель 

«Спосіб одержання синтетичних фульвокислот з фенольних сполук гранату». 
 
 

28. Черкаська триатлоністка стала чемпіонкою України 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://ck-
oda.gov.ua/sport/cherkaska-triatlonistka-stala-chempionkoyu-ukrayini/. – Назва з 

екрану. – 01.09.2020. 
 

Дарія Бережна, студентка ЧНУ імені Б. Хмельницького, виборола 

нагороду на чемпіонаті України з триатлону серед дівчат. Чемпіонат 

розпочався 31 серпня у Сухолуччі Київської області. 
Спортсменка подолала дистанцію 500 метрів з плавання, 12 кілометрів 

велосипедної гонки. Зі слів триатлоністки – ці змагання одні із головних 

стартів в цьому сезоні. Дівчина на змаганнях мала 22 суперниці. 
 
 

29. У ЧНУ оцінили популярність партій на Черкащині 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://procherk.info/news/7-cherkassy/85185-u-chnu-otsinili-populjarnist-partij-
na-cherkaschin. – Назва з екрану. – 03.09.2020. 

 
Центр аналітичних досліджень «Прагма» Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького проводить дослідження 

суспільної думки, в тому числі й готовність жителів області голосувати за ті 

чи ті політичні сили. 
Лідером політичних уподобань на Черкащині залишається партія 

«Слуга Народу». Але якщо місяць тому цю політичну силу підтримувало до 

30% жителів області, то зараз популярність пропрезидентської партії сягає 

20-23%. 
На другому місці в області – «Європейська Солідарність» із 10-12 

відсотками. Третє місце посідає «Батьківщина» з 9-10 відсотками. Четверте в 

різних районах ділять «Сила і Честь», Радикальна партія Олега Ляшка і 

Опозиційна платформа «За життя» (4-5% кожна). Слідом іде Всеукраїнське 

об’єднання «Черкащани» та інші політичні сили. 
 
 

https://dzvin.media/news/cherkaski-naukovczi-otrymaly-novyj-patent/
https://procherk.info/news/7-cherkassy/85185-u-chnu-otsinili-populjarnist-partij-na-cherkaschin
https://procherk.info/news/7-cherkassy/85185-u-chnu-otsinili-populjarnist-partij-na-cherkaschin
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30. Студент ЧНУ посів призові місця на чемпіонаті України 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/340097-student-chnu-posiv-pryzovi-mistsya-na-
chempionati-ukrayiny.html. – Назва з екрану. – 03.09.2020. 
 

Студент Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Віталій Новаковський узяв участь у чемпіонаті України з 

велосипедного спорту. Змагання тривали у Львові, з 29 серпня до 2 вересня. 

За першість боролося близько 200 учасників. Велосипедист із ННІ фізичної 

культури, спорту і здоров’я посів третє місце в перегонах скретч та 

четверте – в омніумі на треку серед чоловіків.  
 
 

31. Черкащанки здобули «срібло» чемпіонату України зі стрільби з 

лука [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/340153-cherkashhanky-zdobuly-sriblo-chempionatu-
ukrayiny-zi-strilby-z-luka.html. – Назва з екрану. – 04.09.2020. 
 

Завершився чемпіонат України зі стрільби з олімпійського лука, який 

тривав з 30 серпня по 3 вересня. Про це повідомляють на сторінці Відділення 

НОК України в Черкаській області. Змагання відбувались у Черкасах. Участь 

взяли спортсмени із десяти областей та міста Києва. Черкаські спортсмени 

вдало виступили на чемпіонаті. За результатами фінального раунду команда 

спортсменок у складі: Софії Новіцької, Єлизавети Сікало та Марії Коваленко 

виборола друге місце, незважаючи на високу кваліфікацію спортсменів-
суперників. Слід зазначити, що Софія Новіцька – випускниця ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького. 
 
 

32. ЧНУ визнали закладом, який приязний до донорів 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/340230-chnu-vyznaly-zakladom-yakyj-pryyaznyj-do-
donoriv.htm. – Назва з екрану. – 04.09.2020. 

 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

отримав відзнаку від керівника ТОВ «Черкаський обласний центр служби 

крові ЧЕРКАСИ-ПЛАЗМА» Ярослава Березаня за сприяння донорського 

руху. ЧНУ ім. Б. Хмельницького визнали закладом, який приязний до 

донорів. За словами Ярослава Березаня, у ЗВО сформований потужний 

донорський рух. 
 Ми дали відзнаку всьому університету, бо в них є потужний 

донорський рух. Вони самостійно організовують благодійні акції, – зауважив 

Ярослав Березань та подякував студентам, працівникам і керівництву за те, 

що вони підтримують різними способами донорів та допомагають людям. 

https://novadoba.com.ua/340097-student-chnu-posiv-pryzovi-mistsya-na-chempionati-ukrayiny.html
https://novadoba.com.ua/340097-student-chnu-posiv-pryzovi-mistsya-na-chempionati-ukrayiny.html
https://novadoba.com.ua/340153-cherkashhanky-zdobuly-sriblo-chempionatu-ukrayiny-zi-strilby-z-luka.html
https://novadoba.com.ua/340153-cherkashhanky-zdobuly-sriblo-chempionatu-ukrayiny-zi-strilby-z-luka.html
https://novadoba.com.ua/340230-chnu-vyznaly-zakladom-yakyj-pryyaznyj-do-donoriv.htm
https://novadoba.com.ua/340230-chnu-vyznaly-zakladom-yakyj-pryyaznyj-do-donoriv.htm
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Ректор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко зазначив, що 

підтримує студентський актив у донорському русі. 
– Студенти не тільки здобувають освіту, але й поступово формуються 

як особистості. У ЧНУ ім. Б. Хмельницького ми постійно проводимо 

виховний процес, національно-патріотичну роботу. Розуміємо, що студенти, 

насамперед, мають бути соціально-відповідальними. Ми не агітуємо до 

донорства, але підтримуємо студентські ініціативи. На мою думку, добре, 

коли людина дбає не лише про себе, але й про ближніх, – розповів ректор.  
Студент ЧНУ ім. Б. Хмельницького Руслан Пархоменко вперше здав 

кров взимку минулого року, коли взяв участь в благодійній акції, яку 

організовувала Студентська рада ЗВО.  
– Став донором, бо є розуміння, що ти безпосередньо можеш комусь 

допомогти своєю кров’ю, оскільки вона може знадобитися хворим. Якщо 

йдеться про плазму, то її можуть використати для розробки нових препаратів. 

Це також дуже важлива справа. Охочим долучитися до донорства раджу 

ставитися відповідально до рекомендацій лікарів та приходити на донацію з 

хорошим настроєм, – сказав Руслан Пархоменко. 
 
 

33. Черкаські легкоатлети візьмуть участь у чемпіонаті в Стамбулі 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://zmi.ck.ua/sport/cherkask-legkoatleti-vzmut-uchast-u-chemponat-v-
stambul.html. – Назва з екрану. – 07.09.2020 

 
Чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій 

відбудеться 12-13 вересня у Стамбулі. Черкаські легкоатлети також візьмуть 

участь. Черкаську область у складі юнацької збірної України представлятиме 

чотири спортсмени. Про це повідомляє пресслужба Управління у справах 

сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА. 
Валерія Іваненко виступатиме у метанні молота. Олексій Кирилін у 

метанні диску. Андрій Єрещенко та Олексій Поліщук змагатимуться у 

стрибках у довжину. Денис Нечипоренко 19 вересня змагатиметься у складі 

збірної України на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних 

федерацій у Румунії. Спортсмен виступатиме в бігові на 400 метрів з 

бар’єрами. Слід зазначити, що Денис Нечипоренко є викладачем ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького. 
 
 

34. Олімпійський чемпіон Андрій Хіміч став «почесним 

громадянином Черкащини» [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://18000.com.ua/strichka-novin/olimpijskij-chempion-
andrij-ximich-stav-pochesnim-gromadyaninom-cherkashhini/. – Назва з екрану. – 
11.09.2020. 

http://zmi.ck.ua/sport/cherkask-legkoatleti-vzmut-uchast-u-chemponat-v-stambul.html
http://zmi.ck.ua/sport/cherkask-legkoatleti-vzmut-uchast-u-chemponat-v-stambul.html
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Відомий олімпійський чемпіон став «почесним громадянином 

Черкащини» [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: http://zmi.ck.ua/sotsium/vdomiy-olmpyskiy-chempon-stav-pochesnim-
gromadyaninom-cherkaschini.html. – Назва з екрану. – 11.09.2020. 

Андрій Хіміч – почесний громадянин Черкащини» [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.vikka.ua/ 
novini/andrij-ximich-pochesnij-gromadyanin-cherkashhini-foto/. – Назва з 
екрану. –11.09.2020.  
 

Чемпіон у змаганнях із веслування на каное під час Олімпійських ігор у 

Токіо Андрій Хіміч отримав звання «Почесний громадянин Черкащини».  
Таке рішення під час сесії обласної ради Черкас ухвалили депутати. 

Зазначимо, що Андрій Хіміч народився 1937 року в Чернігівській 

області, навчався у Черкаському педагогічному інституті. Після закінчення 

навчання працював у Черкаській ДЮСШ і тренером із веслування в ЦР ДСТ 

«Авангард». 
У складі збірної СРСР виборов золоту медаль у змаганнях із 

веслування на каное під час Олімпійських ігор у Токіо. Був тренером збірної 

СРСР, а згодом і збірної Болгарії з веслування на байдарках і каное. 
З 1985 року переїхав у Чорнобай і працював тренером секції 

веслування понад 10 років. У березні 2017 року отримав нагороду в номінації 

«Спортивна слава України». Олімпійське «золото» Андрія Хіміча – перше і 

поки що єдине на Черкащині. Також кандидат має статуетку «спортивного 

Оскара». 
 

36. Укрпатент та Черкаський Національний університет 

підписали Меморандум про співпрацю і угоду про створення TISC  
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://ukrpatent.org/uk/news/main/tisc-16092020. – Назва з екрану. – 
17.09.2020. 
 

16 вересня 2020 р. відбулася робоча зустріч між представниками 

Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) та Черкаського Національного університету імені Богдана 

Хмельницького. Під час заходу було підписано Меморандум про співпрацю 

та угоду про створення TISC. Також обговорено можливості співпраці та 

перспективи розвитку регіональних проєктів. 
В заході взяли участь: 

• Олександр Черевко – виконуючий обов’язки ректора ЧНУ імені Богдана 

Хмельницького, професор, 
• Роман Карманнік – заступник голови Черкаської обласної державної 

адміністрації, 
• Данило Цьвок – директор з питань відносин у сфері інтелектуальної 

власності Укрпатенту, 

http://zmi.ck.ua/sotsium/vdomiy-olmpyskiy-chempon-stav-pochesnim-gromadyaninom-cherkaschini.html
http://zmi.ck.ua/sotsium/vdomiy-olmpyskiy-chempon-stav-pochesnim-gromadyaninom-cherkaschini.html
https://www.vikka.ua/novini/andrij-ximich-pochesnij-gromadyanin-cherkashhini-foto/
https://www.vikka.ua/novini/andrij-ximich-pochesnij-gromadyanin-cherkashhini-foto/
https://ukrpatent.org/uk/news/main/tisc-16092020
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• Касим Величко – начальник відділення розвитку відносин у сфері 

інтелектуальної власності Укрпатенту, 
• Андрій Зозуляк – професіонал з інтелектуальної власності відділу розвитку 

мережі центрів підтримання технологій відділення з розвитку відносин у 

сфері інтелектуальної власності Укрпатенту, 
• Сергій Корновенко – проректор з наукової, інноваційної та міжнародної 

діяльності ЧНУ імені Богдана Хмельницького, професор. 
 
 

37. Атлет з Черкащини – серед кращих на міжнародній арені 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://dzvin.media/news/atlet-z-cherkashhyny-sered-krashhyh-na-mizhnarodnij-
areni/. – Назва з екрану. – 21.09.2020. 

Черкащанин отримав перемогу на чемпіонаті в Румунії 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
http://zmi.ck.ua/sport/cherkaschanin-otrimav-peremogu-na-chemponat-v-rumun-
foto.html. – Назва з екрану. – 21.09.2020. 

Атлет з Черкащини – серед кращих на міжнародній арені 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://provce.ck.ua/atlet-z-cherkashchyny-sered-krashchykh-na-mizhnarodniy-
areni/. – Назва з екрану. – 21.09.2020. 
 

Черкащанин серед кращих на міжнародній арені. Спорстмен з 

Черкащини показав гідні результати на чемпіонаті Асоціації Балканських 

легкоатлетичних федерацій, який відбувся 19-20 вересня у Румунії. 
Як інформують в управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА, 

Черкаську область у складі збірної України представляв Денис Нечипоренко, 

котрий працює в ЧНУ ім Б. Хмельницького. Він виборов бронзову медаль у 

бігові на 400 метрів з бар’єрами серед дорослих. Денис показав результат – 
51.42 секунди. 
 
 

38. Віктор Ющенко: «У бою перемагає дух, а не АК-47 чи сучасні 

ракети. Тож нації треба міцніти духом» [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/341534-viktor-
yushhenko-u-boyu-peremagaye-duh-a-ne-ak-47-chy-suchasni-rakety-tozh-natsiyi-
treba-mitsnity-duhom.html. – Назва з екрану. – 21.09.2020. 
 

Днями до Черкас завітав президент України 2005–2010 років, голова 

Наглядової ради ЧНУ імені Б. Хмельницького Віктор Ющенко. Ми мали 

нагоду обговорити питання актуальності реформування освіти, 

демократичної свободи слова та стратегію лідерського успіху на прийдешніх 

виборах. 

https://dzvin.media/news/atlet-z-cherkashhyny-sered-krashhyh-na-mizhnarodnij-areni/
https://dzvin.media/news/atlet-z-cherkashhyny-sered-krashhyh-na-mizhnarodnij-areni/
http://zmi.ck.ua/sport/cherkaschanin-otrimav-peremogu-na-chemponat-v-rumun-foto.html
http://zmi.ck.ua/sport/cherkaschanin-otrimav-peremogu-na-chemponat-v-rumun-foto.html
https://provce.ck.ua/atlet-z-cherkashchyny-sered-krashchykh-na-mizhnarodniy-areni/
https://provce.ck.ua/atlet-z-cherkashchyny-sered-krashchykh-na-mizhnarodniy-areni/
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– Коли говорити про реформування освіти, що Вас радує і що, навпаки, 

непокоїть у цьому процесі? Що варто врахувати на цьому шляху? 
– Я аплодую тому, що тема шкільної і вищої освіти нині на порядку 

денному – власне, закріпилася до розгляду як проблема. Однак мене не 

влаштовує суспільне розуміння цього питання, слабкі мотивації для 

проведення реформи, роль викладацької громади й фахівців. Чимало тем ми 

не обговорили, суспільно не акцентували. А значить – не сформували лідерів, 

які продовжуватимуть упроваджувати реформу, реалізовувати її з великим 

натхненням і думкою про те, що за нами – мільйони. І тому, на жаль, 

спостерігаємо, як узяли хорошу ноту «за здравіє» (включаючи дії міністрів 

освіти), але втратили багато часу. Тепер маємо ситуацію, яку я не наважився 

б високо оцінювати. Згідно з експрес-аналізом параметрів національної 

освіти президентом Національної академії педагогічних наук, бачимо 

програш чи не на всіх позиціях: починаючи від тривалості навчального 

процесу в школі (кількості годин і днів занять) і завершуючи 

загальношкільною програмою. Крім того, освітній процес варто 

спрямовувати на те, що робить 42 мільйони українців однією нацією. Як на 

мій погляд, ми маємо велике завдання: виховувати в цих мільйонів почуття 

взаємного обов’язку, поваги й любові, формувати ту капілярну інтеграцію, 

що робить усіх громадян єдиним цілим. Часто ж ресурс нації витрачаємо на 

те, що просто живемо в кількох паралельних суспільствах із різними 

ідеалами: хтось до Москви хоче, хтось – до Брюсселя, а комусь – байдуже й 

перше, й друге. Тож, з огляду на це, українська освіта потребує глибокої і 

швидкої реформації. Варто чітко заявити про цілі. Сподіваюся, ми почуємо 

голос парламенту, уряду й міністра з цих питань. У моєму досвіді було 

чотири реформи у педагогіці, і відверто скажу, що це тяжкий труд. Я 

пригадую ті загальноукраїнські педагогічні конференції, що ми проводили з 

однією метою тільки – знайти союзників, аби мати право говорити одним 

голосом, закцентувати дії. Адже чималих змін потребує не тільки 

законодавство, але питання підтримки, фінансування. Для цього треба мати 

твердий голос, навчитися одностайності й мати союзників. Як на мене, 

класна національна освіта – одна з суспільних стратегій, що має стояти 

нарівні з безпекою. Пам’ятаєте слова: «війни виграють не генерали, а вчителі 

й священники»? Так от, у бою перемагає дух, а не АК-47 чи сучасні ракети. 

Тож нації треба міцніти духом. А наші 42 мільйони – це одна з найбільших 

націй у Європі, і дуже важливо навчитися говорити в один голос, 

інтегруватися. Для цього й потрібно провадити велику освітню політику. 

Крім того, молодь повинна пройти школу ідентичності, щоб розуміти, чому 

ми – одна сім’я. 
– Порівняйте Черкаський національний університет зразка 2015 і 2020 

років: які зміни особисто Вас найбільше вражають? І чи є що сказати про 

роботу очільника університету? 
– Університет явно прогресує в професійному плані. Ми більше 

відповідаємо актуальним запитам. Пригадую кілька наглядових рад, на яких 
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ставили основне завдання – бути актуальними, активними й публічними. Те, 

що задумано на Раді, має бути генератором, планом, але не тільки для 

працівників університету. Адже наші ідеали треба донести ще й спільноті. 

Наша мета – показати Черкащині, що можна створити один високий 

конкурентний центр освіти і науки. І базою може бути Черкаський 

національний університет. Чи успішними були останні 5 років? Звернімося 

до чисел: лише за рік у рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» 

університет піднявся на 40 пунктів, поліпшено позиції і в багатьох інших 

рейтингах. Якщо ви поряд із цим закладом назвете якийсь інший, що має 

схожу тенденцію, – буду вдячний. Звісно, це успіх насамперед колективу 

викладачів і очільника Олександра Черевка. Кажу про це не тому, що 

незабаром відбудуться вибори ректора, а тому, що університет і справді має 

гарні результати. Із кожним днем стає очевидно: та дорога, якою ми, старше 

покоління, свого час пройшли, – непогана. Але сьогодні вже треба йти далі. 

У багатьох університетах світу я читаю лекції – починаючи з британського 

Оксфорду й закінчуючи Китаєм. Я переконаний, що на Черкащині можна 

отримати освіту належного рівня. І поряд із цим, тут більше піклуватимуться 

про студентів, досягненнями навчального закладу в регіоні більше 

гордитимуться, зокрема, і місцева влада. Тому на Черкащині цілком може 

бути модернізована освіта. Користуючись нагодою, хотів би звернутися до 

молоді, яка щойно переступила поріг нашого університету: не згайте 

жодного дня науки! Ви потрапили в професійний колектив. Бажаю 

ефективно використати ті можливості, що надає Черкаський національний 

університет. 
– Вікторе Андрійовичу, яким би Ви хотіли бачити цей університет 

через 5 років? 
– Освітнім хабом для Черкащини. Місцем, куди приходиш, коли в 

тебе виникає соціальний запит – потреба в освіті. Це така собі головна й 

базова школа. Щоразу я говорю про актуальність, що вкрай важлива для 

університету. В розвинених країнах існує тенденція: якщо в регіоні, де 

розміщений університет, є цікаві актуальні теми, то заклад створює 

спеціалізовану платформу, до якої залучає кафедри інших університетів. Така 

практика може запроваджуватися і в нас. Скажімо, на Черкащині є найбільші 

в світі пам’ятки трипільської цивілізації. Логічно було б створити в ЧНУ 

спеціалізований підрозділ, що займатиметься трипільською проблематикою. 

Я прихильник того, щоб університет спеціалізувався на шевченкознавчій 

тематиці. Усе це – «материнські» теми для Черкаського університету. І ми 

вже обговорювали ці питання Наглядовій раді Черкаського університету. Бо 

яке призначення університету? У Києві не дадуть вказівки взятися за Тальне, 

де містяться трипільські міста-гіганти. Але ж ми, українці, усвідомлюємо 

себе першою в Європі культурою, що подарувала не тільки перехід до 

аграрної цивілізації, але й породила цілу низку різних ремесел – ткацтво, 

гончарство, будівництво тощо. Це здобутки, на які має право претендувати 

наша нація. Бо вони цікаві не тільки в Україні – це наш внесок для всього 
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світу. І буде правильно, якщо Черкаський національний університет 

вивчатиме ці питання. Кроки на цьому шляху вже робляться. Науковці 

працюють над цією темою, студенти ЧНУ проводять розкопки в 

тальнівському Легедзиному. Я – прихильник того, щоб інтелектуальні сили 

університетської науки були спрямовані на речі, що є навколо. Університет 

дотичний до теми історичного та культурного спадку. Крім того, важлива і 

участь місцевої влади у цих питаннях. 
– До розуміння сутності свободи слова ми дійшли 2004 року. 

Згадується пресконференція в Українському домі, на якій дехто з 

журналістів звертався до Вас, тоді вже президента України, з не дуже 

коректними запитаннями, на кшталт «скільки вам треба грошей, щоб ви 

поїхали з цієї країни?». Тоді ви відповіли: «Пишаюся тим, що ця людина 

може поставити таке запитання, а потім вийти з зали, і їй за це нічого не 

буде». Так от, відтоді ми, представники ЗМІ, працюємо в зовсім інших 

умовах. І зараз бачимо, що деякі працівники медіа плутають свободу слова зі 

вседозволеністю, анархією. На Вашу думку, чи є якась межа у цій свободі? 
–Я за освітою фінансист – так би мовити, людина прикладної професії. 

Так от, в колах економістів є природний потяг до базових матеріальних 

фундаментів, на основі яких розбудовується економіка, суспільство тощо. 

Повірте, демократія – матеріальна категорія. Свобода – і журналіста, і слова – 
це категорія матеріальна. Коли зробити побіжний аналіз суспільств, держав, з 

яких ми хочемо брати приклад (зокрема, в економіці, в питаннях динаміки 

розвитку, зайнятості населення, рівня зарплат, пенсій, соціального 

забезпечення), то легко дійти висновку, що взірцеві країни вирішили два 

важливі питання – як обов’язкові умови для ефективної економічної 

динаміки. На першому місці – питання національне. Якщо суспільство живе в 

єдності й злагоді, воно здатне ставити великі питання як цілі й досягати їх. 

Нації ж, яка всередині має кілька фракцій (наприклад, одні «рускоязичниє», 

другі – українці, треті – ще не визначилися), дуже важко гуртуватися, важко 

формулювати цілі й особливо шляхи їхнього досягнення. Тому такі нації 

окреслюють для себе маленькі завдання, до реалізації яких довго йдуть. 

Друга обов’язкова умова – це наявність демократії. Лідер держави повинен 

дозволити людям вільно (звісно, в рамках закону) реалізувати свої 

можливості. Раб нікого не цікавить – він неуспішний, бо непродуктивний. 

Лідер держави рано чи пізно зрозуміє, що забезпечити свободу слова, 

зробити конкурентною журналістику – набагато корисніше для нації і її 

прогресу, ніж побудувати диктатуру, яка, на перший погляд, дуже швидко 

вирішує проблеми. Насправді ж «сильна рука» в змозі швидко навести 

порядок, приміром, у ціновій політиці чи спрямуванні бюджетних ресурсів. 

Правда, такий «порядок» для декого закінчується на кладовищі, як у 

Радянському Союзі на початку ХХ століття. Тобто, коли йдеться про відкриті 

соціальні діалоги, відкриті процеси і те, як їх організовувати у суспільстві, – 
то найкраще це забезпечить інститут демократії. Тезу про вільного 

журналіста до сьогодні не розуміють так, як я хотів. Бо чомусь думають, що 
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це політика «від слабкості», а не від погляду за горизонт. Мені прикро про це 

говорити, але в житті я знав кілька сотень журналістів, частина з яких стали 

класичними пропагандистами, які не продукують власних ідей і думок. Я 

бачу людину й розумію, з ким вона в одній колії і хто фінансує її роботу. От 

тільки українська журналістика й суспільство від цього дуже міліють. 
– Ми зустрічаємося напередодні місцевих виборів. Нині у зв’язку з 

децентралізацією зростає роль депутатів місцевих рад. Хотілося б почути 

Ваші поради чи застороги тим, хто робить перші кроки в політиці. 
– Почну зі слів, що часто повторював В’ячеслав Чорновіл. Він казав: 

«Запам’ятай: Україна починається з тебе». І не так важливо, кого ви 

обираєте – президента чи голову сільської ради. Звісно, необхідно 

забезпечити вільні і чесні вибори. Я свого часу забезпечив об’єктивність 

цього процесу, а кого вже люди обрали – то інша річ. Бо ж у виборців завжди 

є свої аргументи, деякі з них я й досі пояснити собі не можу. Але в будь-
якому разі люди зробили вибір. Тому, коли ми говоримо про місцеві вибори – 
все починається з вас. Якщо тверезо мислити, розуміючи, що потрібно 

вашому регіону, мати однодумців – то втілите найкращу модель влади. 

А якщо знову виникне «мотивація гречки», що аж ніяк не стосується 

вибору – тоді повернемось назад, коли авантюристи при владі, квітне 

корупція, хтось не шанує закон і живе за якимись іншими принципами… 

Скажу головне: треба починати не від «послань» (що часто і спостерігаємо, 

особливо на місцевих виборах) – дрібних, неважливих, часто неприкрито 

корупційних або наполовину корупційних, які стоять за гучними словами… 

Як консолідувати суспільство і зробити правильний вибір? Перший аспект – 
це об’єднавча ідея. Друге – це лідер із політичною силою, найкраще – якщо 

навколо ще й сформувалася громадська ініціатива. І третє – це мільйони 

людей: не партійних, не волонтерів, не активістів, але мільйони, які цю ідею 

підтримують. Можливо, таке формулювання дещо хрестоматійне, але саме 

такий шлях до перемоги, коли говорити про політичні ідеї чи цілі. Важливо, 

говорячи чи то про Черкащину, чи то загалом про Україну, щоб ми 

навчилися мислити солідарно, тоді легко вирішити – хто є влада і які 

«домашні завдання» у вигляді програми треба реалізовувати. 
 
 

39. Черкаський університет Ющенко хоче бачити «хабом» 

[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
httpshttps://procherk.info/news/7-cherkassy/85710-cherkaskij-universitet-
juschenko-hoche-bachiti-habom. – 22.09.2020. 
 

Днями до Черкас завітав президент України 2005–2010 років, голова 

Наглядової ради ЧНУ імені Б. Хмельницького Віктор Ющенко. «Нова доба» 

обговорила з ним питання актуальності реформування освіти, демократичної 

свободи слова та стратегію лідерського успіху на прийдешніх виборах. 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/85710-cherkaskij-universitet-juschenko-hoche-bachiti-habom
https://procherk.info/news/7-cherkassy/85710-cherkaskij-universitet-juschenko-hoche-bachiti-habom
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– Вікторе Андрійовичу, яким би Ви хотіли бачити цей університет 

через 5 років? 
– Освітнім хабом для Черкащини. Місцем, куди приходиш, коли в тебе 

виникає соціальний запит – потреба в освіті. Це така собі головна й базова 

школа. Щоразу я говорю про актуальність, що вкрай важлива для 

університету. Актуальність – це та мрія, що є в молодої людини, професійно 

виписана як стратегія університету. Погляньмо на досвід успішних 

університетів світу: це цілий комплекс, що не обов’язково починається зі 

школи й закінчується університетом, а охоплює також розвиток різних 

навичок протягом життя. Чи то студії прикладних напрямів, чи то студії з 

розвитку цифри або ж гуманітарними цілями… 
Скажімо, на Черкащині є найбільші в світі пам’ятки трипільської 

цивілізації. Логічно було б створити в ЧНУ спеціалізований підрозділ, що 

займатиметься трипільською проблематикою. Я прихильник того, щоб 

університет спеціалізувався на шевченкознавчій тематиці. Усе це – 
«материнські» теми для Черкаського університету. І ми вже обговорювали ці 

питання Наглядовій раді Черкаського університету. Бо яке призначення 

університету? Але ж ми, українці, усвідомлюємо себе першою в Європі 

культурою, що подарувала не тільки перехід до аграрної цивілізації, але й 

породила цілу низку різних ремесел – ткацтво, гончарство, будівництво 

тощо. Це здобутки, на які має право претендувати наша нація. Бо вони цікаві 

не тільки в Україні – це наш внесок для всього світу. І буде правильно, якщо 

Черкаський національний університет вивчатиме ці питання. Кроки на цьому 

шляху вже робляться. Науковці працюють над цією темою, студенти ЧНУ 

проводять розкопки в тальнівському Легедзиному. Я – прихильник того, щоб 

інтелектуальні сили університетської науки були спрямовані на речі, що є 

навколо. Університет дотичний до теми історичного та культурного спадку. 

Крім того, важлива і участь місцевої влади у цих питаннях. 
 
 

40. У черкаському університеті обрали ректора [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://zmi.ck.ua/sotsium/u-
cherkaskomu-unversitet-obrali-rektora.html. – Назва з екрану. – 25.09.2020. 

Черевко залишається: у ЧНУ переобрали ректора [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://dzvin.media/news/-
cherevko-zalyshayetsya-u-chnu-pereobraly-rektora. – Назва з екрану. – 25.09.2020. 

У ЧНУ відбулися вибори:  80% «за» Черевка [Електронний ресурс]. – 
Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://18000.com.ua/strichka-novin/u-
chnu-vidbulisya-vibori-80-za-cherevka/. –Назва з екрану. – 26.09.2020. 

Ректором ЧНУ на наступні 5 років обрано Олександра Черевка. 

80,36 % голосів [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://viche.ck.ua/region/rektorom-chnu-na-nastupni-5-rokiv-obrano-
oleksandra-cherevka-8036-golosiv/. – Назва з екрану. – 28.09.2020. 
 

http://zmi.ck.ua/sotsium/u-cherkaskomu-unversitet-obrali-rektora.html
http://zmi.ck.ua/sotsium/u-cherkaskomu-unversitet-obrali-rektora.html
https://dzvin.media/news/cherevko-zalyshayetsya-u-chnu-pereobraly-rektora
https://dzvin.media/news/cherevko-zalyshayetsya-u-chnu-pereobraly-rektora
https://18000.com.ua/strichka-novin/u-chnu-vidbulisya-vibori-80-za-cherevka/
https://18000.com.ua/strichka-novin/u-chnu-vidbulisya-vibori-80-za-cherevka/
https://viche.ck.ua/region/rektorom-chnu-na-nastupni-5-rokiv-obrano-oleksandra-cherevka-8036-golosiv/
https://viche.ck.ua/region/rektorom-chnu-na-nastupni-5-rokiv-obrano-oleksandra-cherevka-8036-golosiv/
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У Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького обрали ректора. За результатами таємного голосування 

переміг Олександр Черевко, який був на цій посаді попередні п’ять років. 
Останній етап виборів ректора відбувся 24 вересня. Свій голос в 

таємному голосуванні могли віддати всі викладачі й обрані представники від 

студентства та персонал закладу. 
Єдиним представником на посаду очільника університету був 

Олександр Черевко. За нього проголосували 80,36 % виборців. 
Член виборчої комісії, директор ННІ фізичної культури, спорту і 

здоров’я Леонід Нечипоренко зазначив, що вибори пройшли без порушень. 
– Вибори проходять спокійно. Загалом явка тих, хто має право вибору, 

складала 91,56%, – повідомив Леонід Нечипоренко. 
Голосували на виборах ректори минулих років – Федір Боєчко (1979-

2000 роки) і Володимир Поліщук (2005-2007 роки). 
Кандидат на посаду ректора Олександр Черевко також проголосував. 

Він каже, що довіра колективу для нього — це стимул зробити ще більше, 

ніж за минулу «п’ятирічку». 
– Ті, хто обрали мене, мають знати, що я виправдаю їхню довіру. Ми 

продовжуватимемо відшліфовувати онлайн-освіту, комп’ютеризувати 

освітній процес. Наші наступні кроки визначатимуться моєю програмою і 

Стратегією розвитку університету на 2020-2025 роки, – розповів Олександр 

Черевко. 
 
 

41. Сила пензля і слова: на Черкащині відбувся щорічний 

мистецький пленер [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://zmi.ck.ua/oblast/na-cherkaschin-vdbuvsya-schorchniy-mistetskiy-
plener-foto.html. – Назва з екрану. – 29.09.2020. 
 

Більше півсотні юних художників та літераторів з різних куточків 

України зібралося цими вихідними на малій батьківщині Кобзаря. 
На мальовничий пленер «Тараса пензлі оживають» вони приїхали із 

Січеславщини (колишня Дніпропетровська область), Миколаївщини, 

Чернігівщини, Київщини, Полтавщини, Кіровоградщини та Черкащини. 

Кожен з них попередньо пройшов відбірковий етап конкурсу, аби гідно 

представити свій регіон уже на всеукраїнському рівні. 
Поети і письменники знайомили зі своєю творчістю художників  слова. 

Підтримати їх та заохотити розвивати свій талант приїхали визнані 

літератори: Ганна Синьоок, Олексій Юрін, Оксана Галієва, Катерина 

Вербівська. 
Переможців серед живописців та графіків обирали визнані майстри 

пензля: Тетяна Касьян, Віктор Олексенко, Неоніла Недосєко, Лілія Полудень 

та Дар’я Соколенко. За їхнім рішенням Гран-прі дісталося студентці ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького Дар’ї Корнієнко. 
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Організовувати щорічний мальовничий пленер в с. Шевченкове 

Звенигородського району ініціатори конкурсу планують і наступного року. 

За підтримки Черкаської обласної ради він відбувся уже втретє. Щоправда 

через пандемію участь у ньому змогли взяти далеко не усі охочі. 
 
 

42. Руханка та майстер-класи: у ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

провели олімпійський урок [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 
дані. – Режим доступу: https://dzvin.media/news/ruhanka-ta-majster-klasy-u-
chnu-im-b-hmelnyczkogo-provely-olimpijskyj-urok-video/. – Назва з екрану. – 
06.10.2020. 

Руханка та майстер-класи: у ЧНУ ім. Б. Хмельницького провели 

олімпійський урок  [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://suspilne.media/68513-ruhanka-ta-majster-klasi-u-cnu-im-b-
hmelnickogo-proveli-olimpijskij-urok/. – Назва з екрану. – 05.10.2020. 
 

Олімпійський урок для першокурсників провели у Черкаському 

національному університеті імені Богдана Хмельницького. Для студентів 

організували руханку та майстер-класи з різних видів спорту. 
Руханку для першокурсників провела фітнес-тренерка Юлія Тертична. 

Зі слів студентів, вправи неважкі і їх варто робити кожного ранку. 
Також на подвір’ї університету спортсмени навчально-наукового 

інституту фізичної культури, спорту та здоров’я презентували свої види 

спорту. Студенти могли спробувати себе у кожному з видів – 
у грекоримській боротьбі, армспорті, боксі, волейболі, триатлоні та 

пауерліфтингу. 
За словами голови олімпійського комітету Черкащини Андрія Більди, 

захід організували аби показати красу та користь спорту та закликати 

студентів вести здоровий спосіб життя. 
 
 

43. Проректорку черкаського вишу нагородили освітянською 

премією [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://procherk.info/news/7-cherkassy/86147-prorektorku-cherkaskogo-vishu-
nagorodili-osvitjanskoju-premieju. – Назва з екрану. – 07.10.2020. 
 

До Дня працівників освіти щорічною обласною премією імені 

Олександра Антоновича Захаренка нагороджено проректорку з освітньо-
виховної та іміджевої діяльності Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького Галину Гаврилюк. 
Галина Миколаївна пройшла трудовий шлях від учителя сільської 

школи до керівника Департаменту освіти і науки Черкаської 

облдержадміністрації. За час роботи в органах управління освітою була 

безпосереднім учасником і організатором процесу реформування освіти, 

https://suspilne.media/68513-ruhanka-ta-majster-klasi-u-cnu-im-b-hmelnickogo-proveli-olimpijskij-urok/
https://suspilne.media/68513-ruhanka-ta-majster-klasi-u-cnu-im-b-hmelnickogo-proveli-olimpijskij-urok/
https://procherk.info/news/7-cherkassy/86147-prorektorku-cherkaskogo-vishu-nagorodili-osvitjanskoju-premieju
https://procherk.info/news/7-cherkassy/86147-prorektorku-cherkaskogo-vishu-nagorodili-osvitjanskoju-premieju
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брала участь у запровадженні ЗНО та моніторингу якості освіти у закладах 

освіти Черкаської області. З 2015 р. і по теперішній час працює у ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького. 
Премія імені Олександра Антоновича Захаренка заснована рішенням 

Черкаської обласної державної адміністрації в 2007 р. з нагоди 70-річчя 

видатного черкащанина, народного вчителя СРСР та УРСР Олександра 

Захаренка з метою увічнення його імені та піднесення ролі і авторитету 

педагога в суспільстві, заохочення педагогічних працівників до творчої 

результативної праці, підвищення престижності вчительської професії в 

області. Премія присуджується один раз на рік до професійного свята 

педагогічних працівників. 
 
 

44. Черкаський університет у 30-ці найпопулярніших вишів за IT-
спеціальностями [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskiy-vish-u-30-ts-naypopulyarnshih-
vishv-za-it-spetsalnostyami.html. – Назва з екрану. – 12.10.2020. 

ЧНУ — у 30-ці найпопулярніших вишів за IT-спеціальностями 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/342943-chnu-u-30-tsi-najpopulyarnishyh-vyshiv-za-it-
spetsialnostyamy.html. – Назва з екрану. – 12.10.2020. 

ЧНУ – у тридцятці найпопулярніших вишів за IT-спеціальностями 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://procherk.info/news/7-cherkassy/86279-chnu--u-tridtsjattsi-
najpopuljarnishih-vishiv-za-it-spetsialnostjami. – Назва з екрану. – 13.10.2020. 
 

Інформаційний ресурс «DOU» опублікував оновлений всеукраїнський 

рейтинг вишів для ІТ-галузі, що побудований на результатах даних з ЄДЕБО 

вступної кампанії 2020 року. За цим переліком можна побачити, куди 

найбільше прагнули вступити абітурієнти з найвищими конкурсними балами. 
У рейтингу представлені університети, що отримали не менш як 200 заявок 

на всі IT-спеціальності. І навіть з цим бар’єром у перелік потрапили 

82 університети. 
За результатами рейтингу, Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького ввійшов у тридцятку найкращих і посів 26-у 

сходинку із середньозваженим балом – 157,5. Варто зазначити, що середній 

бал, із яким подавали заявки до Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка, складає 175,5, а найнижчий бал у рейтингу – 138,5. 
– 26-е місце в переліку – це свідчення того, що IT-кафедри ННІ 

інформаційних та освітніх технологій і факультету обчислювальної техніки, 

інтелектуальних та управляючих систем ЧНУ надають якісні послуги 

студентам. IT-спеціальності – це сучасні й престижні професії. Будемо 

розвиватися в цьому напрямку й надалі, – зазначив ректор ЧНУ Олександр 

Черевко.  

https://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskiy-vish-u-30-ts-naypopulyarnshih-vishv-za-it-spetsalnostyami.html
https://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskiy-vish-u-30-ts-naypopulyarnshih-vishv-za-it-spetsalnostyami.html
https://novadoba.com.ua/342943-chnu-u-30-tsi-najpopulyarnishyh-vyshiv-za-it-spetsialnostyamy.html
https://novadoba.com.ua/342943-chnu-u-30-tsi-najpopulyarnishyh-vyshiv-za-it-spetsialnostyamy.html
https://procherk.info/news/7-cherkassy/86279-chnu--u-tridtsjattsi-najpopuljarnishih-vishiv-za-it-spetsialnostjami
https://procherk.info/news/7-cherkassy/86279-chnu--u-tridtsjattsi-najpopuljarnishih-vishiv-za-it-spetsialnostjami
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Серед спеціальностей, які аналізували, були: «Комп’ютерні науки», 

«Інженерія програмного забезпечення», «Кібербезпека», «Комп’ютерна 

інженерія», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 

«Інформаційні системи та технології», «Системний аналіз», «Телекомунікації 

та радіотехніка», «Прикладна математика», «Математика», «Електроніка», 

«Прикладна фізика та наноматеріали» тощо. 
 
 

45. Офіційно: ЧНУ та ЧДТУ переходять на дистанційну форму 

навчання [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://provce.ck.ua/ofitsiyno-chnu-ta-chdtu-perekhodiat-na-dystantsiynu-formu-
navchannia/. – Назва з екрану. – 13.10.2020. 
 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького та 

Черкаський державний технологічний університет із 15 жовтня переходять 

на дистанційну форму навчання. 
Зазначимо, що Черкаський національний поки що перевів студентів на 

«дистанційку» лише до 30 жовтня, тоді як ЧДТУ ‒ до 15 листопада. 
Крім того, таке рішення в обох навчальних закладах прийняли у зв’язку 

з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до рекомендацій Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 12 жовтня 2020 року, а також листа Міністерства освіти і науки України 

від 12 жовтня 2020 року № 1/9-576. 
 
 

46. Жіноча волейбольна команда черкаського університету 

перемогла на чемпіонаті [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://zmi.ck.ua/sport/jnocha-voleybolna-komanda-
cherkaskogo-unversitetu-peremogla-na-chemponat.html. – Назва з екрану. – 
14.10.2020. 
 

Жіноча волейбольна команда Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького взяла участь у відкритому чемпіонаті міста 

Черкаси з волейболу серед жінок «Златогор-Ліга». На чемпіонаті команда 

посіла третє місце. 
Серед членів команди були: Тетяна Гринько, Єлизавета Корнєєва, 

Карина Кошіль, Софія Каліман, Вікторія Ляпун, Юлія Солдатенко, Ірина 

Шульга, Лілія Наумейко, Леся Наумейко, Катерина Христич. 
Команду підготували: Богдан Артеменко та Віталій Пустовалов. 

 
 
 

https://provce.ck.ua/ofitsiyno-chnu-ta-chdtu-perekhodiat-na-dystantsiynu-formu-navchannia/
https://provce.ck.ua/ofitsiyno-chnu-ta-chdtu-perekhodiat-na-dystantsiynu-formu-navchannia/
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47.  Черкаські студенти зібрали понад 3 тисячі гривень на допомогу 

безпритульним тваринам [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://dzvin.media/news/cherkaski-studenty-zibraly-ponad-3-
tysyachi-gryven-na-dopomogu-bezprytulnym-tvarynam/. – Назва з екрану. – 
15.10.2020. 
 

Студенти Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького зібрали понад 3 тисячі гривень на допомогу безпритульним 

тваринам під час благодійної акції. 
Нагадаємо, що акція, ініційована благодійним фондом «Життя», 

проходила протягом 5–11 жовтня і була присвячена Всесвітньому дню 

захисту безпритульних тварин. Студентам та викладачам ЧНУ за ці дні 

вдалося зібрати майже 3400 грн. Особливо відзначилися студенти ННІ 

природничих та аграрних наук. 
Кошти, зібрані завдяки акції, спрямують на ліки для травмованих та 

хворих тварин, яких забирають із вулиць і лікують волонтери благодійного 

фонду «Життя». Щороку студенти університету організовують 4‒5 акцій на 

допомогу дітям, онкохворим, бійцям АТО, безпритульним тваринам. 
– Ми вважаємо, що сьогодні кожна свідома людина повинна 

допомагати світу долати його проблеми, – переконана голова студентської 

ради ЧНУ Мар’яна Кусяка. – Допомога безпритульним тваринам – це не 

просто їх порятунок і шанс на краще життя, це примноження добра на землі. 

І що більше людей робитимуть добрі справи, то кращим до людей буде світ 

довкола. 
 
 

48. Черкаські спортсмени здобули нагороди чемпіонату України 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://procherk.info/news/7-cherkassy/86461-cherkaski-sportsmeni-zdobuli-
nagorodi-chempionatu-ukrayini. – Назва з екрану. – 19.10.2020. 

Черкаські спортсмени повернулись із чемпіонату України з 

нагородами [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://dzvin.media/news/cherkaski-sportsmeny-povernulys-iz-chempionatu-
ukrayiny-z-nagorodamy/. – Назва з екрану. – 19.10.2020. 
 

Чемпіонат України з триатлону (дуатлону) та чемпіонат України з 

триатлону (дуатлону) в естафетах-мікст відбувся  9‒11 жовтня у Слов’янську. 

За нагороди змагались спортсмени з Дніпра, Харкова, Житомира, Львова, 

Запоріжжя, Одеси та Полтави. Черкаську область на змаганнях представляли 

15 спортсменів. А збірна команда області у складі: Денис Рижий, Дар’я 

Бережна та Володимир Шерстов в естафеті-мікст серед юнаків здобула 

бронзові нагороди. Спортсмени додали – 2,5 км бігу, 8 велосипедна гонка та 

1 км бігу. 
 

https://dzvin.media/news/cherkaski-studenty-zibraly-ponad-3-tysyachi-gryven-na-dopomogu-bezprytulnym-tvarynam/
https://dzvin.media/news/cherkaski-studenty-zibraly-ponad-3-tysyachi-gryven-na-dopomogu-bezprytulnym-tvarynam/
https://procherk.info/news/7-cherkassy/86461-cherkaski-sportsmeni-zdobuli-nagorodi-chempionatu-ukrayini
https://procherk.info/news/7-cherkassy/86461-cherkaski-sportsmeni-zdobuli-nagorodi-chempionatu-ukrayini
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49. Спортсмени Черкаського національного здобули перемогу на 

чемпіонаті з велоспорту [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://provce.ck.ua/sportsmeny-cherkaskoho-natsionalnoho-
zdobuly-peremohu-na-chempionati-z-velosportu-foto/ . – Назва з екрану. – 
23.10.2020. 
 

Студенти Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Віталій Новаковський та Ростислав Царан представили 

Черкаську область на чемпіонаті із велоспорту. 
У Львові відбувся відкритий осінній чемпіонат України з велоспорту 

трек серед усіх вікових категорій. Змагалися спортсмени з Черкас, Києва, 

Вінниці, Львова, Тернополя та Хмельницького. 
Віталій Новаковський став чемпіоном України у гонці з вибуттям і 

залишив позаду себе 28 суперників. Велосипедист переміг у груповій гонці 

темпо. У гонці кейрін (спринт) спортсмен здобув друге місце, у груповій 

гонці на 120 кіл — бронзу. У парній гонці медісон (100 кіл) Віталію 

Новаковському та Ростиславу Царану вдалось стати чемпіонами України. 
У складі мікс Віталій Новаковський, Костянтин Рибарук та Ростислав 

Царан здобули бронзові медалі чемпіонату на дистанції 4 кілометри (16 кіл). 
 
 

50. Стаття на Вікіпедії від черкащанина про книгу «Справа Василя 

Стуса» б’є рекорди [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://ck.ridna.ua/2020/10/20/stattia-na-vikipedii-vid-cherkashchanyna-
pro-knyhu-sprava-vasylia-stusa-b-ie-rekordy/. – Назва з екрану. – 20.10.2020. 

Стаття черкащанина у Вікіпеді про книгу «Справа Василя Стуса» 
б’є рекорди [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://dzvin.media/news/stattya-cherkashhanyna-u-vikipediyi-pro-
knygu-sprava-vasylya-stusa-bye-rekordy/. – Назва з екрану. – 21.10.2020. 
 

4 тисячі 700 переглядів на один день, 19 жовтня, набрала стаття 

черкаського науковця Максима Гаврилюка на Вікіпедії, присвячена книзі 

Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». Про це пише «Рідна Черкащина». 
– Сьогодні не можу не втриматись від посту на підтримку Вахтанга 

Кіпіані. Минулого року відвідав презентацію книги «Справа Василя Стуса» 
на Черкаському книжковому фестивалі. Після цього написав у Вікіпедії 

статтю про цю книгу, чим підтримав автора та саму книгу, – розповів на 

своїй сторінці в соціальній мережі  Максим Гаврилюк учора, 19 жовтня. – За 

цей рік статтю у Вікі прочитали сотні людей, скільки за сьогодні – важко 

сказати. Тримаймося! «Бо – мало нас. Малесенька щопта» – писав Василь 

Стус. 
Нагадаємо, 19 жовтня в Україні стався безпрецедентний випадок. 

Дарницький районний суд міста Києва заборонив видавництву Vivat 

розповсюджувати надрукований тираж книжки «Справа Василя Стуса». 

https://ck.ridna.ua/2020/10/20/stattia-na-vikipedii-vid-cherkashchanyna-pro-knyhu-sprava-vasylia-stusa-b-ie-rekordy/
https://ck.ridna.ua/2020/10/20/stattia-na-vikipedii-vid-cherkashchanyna-pro-knyhu-sprava-vasylia-stusa-b-ie-rekordy/
https://dzvin.media/news/stattya-cherkashhanyna-u-vikipediyi-pro-knygu-sprava-vasylya-stusa-bye-rekordy/
https://dzvin.media/news/stattya-cherkashhanyna-u-vikipediyi-pro-knygu-sprava-vasylya-stusa-bye-rekordy/
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Заборона стосується також і автора книги Вахтанга Кіпіані. Відповідно до 

рішення суду, ні він, ні видавництво не можуть розповсюджувати і надалі 

тиражувати книгу, допоки в її тексті не буде усунуто «порушення особистого 

немайнового права Віктора Медведчука». Так суд вирішив визнати 

«недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора 

Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової 

репутації» інформацію, поширену в кількох розділах книжки «Справа Василя 

Стуса». Суд лише частково задовольнив позов народного депутата України 

від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук, який був 

державним адвокатом українського поета Василя Стуса у судовому процесі 

1980 року. 
 
 

51. «Черкащанка» виборола гран-прі на Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://dzvin.media/news/cherkashhanka-vyborola-gran-pri-na-
vseukrayinskomu-festyvali-konkursi/ . – Назва з екрану. – 26.10.2020. 
 

Народний самодіяльний ансамбль танцю Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького «Черкащанка» взяв участь у 

VII Всеукраїнському мистецькому фестивалі-конкурсі «Козацький 

шлях.UA». Подія відбулася за підтримки Черкаської обласної адміністрації 

та Черкаської обласної ради. 
Учасники «Черкащанки» в номінації «Хореографічне мистецтво» 

вибороли гран-прі за виконання гопака та перше місце за хореографічну 

композицію. Також почесною грамотою нагородили заслуженого працівника 

культури України, очільника «Черкащанки» Валентина Луценка за 

особливий професійний внесок у справу підтримки та розвитку дитячої, 

учнівської та студентської молоді, збереження та примноження національних 

культурних надбань, підготовку та успішний виступ учнів у 

VII Всеукраїнському мистецькому фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької 

творчості «Козацький шлях.UA». 
 
 

52. Черкаська спортсменка підкорює міжнародні арени 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://dzvin.media/news/cherkaska-sportsmenka-pidkoryuye-mizhnarodni-areny/. – 
Назва з екрану. – 26.10.2020. 

Черкащанка стала чемпіонкою світу у фітнес-бікіні серед юніорок 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://novadoba.com.ua/343802-cherkashhanka-stala-chempionkoyu-svitu-u-
fitnes-bikini-sered-yuniorok.html. – Назва з екрану. –26.10.2020. 
 

https://dzvin.media/news/cherkashhanka-vyborola-gran-pri-na-vseukrayinskomu-festyvali-konkursi/
https://dzvin.media/news/cherkashhanka-vyborola-gran-pri-na-vseukrayinskomu-festyvali-konkursi/
https://dzvin.media/news/cherkaska-sportsmenka-pidkoryuye-mizhnarodni-areny/
https://novadoba.com.ua/343802-cherkashhanka-stala-chempionkoyu-svitu-u-fitnes-bikini-sered-yuniorok.html
https://novadoba.com.ua/343802-cherkashhanka-stala-chempionkoyu-svitu-u-fitnes-bikini-sered-yuniorok.html
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Черкащанка підкорює світ. Вона стала переможницею чемпіонату світу 

серед юніорів з бодібілдингу та фітнесу, який відбувся 23‒24 жовтня у 

Румунії. За нагороди змагались спортсмени з Румунії, Угорщини, Польщі, 

Сербії та Естонії. Черкаську область у складі збірної України представляла 

студентка ЧНУ ім. Б. Хмельницького Вікторія Черненко. Загалом за 

національну команду виступало 7 спортсменів. 
Вікторія Черненко стала чемпіонкою світу у фітнес-бікіні серед 

юніорок віком від 16‒20 років до 160 сантиметрів. 
 
 

53. Польські виші діляться досвідом освітньої діяльності в умовах 

пандемії, – ЧНУ [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://procherk.info/news/7-cherkassy/86857-polski-vishi-diljatsja-
dosvidom-osvitnoyi-dijalnosti-v-umovah-pandemiyi-chnu. – Назва з екрану. – 
03.11.2020. 

Польські виші діляться досвідом освітньої діяльності в умовах 

пандемії, – ЧНУ [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://viche.ck.ua/region/polski-vyshi-dilyatsya-dosvidom-osvitnoyi-
diyalnosti-v-umovah-pandemiyi-chnu/. – Назва з екрану. – 04.11.2020. 
 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

долучився до Першої Школи стратегічного управління для ректорів та 

проректорів закладів вищої освіти України. Вона проводиться в межах 

проєкту «Польсько-українська співпраця представницьких організацій 

ректорів – задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти» (2018–

2021). 
Організатори навчання – Варшавська Політехніка за підтримки 

Міністерства науки та вищої освіти Польщі та у співпраці з Конференцією 

ректорів академічних шкіл Польщі KRASP, Фундацією польських ректорів 

FRP, Спілкою ректорів ВНЗ України. Захід мав відбуватися в Польщі, однак 

ситуація з COVID-19 внесла корективи. Тому Школа стратегічного 

управління для ректорів/проректорів ЗВО України проходить у форматі 

циклу вебінарів. Розглядається польський досвід освітньої діяльності в 

умовах пандемії. 
Перший вебінар був присвячений стратегії розвитку закладів вищої 

освіти з урахуванням особливостей пандемії COVID-19. Обговорювалися 

різні аспекти — від стратегічного планування до якості освіти, наукової 

діяльності, функцій Спілки ректорів. Провели його польські науковці 

(професор Єжи Возніцький, професор Мар’ян Гориня та інші) для понад 

70 українських керівників ЗВО. Участь у вебінарі взяв і директор 

Департаменту міжнародної співпраці Міністерства науки та вищої освіти 

Польщі Пшемислав Скродзький. 
 
 

https://viche.ck.ua/region/polski-vyshi-dilyatsya-dosvidom-osvitnoyi-diyalnosti-v-umovah-pandemiyi-chnu/
https://viche.ck.ua/region/polski-vyshi-dilyatsya-dosvidom-osvitnoyi-diyalnosti-v-umovah-pandemiyi-chnu/
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54. Черкаський науковець отримав грант Шведської Науково-
дослідної Ради [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://dzvin.media/news/cherkaskyj-naukovecz-otrymav-grant-
shvedskoyi-naukovo-doslidnoyi-rady/. – Назва з екрану. – 05.11.2020. 
 

Доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства Черкаського 

національного університету Гліб Баришніков отримав грант Шведської 

Науково-дослідної Ради (Swedish Research Council (Vetenskapsrådet)) в 

розмірі 4,3 мільйона шведських крон для роботи в шведських науково-
дослідних установах. 

Як розповідає завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства 

професор Борис Мінаєв, грант VSR отримати непросто, тим більше 

іноземцеві. Це перший випадок за останні чотири роки в Департаменті 

теоретичної хімії і біології Королівської технічної школи в Стокгольмі 

(Швеція), де Гліб Баришніков проходить стажування. Борис Пилипович 

пишається своїм учнем і бажає успішно виконати завдання гранту. 
– Науковці нашого університету – це люди, котрі своєю 

інтелектуальною творчою діяльністю гідно примножують здобутки 

університету. Завдяки їм Черкаський національний упевнено тримає пальму 

першості та є флагманом університетської освіти й науки на Черкащині, –

говорить в.о ректора ЧНУ Олександр Черевко. 
 
 

55. ЧНУ відзначить своє 100-річчя на три місяці пізніше 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://procherk.info/news/7-cherkassy/87005-chnu-vidznachit-svoe-100-richchja-
na-tri-misjatsi-piznishe. – Назва з екрану.– 09.11.2020. 
 

Вчена рада Черкаського національного університету імені 
Б. Хмельницького днями ухвалила рішення щодо урочистостей з нагоди 

сторіччя університету. У зв’язку з карантинними заходами їх вирішили 

перенести з лютого 2021 року на травень 2021 р. 
Проректор з освітньо-виховної та іміджевої діяльності Галина 

Гаврилюк запропонувала низку заходів у межах відзначення пам’ятної дати. 

Члени вченої ради внесли свої пропозиції, які будуть враховані в процесі 

роботи. Було також внесено зміни до складу організаційного комітету з 

підготовки та відзначення 100-річчя заснування університету. 
 
 

56. У Черкаському національному університеті запрошують 

долучитися до Асоціації випускників [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/344844-u-cherkaskomu-
natsionalnomu-universyteti-zaproshuyut-doluchytysya-do-asotsiatsiyi-
vypusknykiv.html. – Назва з екрану. – 10.11.2020. 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/87005-chnu-vidznachit-svoe-100-richchja-na-tri-misjatsi-piznishe
https://procherk.info/news/7-cherkassy/87005-chnu-vidznachit-svoe-100-richchja-na-tri-misjatsi-piznishe
https://novadoba.com.ua/344844-u-cherkaskomu-natsionalnomu-universyteti-zaproshuyut-doluchytysya-do-asotsiatsiyi-vypusknykiv.html
https://novadoba.com.ua/344844-u-cherkaskomu-natsionalnomu-universyteti-zaproshuyut-doluchytysya-do-asotsiatsiyi-vypusknykiv.html
https://novadoba.com.ua/344844-u-cherkaskomu-natsionalnomu-universyteti-zaproshuyut-doluchytysya-do-asotsiatsiyi-vypusknykiv.html
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2021 рік для Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького – ювілейний. 100 років тому почала свій відлік його історія: 

від учительської семінарії, а потім від Інституту народної освіти з одним 

факультетом до сучасного класичного університету європейського рівня, 

навчально-наукового комплексу, центру освіти, науки, культури й духовності 

Черкащини. Підготовка до відзначення ювілею вже триває. І хоч вчена рада 

університету на черговому засіданні перенесла дату урочистого святкування 

з лютого на травень 2021 року, заходи, присвячені знаменній даті, 

відбуватимуться упродовж усього року. Університет запрошує своїх 

випускників розділити свято. Адже історія закладу вищої освіти – це в тому 

числі історія його випускників. А їхні успіхи – це успіхи їхньої alma mater. Їх 

об’єднує Асоціація випускників ЧНУ імені Богдана Хмельницького. Вона 

стала своєрідною системою спілкування тих, хто вже залишили стіни 

університету, між собою і з тими, хто в ЧНУ навчається та викладає. Адже 

різним поколінням студентів ЧНУ є про що поговорити, про що згадати. Їхнє 

спільне завдання – успадковувати, продовжувати і розвивати традиції 

попередніх поколінь викладачів, студентів та випускників, спрямовуючи всю 

енергію і сили на розвиток університету. 
Сторіччя ЧНУ – ще один привід об’єднати всіх, хто починав свої 

життєві та професійні досягнення з його стін, згуртувати випускників-
однодумців, для яких університет назавжди залишиться символом 

професіоналізму і моральності. Віримо, що вони дорожать університетським 

періодом у своєму житті, хочуть і можуть сприяти всебічному розвитку 

закладу. Тому всі, хто досі не мав часу і можливості доєднатися до Асоціації 

випускників ЧНУ, – зробіть це зараз! Пишіть нам, розповідайте про свої 
успіхи, надсилайте свої спогади про університет періоду вашого студентства, 

про улюблених викладачів, надсилайте свої пам’ятні та нинішні фото! 

Висловлюйте свої думки (і критичні також) щодо шляхів розвитку 

університету. 
Для спілкування і колективної діяльності випускників Черкаського 

університету створена спеціальна сторінка на офіційному сайті. Надсилайте 

свої повідомлення на електронну адресу alumni.chnu@gmail.com. 
 
 

57. Два черкаських спортсмена отримали звання «Майстер спорту 

України» [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://zmi.ck.ua/sport/dva-cherkaskih-sportsmena-otrimali-zvannya-mayster-
sportu-ukrani.html. – Назва з екрану. – 14.11.2020. 

Черкаським спортсменам присвоєно звання «Майстер спорту 

України» [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://dzvin.media/news/cherkaskym-sportsmenam-prysvoyeno-zvannya-majster-
sportu-ukrai%cc%88ny/. –Назва з екрану. – 14.11.2020. 
 

https://zmi.ck.ua/sport/dva-cherkaskih-sportsmena-otrimali-zvannya-mayster-sportu-ukrani.html
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Двоє спортсменів із Черкас отримали звання «Майстер спорту 

України». Йдеться про боксера Максима Кофана та веслувальника Вадима 

Ткачука. Черкащанин Максим Кофан, студент Черкаського національного 

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

виборов «золото» на Всеукраїнському турнірі з боксу серед молоді пам’яті 

першого космонавта-українця, льотчика-космонавта Павла Поповича. 

Завдяки цьому результату спортсмен виконав норматив «Майстра спорту 

України» з боксу. 
Вадим Ткачук вихованець Уманської дитячо-юнацької спортивної 

школи. член Національної збірної команди України з веслування на 

байдарках і каное (резерв), переможець та срібний призер Кубку України, 

срібний та бронзовий призер чемпіонату України серед юніорів, учасник 

міжнародних змагань «Олімпійські надії», студент УДПУ ім. Павла Тичини, 

факультету фізичного виховання. 
 
 

58. У Черкасах презентували виставку картин Володимира 

Сінусіка [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://suspilne.media/80303-u-cerkasah-prezentuvali-vistavku-kartin-volodimira-
sinusika/. – Назва з екрану. – 16.11.2020. 
 

Виставку робіт черкаського художника Володимира Сінусіка відкрили 

у Черкаському національному університеті. Зі слів автора, над цією 

експозицією він працював півроку. Картини художник створював у Кам’янці. 

Там він прожив у пошуках натхнення. 
На виставці представлені 34 картини, усі створені олійними фарбами. 

Єдиного стилю хлопець немає, з його слів, кожне з полотен – унікальне. 
‒ У мене все йде від душі, я малюю відверто і по-різному, ‒ говорить 

автор. 
Під час виставки Володимир Сінусік влаштував майстер-клас для 

студентів кафедри образотворчого мистецтва. Вони малювали натюрморт. 
Володимир приділив увагу кожному, хто працював над натюрмортом, 

відкриваючи маленькі секрети роботи із олійними фарбами. Тепла розмова 

про мистецтво та творчість надихала, час летів дуже стрімко, і, хоч регламент 

тривалості зустрічі було перевищено, кожен учасник завершив свою роботу і 

отримав задоволення від процесу. 
За словами третьокурсниці Дарії Корнієнко, з творчістю митця знайома 

давно, тому пропустити майстер-клас від одного з улюблених художників не 

могла. 
‒ Для мене це можливість перейняти досвід у більш визнаного 

художника, навчитися чомусь новому. Його роботи дуже цікаві, хоч і в 

іншому стилі, але мені подобаються, ‒ говорить дівчина. 
Виставка Володимира Сінусіка триватиме до 15 грудня. Переглянути її 

можна у виставковій залі четвертого корпусу ЧНУ. 

https://suspilne.media/80303-u-cerkasah-prezentuvali-vistavku-kartin-volodimira-sinusika/
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59. Студенти Черкащини дізнавалися про основи бізнесу та кар’єри 

під час зустрічі #OlympicLab [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://procherk.info/news/7-cherkassy/87304-studenti-
cherkaschini-diznavalisja-pro-osnovi-biznesu-ta-kareri-pid-chas-zustrichi-
olympiclab. – Назва з екрану. – 18.11.2020. 
  

Черговий захід влаштували на Черкащині в межах Всеукраїнського 

спортивно-масового заходу серед дітей та молоді #OlympicLab. Цей проєкт 

ініційований НОК України у співпраці з Coca-Cola Foundation. Цього разу 

відділення НОК України в Черкаській області організувало зустріч за 

напрямком «Основи бізнесу та кар’єри». Його мета: ознайомити дітей та 

молодь зі шляхами побудови майбутньої кар'єри, основами знань, корисних у 

повсякденному житті.Учасниками такого спілкування стали студенти 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Лекцію ж на 

тему бізнесу провів директор ТОВ «Полікор» Ігор Корсун. 
Він розповів про власний шлях із побудови бізнесу, про успіхи та 

невдачі, які зустрічалися на шляху, про особистісний розвиток. Ігор Корсун 

поділився зі студентами навичками ведення переговорів та азами фінансової 

грамотності при запровадженні власної справи. Студенти мали можливість 

поставити запитання, а лектор на них відповідав, роз’яснював та давав 

поради. 
Таке спілкування є корисним для молоді, налаштовує їх на вибір 

подальшого професійного шляху. За активність під час зустрічі відділення 

НОК України в Черкаській області відзначило учасників олімпійськими 

сувенірами. 
 
 

60. Черкаський національний отримав подяку за сприяння у 

реалізації україно-німецького проекту [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/345901-cherkaskyj-
natsionalnyj-otrymav-podyaku-za-spryyannya-u-realizatsiyi-ukrayino-nimetskogo-
proyektu.html. – Назва з екрану. – 19.11.2020. 
 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

отримав подяку від адміністрації Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської 

ради Черкаської області. Університету дякують за сприяння у реалізації 

україно-німецького проєкту «Вода — це життя. Раціональне використання 

води» за ініціативи PASCH «Школи — партнери майбутнього» Гете 

Інституту в Україні. Зокрема, на кафедрі якості, стандартизації та управління 

проєктами, на базі наукових лабораторій ЧНУ були створені умови та була 

надана можливість проведення дослідів на високому професійному рівні для 

визначення контролю якості води. Крім того, науковці університету надали 

рекомендації та поділилися сучасними методиками.  
 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/87304-studenti-cherkaschini-diznavalisja-pro-osnovi-biznesu-ta-kareri-pid-chas-zustrichi-olympiclab
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61.Відомий черкаський легкоатлет навчав дітей прикордонників 

бар’єрному бігу в Оршанці [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://procherk.info/news/7-cherkassy/87398-vidomij-
cherkaskij-legkoatlet-navchav-ditej-prikordonnikiv-barernomu-bigu-v-orshantsі. – 
Назва з екрану. – 22.11.2020. 
 

Майстер спорту України, член збірної України, старший викладач 

кафедри спортивних дисциплін ЧНУ ім. Б. Хмельницького, кандидат 

педагогічних наук Денис Нечипоренко провів урок для дітей прикордонників 

у селищі Оршанець поблизу Черкас, де розташований навчальний центр 

Держприкордонслужби. 
Організаторами заходу виступило відділення НОК України в 

Черкаській області за допомоги тренера з легкої атлетики Віталія Волошина. 
Денис Нечипоренко розповів дітям про тривалі підготовку й тренування, про 

участь у світових змаганнях, про свої здобутки й перемоги. Вони 

спілкувалися на тему спорту, фізичної активності та здорового способу 

життя. Спортсмен також провів для дітей руханку та майстер-клас, під час 

якого навчав бар’єрному бігу. Хлопці й дівчата із задоволенням виконували 

вправи та навчалися бігу з бар’єрами. Усі учасники уроку отримали 

олімпійські подарунки від відділення НОК України в Черкаській області. 
 
 

62. Черкаський студент взяв участь у міжнародній олімпіаді зі 

спортивного програмування [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://dzvin.media/news/cherkaskyj-student-vzyav-uchast-u-
mizhnarodnij-olimpiadi-zi-sportyvnogo-programuvannya/. – Назва з екрану. – 
23.11.2020. 
 

Студент факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та 

управляючих систем ЧНУ Ігор Поліханенко пройшов до фіналу студентської 

міжнародної олімпіади зі спортивного програмування «Andersen 

Programming Contest». 
Змагання організовані IT-компанією «Andersen» за підтримки компанії 

«Oracle» та «УкрСиббанк». 
У цьому році для участі у відбірковому етапі олімпіади було 

зареєстровано 622 учасники з 96 закладів вищої освіти України та Білорусі. 
За словами Ігоря Поліханенка, хоч він тільки вступив до ЧНУ, все ж вирішив 

спробувати свої сили: 
–  Про цей конкурс я дізнався на сайті університету. На відбірковому 

етапі завдання були досить важкі, але мені вдалося пройти у фінал. 

Сьогоденні реалії змусили провести конкурс в онлайні. Протягом часу, 

відведеного на розв’язання задач, необхідно було робити запис мікрофону, 

вебкамери та монітору, щоб судді переконалися у відсутності сторонньої 

https://dzvin.media/news/cherkaskyj-student-vzyav-uchast-u-mizhnarodnij-olimpiadi-zi-sportyvnogo-programuvannya/
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допомоги. Задачі розв’язував за допомогою мови програмування, – зазначив 

студент. 
Завдяки успішній участі Ігоря в олімпіаді, компанія «Andersen» 

висловила подяку Черкаському національному університету імені Богдана 

Хмельницького за внесок у розвиток IT-освіти, зокрема за підтримку своїх 

студентів у подібних ініціативах. 
Декан ФОТІУСу Борис Онищенко підкреслив важливість підтримки 

студентів у всіх починаннях і зазначив, що допомога, мотивація і підтримка 

студентів – це не лише необхідні складові викладацької діяльності, а ще й 

запорука зростання конкурентоспроможності студентів та випускників ЧНУ 

на ринку праці. 
 
 

63. Викладачі та студенти ЧНУ стали учасниками міжнародного 

україно-грузинського проєкту [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 
дані. –  Режим доступу: https://novadoba.com.ua/345907-vykladachi-ta-studenty-
chnu-staly-uchasnykamy-mizhnarodnogo-ukrayino-gruzynskogo-proyektu.htm. – 
Назва з екрану. – 23.11.2020. 
 

Викладачі кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин і 

студенти спеціальності «Міжнародні відносини» навчально-наукового 

інституту міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького взяли участь у 

міжнародному проєкті «European values and cultural diplomacy: youth meetings 

Ukraine – Georgia» («Європейські цінності та культурна дипломація: молоді 

збори Україна – Грузія»), Київ, 17–20 листопада 2020 року. 
Захід відбувся за підтримки Міністерства закордонних справ України, 

Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні. Партнерами 

заходу стали Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування 

іноземних представництв», Посольство Грузії в Україні, Посольство України 

в Грузії.  
У рамках заходу відбулися численні дискусії експертів із 

дипломатичних відносин та культурної дипломатії з України та Грузії, 

високопосадовців, представників МЗС України, дипломатичних установ та 

міжнародних організацій, представників Дипломатичної академії Грузії, а 

також студентів та викладачів факультету міжнародних відносин Тбіліського 

державного університету імені Іване Джавахішвілі, Сухумського державного 

університету (м. Тбілісі), Батумського державного університету імені Шота 

Руставелі (м. Батумі), Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського 

національного університету імені Івана Франка, Навчально-наукового 

інституту міжнародних відносин, історії і філософії Черкаського 

https://novadoba.com.ua/345907-vykladachi-ta-studenty-chnu-staly-uchasnykamy-mizhnarodnogo-ukrayino-gruzynskogo-proyektu.htm.
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національного університету імені Богдана Хмельницького, Навчально-
наукового інституту міжнародних відносин імені Б. Д. Гаврилишина 

Тернопільського Західноукраїнського національного університету, 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

Київського Національного університету культури і мистецтв тощо. 
Модераторами заходу були від української сторони Інна Хоменська — 

вчений секретар Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних 

відносин, кандидатка філологічних наук, директорка дирекції «Медіацентр» 

ДП «ГДІП». Від грузинської сторони — Індіра Дзаганія, докторка історичних 

наук, професорка Сухумського державного університету (м. Тбілісі). 
Студенти Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Дарина Грекало, Єлизавета Васильєва, Алан Мейнартас 

представили «Культурну візитівку Черкас». Усього від ЧНУ у проєкті взяло 

участь понад 20 студентів. 
– Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

усебічно відкритий для співпраці та, зокрема, освітньо-культурному діалогу 

із дружньою Грузією, – розповіла заступниця директора з наукової роботи 

ННІ міжнародних  відносин, історії та філософії, кандидатка історичних 

наук, доцентка Тетяна Терещенко. За її словами, дирекція інституту 

висловлює щиру подяку за запрошення до участі у такому важливому проєкті 

голові правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних 

відносин, докторці історичних наук, професорці, провідній науковій 

співробітниці Відділу історії міжнародних відносин та зовнішньої політики 

України Інституту історії України НАН України Ірині Борисівні Матяш. У 

ЧНУ переконані, що досвід та результати міжнародного проєкту 

«EUROPEAN VALUES AND CULTURAL DIPLOMACY: YOUTH 
MEETINGS Ukraine – Georgia» («ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ТА 

КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАЦІЯ: МОЛОДІ ЗБОРИ Україна – Грузія») зробили 

посильний внесок у поглиблення співпраці України та Грузії і сприятимуть 

подальшому науковому та освітньо-культурному діалогу країн. 
 
 

64.Четвертий корпус університету: історія «багатостраждальної» 
черкаської будівлі [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://dzvin.media/news/chetvertyj-korpus-universytetu-istoriya-
bagatostrazhdalnoyi-cherkaskoyi-budivli-foto/. – Назва з екрану. – 23.11.2020. 
 

– У жовтні 2018 року в середмісті Черкас розпочалося велике 

будівництво. Прошу не ототожнювати, це було не те «велике будівництво», 
про яке в наші дні сповіщають банери. Так, для нашого міста четвертий 

корпус ЧНУ став болячкою, чимось подібною до четвертого енергоблоку 

Чорнобильської АЕС. 
Пожежа 24 квітня 1990-го, а слідом десятиліття глибокої заморозки 

об’єкту. І ось – сталося: по 30 роках неспроможності у вересні його урочисто 
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відкрили. За цей час в Україні змінилося 6 президентів, 20 прем’єр-міністрів, 

13 міністрів освіти, а в самому виші – 5 ректорів (із врахуванням того, що 

один з них обіймав посаду двічі). Та що там, з 1990-го до 2020-го сам заклад 

пройшов шлях від Черкаського педінституту імені 300-річчя воз’єднання 

України з Росією – через державний університет імені Богдана 

Хмельницького (1995 рік) – до національного університету на його ж честь 

(2003 рік), – цю чергову черкаську цікавинку розповів краєзнавець Борис 

Юхно. 
Історія корпусу на черкаській вулиці Карла Маркса розпочалася 

1930 року з документу за підписом голови окрвиконкому М. О. Левковича. 

Його перший пункт зголошував таке: «Вітати постанову Наркомосвіти УРСР 

про перетворення Черкаського педтехнікуму в інститут народної освіти». 

А останній четвертий – «Доручити міській Раді терміново вирішити питання 

про надання інституту народної освіти потрібних приміщень для навчальної 

мети та інтернату студентів і педагогічного персоналу». 
Але віднайти оті «потрібні приміщення» для 214 студентів першого 

набору в готовому вигляді видалося неможливим. Тому в липні 1930-го 

заклад було вирішено будувати “з нуля”. Звісно, у середмісті, на тодішній 

вулиці Карла Маркса. Та разом нанести нищівного удару по домінуючому в 

центрі Свято-Миколаївському собору. За поширеною тоді практикою збору 

підписів в ухвалу закриття храмів відбувся такий собі місцевий референдум, 

підсумком якого стали 3517 автографів черкащан, які – хто з доброї волі, а 

хто з примусу, – воліли розпрощатися зі старорежимною попівською 

спадщиною. У протоколі комісії йшлося про те, що органи освіти 

занепокоєні сусідством церкви з майбутньою новобудовою інституту. 

Войовничі богоборці були категоричними: «Это невозможно. Это затруднит 

нормальную работу последнего». У 1931 році з собору зняли куполи та 

переобладнали приміщення під господарські потреби. 
До цього моменту будівництво інституту вже тривало повним ходом. 

Скінчилося воно 1933-го, і це справді символічна нагода повернути корпус 

до життя саме 2018-го. До речі, приміщення прийняло студентів вже 

Черкаського державного педагогічного інституту у складі трьох факультетів: 

результат наступного статусного підвищення, не останньою мірою саме з 

причини закінчення будівництва бездоганної триповерхівки. 
Автором проекту став відомий український архітектор Олекса 

Повстенко, який у той час спеціалізувався саме на закладах культури та 

освітянських закладах. У роки війни Олексій Іванович тимчасово очолював 

Софіївський музей, і саме він врятував Софію Київську від рук радянських 

мінерів: якось вже йому вдалося вмовити командування не висаджувати в 

повітря потенційний спостережний пункт, хоч наказ знищувати такі при 

відступі й обговоренню не підлягав. Пізнше цю бувальщину згадав Олесь 

Гончар в «Записках на окремих аркушах». 
Архітектор потрапив до концтабору, звідти його звільнили 

американці, і 1949-го Повстенко виїхав до США. А там, уявіть собі, 



 
63 

 

облаштовував знаменитий Капітолій, будинок Конгресу. Розробляв 

інтер’єри, проектував підземні гаражі, внутрішній двір, бібліотеку… Ось 

такий у Капітолія є «брат по батьку» у Черкасах. 
 
 

65. Випускник черкаського вишу успішно навчається в 

Іллінойському університеті [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 
Режим доступу: https://dzvin.media/news/vypusknyk-cherkaskogo-vyshu-uspishno-
navchayetsya-v-illinojskomu-universyteti/. – Назва з екрану. – 02.12.2020. 
 

Випускник ЧНУ ім. Б. Хмельницького Владислав Бівзюк другий рік 

навчається за програмою Fulbright Graduate Student Program 2019‒2021 в 

Іллінойському університеті в Урбана-Шампейн, що посідає 75-е місце у 

світовому рейтингу кращих університетів та 25-е у рейтингу кращих 

університетів США. 
Програма з математики, яку опановує Владислав, дуже інтенсивна та 

гнучка, дозволяє відвідувати семінари і конференції та обирати предмети 

відповідно до наукових інтересів. 
Однак, не лише математикою… Про студентське й спортивне життя 

Владислава — у невеличкій яскравій галереї, опублікованій координаторкою 

Програми імені Фулбрайта в Україні Інною Бариш. 
 
 

66. ЧНУ та Вальядолідський університет реалізують ще один 

спільний проєкт [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://procherk.info/news/7-cherkassy/87838-chnu-ta-valjadolidskij-
universitet-realizujut-sche-odin-spilnij-proekt. – Назва з екрану. – 07.12.2020. 
 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

знову серед переможців конкурсу з міжнародної академічної мобільності 

Erasmus + КА 107, повідомляють у виші. 
Науковці виграли ще один проєкт з університетом Вальядоліду, 

Іспанія. Поточний проєкт (80444) запланований на 2020‒2023 роки. За 

умовами гранту студенти та викладачі ННІ іноземних мов матимуть змогу 

пройти навчання (термін – 5 місяців) та короткострокове стажування 

(5+2 дні) у Вальядолідському університеті. 
– Це вже наш другий проєкт з іспанським партнером, – зазначила 

координаторка проєкту, доцентка Наталія Сливка. – Наш перший проєкт 

розпочався у 2019 році. У його межах ми отримали 4 гранти (2 вхідних та 

2 вихідних). Через несприятливу епідситуацію грантоотримувачі не змогли 

поки що здійснити свою мобільність, але ці гранти зберігаються за кожним 

учасником до кінця проєкту. Як тільки ситуація покращиться, ЧНУ буде радо 

приймати наших іспанських колег, які приїдуть на стажування в ННІ 

https://dzvin.media/news/vypusknyk-cherkaskogo-vyshu-uspishno-navchayetsya-v-illinojskomu-universyteti/
https://dzvin.media/news/vypusknyk-cherkaskogo-vyshu-uspishno-navchayetsya-v-illinojskomu-universyteti/
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іноземних мов. Приємно відзначити, що іспанські наукові обрали саме наш 

заклад для стажування серед 6 українських ЗВО-партнерів. 
–  Чергова перемога у конкурсі з міжнародної академічної мобільності 

Erasmus + – це значне досягнення, яке дає ще більше можливостей для наших 

студентів та викладачів, – наголосив ректор ЧНУ, Олександр Черевко. – ЧНУ 

вже став невіддільною частиною великої родини Erasmus, адже проєкт із 

університетом Вальядоліда став четвертим діючим проєктом у рамках 

програми Erasmus +. Ми вітаємо колектив навчально-наукового центру 

зовнішніх та міжнародних зв'язків і координаторку проєкту Наталію Сливку 

з цим досягненням! 
 
 

67. Український інститут політики підписав угоду про співпрацю з 

черкаським вишем [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://dzvin.media/news/ukrayinskyj-instytut-polityky-pidpysav-ugodu-
pro-spivpraczyu-z-cherkaskym-vyshem/. – Назва з екрану. – 10.12.2020. 
 

Український інститут політики і Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького підписали Угоду про співпрацю з метою 

розвитку партнерських зв’язків в області вдосконалення наукових програм і 

організації освітнього процесу. 
Для створення і реалізація стратегічних проєктів й освітніх програм у 

сфері вищої освіти, сторони запланували здійснювати обмін інформацією, 

організовувати спільні зустрічі та заходи. 
У межах Угоди вже 1-2 грудня 2020 року експерти УИП Руслан 

Бортник та Руслан Бізяєв взяли участь в онлайн-конференції на тему: 

«Конфлікти на пострадянському просторі: динаміка, рішення, перспективи». 

Представницький захід зібрав понад 100 вчених з усіх куточків України та 

інших країн. 
 
 

68. «Здай плазму – допоможи діткам в онкоцентрі»: студенти ЧНУ 

організували благодійний марафон [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: http://vycherpno.ck.ua/do-dnya-svyatogo-mikolaya-
studenti-chnu-organizuvali-blagodijnij-marafon-foto/. – Назва з екрану. – 
15.12.2020. 

Черкаські студенти здали кров, щоб купити іграшки для 

онкохворих дітей [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://zmi.ck.ua/sotsium/cherkask-studenti-zdali-krov-schob-kupiti-
grashki-dlya-onkohvorih-dtey-foto.html. – Назва з екрану. – 15. 2.2020. 
 

Благодійний марафон до Дня Святого Миколая «Здай плазму – 
допоможи діткам в онкоцентрі!» розпочався сьогодні, 15 грудня, 

https://dzvin.media/news/ukrayinskyj-instytut-polityky-pidpysav-ugodu-pro-spivpraczyu-z-cherkaskym-vyshem/
https://dzvin.media/news/ukrayinskyj-instytut-polityky-pidpysav-ugodu-pro-spivpraczyu-z-cherkaskym-vyshem/
http://vycherpno.ck.ua/do-dnya-svyatogo-mikolaya-studenti-chnu-organizuvali-blagodijnij-marafon-foto/
http://vycherpno.ck.ua/do-dnya-svyatogo-mikolaya-studenti-chnu-organizuvali-blagodijnij-marafon-foto/
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у Черкаському обласному центрі служби крові. Організаторами заходу стали 

студенти Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. 
Участь у акції взяли більше десяти студентів. Свої компенсації 

благодійники витратять на іграшки для пацієнтів дитячого відділення 

Черкаського обласного онкодиспансеру. 
– Студенти до нас звернулись з ініціативою провести таку акцію і ми, 

звичайно ж, підтримали! Кожний студент за донацію плазми отримає близько 

трьохсот гривень, — зазначив директор Черкаського центру служби крові 

Ярослав Березань. 
 
 

69. «ХІ Богданівські читання» пройшли у ЧНУ [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://procherk.info/news/7-
cherkassy/88196-hi-bogdanivski-chitannja-projshli-u-chnu-video. – Назва з 

екрану. – 18.12.2020. 
 

Всеукраїнська наукова конференція «ХІ Богданівські читання» з нагоди 

425-річчя від дня народження гетьмана Богдана Хмельницького та 100-річчя 

Черкаського національного університету відбулася на онлайн-платформі 

«Google Meet» 10 грудня. 
Захід відбувся за ініціативи кафедри історії України ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького. Модерував його завідувач кафедри Віталій Масненко. 
– Сьогодні надзвичайно актуальним є осмислення минувшини. 

Розуміння її є дороговказом при будуванні майбутнього. Ми — сучасники 

української державності, які зберігають традиції й водночас розробляють 

моделі перспективного розвитку. А це можливо зробити під час обговорення, 

діалогу. Тому бажаю плідної дискусії, ‒ наголосив на важливості заходу 
проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності ЧНУ Сергій 

Корновенко. 
– Богданівські читання, де ми згадуємо історію українства, вже стали 

традиційними в нашому університеті. Такі заходи корисні і для студентів, і 

для викладачів, адже дають поштовх для наукового розвитку, ‒ відзначила 

директорка інституту Наталія Земзюліна. 
На пленарному засіданні «Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького: з іменем великого гетьмана до сторічного ювілею» 

виступили науковці з доповідями. Про козацьку революцію на тлі історії 

раннього модерну розповів Дмитро Вирський, провідний науковий 

співробітник Інституту історії України Національної академії наук. 
Із доповіддю на тему «Дипломатія Богдана Хмельницького» виступив 

Анатолій Чабан, професор кафедри археології та спеціальних галузей 

історичної науки. 
Про конструювання образу Богдана Хмельницького в наративних 

текстах Гетьманщини розповів Андрій Бовгиря, старший науковий 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/88196-hi-bogdanivski-chitannja-projshli-u-chnu-video
https://procherk.info/news/7-cherkassy/88196-hi-bogdanivski-chitannja-projshli-u-chnu-video
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співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН 

України. 
З історії ранніх гетьманів навів факти Юрій Присяжнюк, професор 

кафедри історії України. Він розповів про рід Ружинських. 
Доповів на тему «Період Руїни в оцінках сучасної української 

історіографії» Юрій Степанчук, професор кафедри історії та культури 

України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. 
Про концепцію «Демократичної, селянсько-міщансько-козацької 

революції 1648‒1649 років» академіка Михайла Покровського розповів Ігор 

Фареній, професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної 

науки. 
Історію становлення та розвитку ЧНУ в експозиціях музею 

навчального закладу переповіла Лариса Синявська, професорка кафедри 

історії України, директорка Музею історії ЧНУ. 
Також під час «Богданівських читань» можна було відвідати шість 

секційних засідань, присвячених темам: «Гетьман Богдан Хмельницький і 

козацька доба: історія й історіографія», «Методологія, історіографія, 

джерелознавство та спеціальні галузі історичної науки», «Археологія, 

етнологія, краєзнавство», «Історія України», «Всесвітня історія. Міжнародні 

відносини», «Політика пам’яті та історична свідомість на окупованих Росією 

територіях України». 
 
 

70. Студенти ЧНУ вкотре допомагають онкохворим дітям 

напередодні свят [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/348249-studenty-chnu-vkotre-dopomagayut-
onkohvorym-dityam-naperedodni-svyat.html. – Назва з екрану. – 18.12.2020. 

 
Студентська рада Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького провела щорічний благодійний марафон напередодні 

Дня Святого Миколая. Нещодавно студенти та викладачі здали кров та 

плазму, а отримані кошти спрямували на надання фінансової допомоги 

онкохворому Андрію Нагорному. За словами психолога Черкаського 

обласного онкологічного диспансеру Надії Азаматової, хлопець перебуває на 

лікуванні в закладі понад рік. 
– Фахівці діагностували в Андрія т-лімфобластну лімфому. На 

превеликий жаль, його мати померла, а батько – тяжкохворий. Андрій 

небагатослівний, але досить самостійний і у відділенні допомагає іншим 

батькам з дітьми. Лікарі завжди позитивно відгукуються про хлопця, – 
зазначила Азаматова. Як зазначила голова студради ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького Мар’яна Кусяка, спільними зусиллями охочі зібрали 

15 тисяч гривень. 
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71. Черкаські студенти працювали з волонтером Корпусу Миру 

США [Електронний  ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://procherk.info/news/7-cherkassy/88197-cherkaski-studenti-pratsjuvali-z-
volonterom-korpusu-miru-ssha. – Назва з екрану. – 19.12.2020. 
 

Упродовж навчального семестру студенти 4-го курсу Навчально-
наукового інституту іноземних мов ЧНУ ім. Богдана Хмельницького могли 

попрацювати із волонтером Корпусу Миру США в Україні Деном 

Хоулдером. 
Ден Хоулдер разом з викладачами Ларисою Пашіс та Оксаною 

Заїковською викладає в ННІ практику англійської мови. 
На заняттях студенти обговорювали теми, які вивчаються у межах 

курсу, роблячи особливий акцент на специфіку вищої освіти в США, 

особливостях судової системи в США, а також ролі американських та 

європейських письменників у розвитку суспільства. Студенти з ентузіазмом 

виконували завдання, запропоновані Деном Хоулдером, жваво обговорювали 

питання, винесені на дискусію, порівнювали системи освіти й судів США з 

українськими, розвивали навички непідготованого мовлення англійською 

мовою. 
Викладачі кафедри практики англійської мови щиро дякують Денові 

Хоулдеру за згоду продовжити працювати зі студентами дистанційно та за 

цікаві заняття, які поглиблюють розуміння американської культури. 
 
 

72. ЧНУ – 9-ий у рейтингу QS University Ranking for EECA 2021 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 
https://procherk.info/news/7-cherkassy/88198-chnu--9-ij-u-rejtingu-qs-university-
ranking-for-eeca-2021. – Назва з екрану. – 20.12.2020. 
 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

вже втретє поспіль увійшов до рейтингу QS University Ranking for EECA 

2021 року разом із 25-ма українськими закладами вищої освіти. 
Університет посідає 9 місце серед ЗВО України і 203 – серед 

400 університетів країн Східної Європи і Центральної Азії. У той час, як 

торік ЧНУ зайняв 216 місце. 
QS World University Rankings — глобальне дослідження і 

супроводжуючий його рейтинг найкращих закладів вищої освіти світового 

значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти і науки. Розрахований 

за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds 

(QS). 
Він розглядається як один із найбільш актуальних університетських 

рейтингів у світі, поряд з Академічним рейтингом університетів світу і Times 

Higher Education World University Rankings. 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/88197-cherkaski-studenti-pratsjuvali-z-volonterom-korpusu-miru-ssha
https://procherk.info/news/7-cherkassy/88197-cherkaski-studenti-pratsjuvali-z-volonterom-korpusu-miru-ssha
https://procherk.info/news/7-cherkassy/88198-chnu--9-ij-u-rejtingu-qs-university-ranking-for-eeca-2021
https://procherk.info/news/7-cherkassy/88198-chnu--9-ij-u-rejtingu-qs-university-ranking-for-eeca-2021
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– Злагоджена робота всього колективу упродовж 5 років дає свої 

результати –ЧНУ вже втретє поспіль увійшов до рейтингу QS University 

Ranking for EECA 2021 року! – коментує ректор ЧНУ Олександр Черевко. – 
Ми стали дев’ятими серед 25-ти ЗВО України у рейтингу Східної Європи і 

Центральної Азії за версією Quacquarelli Symonds (QS) – глобального 

аналітичного агентства в галузі вищої освіти. Quacquarelli Symonds (QS) вже 

15 років укладає один із найбільш авторитетних міжнародних рейтингів 
закладів вищої освіти. Дякую за працю усьому професорсько-викладацькому 

колективу. А це 77 докторів наук, професорів, 324 кандидати наук, доценти. 

Праці наших науковців цитовані в міжнародних наукометричних базах 

Scopus, Web of Sciense та Google Scholar. 
Високим результатом університет завдячує також науковим школам, 

які очолюють професори Борис Мінаєв, Андрій Гусак, Світлана 

Жаботинська, Тамара Яценко, Володимир Лизогуб, Ніна Тарасенкова та інші. 
 
 

73. Науковці виступають за розкопки в Іллінській церкві, де 

імовірно похований Хмельницький. Заповідник – проти [Електронний 

ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://dzvin.media/news/ 
naukovczi-vystupayut-za-rozkopky-v-illinskij-czerkvi-de-imovirno-pohovanyj-
hmelnyczkyj-zapovidnyk-proty/. – Назва з екрану. – 28.12.2020. 

Науковці впевнені, що Богдан Хмельницький похований в 

Іллінській церкві [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://provce.ck.ua/naukovtsi-vpevneni-shcho-bohdan-khmelnytskyy-
pokhovanyy-v-illinskiy-tserkvi/. – Назва з екрану. – 29.12.2020. 
 

Дати дозвіл на проведення археологічних розкопок в Іллінській церкві 

села Суботів на Чигиринщині закликають представники інтелігенції, 

об’єднані в громадську організацію «Український пантеон». Спираючись на 

дослідження істориків та геофізиків, вони сподіваються відшукати могилу 

засновника української державності Богдана Хмельницького. 
Про це йшлося під час пресконференції представника проєкту 

«Український пантеон», доктора історичних наук, провідного наукового 

співробітника Інституту історії України НАНУ Тараса Чухліба та кандидата 

геологічних наук, співробітниці Київського національного університету ім. 

Т.Шевченка Ксенії Бондар. 
У прес-конференції взяли участь науковці з Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького – доктори історичних наук Віталій 

Масненко і Анатолій Морозов. 
 
 
 
 
 

https://provce.ck.ua/naukovtsi-vpevneni-shcho-bohdan-khmelnytskyy-pokhovanyy-v-illinskiy-tserkvi/
https://provce.ck.ua/naukovtsi-vpevneni-shcho-bohdan-khmelnytskyy-pokhovanyy-v-illinskiy-tserkvi/
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НАУКОВІ ФОРУМИ НА БАЗІ ЧНУ ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
 
 

Навчально-науковий  інститут  педагогічної  освіти,  
соціальної  роботи  і  мистецтва. 

 
 

1. Міжнародна конференція «Модернізація вищої професійної 

освіти в інформаційному суспільстві», на базі Варненського університету 

менеджменту (Варна – Добрич – Альбена), 7–12 вересня. 
 

2. Міжнародна конференця «Сучасні тенденції в розвитку 

педагогіки, психології та соціальної роботи», 26 листопада. 
 

3. Всеукраїнська конференція «Сучасне дошкілля в умовах 

інформаційно- комунікаційного простору», 8 жовтня. 
 

4. Всеукраїнська конференція «Менеджмент знань як інноваційна 

стратегія управління і прогнозування розвитку освіти у класичному 

університеті», 19–20 листопада. 
 

5. Всеукраїнська конференція «Соціальна робота і сучасність: 
теорія та практика формування мирного середовища», 25 листопада. 
 

6. Всеукраїнська конференція «Розвиток соціальної сфери 

територіальних громад в умовах децентралізації», 22 грудня. 
 
 
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин історії та    

філософії 
 
 

1. Всеукраїнська конференція «Конфлікти на пострадянському 

просторі: вирішення, перспективи, динаміка», 1‒2 грудня. 
 

2. Всеукраїнська конференція «IX Богданівські читання», 10 грудня. 
 

3. Всеукраїнська конференція «Україна у міжнародних відносинах 

на сучасному етапі», 21 грудня. 
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Навчально-науковий інститут економіки і права 
 

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Туризм і 

гостинність: стан, проблеми, перспективи», 21 жовтня. 
 
 
 

Навчально-науковий інститут української філології  
та соціальних комунікацій 

 
Міжнародна конференція «Лінгвалізація світу», 8‒9 жовтня. 

 
 
 

Навчально-науковий інститут іноземних мов. 
 

Міжнародна конференція « Проблеми мовної особистості: лінгвістика і 

лінгводидактика», м. Черкаси – м. Київ, 26–27 листопада. 
 
 
 

Навчально-науковий центр « Медичний інститут» 
 
Всеукраїнська конференція «Педагогіка партнерства: стан, проблеми, 

перспективи», м. Житомир, 28 жовтня. 
 

 
Студентські наукові заходи 

 
 

1. Студентська науково-практична конференція «Біологічні та 

соціальні чинники особливостей поведінки та психіки студентської молоді» 
(Психологічний факультет), 26 листопада. 

 
2. II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конфернція 

молодих вчених «Фізична культура, спорт та здоров’я різних груп 

населення» (ННІ фізичної культури,спорту і здоров’я), 15–16 грудня. 

 
 
 
 
 
 



 
71 

 

Іменний покажчик 
 

AngnieszkaM. Markowska  21 

JoannaKrzywda  21 

Авер’янова К.  20 

Азаматова Н.  66 

Айвазовська О.  7 

Андрусяк В.  11 

Андрусяк Н.  11 

Андрющенко Я.  8 

Артеменко Б.  50 

Афонін В.  28 

Барвінок Г.  16 

Бариш І.  63 

Баришніков Г.  55 

Бездітний І.  31 

Безшийко Т.  36 

Бережна Д.  37, 51 

Бережна Т.  21 

Березань Я.  65 

Бівзюк В.  63 

Білоус А.  20 

Більда А.  48 

Бізяєв Р.  64 

Блажієвська Ю.  16 

Бовгиря А.  65 

Боєчко В.  5 

Боєчко Ф.  47 

Бойко В.  11 

Бойко Т.  4 

Боковня М.  24 

Бондар К.  68 

Бондаренко А.  28 

Бондаренко Т.  32 

Бондарь І.  28 

Бортник Р.  64 

Вакуленко М.  5 

Вареник В.  11 

Васильєва Є.  61 

Васильченко Є.  28 

Вахній В.  5 

Величко К.  41 

Вербівська К.  47 

Віргуш Н.  17 

Вирський Д.  65 

Вовк В.  20 

Возніцький Є.  54 

Волошин В.  59 



 
72 

 

Воронов С.  5 

Гаврилюк Г.  48, 55 

Гаврилюк М.  7, 11, 22, 52 

Галаган Р.  21 

Галієва О.  47 

Голик І.  20 

Голиш Г.  4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 

Гончар О.  62 

Гориня М.  54 

Грекало Д.  61 

Гринько Т.  50 

Губар С.  5 

Гусак А.  68 

Двойнос П.  28 

Демчук С.  7 

Десятов Т.  11, 13 

Дзаганія І.  61 

Єрещенко А.  26, 39 

Жаботинська С.  68 

Заєць І.  6 

Заїковська О.  67 

Земзюліна Н.  11, 65 

Злобинець М.  12 

Зозуляк А.  41 

Іваненко В.  39 

Іщенко Ю.  28 

Калиновська Т  12, 17. 

Каліман С.  50 

Карманнік Р.  40 

Касьян Т.  47 

Кирей Р.  17 

Кирилін О.  39 

Кіпіані В.  52, 53 

Коваленко М.  38 

Кованда А.  7 

Козоріз В.  25 

Колісник І.  28 

Комишан О.  20 

Корнєєва Є.  50 

Корнієнко Д.  41, 57 

Корновенко С.  41, 65 

Король Я.  21 

Корсун І.  58 

Костогриз О.  11 

Кофан М.  57 

Кошіль К.  50 

Кравченко С.  28 

Крючков В.  11 

Куліш Д.  16 



 
73 

 

Кусяка М.  51, 68 

Куштан Д.  32 

Лавріненко І.  11 

Левкович М.  62 

Лєпьошкін А.  20 

Лизогуб В.  68 

Лисун Д.  6, 17 

Литвин В.  37 

Лобан С.  24 

Лупиніс А.  5 

Лут О.  21 

Луценко В.  53 

Ляпун В.  50 

Ляшенко Ю.  11 

Майборода Л.  5 

Масляков В.  36 

Масненко В.  12, 65, 68 

Матяш І.  61 

Медведчук В.  53 

Мейнартас А.  61 

Мінаєв Б.  37, 55, 68 

Мсовчан В.  31 

Мойсієнко В.  7, 14, 27, 35 

Мойсієнко О.  20 

Морозов А.  68 

Музиченко А.  20 

Мурашко М.  9 

Нагорний А.  66 

Нагорняк С.  5 

Наумейко Леся  50 

Наумейко Лілія  50 

Недосєко Н.  47 

Нечипоренко Д.36, 39, 41, 59 

Нечипоренко Л.  11, 36, 47 

Нікітенко Л.  8 

Нікіфорова Н.  28 

Новаковський В.  52 

Новіков А.  19 

Новіцька С.  38 

Олексенко В.  28, 47 

Онищенко Б.  11, 60 

Пархоменко Р.39 

Патон Б.  23 

Пахаренко В.  5 

Пашіс Л.  67 

Петрович В.  33 

Повстенко О.  62 

Погрібний І.  11 

Поліханенко І.  59 

Поліщук В.  10, 25, 47 



 
74 

 

Поліщук О.  39 

Попова К.  21 

Полудень Л.  47 

Пономаренко М.  12 

Попович П.  16 

Присяжнюк Л.  4 

Присяжнюк Ю.  4, 5, 66 

Пустовалов В.  50 

Рєпін І.  9 

Решетило О.  5 

Рибарук К.  52 

Рижий Д.  50 

Роженкова Д.  20 

Роговська Т.  4 

Руденко С.  11 

Рудик С.  8 

Савенко Ю.  16 

Семенченко В.  25 

Серьоженкова А.  20 

Силка О.  12 

Синявська Л.  12, 66 

Синьоок Г.  47 

Сікало  Є.  38 

Сінусік В.  57 

Скродзький П.  54 

Сливка Н.  63 

Смалиус Л.  14 

Соколан Н.  6 

Соколенко Д.  47 

Соколовська Л.  17 

Солдатенко Ю.  50 

Солощенко П.  28 

Спрягайло О.  12 

Стадник  В.  6 

Степанчук Ю.  66 

Стеценко А.  11 

Стратілатов К.  5 

Страшевич В.  12, 16 

Стус В. 53 

Суржиков І.  28 

Танчин С.  5 

Тараненко Л.  5 

Тарасенкова Н.  68 

Теліженко М.  11 

Терещенко Т.  61 

Тертична Ю.  48 

Тимченко А.  14 

Ткачук В.  57 

Тронько П.  12 

Туз Л.  11 



 
75 

 

Уваров Л.  5 

Усов Ю.  4 

Фареній І.  66 

Фізер І.  11 

Фіть Л.  20 

Хименко А.  5 

Хіміч А.  40 

Хоменська І.  61 

Хоулдер Д.  67 

Христич К.  50 

Царан Р.  52 

Цьовок Д.  40 

Чабан А.  52, 65 

Чабаненко Ю.  12 

Чепка О.  8 

Черевко О.  8, 10, 15, 19, 22, 27, 28, 
33, 39, 40, 43, 46, 47, 49, 55, 64, 68 

Черненко В.  54 

Чорновіл В.  5 

Чухліб Т.  68 

Шафорост Ю.  21 

Швидка Л.  11 

Шелухін  А.  15 

Шелухін С.  15 

Шерстов В.  51 

Шкарлет С.  25 

Шульга І.  19, 50 

Юрін О.  47 

Юхно Б.  62 

Ющенко В.  30, 41, 45 

Яценко Т.  23, 68.



 
76 

 

Список умовних скорочень 
 
 
PR                               Паблік рілейшнз 
АТО                            Антитерористична операція 
ВУЗ                             Вищий учбовий заклад 
ДП                               дочірне підприємство 
ДЮСШ                       Дитячо-юнацька спортивна школа 
електрон.                     електронні 
ЄДЕБО                        Єдина державна електронна база 
ЄФВВ                          Єдине фахове вступне випробування 
ЗВО                             Заклад вищої освіти 
ЗНО                             Зовнішнє незалежне оцінювання 
ім.                                 імені  
КМУ                            Кабінет Міністрів України 
ННІ                              Навчально-науковий інститут 
НОК                             Національний олімпійський комітет 
НСЖУ Національна спілка журналістів України 
НСКУ Національна спілка краєзнавців України 
ОC                                освітній ступінь 
ОДА                             Обласна державна адміністрація 
ООН                             Організація об’єднаних націй 
ОРДЛО                         окуповані Росією Донецька і Луганська області 
ПЗСО                            повна загальна середня освіта 
с.                                    село 
С.                                   сторінка 
СРСР                             Союз Радянських Соціалістичних Республік 
США                             Сполучені Штати Америки. 
т.в.о.                              тимчасово виконуючий обов’язки 
 
текст.                             текстові 
ТОВ                              Товариство з обмеженою відповідальністю. 
УРСР                            Українська Радянська   Соціалістична республіка 
УСПП                           Український союз промисловців і підприємців 
ФОТІУС                        Факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних  
                                      та управляючих систем 
ЦСР                              Цілі сталого розвитку 
ЧОДА                           Черкаська обласна державна адміністрація 
ЧДТУ                            Черкаський державний технологічний університет 
ЧНУ                              Черкаський національний університет 
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