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ПЕРЕДМОВА 
 

Наукова бібліотека пропонує читачам чергове число прес-

моніторингового збірника «Відгомін: імідж Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького в інформаційному просторі». 

Його мета полягає в оперативному інформуванні співробітників та 

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

сприяють утвердженню належного реноме нашої alma mater в освітній 

спільноті. Подана у запропонованому збірнику інформація згрупована за 

хронологічно-галузевим принципом і охоплює період від січня до червня 

2022 р. 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 в 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:  https://cutt.ly/mkWGcvB      або 

https://biblioteka.cdu.edu.ua/index.php/vydavnycha-diialnist-

biblioteky/informatsiini-biuleteni.html  

Традиційно-паперова версія має украй обмежений наклад і 

підготовлена на базі власних видавничих ресурсів книгозбірні. 

Ми усвідомлюємо, що подана в цьому виданні інформація носить 

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

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

конструктивну критику, ділові пропозиції, які ми максимально врахуємо в 

підготовці наступних чисел збірника. 

Г. М. Голиш 

https://cutt.ly/mkWGcvB
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НА ШПАЛЬТАХ МАСОВОЇ ПЕРІОДИКИ 

 

1. Соколовська Л. Як організувати національний парк «Холодний Яр», 

вирішуватимуть місцеві жителі / Л. Соколовська // Черкаський край. – 2022. – 

12 січня. – С. 3. 

 

Кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біології, екології 

та агротехнологій Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Олександр Спрягайло повідомив про підписання 

Президентом України наказу про створення національного природнього 

парку «Холодний Яр». Бо Холодний Яр – це національний символ. Колись – 

центр гайдамаччини, а ще не так давно – Холодноярська республіка. Це 

територія споконвічної героїки і місце сучасних зборів та змагань 

національно-патріотичного спрямування. Тут десятки пам’ятних знаків, 

присвячених визвольним подіям кількох століть. А загалом – близько півтори 

сотні унікальних історичних, археологічних, культурних, природних 

об’єктів. На цих землях знайдено залишки всіх археологічних культур і 

древніх городищ. Тут ростуть реліктові, старі дубові ліси, а в них – багато 

рослин з Червоної та Зеленої книг України. Територія парку входить до 

Смарагдової мережі Європи. 

Олександр Васильович розповів про те, чого очікувати від нового 

статусу Холодного Яру та чим відрізняється національний парк від 

заповідника, що зміниться з новим статусом для місцевих жителів, чи будуть 

служби нацпарку встановлювати спеціальні знаки на межах заповідної зони. 

Слід пам’ятати, що від адміністрації парку залежатиме розширення 

можливостей Холодного Яру як туристичного об’єкта і збереження 

природного комплексу. 

 

 

2. Віргуш Н. Василь Симоненко – народний поет України / Н. Віргуш // 

Черкаський край. – 2022. – 19 січня. – С. 3. 

 

У статті йде мова про те, що 12 січня в Черкасах відбувся літературно-

мистецький вечір з нагоди 87-ої річниці з дня народження видатного поета 

України, журналіста Василя Симоненка, на якому перший заступник голови 

обласної ради Роман Сущенко та заступник голови облдержадміністрації 

Роман Карманнік вручили нагороди лауреатам Всеукраїнської літературної 

премії ім. Василя Симоненка 2021 року. Головою конкурсної комісії був 

доктор філологічних наук, професор ЧНУ Володимир Поліщук. 

[На фото – В. Поліщук та лауреати Симоненківської премії]. 
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3. Присяжнюк Ю. Соборність як основа духовної та національної 

єдності / Ю. Присяжнюк // Черкаський край. – 2022. – 19 січня. – С. 4. 

 

Матеріал присвячено Дню Соборності України. Автор статті, професор 

ЧНУ Юрій Присяжнюк, розповів про те, що Соборність – це єдність людини 

й суспільства, відповідальність усіх за всіх, що в ідеалі потребує особистого 

духовного вдосконалення та загального національного ствердження. Юрій 

Петрович наголосив на тому, що соборність як стан масової налаштованості 

та алгоритм діяльності кожної людини, може мати як простий вимір, так і 

містити набагато складнішу, так би мовити, «вищу» наповненість. Лише тоді 

соборність буде відображати духовні цінності, сакральну самодостатність, 

національну ідентичність, які єдині спроможні служити опорою українській 

перспективі. 

[На фото – Ю. Присяжнюк]. 

 

 

4. Голиш Г. Деньги вже мають власну символіку / Г. Голиш // 

Черкаський край. – 2022. – 26 січня. – С. 16. 

 

Директор наукової бібліотеки ЧНУ Григорій Голиш у своїй статті 

інформує про те, що село Деньги, що на Золотоніщині, має власну символіку: 

герб, прапор і гімн. Герб Деньгів містить усі елементи, передбачені 

теоретичною і практичною геральдикою, та відображає унікальність цього 

лівобережного села. Прапор зеленого кольору, на якому розташована 

композиція малого герба села. Гімн, який віднині супроводжуватиме всі 

сільські свята, створили митці з села Благодатне. 

[На фото – Герб с. Деньги]. 

 

 

5. Зараз важливим є навик витримувати свої переживання в 

умовах невизначеності, – психологиня // Вечірні Черкаси. – 2022. – 

2 лютого. – С. 5. 

 

У статті викладено результати інтерв’ю редакції газети. Відомий 

психолог, доктор психологічних наук, доцент Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького Інна Лук’янець поділилая своїми 

думками.  

За словами Інни Володимирівни сьогоднішній час не можна назвати 

спокійним. І у порівнянні минулорічні істерики з-приводу коронавірусу 

сприймаються геть спокійно. Та сьогодні люди обговорюють вже набагато 

серйозніше вміст тривожного чемоданчика, панічні настрої, тривогу. 

Психолог наголосила на тому, що зараз важливим є навик витримувати свої 

переживання в умовах невизначеності. 

[На фото – І. Лук’янець]. 
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6. Калиновська Т. Юна черкащанка досліджує покоління 1980-х / 

Т. Калиновська // Черкаський край. – 2022. – 2 лютого. – С. 7. 

 

У статті йдеться про те, що учениця 9-А класу Черкаської міської 

гімназії №31 Вероніка Дмитрик перемогла у відбірному міському етапі 

конкурсу Малої академії наук України (секція історія України). Цим успіхом 

юна дослідниця завдячує науковому керівнику Юрію Присяжнюку – учителю 

історії цієї гімназії, професору Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького, доктору історичних наук. Тема наукового пошуку 

«Покоління українців 1980-х років: час і люди». У редакції газети 

«Черкаський край» конкурсантка та її наставник поділилися деталями своєї 

співпраці. Вероніка та Юрій Петрович розповіли, про що дізналися з 

проведеного опитування, чому обрали саме 1980-ті роки, та як впоралася 

Вероніка з науковим завданням. 

[На фото – В. Дмитрик]. 

 

 

7. Присяжнюк Ю. Небесна сотня: подвиг / Ю. Присяжнюк // 

Черкаський край. – 2022. – 16 лютого – С. 6 

 

У статті йдеться про те, що до До дня Героїв Небесної Сотні професор 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Юрій 

Присяжнюк розповів про події тих днів. Зазначив, що своїм свідомим 

вибором, громадянською позицією та конкретними діями Герої Небесної 

Сотні засвідчили: український народ лише тоді може сподіватися на гідне 

життя, коли в переломні моменти історії його кращі сини спроможні 

виявляти козацький дух дідів-прадідів, у помислах та вчинках сягати 

духовних і національних вершин свого буття. Розповів про національну 

гордість українців, Євромайдан та про Революцію Гідності. 

 

 

8. Черевко О. «Єдність – найкращий внесок кожного у загальну 

оборону країни» / О. Черевко // Новий дзвін. – 2022. – 17 лютого. – С. 1, 6. 

 

У статті викладено результати інтерв’ю з ректором Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького Олександром 

Черевком. Було обговорено низку важливих для університету й для країни 

питань.  

Очільник Черкаського університету розповів про те, як навчальний 

заклад долучається до формування територіальної оборони Черкащини та які 

основні завдання стоять перед населенням у час можливої російської агресії, 

про проведення серед персоналу та студентів навчання та теоретичної 

підготовки на випадок російського вторгнення, про важливість належного 

фінансування територіальної оборони, формування переможного духу 
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населення України, та на чому варто сконцентрувати увагу українській владі 

і всім громадянам. Олександр Володимирович наголосив на тому, що 

сьогодні в держави є три головні питання – це наша безпека, стабільність і 

збереження української демократії, наших із вами свобод. 

[На фото – О. Черевко]. 

 

 

9. Голиш Г. Духовне воскресіння автора дивокниг / Г. Голиш // 

Черкаський край. – 2022. – 23 лютого. – С. 5. 

 

Автор статті повідомляє про те, що книгозбірні Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького було подаровано 

трикнижжя творів відомого золотоніського письменника Івана Семеновича 

Дробного – випускника ЧНУ, почесного громадянинна м. Золотоноша, члена 

Національної спілки письменників України. 

Це досить об’ємне трикнижжя об’єднане спільною назвою «Автор 

дивокниг» (саме так свого часу характеризував Івана Дробного відомий 

черкаський поет Григорій Білоус). У першій книзі вміщено неопубліковані 

поезії та переклади Івана Семеновича, друга знайомить читача з його 

публіцистикою та окремими літературознавчими і краєзнавчими 

дослідженнями, а третя – репрезентує цього майстра слова, як талановитого 

поета-пісняра. 
На жаль, Іван Семенович уже пішов у засвіти... Він залишив по собі не 

лише солідну друковану спадщину, а й чимало рукописних творів, які не 

вдалося видати за життя Майстра. 

 [На фото – І. Дробний]. 

 

 

10. Голиш Г. Повелителька пісні й бандури / Г. Голиш // Черкаський 

край. – 2022. – 30 березня. – С. 6. 

 

Об’ємна стаття видання присвячена Лідії Іванівні Зайнчківській, 

Народній артистці України. Лідія Іванівна бандуристка-вокалістка, володарка 

драматичного сопрано. Нині є заступницею начальника відділу роботи з 

мистецьких питань та художня керівниця вокального ансамблю «Мелодія» 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Співати Ліда почала мало чи не раніше, ніж говорити, адже зростала у 

співочій родині. Гарний голос мав тато Іван Опанасович Олійник, а бабуся 

Марія Федотівна, змалку долучила онуку до народної пісні. 
Поряд із успішним навчанням у школі, Ліда впродовж шести років 

залюбки відвідувала заняття місцевого філіалу музичної школи по класу 

бандури. Тому, отримавши свідоцтво про неповну середню освіту з 

відзнакою, вона вступила до Черкаського музичного училища. Після 

закінчення музучилища, Лідія відразу подала документи до знаменитої 
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Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського і в числі п’яти 

найталановитіших була зарахована на оркестровий факультет. 

Після закінчення консерваторії півроку працювала в Черкаській 

філармонії артисткою – бандуристкою оркестрової групи, а потім стала 

солісткою ансамблю народної пісні «Росава». Проте вона мріяла самостійно 

виступати у складі тріо «Вербена», засноване під час навчання у 

консерваторії. 

Уже в перші роки своєї діяльності «Вербена» була дуже популярною. 

Тріо вирізнялося різноманітністю репертуару й прихильністю до модернізації 

традиційного бандурного мистецтва, і неповторною манерою виконання. 

Як лідерка зіркового колективу, Лідія Зайнчківська не обмежувалася 

лише сценічною діяльністю. Вона випустила два нотних збірника для 

бандуристів-виконавців із власним аранжуванням («Пісенний дивосвіт» і 

«Літо зоряне»), а також два компакт-диски тріо «Вербена» («Біла казка» і 

«Зачарована душа»). 

Кожен день  знаменитої артистки наповнений добротворчими 

справами. Вона від 2018 року є незмінною директоркою Всеукраїнського 

мистецького фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості «Козацький 

шлях. UA», у 2019 започаткувала мистецькі проєкти для дітей з особливими 

освітніми потребами («Я бачу музику» та «Музика, що зцілює душу»), стала 

засновницею та головою оргкомітету міжнародного конкурсу скрипалів імені 

Мирона Полякіна. А ще Лідія Іванівна входить до складу Президії 

Національної всеукраїнської музичної спілки. І це далеко не повний перелік 

усіх її проєктів і громадських навантажень. 
[На фото – Л. Зайнчківська]. 

 

 

11. Студенти й викладачі ЧНУ підтримують тварин // Сім днів. – 

2022. – 30 березня. – С. 5. 

 

У статті розповідається про те, що студенти та викладачі Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького провели 

благодійну акцію для підтримки притулків для тварин. Спільними зусиллями 

громаді університету вдалося зібрати майже 14 тисяч гривень. 

За участю студентської ради та викладачів ННІ педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва на 8500 гривень було придбано близько 100 кг. 

корму аптечні флакони з ліками та зібрано 20 метрів ганчірної тканини на 

потреби мешканців притулку та передано Черкаському міському товариству 

захисту тварин «Друг». Решту коштів студентською радою університету було 

передано в благодійний фонд «Доброкіт». 

[На фото – студенти ЧНУ]. 
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12. Клименко-Синьоок Г. Черкаське літературне краєзнавство: від 

локального до світового рецензія / Г. Клименко-Синьоок // Українська 

літературна газета. – 2022. – Квітень. – С. 2. 

 

У редакційному матеріалі зроблено огляд про рецензований перший 

том літературної енциклопедії Черкащини, котрий є результатом багаторічної 

діяльності професора Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Володимира Поліщука. 

При укладанні енциклопедії автор керувався 16-ма критеріями. По-

перше, враховано дату заснування області (1954) – саме вона слугувала 

точкою старту для відбору персоналій (письменників, перекладачів, 

літературознавців, фольклористів, культурних діячів та ін.). По-друге, взято 

до уваги генетичний чинник («коріння» з Черкащини). По-третє, пан 

Володимир охоплює імена митців, особистостей, дотичних до письменства, 

ширше – культури, які раніше чи пізніше завітали на Черкащину: мовиться як 

про українських, так і зарубіжних. Закордонний аспект розширено за рахунок 

перекладацтва, внесок у який здійснювали і продовжують здійснювати 

вихідці з Черкащини. Представлено і зворотний «бік медалі»: йдеться про 

зарубіжних перекладачів, котрі інтерпретували твори уродженців регіону. 

Безсумнівно, потужно в енциклопедичному форматі презентована 

шевченкіана в різних її аспектах. Фольклорний і фольклористичний виміри 

так само є виразними: зосібна виокремлені пісні, які за змістом чи місцем 

з’яви причетні до Черкащини, пояснені жанри, витлумачені ключові поняття, 

згадані імена відомих дослідників і збирачів фольклорної спадщини. В 

абетковому порядку розташовані національні літератури, пам’ятки світового 

письменства, міфологічні й літературні герої, що, на перший погляд, 

видаються далекими й недотичними до Черкащини, проте зафіксовані 

автором зв’язки слугують доказом того, що наш край є питомою й 

органічною частиною світового культурного контексту. 

 

 

13. Студентка ЧНУ опановує саперну справу в Косові // Сім днів. – 

2022. – 5 травня. – С. 5. 

 

У статті йдеться про те, що серед українок, які опановують саперну 

справу в Косові, і студентка Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького Анастасія Мінчукова. Дівчина навчається на 

третьому курсі ННІ іноземних мов. Стати фахівцем із знешкодження 

вибухонебезпечних предметів вирішила тому, що хоче бути корисною 

Батьківщині, допомагати людям безпечно повертатися на рідні землі, у свої 

домівки. 

Спеціалізований навчальний центр підготовки саперів у місті Печ 

(Косово) – один із найкращих у світі. Там готують передових армійських 

експертів із тактичних і технічних вибухівок. Ці фахівці мають високий 
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рівень підготовки та критичні навички, необхідні для виведення з ладу та 

ураження вибухових пристроїв і зброї масового знищення. 

[На фото – А. Мінчукова]. 

 

 

14. Голиш Г. Берегиня народних скарбів / Г. Голиш // Черкаський 

край. – 2022. – 11 травня. – С. 4. 

 

Розлогий нарис директора наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 

присвячений Ярмоленко Наталії Миколаївні, яка є професоркою кафедри 

української літератури й компаративістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, з нагоди її ювілею. Наталія є 

знана в Україні фольклористка й справжня фанатка музейництва, 

нагороджена подякою МОН України, почесною грамотою департаменту 

освіти Черкаської ОДА, почесною грамотою університету та нагрудним 

знаком «За розбудову університету», є лауреаткою обласної премії ім. О. 

Захаренка. 

Наталія Миколаївна зростала у простій селянській родині, та змалку 

привчалась до праці й сумління. Тому коти вона пішла до школи, отримувала 

переважно відмінні оцінки. З навчальних предметів найбільше вподобала 

мову, літературу, історію. 

Два роки навчалася в Черкаському педагогічному інституті, потім 

перевелася на відповідний факультет столичного педінституту. Під час 

навчання у вищому навчальному закладі, Наталія постійно перебувала в 

числі найуспішніших студенток факультету. 

Після отримання диплому вчителя мови й літератури, розпочала 

педагогічну діяльність у Золотоніській міській школі, але затрималася 

Наталія там лише на один навчальний рік, бо її родина переїхала до Черкас. 

Саме тоді почала працювати в черкаському виші, та стала асистенткою 

кафедри літератури. 

Наталія Миколаївна захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня докторки філологічних наук. Дисертація була присвячена 

маловивченій і перспективній темі українського усного героїчного епосу. 

Через чотири роки після захисту їй було присвоєно звання професорки. 

Станом на сьогодні, Наталія Миколаївна має понад 100 опублікованих 

праць. У їхньому числі – монографія, кілька навчально-методичних 

посібників та покажчиків, десятки наукових статей, котрі оприлюднені як у 

вітчизняних, так і зарубіжних виданнях. 

[На фото – Н. Ярмоленко]. 
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15. У Черкасах пропонують перейменувати вулицю на честь 

Симона Петлюри // Сім днів. – 2022. – 25 травня. – С. 4. 

 

У статті, пояснює член топонімічної комісії, доктор історичних наук, 

професор ЧНУ Віталій Масненко про те, що Вулицю Василини в Черкасах 

пропонують перейменувати на вулицю Симона Петлюри. Відповідну 

пропозицію підтримано на засіданні міської топонімічної комісії. 

[На фото – С. Петлюра]. 

 

 

16. Не лише кулею, а й пензлем: у Черкасах провели благодійний 

продаж картин для підтримки ЗСУ // Черкаський край. – 2022. – 

25 травня. – С. 1. 

 

У редакційному матеріалі повідомляється про проведення благодійного 

аукціону із продажу мистецьких творів, який був влаштований у Черкасах 23 

травня, аби допомогти українським захисникам. На аукціоні було виставлено 

близько 70 мистецьких творів, які автори передали безоплатно.  

На продаж також виставили роботи народних художників України 

доцентів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Віктора 

Афоніна та Віктора Олексенко. 

 

 

17. Головна мрія Івана Доненка // Черкаський край. – 2022. – 

25 травня. – С. 8 

 

Цікава стаття містить інтерв’ю з Іваном Доненком. Для 27-річного 

черкащанина, випускника Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького Івана чемпіонат світу з футболу серед гравців із 

порушенням опорно-рухового апарату в Іспанії став особливо успішним. У 

складі збірної команди України він виборов «золото», ставши найкращим 

бомбардиром змагань і забивши 12 м’ячів. А у фінальному поєдинку став 

автором «золотого» гола у ворота потужної збірної команди Ірану. 

Як розповів спортсмен, щоразу перед грою наші футболісти 

телефонували знайомим хлопцям на фронт, і це по-особливому надихало на 

перемоги. Також із першого й до завершального дня відчували підтримку від 

усіх країн-учасників чемпіонату та господарів змагань. А кожному матчі на 

трибунах постійно було чути «Україна, Україна!». 

Іван розповів як став кращим бомбардиром чемпіонату, про початок 

свого шляху у футболі, участь у чемпіонаті світу та про те, що найголовніша 

його мрія – щоб закінчилася війна і всі почали жити у спокої та мирі. 

[На фото – І. Доненко]. 
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18. Науковець розповів польським студентам про окупацію в 

Україні // Черкаський край. – 2022. – 8 червня. – С. 3. 

 

У статті подано інформацію про те, що професор кафедри всесвітньої 

історії та міжнародних відносин ЧНУ ім. Б. Хмельницького Євген Сінкевич, 

прочитав лекцію в Інституті історії Торуньського університету імені Микола 

Коперніка, Польська Республіка.  

Євген Григорович розповів про свої дні перебування під окупацією в м. 

Херсоні, про боротьбу місцевих жителів з агресором, про особливості 

окупації росією українських територій у 2014 році. На завершення зазначив, 

що після США найбільше важкого озброєння передає Україні саме Польща. 

 

 

19. Три виші Черкащини серед 200 найкращих // Черкаський край. – 

2022. – 8 червня. – С. 3. 

Три університети Черкащини потрапили у рейтинг ТОП-200 // Сім 

днів. – 2022. – 8 червня. – С. 4. 

 

У редакційному матеріалі повідомляється про те, що центр 

міжнародних проектів "Євроосвіта" в партнерстві з групою експертів IREG 

Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднили шістнадцятий 

академічний рейтинг українських закладів вищої освіти "Топ-200 Україна 

2022". Серед них три заклади освіти Черкаської області. Так, на 38-му місці – 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, на 106-

му – Черкаський державний технологічний унверситет, на 152-му – 

Уманський національний університет садівництва.  

 

 

20. Голиш Г. Відома українка з розкраяною душею / Г. Голиш // 

Черкаський край. – 2022. – 15 червня. – С. 7. 

 

Стаття директора наукової бібліотеки імені М. Максимовича 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

присвячена Наталії Андріївні Лівицької-Холодної, відомій поетесі й 

перекладачці, яка вписала яскраву й самобутню сторінку в історії 

емігрантської літератури. 

Майбутня поетеса зростала у дворянській родині, що мала глибоке 

козацьке коріння. ЇЇ батько Андрій Миколайович Лівицький був відомий 

своїми проукраїнськими поглядами, та входив до складу уряду Української 

Народної Республіки, а вже пізніше був Президентом України в еміграції. 

Здобувши початкову домашню освіту, Наталія вступила до 

Золотоніської гімназії, але через те, що її родині доводилося часто змінювати 

місце проживання, навчання продовжувала в інших містах – Полтаві, Києві, 

Жмеринці, Переяславі. Після еміграції її батьків до Варшави, середню освіту 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7420
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завершила у місцевій гімназії м. Подєбради й від 1923-го студіювала 

романістику в Карловому університеті м. Прага та згодом у Варшавському 

університеті. 

Першу поетичну збірку «Вогонь і попіл», названу «еротичним романом 

у віршах» Наталія Андріївна наважилася показати світові у 1934 році, та 

отримала схвальні відгуки критиків. Друга збірка «Сім літер» також 

побачила світ у Варшаві вже через три роки після першої. 

Підсумком поетичної творчості Наталії стала видана в Нью-Йорку 1986 

року об’ємна віршована збірка «Поезії старі і нові». Сюди увійшли поетичні 

твори від 1923 до 1985 років. 

[На фото – Н. Лівицька-Холодна]. 
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НА САЙТАХ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

1. У ЧНУ – майже 600 магістрів цьогоріч [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/375823-u-

chnu-majzhe-600-magistriv-tsogorich.html. – Назва з екрану. – 06.01.2022. 

Черкаський виш випустив майже 600 магістрів [Електронний 

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

https://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskiy-vish-vipustiv-mayje-600-magstrv-

foto.html. – Назва з екрану. – 07.01.2022. 

Черкаський національний випустив майже 600 магістрів 

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

https://18000.com.ua/strichka-novin/cherkaskij-nacionalnij-vipustiv-majzhe-600-

magistriv-foto/. – Назва з екрану. – 07.01.2022. 
 

Випуск магістрів відбувся у Черкаському національному університеті 

імені Богдана Хмельницького. Дипломи про здобуття вищої освіти отримали 

590 магістрів. 115 із них – із відзнакою. 
Найбільше таких дипломів вручили випускникам ННІ педагогічної 

освіти, соціальної роботи і мистецтва, ННІ економіки і права та 

психологічного факультету. Із радісною подією магістрів вітали в рідних 

інститутах та на факультетах. 

«Вища освіта – це не просто диплом. В університеті навчають не лише 

професії, тут ще закладаються основи особистості.  

‒ Ми соціалізуємося, здобуваємо навички спілкування з людьми, і це, 

безперечно, потрібно, щоб потім реалізувати себе», – переконана Анжеліка 

Конотопова, магістрантка спеціальності «Початкова освіта та психологія». 

 

 

2. «Мапи стають інтерактивними, такими, що розповідають 

історії», – фахівець [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://procherk.info/resonance/2-cherkassy-news/98726-mapi-stajut-

interaktivnimi-takimi-scho-rozpovidajut-istoriyi--fahivets. – Назва з екрану. – 

10.01.2022. 

 

Викладач Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Федір Гонца вже більше десяти років створює мапи. В 

основному він зображує територію України – від місць падінь метеоритів до 

маршруту подорожі художника Олександра Богомазова, – але робить і більш 

незвичні, як мапа всесвіту з «Гри престолів». Федір розповів, які тренди є в 

картографії, хто створює круті мапи в Україні та чому краще пошукати 

альтернативу Google Maps. 

 

 

https://novadoba.com.ua/375823-u-chnu-majzhe-600-magistriv-tsogorich.html
https://novadoba.com.ua/375823-u-chnu-majzhe-600-magistriv-tsogorich.html
https://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskiy-vish-vipustiv-mayje-600-magstrv-foto.html
https://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskiy-vish-vipustiv-mayje-600-magstrv-foto.html
https://18000.com.ua/strichka-novin/cherkaskij-nacionalnij-vipustiv-majzhe-600-magistriv-foto/
https://18000.com.ua/strichka-novin/cherkaskij-nacionalnij-vipustiv-majzhe-600-magistriv-foto/
https://procherk.info/resonance/2-cherkassy-news/98726-mapi-stajut-interaktivnimi-takimi-scho-rozpovidajut-istoriyi--fahivets
https://procherk.info/resonance/2-cherkassy-news/98726-mapi-stajut-interaktivnimi-takimi-scho-rozpovidajut-istoriyi--fahivets
https://procherk.info/resonance/2-cherkassy-news/98726-mapi-stajut-interaktivnimi-takimi-scho-rozpovidajut-istoriyi--fahivets
https://procherk.info/resonance/2-cherkassy-news/98726-mapi-stajut-interaktivnimi-takimi-scho-rozpovidajut-istoriyi--fahivets
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3. Творчий вечір з нагоди 87-ї річниці від дня народження Василя 

Симоненка пройшов у Черкасах [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: https://procherk.info/news/7-cherkassy/98830-tvorchij-

vechir-z-nagodi-87-yi-richnitsi-vid-dnja-narodzhennja-vasilja-simonenka-

projshov-v-cherkasah. – Назва з екрану. – 13.01.2022. 

 

Голова конкурсної комісії, професор Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького Володимир Поліщук, оголосив 

переможців літературної премії імені Василя Симоненка. 

У номінації «За кращу першу поетичну збірку» перемогу здобув 

черкаський інженер Валерій Власюк зі збіркою віршів «НЕ моя, НЕМО я». 

Перше місце у номінації "За кращий художній твір" розділили два 

киянина: науковець у галузі політичної психології Микола Слюсаревський за 

поетичну збірку «Жива мішень» та голова Національної спілки письменників 

України Михайло Сидоржевський за книгу поезій у прозі «Візерунки на 

пергаменті часу». 

Лауреати Симоненківської премії, за традицією, побували у 

приміщенні обласної газети "Черкаський край", у меморіальному робочому 

кабінеті незабутнього поета і журналіста відвідали могилу Василя Симоненка 

й поклали до підніжжя пам'ятника живі квіти. 

Переможців літературної премії привітали посадовці Черкаської ОДА, 

викладачі та студенти черкаських університетів, творча інтелігенція, 

громадськість. 

 

 

4. Студенти та викладачі ЧНУ відзначили День селфі у музеях 

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

https://novadoba.com.ua/376709-studenty-ta-vykladachi-chnu-vidznachyly-den-

selfi-u-muzeyah.html. – Назва з екрану. – 21.01.2022. 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

долучився до відзначення Міжнародного дня селфі в музеях. Організаторами 

були співробітники музейного комплексу університету: «Музей історії 

університету», «Музей українського рушника», «Зоологічний музей», 

«Музей Богдана Хмельницького», «Археологічний музей», «Музей історії 

університетської книги», «Музей-лабораторія педагогічної спадщини 

О. А. Захаренка». 

Учасниками акції «День селфі в музеях ЧНУ» стали студенти та 

викладачі ННІ міжнародних відносин, історії та філософії, ННІ української 

філології та соціальних комунікацій, ННІ природничих та аграрних наук, 

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, працівники наукової 

бібліотеки імені М. Максимовича. 

 

 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/98830-tvorchij-vechir-z-nagodi-87-yi-richnitsi-vid-dnja-narodzhennja-vasilja-simonenka-projshov-v-cherkasah
https://procherk.info/news/7-cherkassy/98830-tvorchij-vechir-z-nagodi-87-yi-richnitsi-vid-dnja-narodzhennja-vasilja-simonenka-projshov-v-cherkasah
https://procherk.info/news/7-cherkassy/98830-tvorchij-vechir-z-nagodi-87-yi-richnitsi-vid-dnja-narodzhennja-vasilja-simonenka-projshov-v-cherkasah
https://procherk.info/news/7-cherkassy/98830-tvorchij-vechir-z-nagodi-87-yi-richnitsi-vid-dnja-narodzhennja-vasilja-simonenka-projshov-v-cherkasah
https://procherk.info/news/7-cherkassy/98830-tvorchij-vechir-z-nagodi-87-yi-richnitsi-vid-dnja-narodzhennja-vasilja-simonenka-projshov-v-cherkasah
https://novadoba.com.ua/376709-studenty-ta-vykladachi-chnu-vidznachyly-den-selfi-u-muzeyah.html
https://novadoba.com.ua/376709-studenty-ta-vykladachi-chnu-vidznachyly-den-selfi-u-muzeyah.html
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5. Науковця-хіміка із Черкас нагородили орденом України «За 

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

https://ck.ridna.ua/2022/01/24/naukovtsia-khimika-iz-cherkas-nahorodyly-

ordenom-ukrainy-za-zasluhy/. – Назва з екрану. – 24.01.2022. 

Президент відзначив черкащан нагородами до Дня Соборності 

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

https://procherk.info/news/7-cherkassy/99147-prezident-vidznachiv-cherkaschan-

nagorodami-do-dnja-sobornosti-ukrayini . – Назва з екрану. – 25.01.2022. 

Бориса Мінаєва нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 

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

https://novadoba.com.ua/376840-borysa-minayeva-nagorodyly-organom-za-

zaslugy-iii-stupenya.html. – Назва з екрану. – 25.01.2022. 

 

Професора Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького доктора хімічних наук, завідувача кафедри хімії та 

наноматеріалознавства орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Бориса Мінаєва 

нагородили «за значний особистий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток 

Української держави, зміцнення міжнародного авторитету України, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю». 

 

 

Зараз важливим є навик витримувати свої переживання в умовах 

невизначеності, – психологиня [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: https://dzvin.media/news/zaraz-vazhlyvym-ye-navyk-

vytrymuvaty-svoyi-perezhyvannya-v-umovah-nevyznachenosti-psyhologynya/ – 

Назва з екрану. – 26.01.2022. 

 

Сьогоднішній час не можна назвати спокійним. І у порівнянні 

минулорічні істерики з приводу коронавірусу сприймаються геть спокійно. 

Та сьогодні люди обговорюють вже набагато серйозніше вміст тривожного 

чемоданчика і світова спільнота висловлює стурбованість не лише на словах, 

а й на ділі, постачаючи зброю Україні для захисту від загарбника – Росії. 

У цей фестиваль паніки редакція поспілкувалася з відомим психологом, 

доктором психологічних наук, доцентом ЧНУ Інною Лук’янець. 

– Ми хотіли поговорити з вами про панічні настрої, проте може це 

небезпечно? Бо вже сама розмова про панічні настрої може викликати 

тривогу? Але всі навколо хвилюються. Замкнене коло. 

– Ми живемо в невизначеному періоді. І в нас постійно тривога. 

Гадайте 2014-й рік рік, коли була Революція Гідності. Згадайте 2019-й, коли 

почалася світова пандемія. І не виключено, що такий період ще триватиме і 

триватиме. Почитаймо світових істориків. Вони кажуть, що в житті кожної 

країни чи світу бувають періоди, коли відбувається таке собі 

переформатування, відбувається стрес і криза. Тож тут більше треба 

https://ck.ridna.ua/2022/01/24/naukovtsia-khimika-iz-cherkas-nahorodyly-ordenom-ukrainy-za-zasluhy/
https://ck.ridna.ua/2022/01/24/naukovtsia-khimika-iz-cherkas-nahorodyly-ordenom-ukrainy-za-zasluhy/
https://procherk.info/news/7-cherkassy/99147-prezident-vidznachiv-cherkaschan-nagorodami-do-dnja-sobornosti-ukrayini
https://procherk.info/news/7-cherkassy/99147-prezident-vidznachiv-cherkaschan-nagorodami-do-dnja-sobornosti-ukrayini
https://procherk.info/news/7-cherkassy/99147-prezident-vidznachiv-cherkaschan-nagorodami-do-dnja-sobornosti-ukrayini
https://procherk.info/news/7-cherkassy/99147-prezident-vidznachiv-cherkaschan-nagorodami-do-dnja-sobornosti-ukrayini
https://dzvin.media/news/zaraz-vazhlyvym-ye-navyk-vytrymuvaty-svoyi-perezhyvannya-v-umovah-nevyznachenosti-psyhologynya/
https://dzvin.media/news/zaraz-vazhlyvym-ye-navyk-vytrymuvaty-svoyi-perezhyvannya-v-umovah-nevyznachenosti-psyhologynya/
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говорити не про паніку чи можливе вторгнення росії, а про боротьбу зі 

страхами. Страхи у нас завжди є. 

– Але оце постійне «Путін нападе» поглиблює кризу… 

– Звичайно. Тривоги і страхи тепер актуалізувалися навіть в тих, хто 

вважав себе емоційно стабільною людиною. А в кого і до цього були певні 

тривоги, то нині вони перейшли з первинного у вторинний етап. Люди 

приймають заспокійливі препарати, адже їм зараз тяжко емоційно. 

– Що ви порадите? 

– Кожна людина індивідуальність. Але всі можуть зупинитися, 

подумати, проаналізувати і сказати собі: як ви справляєтеся зі стресами? 

Якщо погано справляєтеся, якщо після нервувань дратуєтеся, погано спите, 

відчуваєте біль в серці, зриваєте на близьких чи колегах, то не варто себе 

свідомо заганяти і далі у стрес. Мова про те, що не слід думати і говорити 

весь час про болючу тему. Не треба щохвилини моніторити тему війни. Якщо 

ви і так погано справляєтеся зі стресами, то не створюйте собі їх. 

Звісно, у вашому оточенні можуть бути люди, які постійно моніторять 

новини, крутяться у цій сфері, спілкуються з людьми лише на ці теми. Але ці 

люди можуть, нагнітаючи ситуацію для інших, бути стресостійкими. Для них 

це може бути просто розмова. А для вас це може бути потім трагедія, з якою 

ви не можете справитися. Вам треба захистити себе. Відмежовуйтеся 

частково від новин, зосереджуйтеся на своїй родині, на роботі. 

– Не будемо зосереджуватися на персоналіях. Проте є певні лідери, 

певні керівники спільнот. І коли хтось з керівництва з телевізора каже: 

«Не треба панікувати!», то я починаю панікувати… Що лідери роблять не 

так? 

– Зрозумійте, ключові особи суспільства теж люди, у них теж є страхи. 

Я як психолог розумію, що це насамперед людина, незалежно від посади. А 

люди – вразливі. Тож я б звертала увагу на те, щоб вмикати критичне 

мислення. Наприклад, ми як прості громадяни, не можемо перевірити чітко 

інформацію, що там на кордоні відбувається. У ЗМІ подають одне, у 

соцмережах кажуть дещо інше, чутки можуть бути геть інакші. Але є лиш 

певна дотична до цієї справи частина людей, які безпосередньо знають, що 

там коїться. Не все вони можуть розповідати і це правильно. Бо не все треба 

знати суспільству. Тож вмикайте критичне мислення. Те ж саме щодо заяв 

Президента, про які ви кажете. У нас же був раніше керівник держави, який 

взагалі утік. Президенти – теж люди. Вже на нашому віку ми побачили, 

скільки було різних президентів, ми побачили, що ніхто не біжить нас 

захищати і ніхто не дасть ззовні нам ілюзію захисту. Ми самі будуємо своє 

життя. Але в кожного свої функції, своя професія. Якщо ви не дотичні 

безпосередньо до війни і ця тема в вас викликає лиш стрес, то подумайте як 

хоча б частково відмежуватися від цієї інформації. 

Вам треба продумати, що вас заспокоїть. Можливо, вам треб скласти 

тривожний чемоданчик, або десь мати заначку грошей, комусь важливо 

запастися продуктами, хтось хоче знати де є безпечне бомбосховище 
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неподалік, а когось заспокоїть лише думка про можливий виїзд за кордон. 

Підготуйте собі те, що вам підходить. Наприклад, забезпечне в селі хатинку у 

бабусі, складіть тривожний чемоданчик, щоб лежав під стіною. Може це вас 

буде заспокоювати. А далі продовжуємо жити і опиратися на факти. 

Які факти? Щодня у нас триває життя, сонце світить, з неба снаряди не 

летять, є що їсти, є робота, ви більш-менш здорові. Тож живіть! 

Люди тривожні по суті і їм треба програвати в голові багато варіантів. 

От давайте вже, зробіть вторгнення, тоді вже як подія станеться, можна 

заспокоїтися, каже мені одна клієнтка. Тож зараз важливим є навик 

витримувати свої переживання в умовах невизначеності. 

– Тривога підігрівається постійно. Навіть у назві тривожного 

чемоданчика звучить певна тривога. 

– Без проблем, все індивідуально. Якщо конкретну людину лякає 

тривожний чемоданчик, заховайте кудись або не складайте. Я не збирала 

такий чемоданчик. Мені достатньо знати, де у мене лежать документи, 

медикаменти, тож я візьму і все. Але є люди, яких наявність чемоданчика на 

видному місці заспокоює. Все індивідуально. 

– Ви читаєте новини? 

– Дуже мало. По-перше, я зайнята дуже. А по-друге, я обмежую себе в 

цьому, заходжу почитати підбірку новин і все. Як правило, це ввечері. Окрім 

того, прийшла до висновку, що ці новини мені нічого не кажуть. Ну от 

уявіть, НАТО каже, що довгий період нас не буде приймати у свої ряди. Я не 

знаю, чи це перша заява, чи друга, бо не так давно ніби інша була думка. Та й 

сенс цього всього, я на НАТО зараз не вплину. Тому не варто себе 

перенасичувати цим. Виділяли час, перечитала новини і все. І живіть далі, 

працюйте. 

 

 

7. Студент ЧНУ здобув третє місце у Всеукраїнській молодіжній 

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

https://novadoba.com.ua/377060-student-chnu-zdobuv-tretye-mistse-u-

vseukrayinskij-molodizhnij-olimpiadi.html. – Назва з екрану. – 28.01.2022. 

 

Всеукраїнську молодіжну олімпіаду, присвячену 200-річчю 

проголошення Незалежності Мексики, провели протягом вересня – жовтня 

2021 року. Студент 3 курсу ННІ міжнародних відносин, історії та філософії 

Ілля Опарін брав участь в олімпіаді. Захід проходив у два етапи, перший − 

написання есе про культурні зв’язки між Україною і Мексикою, другий − 

тестування з історичних та культурно-архітектурних особливостей Мексики. 

Ілля Опарін зазначив: «Особисто для мене ця участь була абсолютно новим і 

цікавим форматом. В есе я вирішив звернути увагу саме на шлях розвитку і 

збереження історико-культурної спадщини цих двох країн. Зразковим тут є 

охорона всесвітньо відомої мексиканської пам’ятки Чичен-Іца як державою, 

так і суспільством. Україна має вагомий культурний багаж, однак сьогодні 

https://novadoba.com.ua/377060-student-chnu-zdobuv-tretye-mistse-u-vseukrayinskij-molodizhnij-olimpiadi.html
https://novadoba.com.ua/377060-student-chnu-zdobuv-tretye-mistse-u-vseukrayinskij-molodizhnij-olimpiadi.html
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існують значні проблеми зі збереженням культурних пам’яток, і Замковий 

узвіз в Черкасах – яскравий цьому приклад. Для мене особисто це була 

можливість не стільки взяти участь в конкурсі, стільки звернути увагу 

високоповажних дипломатів на це питання. Після вдалого подолання 

першого туру я занурився в історію і культуру Мексики, в результаті я вдало 

відповів на питання конкурсу. Я радий своїм результатом і раджу всім 

студентам спробувати свої сили в аналогічних конкурсах!». 

 

 

8. Підготовкадо війни: Найголовініше – не панікувати. Кожен для 

себе має зробити вибір – тікати чи захищатись [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://procherk.info/news/7-

cherkassy/99267-pidgotovka-do-vijni-najgolovinishe-ne-panikuvati-kozhen-dlja-

sebe-mae-zrobiti-vibir-tikati-chi-zahischatis. – Назва з екрану. – 30.01.2022. 

 

Старший викладач Черкаського національного університету ім. Богдана 

Хмельницького, полковник Андрій Соломаха, розповів наскільки ймовірна 

війна з Росією; що робити цивільним, якщо почнеться війна; як зібрати 

«тривожний рюкзак»; що робити під час бомбардувань і обстрілів. 

 

 

9. Професор Черкаського національного відвідав засідання 

дискусійного клубу «Співрозмовник» [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://novadoba.com.ua/377064-profesor-

cherkaskogo-natsionalnogo-vidvidav-zasidannya-dyskusijnogo-klubu-

spivrozmovnyk.html. – Назва з екрану. – 30.01.2022. 

 

Професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Євген 

Сінкевич виступив із доповіддю у приміщенні Конгресу українців Естонії на 

засіданні дискусійного клубу «Співрозмовник». Назва доповіді − «Єдність 

України в історичному аспекті та в сучасності». Інформують про це у 

пресслужбі ЧНУ. Присутніх цікавили такі запитання: чому ми відзначаємо 

День Соборності; чи стала Україна соборною в сучасних межах; Донбас та 

Крим: чи відбудеться новий «Акт злуки»; чи має обмежуватися соборність 

України лише її кордонами; чому деякі автохтонні українці східної 

Слобожанщини чи Кубані не вірять в сучасну Україну і чому Українська 

держава не опікується ними. Модератором зустрічі був Артем Дудченко, 

представник українців Естонії в Таллінні. Наприкінці, професор Євген 

Сінкевич вручив голові Конгресу українців Естонії пані Вірі Коник пам`ятні 

подарунки із символікою ЧНУ ім. Б. Хмельницького, присвяченою 100-річчю 

університету. Сторони домовились про напрями співпраці, зокрема, 

проведення круглого столу, присвяченого українській діаспорі та її ролі в 

формуванні позитивного іміджу України. 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/99267-pidgotovka-do-vijni-najgolovinishe-ne-panikuvati-kozhen-dlja-sebe-mae-zrobiti-vibir-tikati-chi-zahischatis
https://procherk.info/news/7-cherkassy/99267-pidgotovka-do-vijni-najgolovinishe-ne-panikuvati-kozhen-dlja-sebe-mae-zrobiti-vibir-tikati-chi-zahischatis
https://procherk.info/news/7-cherkassy/99267-pidgotovka-do-vijni-najgolovinishe-ne-panikuvati-kozhen-dlja-sebe-mae-zrobiti-vibir-tikati-chi-zahischatis
https://procherk.info/news/7-cherkassy/99267-pidgotovka-do-vijni-najgolovinishe-ne-panikuvati-kozhen-dlja-sebe-mae-zrobiti-vibir-tikati-chi-zahischatis
https://procherk.info/news/7-cherkassy/99267-pidgotovka-do-vijni-najgolovinishe-ne-panikuvati-kozhen-dlja-sebe-mae-zrobiti-vibir-tikati-chi-zahischatis
https://novadoba.com.ua/377064-profesor-cherkaskogo-natsionalnogo-vidvidav-zasidannya-dyskusijnogo-klubu-spivrozmovnyk.html
https://novadoba.com.ua/377064-profesor-cherkaskogo-natsionalnogo-vidvidav-zasidannya-dyskusijnogo-klubu-spivrozmovnyk.html
https://novadoba.com.ua/377064-profesor-cherkaskogo-natsionalnogo-vidvidav-zasidannya-dyskusijnogo-klubu-spivrozmovnyk.html
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10. Черкаські студенти отримали сертифікати EdCamp Ukraine 

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

https://novadoba.com.ua/377213-cherkaski-studenty-otrymaly-sertyfikaty-edcamp-

ukraine.html. – Назва з екрану. – 31.01.2022. 

 

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і 

мистецтва − це сучасний та інноваційний навчальний осередок, який створює 

умови для креативної та професійної реалізації студентів, що тут навчаються. 

Майбутніх педагогів нової генерації ознайомлюють із діяльністю 

різноманітних освітніх платформ та організацій, однією з яких і є спільнота 

EdCamp Ukraine. Це незалежний рух відповідального вчительства в Україні, 

родзинкою якого є дискусійний формат для співтворчості всіх учасників, 

обміну досвідом під час (не)конференцій. «Вчительство EdCamp Ukraine − це 

білі ворони освіти, які на своїх крилах приносять креативні проєкти, 

нестандарті ідеї, інноваційні освітні методи, корисні інструменти навчання та 

невичерпне джерело ентузіазму. Саме такі вчителі нині рухають освіту в бік 

позитивної динаміки і саме такими ми бачимо студентів нашого інституту», 

− зазначила заступник з виховної роботи, докторка філософії педагогічних 

наук Наталія Скакун. Тому не випадково студенти спеціальності «Дошкільна 

освіта» під керівництвом Наталії Скакун долучилися до осінньої ініціативи 

EdCamp Ukraine, зокрема, великого марафону до Global Dignity, одним із 

партнерів якого є Міністерство освіти і науки України. 

 

 

11. Черкаська боксерка Кароліна Махно стала чемпіонкою 

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

https://zvenrda.gov.ua/news/1643699614/. – Назва з екрану. – 31.01.2022. 

Черкаська боксерка Кароліна Махно стала чемпіонкою України 

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

https://dzvin.media/news/cherkaska-bokserka-karolina-mahno-stala-

chempionkoyu-ukrayiny/. – Назва з екрану. – 01.02.2022. 

 

Випускниця Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Кароліна Махно, виборола золото на чемпіонаті України з 

боксу серед чоловіків та жінок до 22 років, що відбувся в Тернополі. Цей 

турнір став першою великою подією для українського боксу у 2022 році. 

 

 

12. Справедливість щодо постраждалих від репресій 

комуністичного режиму нарешті відновлюється [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://procherk.info/news/7-

cherkassy/99378-spravedlivist-schodo-postrazhdalih-vid-represij-

komunistichnogo-rezhimu-nareshti-vidnovljuetsja – Назва з екрану. – 03.02.2022. 

 

https://novadoba.com.ua/377213-cherkaski-studenty-otrymaly-sertyfikaty-edcamp-ukraine.html
https://novadoba.com.ua/377213-cherkaski-studenty-otrymaly-sertyfikaty-edcamp-ukraine.html
https://zvenrda.gov.ua/news/1643699614/
https://dzvin.media/news/cherkaska-bokserka-karolina-mahno-stala-chempionkoyu-ukrayiny/
https://dzvin.media/news/cherkaska-bokserka-karolina-mahno-stala-chempionkoyu-ukrayiny/
https://procherk.info/news/7-cherkassy/99378-spravedlivist-schodo-postrazhdalih-vid-represij-komunistichnogo-rezhimu-nareshti-vidnovljuetsja
https://procherk.info/news/7-cherkassy/99378-spravedlivist-schodo-postrazhdalih-vid-represij-komunistichnogo-rezhimu-nareshti-vidnovljuetsja
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2 лютого відбулося чергове засідання регіональної комісії з реабілітації 

при Черкаській обласній державній адміністрації. На її розгляд були 

включені питання про визнання потерпілими від репресій двох жительок 

Черкас і одного смілянина, які народилися у колишніх в’язнів сумнозвісного 

радянського Мінлагу (табору смерті), що діяв на півночі Росії в місті Інті. А 

також – розгляд потерпілими від репресій та реабілітованими членів цілої 

родини з Черкащини. 

У травні 2018 року вступив у дію Закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації 

жертв комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», який 

стосується всіх, хто потерпів від репресій радянської влади за період з 

листопада 1917 по 24 серпня 1991 років. 

На останньому засіданні Комісії в Черкасах її члени одноголосно 

визнали потерпілими від репресій черкащан, народжених у батьків, що 

перебували на засланні після відбуття несправедливого покарання. 

Нагадаємо, вони таки були реабілітовані, тобто держава визнала, що їх 

засудили незаконно... 

– Мабуть, я недаремно прожив життя, коли долучився до цієї справи, – 

сказав на засіданні Комісії її голова, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри історії України Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького Віталій Масненко.– Адже ми тут разом з вами 

можемо колективно виправити ту несправедливість, яка мала місце за 

радянського режиму. Тоді багато наших громадян постраждали, загинули. І з 

документів, які до нас надходять, ми бачимо, що це була переважно родинна 

трагедія. Вона стосувалася і дітей. Та навіть після відбуття покарання 

репресовані практично все життя носили тавро неблагонадійності. І лише 

після здобуття Україною незалежності ми намагаємося відновити 

справедливість. 

 

 

13. В одному з черкаських університетів проводять інструктажі на 

випадок бойових дій [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://zmi.ck.ua/cherkassy/v-odnomu-z-cherkaskih-unversitetv-

provodyat-nstruktaj-na-vipadok-boyovih-dy.html. – Назва з екрану. – 06.02.2022. 

У ЧНУ проводять інструктажі на випадок бойових дій 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/99465-u-chnu-provodjat-instruktazhi-na-

vipadok-bojovih-dij. – Назва з екрану. – 07.02.2022 

 

Комплексні інструктивно-методичні заняття з військової підготовки 

для викладачів, студентів та співробітників Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького проводять на базі кафедри 

військової підготовки з 1 лютого. 

https://zmi.ck.ua/cherkassy/v-odnomu-z-cherkaskih-unversitetv-provodyat-nstruktaj-na-vipadok-boyovih-dy.html
https://zmi.ck.ua/cherkassy/v-odnomu-z-cherkaskih-unversitetv-provodyat-nstruktaj-na-vipadok-boyovih-dy.html
https://procherk.info/news/7-cherkassy/99465-u-chnu-provodjat-instruktazhi-na-vipadok-bojovih-dij
https://procherk.info/news/7-cherkassy/99465-u-chnu-provodjat-instruktazhi-na-vipadok-bojovih-dij
https://procherk.info/news/7-cherkassy/99465-u-chnu-provodjat-instruktazhi-na-vipadok-bojovih-dij
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Навчання відбуваються через те, що ситуація на кордонах України є 

напруженою. Заняття відбуваються з високою явкою та значною 

зацікавленістю. Підготовку проводять за тематикою: 

– Положення Закону України «Про основи національного спротиву». 

– Дії під час надзвичайних ситуацій військового характеру. 

– Поведінка під час обстрілу. 

– Порядок дій при авіанальотах. 

– Основи тактичної медицини. 

– Основи володіння стрілецькою зброєю. 

– Мінно-вибухові пристрої та безпека поводження з ними. 

– Екіпіровка при евакуації та загрозі вторгнення. 

 

 

14. «Єдність – найкращий внесок кожного у загальну оборону 

країни», – ректор Черкаського національного університету [Електронний 

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

naykrashchyy-vnesok-rektor/. – Назва з екрану. – 09.02.2022. 

«Єдність — найкращий внесок кожного у загальну оборону 

країни», — ректор Черкаського національного університету 

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

https://viche.ck.ua/region/yednist-najkrashhyj-vnesok-kozhnogo-u-zagalnu-

oboronu-krayiny-rektor-cherkaskogo-naczionalnogo-universytetu/. – Назва з 

екрану. – 10.02.2022. 

 

Органам влади, місцевому самоврядуванню, депутатському корпусу, 

політичним партіям, громадським об’єднанням та християнським спілкам і 

церквам необхідно об’єднатися задля формування національного 

переможного духу в українців. У цьому переконаний ректор Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр 

Черевко. 

Очільник черкаського університету розповів про те, як навчальний 

заклад долучається до формування територіальної оборони Черкащини та які 

основні завдання стоять для населення у час можливої російської агресії. 

– Яка роль Черкаського національного у формуванні територіальної 

оборони? 

– Позитивним є те, що минулого року в Україні прийняли закон «Про 

основи національного спротиву», який почав діяти з 1 січня. Черкаський 

національний університет також робить свій внесок в організацію 

територіальної оборони. Сьогодні дуже важливо, аби кожен на своєму місці 

робив свою роботу, а не говорив, що мають робити інші. 

У складі Черкаського національного університету уже сьомий рік діє 

кафедра військової підготовки. І зараз ми є навчальним підрозділом 

територіальної оборони. Маємо кваліфікований викладацький склад і 

https://provce.ck.ua/yednist-naykrashchyy-vnesok-rektor/
https://provce.ck.ua/yednist-naykrashchyy-vnesok-rektor/
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матеріальну базу, щоб проводити комплексні інструктивно-методичні 

заняття з військової підготовки. 

У нас також налагоджена конструктивна співпраця і ділові стосунки з 

керівництвом бригади територіальної оборони Черкащини та її командиром 

Анатолієм Стуженком. 12% управлінського складу бригади тероборони 

Черкаської області – випускники кафедри військової підготовки ЧНУ. 

Ми плануємо виїзні навчально-тренувальні заняття, зокрема, і для 

батальйону територіальної оборони на Звенигородщині. Зробити це можна на 

базі Звенигородського освітнього центру. 

Війна – це найбільше зло, яке є на планеті, це жертви, руйнації та 

несправедливість. Тому зараз потрібно все робити, щоб її не було. Але разом 

з тим, ми маємо бути готові боронити свою землю. Тому так важливо 

організувати територіальну оборону. 

– Чи проводяться серед персоналу та студентів ЧНУ навчання та 

теоретична підготовка на випадок російського вторгнення? 

– Звісно, в першу чергу. Своїм наказом я організував навчання для 

персоналу університету, адже у нас працює майже тисяча людей. Кожен 

підрозділ за графіком проходить комплексні інструктивно-методичні заняття 

з військової підготовки. Людей вчать, як себе поводити у разі військової 

загрози, як сформувати тривожну валізу, як надавати першу медичну 

допомогу, який вигляд має сучасна зброя, що робити у разі повітряної чи 

наземної загрози тощо. 

Зараз наші студенти на "дистанційці". Коли всі повернуться до 

аудиторій, безумовно, ми будемо проводити відповідні навчання і для них. 

– Що, на вашу думку, потрібно для ефективного функціонування 

територіальної оборони? 

– Важливою складовою повноцінного функціонування територіальної 

оборони є належне фінансування. На жаль, минулого тижня у Верховній Раді 

депутати провалили голосування щодо виділення з бюджету додаткових 2,7 

млрд. грн. на фінансування тероборони. Сподіваюся, що здоровий глузд 

переможе і депутати все ж проголосують за це питання. 

Звичайно, кошти виділяють і Черкаська міська та обласна, районні 

ради, долучаються територіальні громади. Варто подякувати також 

волонтерам, благодійникам, органам місцевого самоврядування, які надають 

допомогу. 

Друга важлива складова – це організаційна робота. Важливо, щоб 

зусилля не були марними. Хочу наголосити, що сьогодні, коли в країні 

склалася загрозлива військово-політична ситуація, нам усім потрібно 

формувати в населення бойовий, переможний дух.  

– Як саме формувати цей переможний дух у населення України? 

– Ми всі, звичайно, розуміємо, що таке сучасне озброєння та кількісна 

перевага, але у війні перемагає саме дух. Якщо на верхньому рівні державної 

влади та у найменшому нашому селі ми будемо єдиними та «говоритимемо 
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одним голосом», ворог навіть не наважиться на те, щоб іти на нас війною. 

Єдність – найкращий внесок кожного у загальну оборону країни. 

Для цього нам усім потрібно бути передовсім патріотами. Має 

переважати національно-патріотичне спрямування і виховання. Найбільша 

цінність для будь-якої нації – це її держава. Якщо нація має державу, вона 

може рухатися вперед та розвиватися. Про це потрібно говорити і на 

університетському, і на політичному, і на громадському рівнях. Ми повинні 

показувати, що нам нікуди відступати, наше діло праве і ми переможемо. 

– На чому зараз варто сконцентрувати увагу українській владі та всім 

громадянам? 

– У цей непростий час треба, можливо, відкласти якісь нез’ясовані 

питання і сконцентруватися на основному. Сьогодні в державі є три головні 

питання – це наша безпека, стабільність і збереження української демократії, 

наших із вами свобод. 

Якщо ми це все забезпечимо, переконаний, що незалежно від того, буде 

війна чи ні, ми станемо ще більш міцним та згуртованим народом і нам 

надалі буде легше будувати нашу державу. 

Органи державної влади і місцевого самоврядування, всі політичні 

сили хоч би на цей складний для України період повинні припинити їхню 

нескінченну історію про «вічну любов». Деякі чиновники не розуміють того, 

що поки вони будуть щось ділити в державі, в них можуть відібрати саму 

державу. 

Влада, місцеве самоврядування, депутатський корпус, політичні партії, 

громадські організації та християнські організації й церкви мають вести 

просвітницьку діяльність, об’єднувати народ та формувати той самий 

національний переможний дух. 

 

 

15. Магістрантка ЧНУ започаткувала історичний клуб 

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

https://novadoba.com.ua/377667-magistrantka-chnu-zapochatkuvala-istorychnyj-

klub.html. – Назва з екрану. – 09.02.2022. 

 

«Назад у майбутнє» − історичний клуб, котрий організувала і 

проводить із листопада 2021 року магістрантка Інституту міжнародних 

відносин, історії та філософії Юлія Дзюра. Зустрічі проводяться щосуботи у 

приміщені Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені 

Тараса Григоровича Шевченка. Тематика засідань різноманітна, задля 

зручності один тиждень зустріч присвячена всесвітній історії, наступний − 

історії України. Зустрічі спрямовані на те, щоб їхні учасники покращили свої 

знання з історії, дізналися про щось нове, обговорили дискусійні питання на 

історичну тематику і звичайно ж полюбили цю науку.  

 

 

https://novadoba.com.ua/377667-magistrantka-chnu-zapochatkuvala-istorychnyj-klub.html
https://novadoba.com.ua/377667-magistrantka-chnu-zapochatkuvala-istorychnyj-klub.html
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16. Дистанційне навчання знижує виховну функцію освіти і 

загрожує нацбезпеці держави, – Лариса Синявська [Електронний ресурс]. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zmi.ck.ua/sotsium/distantsyne-

navchannya-zniju-vihovnu-funktsyu-osvti-zagroju-natsbezpets-derjavi-larisa-

sinyavska.html. – Назва з екрану. – 10.02.2022. 

 

Втрата виховної функції вищими учбовими закладами України в 

процесі діджиталізації науки є вкрай небезпечною для країни та становить 

загрозу безпеки на національному рівні. Таким занепокоєнням поділилася 

докторка історичних наук, професорка Черкаського національного 

університету імені Б. Хмельницького, експерт Черкаської обласної 

організації політичної партії «Наш край» з питань освіти та науки Лариса 

Синявська. 

За її словами, раніше, протягом років навчання у середніх та вищих 

освітніх закладах, становлення та розвиток особистості забезпечувався 

викладанням цілої низки дисциплін з належною кількістю годин, що давало 

широкі можливості для патріотичного виховання та формування 

державницького мислення, а також подолання кризи ідентичності. На 

сьогодні ж, не зважаючи на затверджені концепції національно-

патріотичного виховання студентської молоді у закладах освіти, і перелік 

дисциплін, і час, відведений для кожної з них, скорочується. 

 

 

17. У Черкасах відбувся кіберспортивний турнір серед студентів 

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

https://provce.ck.ua/u-cherkasakh-vidbuvsia-kibersportyvnyy-turnir-sered-

studentiv-chnu/. – Назва з екрану. – 10.02.2022. 

У Черкаському національному відбувся перший університетський 

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

https://novadoba.com.ua/377768-u-cherkaskomu-natsionalnomu-vidbuvsya-

pershyj-universytetskyj-kiberturnir.html. – Назва з екрану. – 11.02.2022. 

 

Фінал кіберспортивного турніру «Winter Cup CHNU 2022» серед 

студентів Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького 

відбувся 10 лютого, у клубі «CyberX Community». Де у фінал вийшли дві 

команди: «Shamballa» (факультет обчислювальної техніки, інтелектуальних 

та управляючих систем) та «Ferox» (навчально-науковий інститут економіки і 

права). За результатами фінальної гри перемогу отримала команда «Ferox». 

Команда-переможець отримала, окрім кубку, також сертифікат на 5 000 грн, 

а команда, яка посіла друге місце — сертифікат на 3 000 грн. 

Фінальне змагання відбувалося в черкаському інтернет-клубі CyberX 

Community, який знаходиться в ТРЦ «Хрещатик-Сіті». За гравців уболівали 

ректор університету Олександр Черевко, проректорка Галина Гаврилюк, 

представники студентської ради ЧНУ, викладачі та друзі. 

https://zmi.ck.ua/sotsium/distantsyne-navchannya-zniju-vihovnu-funktsyu-osvti-zagroju-natsbezpets-derjavi-larisa-sinyavska.html
https://zmi.ck.ua/sotsium/distantsyne-navchannya-zniju-vihovnu-funktsyu-osvti-zagroju-natsbezpets-derjavi-larisa-sinyavska.html
https://zmi.ck.ua/sotsium/distantsyne-navchannya-zniju-vihovnu-funktsyu-osvti-zagroju-natsbezpets-derjavi-larisa-sinyavska.html
https://provce.ck.ua/u-cherkasakh-vidbuvsia-kibersportyvnyy-turnir-sered-studentiv-chnu/
https://provce.ck.ua/u-cherkasakh-vidbuvsia-kibersportyvnyy-turnir-sered-studentiv-chnu/
https://novadoba.com.ua/377768-u-cherkaskomu-natsionalnomu-vidbuvsya-pershyj-universytetskyj-kiberturnir.html
https://novadoba.com.ua/377768-u-cherkaskomu-natsionalnomu-vidbuvsya-pershyj-universytetskyj-kiberturnir.html
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‒ Інститут економіки і права був представлений у цьому турнірі трьома 

командами, одна з них вийшла у фінал. Ми надіємось на нашу перемогу. На 

перемогу наших студентів», − сказав директор ННІ економіки і права Василь 

Андрусяк, який прийшов підтримати своїх.   

‒ Хлопці реально грають на рівних. Видно, що команда, як то кажуть, 

«зіграна». Мені подобається, − поділився враженнями декан факультету 

обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем Борис 

Онищенко. 

 

 

18. Кароліна Махно стала кращою спортсменкою січня-2022 на 

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

https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/karolina-maxno-stala-

krashhoyu-sportsmenkoyu-sichnya-2022-na-cherkashhini/. – Назва з екрану. – 

14.02.2022. 

Черкаська боксерка – краща спортсменка місяця [Електронний 

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

https://provce.ck.ua/cherkaska-bokserka-krashcha-sportsmenka-misiatsia/. – Назва 

з екрану. – 14.02.2022. 

 

Завдяки вдалим та результативним виступам студентку Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького Кароліну Махно 

визнали кращою спортсменкою січня на Черкащині. Експертна комісія при 

відділенні НОК України в Черкаській області голосуванням визначила 

переможницею черкаську боксерку. Крім Кароліни, на це звання претендував 

також легкоатлет Костянтин Кишкань. Кароліна та її тренер отримають 

відзнаку та грошову винагороду від олімпійського осередку. 

Майстер спорту України міжнародного класу Кароліна Махно стала 

учасницею чемпіонату України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років, 

що 23-30 січня відбувся в Тернополі. Черкащанка виборола золото та стала 

чемпіонкою України у ваговій категорії до 75 кг. Тренує Кароліну Андрій 

Мальований. 

 

 

19. Черкаський національний провів навчання з цивільної оборони 

в Звенигородці [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://provce.ck.ua/cherkaskyy-natsionalnyy-proviv-navchannia-z-

tsyvilnoi-oborony-v-zvenyhorodtsi/. – Назва з екрану. – 18.02.2022. 

 

17 лютого в сесійній залі Звенигородської районної ради в межах дії 

Договору про співпрацю з Черкаським національним університетом імені 

Богдана Хмельницького викладачі кафедри військової підготовки ЧНУ 

провели практичне навчання для голів та представників територіальних 

громад, депутатів районної, міських, сільських та селищних рад, особового 

https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/karolina-maxno-stala-krashhoyu-sportsmenkoyu-sichnya-2022-na-cherkashhini/
https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/karolina-maxno-stala-krashhoyu-sportsmenkoyu-sichnya-2022-na-cherkashhini/
https://provce.ck.ua/cherkaska-bokserka-krashcha-sportsmenka-misiatsia/
https://provce.ck.ua/cherkaska-bokserka-stala-chempionkoiu-ukrainy/
https://provce.ck.ua/cherkaska-bokserka-stala-chempionkoiu-ukrainy/
https://provce.ck.ua/cherkaskyy-natsionalnyy-proviv-navchannia-z-tsyvilnoi-oborony-v-zvenyhorodtsi/
https://provce.ck.ua/cherkaskyy-natsionalnyy-proviv-navchannia-z-tsyvilnoi-oborony-v-zvenyhorodtsi/
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складу створеної у Звенигородському районі військової частини А7325. На 

занятті йшлося про порядок дій під час ускладнення військово-політичної 

обстановки для збереження життя та здоров’я людей. 

Ректор університету Олександр Черевко наголосив, що мета 

просвітницького заходу – зосередити увагу на організації послідовних дій, 

необхідності чіткого планування в кожній установі чи на підприємстві 

злагоджених кроків, формування обов’язків відповідальних за безпеку 

життєдіяльності осіб. 

Він також поінформував, що Черкаський національний ініціював та 

провів заняття для своїх викладачів, працівників, а також для педагогічних 

працівників закладів дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, працівників 

органів управління освітою області. Видано також низку розпорядчих 

документів для посилення безпеки працівників і студентів університету та 

заходи з недопущення дій терористичного характеру. 

Викладачі кафедри військової підготовки ознайомили з основними 

положеннями Закону України «Про основи національного спротиву», 

актуалізували алгоритм дій цивільних осіб під час можливих надзвичайних 

ситуацій. Зважаючи на важливість першої долікарської допомоги, 

переглянули вміст аптечки. Окремо зупинилися на лікарських засобах, 

необхідних для врятування та збереження життя людини в невідкладному 

стані. Говорили і про набір необхідних речей так званої «тривожної валізи», 

здатних збільшити шанси на порятунок на випадок евакуації. Учасників 

навчання ознайомили зі зразками сучасної стрілецької зброї, вибухово-

мінними пристроями, що використовуються під час бойових дій. 

Від імені учасників заходу голова Звенигородської районної ради 

Сергій Струк подякував за плідну співпрацю, актуальні знання ректорові 

ЧНУ Олександрові Черевку, завідувачу кафедри військової підготовки ЧНУ, 

полковникові Володимиру Варенику, старшим викладачам, полковникам 

Андрію Соломасі та Григорію Очеретянку, начальникові відділення обліку, 

зберігання озброєння та військової техніки, бійцю-кіборгу, який обороняв 

Донецький аеропорт, Євгенію Івку. 

 

 

20. У черкаському університеті виділили гроші на потреби 

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

https://provce.ck.ua/u-cherkaskomu-universyteti-vydilyly-hroshi-na-potreby-

teroborony/. – Назва з екрану. – 28.02.2022. 

 

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького тримає 

стрій і працює на перемогу. У навчальному корпусі №2 організовано роботу 

колективного центру надання допомоги Територіальній обороні Черкас та 

біженцям. 

https://provce.ck.ua/u-cherkaskomu-universyteti-vydilyly-hroshi-na-potreby-teroborony/
https://provce.ck.ua/u-cherkaskomu-universyteti-vydilyly-hroshi-na-potreby-teroborony/
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За ініціативи аспірантки і випускниці ЧНУ, психолога Ольги 

Копчинської створили центр психологічної допомоги, до роботи якого 

долучилися викладачі психологічного факультету та студенти-магістранти. 

Профспілковий комітет прийняв рішення виділити з профбюджету 50 тисяч 

гривень на потреби Черкаської територіальної оборони.  

‒ Гроші вже виділено, нам дадуть список потрібних речей, ми їх 

закупимо і передамо оборонцям. Студенти воюють на кіберфронті і кожен із 

нас робить усе можливе для допомоги нашій країні та ЗСУ. Разом ми сила, 

ми вистоїмо і переможемо! Слава Україні!, - зазначив ректор університету 

Олександр Черевко. 

 

 

21. Черкаський національний університет прийняв студентів із 

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

https://provce.ck.ua/cherkaskyy-natsionalnyy-universytet-pryyniav-studentiv-iz-

kharkova/. – Назва з екрану. – 04.03.2022. 

 

3 березня Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького 

прийняв студентів з Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Їхній гуртожиток пошкоджено, сусідній – знищено. 

‒ Ці молоді люди – з різних регіонів України, є й переселенці з 

Донецької області. Важко уявити, що вони пережили, скільки горя приніс у 

їхнє життя російський агресор. Проте на станції ім. Т. Г. Шевченка в Смілі, 

звідки ми їх забрали автобусом, вони посміхалися. Бо точно знають, що 

Україна переможе! – зазначив ректор ЧНУ Олександр Черевко. ‒ Нині вони в 

безпеці, ми дбаємо, щоб у них було все необхідне, комфорт і спокій. Разом у 

нас ще багато роботи – перемогти окупанта, відбудувати нашу країну, 

навчатися і працювати для її розквіту! Дякую своїй команді, всім 

проректорам, керівникам структурних підрозділів, кожному працівнику і 

студенту, який зараз не залишається байдужим. Кожен із нас на своєму 

блокпосту! І ми непереможні!". 

 

22. Ще один черкаський університет перерахував одноденну 

зарплату на потреби ЗСУ [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://zmi.ck.ua/sotsium/sche-odin-cherkaskiy-unversitet-

pererahuvav-odnodennu-zarplatu-na-potrebi-zsu.html. – Назва з екрану. – 

20.03.2022. 

 

Колектив ЧДТУ перерахував одноденну зарплату на потреби Збройних 

Сил України. Відповідне рішення було ухвалено 14 березня під час засідання 

ректорату та Вченої ради університету. Нагадаємо, що Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького теж перерахує 

одноденний заробіток на благодійність. 

 

https://www.facebook.com/olexander.cherevko/posts/2254617934690729
https://provce.ck.ua/cherkaskyy-natsionalnyy-universytet-pryyniav-studentiv-iz-kharkova/
https://provce.ck.ua/cherkaskyy-natsionalnyy-universytet-pryyniav-studentiv-iz-kharkova/
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23. Черкаський університет розпочав безкоштовну програму 

підтримки науковців, які постраждали від бойових дій [Електронний 

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

https://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskiy-unversitet-rozpochav-bezkoshtovnu-

programu-pdtrimki-naukovtsv-yak-postrajdali-vd-boyovih-dy.html. – Назва з 

екрану. – 21.03.2022. 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

запрошує здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, які в 

умовах воєнного стану не відновили освітній процес, долучитися до 

освітньо-наукових можливостей на безоплатній основі. 

ЧНУ запрошує у межах реалізації права на академічну мобільність 

доєднатись аспірантів до навчальних дисциплін циклу загальної підготовки. 

Також науковці можуть подати статтю до безкоштовної публікації в 

наукових фахових виданнях університету. Можлива публікація та участь 

здобувачів вищої освіти та молодих науковців у XХІV Всеукраїнській 

науковій конференції молодих учених-2022, яка відбудеться 27‒28 квітня 

2022 року. Університет пропонує можливість отримання інформаційних 

послуг від наукової бібліотеки ім. М. Максимовича у режимі віддаленого 

доступу через сайт. 

 

 

24. Прагнемо миру, але вчимося себе захищати: для освітян 

провели навчання на випадок виникнення надзвичайних ситуацій 

військового характеру [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/pragnemo-

miru-ale-vchimosya-sebe-zaxishhati-dlya-osvityan-proveli-navchannya-na-

vipadok-viniknennya-nadzvichajnix-situacij-vijskovogo-xarakteru/. – Назва з 

екрану. – 17.02.2022. 

 

16 лютого на базі кафедри військової підготовки Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького організовано навчання для 

педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої 

освіти,працівників органів управління освітою області. Захід відбувся за 

дорученням заступниці голови Черкаської ОДА Лариси Кошової та за 

сприяння Управління освіти та науки Черкаської ОДА. 

У рамках навчання освітян ознайомили з положеннями Закону України 

«Про основи національного спротиву». Присутні вивчили порядок дій під час 

ускладнення військово-політичної обстановки для збереження свого життя та 

здоров’я. Зокрема, обговорили поведінку під час обстрілу, алгоритм дій при 

авіанальотах, під час виникнення надзвичайних ситуацій військового 

характеру. Принагідно переглянули вміст аптечки та «тривожної валізи» на 

випадок надзвичайних ситуацій. Окремо зупинилися на елементах надання 

https://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskiy-unversitet-rozpochav-bezkoshtovnu-programu-pdtrimki-naukovtsv-yak-postrajdali-vd-boyovih-dy.html
https://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskiy-unversitet-rozpochav-bezkoshtovnu-programu-pdtrimki-naukovtsv-yak-postrajdali-vd-boyovih-dy.html
https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/pragnemo-miru-ale-vchimosya-sebe-zaxishhati-dlya-osvityan-proveli-navchannya-na-vipadok-viniknennya-nadzvichajnix-situacij-vijskovogo-xarakteru/
https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/pragnemo-miru-ale-vchimosya-sebe-zaxishhati-dlya-osvityan-proveli-navchannya-na-vipadok-viniknennya-nadzvichajnix-situacij-vijskovogo-xarakteru/
https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/pragnemo-miru-ale-vchimosya-sebe-zaxishhati-dlya-osvityan-proveli-navchannya-na-vipadok-viniknennya-nadzvichajnix-situacij-vijskovogo-xarakteru/
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першої медичної допомоги. Також учасники заходу мали нагоду 

ознайомитися зі зразками сучасної зброї, що використовується під час 

конвенційних бойових дій. 

 

 

25. ЧНУ пропонує освітні можливості для студентів та викладачів, 

які постраждали від російської агресії [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://viche.ck.ua/region/chnu-proponuye-osvitni-

mozhlyvosti-dlya-studentiv-ta-vykladachiv-yaki-postrazhdaly-vid-rosijskoyi-

agresiyi/. – Назва з екрану. – 21.03.2022. 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

запрошує здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, які в 

умовах воєнного стану не відновили освітній процес, долучитися до 

освітньо-наукових можливостей на безоплатній основі. 

Зокрема, актуальними є такі освітні пропозиції: 

‒ У межах реалізації права на академічну мобільність аспіранти мають 

змогу дистанційно долучитися до навчальних дисциплін циклу загальної 

підготовки, попередньо заповнивши форму, а саме: Інтелектуальна власність 

(3 кредити ЄКТС); Іноземна мова (3 кредити ЄКТС); Інформаційно-

комунікаційні технології в наукових дослідженнях (3 кредити ЄКТС); 

Педагогічна майстерність у закладах вищої освіти (3 кредити ЄКТС); 

Організація та управління освітнім процесом у закладах вищої освіти 

(3 кредити ЄКТС). 

‒ Науковці можуть подати статтю до безкоштовної публікації в 

наукових фахових виданнях університету. 

‒ Безкоштовна публікація та участь здобувачів вищої освіти та молодих 

науковців у XХІV Всеукраїнській науковій конференції молодих учених—

2022, яка відбудеться 27—28 квітня 2022 року. 

‒ Можливість отримання інформаційних послуг від наукової бібліотеки 

ім. М. Максимовича у режимі віддаленого доступу через веб-сайт. 

 

 

26. Студенти ЧНУ ініціюють допомогу тваринам-безхатькам 

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

https://provce.ck.ua/studenty-chnu-initsiiuiut-dopomohu-tvarynam-bezkhatkam/. – 

Назва з екрану. – 24.03.2022. 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

вже неодноразово допомагав тваринам. Але в ці складні часи притулки для 

тварин: Черкаське міське товариство захисту тварин «ДРУГ» та Благодійний 

фонд «Доброкіт» – потребують особливої підтримки. 

https://provce.ck.ua/studenty-chnu-initsiiuiut-dopomohu-tvarynam-bezkhatkam/
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Багато тварин стали заручниками війни, багато тварин залишилися без 

їжі, багато – без опікунів. Кожен з нас може зробити свій неоціненний 

внесок, перерахувавши прийнятну суму на їх потреби. 

Студентська рада ЧНУ запрошує долучитися до збору коштів на 

підтримку тварин, якими опікується Благодійний фонд «Доброкіт». 

Студентська рада ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва 

збирає кошти для тварин, які перебувають на утриманні Черкаського 

міського товариства захисту тварин «ДРУГ». 

 

 

27. Черкаський університет потрапив у 20 кращих українських 

закладів вищої освіти [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskiy-unversitet-potrapiv-u-20-

kraschih-ukranskih-zakladv-vischo-osvti.html. – Назва з екрану. – 19.04.2022. 

ЧНУ посів 18 сходинку в рейтингу університетів України за 

показниками Scopus [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://novadoba.com.ua/381077-chnu-posiv-18-shodynku-v-rejtyngu-

universytetiv-ukrayiny-za-pokaznykamy-scopus.html. – Назва з екрану. – 

19.04.2022. 

Черкаський національний потрапив у 20 кращих українських 

закладів вищої освіти [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://18000.com.ua/strichka-novin/cherkaskij-nacionalnij-

potrapiv-u-20-krashhix-ukrayinskix-zakladiv-vishhoyi-osviti/. – Назва з екрану. – 

19.04.2022. 

Черкаський національний потрапив у 20 кращих українських 

закладів вищої освіти [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://viche.ck.ua/region/cherkaskyj-naczionalnyj-potrapyv-u-

20-krashhyh-ukrayinskyh-zakladiv-vyshhoyi-osvity/. – Назва з екрану. – 

19.04.2022. 

Черкаський університет – у 20 кращих українських закладів вищої 

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

https://provce.ck.ua/cherkaskyy-universytet-u-20-krashchykh-ukrainskykh-

zakladiv-vyshchoi-osvity/. – Назва з екрану. – 24.04.2022. 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

посів 18 місце в рейтингу університетів України за показниками Scopus 2022 

року. Результати засновані на показниках цитованості наукових статей, 

опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями. База даних Scopus 

постійно індексує понад 20 тисяч наукових видань із технічних, медичних і 

гуманітарних наук. До бази даних також потрапляють публікації наукових 

журналів, матеріали конференцій і книжкових видань.  

У рейтинговій таблиці, яка представлена у публікації, українські 

університети ранжовані за індексом Гірша − кількісним показником, що 

базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань. Індекс Гірша 

https://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskiy-unversitet-potrapiv-u-20-kraschih-ukranskih-zakladv-vischo-osvti.html
https://zmi.ck.ua/cherkassy/cherkaskiy-unversitet-potrapiv-u-20-kraschih-ukranskih-zakladv-vischo-osvti.html
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ЧНУ 2022 року (h = 42) зріс у порівнянні з показниками 2021 року (h = 39) на 

3 одиниці. 

‒ Наш університет знову підтвердив статус лідера наукової діяльності, — 

зазначив ректор Олександр Черевко. — Це ‒ результат спільної роботи 

колективу. І мені дуже почесно бути його керівником. Переконаний, що у нас 

попереду ще багато досягнень! 

 

 

28. Черкаський університет перерахує одноденний заробіток ЗСУ 

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

https://provce.ck.ua/cherkaskyy-universytet-pererakhuie-odnodennyy-zarobitok-

zsu/. – Назва з екрану. – 16.04.2022. 

Черкаський університет перерахує одноденний заробіток ЗСУ 

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

https://zmi.ck.ua/sotsium/cherkaskiy-unversitet-pererahu-odnodenniy-zarobtok-

zsu.html. – Назва з екрану. – 19.04.2022. 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

перерахує одноденний заробіток на благодійність. Таке рішення прийняв 

ректорат університету. Цим самим університетська спільнота підтримала 

рішення Президії Спілки ректорів України про підтримку Збройних Сил 

України. 

 

 

29. Голова ОВА зустрівся із студентами та викладачами ЧНУ 

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

https://novadoba.com.ua/381136-chnu-pererahuvav-chastynu-zarobitku-na-

dopomogu-zbrojnym-sylam.html. – Назва з екрану. – 19.04.2022. 

Наші освітяни за час війни стали справжньою армією волонтерів, – 

Ігор Табурець зустрівся з освітянською спільнотою ЧНУ [Електронний 

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

oda.gov.ua/holova-oda/nashi-osvityani-za-chas-vijni-stali-spravzhnoyu-armiyeyu-

volonteriv-igor-taburec-zustrivsya-z-osvityanskoyu-spilnotoyu-chnu/. – Назва з 

екрану. – 19.04.2022. 

Наші освітяни за час війни стали справжньою армією волонтерів, – 

Табурець зустрівся з колективом ЧНУ [Електронний ресурс]. – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу: https://dzvin.media/news/nashi-osvityany-za-chas-

vijny-staly-spravzhnoyu-armiyeyu-volonteriv-taburecz-zustrivsya-z-kolektyvom-

chnu/. – Назва з екрану. – 20.04.2022. 

 

Освітянська спільнота Черкащини надійно тримає свій фронт. За 

невтомну працю у своїй царині сьогодні подякував колективу Черкаського 

національного університету ім. Богдана Хмельницького очільник області Ігор 

Табурець. 

https://zmi.ck.ua/sotsium/cherkaskiy-unversitet-pererahu-odnodenniy-zarobtok-zsu.html
https://zmi.ck.ua/sotsium/cherkaskiy-unversitet-pererahu-odnodenniy-zarobtok-zsu.html
https://novadoba.com.ua/381136-chnu-pererahuvav-chastynu-zarobitku-na-dopomogu-zbrojnym-sylam.html
https://novadoba.com.ua/381136-chnu-pererahuvav-chastynu-zarobitku-na-dopomogu-zbrojnym-sylam.html
https://dzvin.media/news/nashi-osvityany-za-chas-vijny-staly-spravzhnoyu-armiyeyu-volonteriv-taburecz-zustrivsya-z-kolektyvom-chnu/
https://dzvin.media/news/nashi-osvityany-za-chas-vijny-staly-spravzhnoyu-armiyeyu-volonteriv-taburecz-zustrivsya-z-kolektyvom-chnu/
https://dzvin.media/news/nashi-osvityany-za-chas-vijny-staly-spravzhnoyu-armiyeyu-volonteriv-taburecz-zustrivsya-z-kolektyvom-chnu/
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‒ Це один з найпотужніших вишів нашої області. Студенти з 

викладачами відповідально ставляться до всіх завдань, що продиктовані 

викликами часу, ‒ наголосив начальник ОВА. ‒ Таким чином наші освітяни 

роблять свій вклад у нашу перемогу. Особливо дякую студентам-

перекладачам – ви вже профі! 

Відзначимо, натепер в усіх закладах вищої освіти Черкащини 

продовжується навчальний процес. Щоправда, в дистанційній формі. 

 

 

30. ЧНУ перерахував частину заробітку на допомогу Збройним 

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

https://novadoba.com.ua/381136-chnu-pererahuvav-chastynu-zarobitku-na-

dopomogu-zbrojnym-sylam.html. – Назва з екрану. – 20.04.2022. 

Черкаський національний університет перерахував частину 

заробітку ЗСУ [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 

доступу: https://provce.ck.ua/cherkaskyy-natsionalnyy-universytet-pererakhuvav-

chastynu-zarobitku-zsu/. – Назва з екрану. – 20.04.2022. 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

перерахував частину заробітку на благодійність, про це інформують у 

пресслужбі навчального закладу. Таке рішення було ухвалено членами 

ректорату. Відповідно до нього у квітні ЧНУ перерахував 285 тис. грн на 

підтримку Збройних Сил України. 

 

 

31. Студентка ЧНУ стала фахівчинею зі знешкодження вибухівки 

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

https://provce.ck.ua/studentka-chnu-stala-fakhivchyneiu-zi-zneshkodzhennia-

vybukhivky/. – Назва з екрану. – 01.06.22. 

 

Третьокурсниця Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького Анастасія Мінчукова стала фахівцем зі 

знешкодження вибухонебезпечних предметів. 

Анастасія в ННІ іноземних мов отримує спеціальність «Філологія 

(Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська)». 

Але з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну не могла 

залишатися осторонь. Спочатку була військовим перекладачем, а потім 

завдяки високому рівню знань отримала запрошення опанувати такий 

важливий для України, але водночас небезпечий фах. Для цього вона 

пройшла навчання в одному з найкращих у світі спеціалізованому 

навчальному центрі підготовки саперів у місті Печ (Косово). Там готують 

передових армійських експертів із тактичних і технічних вибухівок. Ці 

фахівці мають високий рівень підготовки та критичні навички, необхідні для 

https://novadoba.com.ua/381136-chnu-pererahuvav-chastynu-zarobitku-na-dopomogu-zbrojnym-sylam.html
https://novadoba.com.ua/381136-chnu-pererahuvav-chastynu-zarobitku-na-dopomogu-zbrojnym-sylam.html
https://provce.ck.ua/cherkaskyy-natsionalnyy-universytet-pererakhuvav-chastynu-zarobitku-zsu/
https://provce.ck.ua/cherkaskyy-natsionalnyy-universytet-pererakhuvav-chastynu-zarobitku-zsu/
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виведення з ладу та ураження вибухових пристроїв і зброї масового 

знищення. Після завершення навчання Анастасія склала іспити і вже 

повернулася з відповідним сертифікатом в Україну. 

 

 

31. Три університети Черкащини потрапили у рейтинг ТОП-200 

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

доступу: https://provce.ck.ua/try-universytety-cherkashchyny-potrapyly-u-

reytynh-top-200-zvo-ukrainy/. – Назва з екрану. – 06.06.2022. 

Три університети Черкащини серед 200 кращих в Україні 

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

https://18000.com.ua/strichka-novin/tri-universiteti-cherkashhini-sered-200-

krashhix-v-ukrayini/. – Назва з екрану. – 06.06.2022. 

Три університети Черкащини потрапили у рейтинг ТОП-200 ЗВО 

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

https://zmi.ck.ua/oblast/tri-unversiteti-cherkaschini-potrapili-u-reyting-top-200-

zvo-ukrani.html. – Назва з екрану. – 07.06.2022. 

 

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з групою 

експертів оприлюднили шістнадцятий академічний рейтинг українських 

закладів вищої освіти «Топ-200 Україна 2022». Серед них три заклади освіти 

Черкаської області. 

Так, на 38-му місці – Черкаський національний університет ім. 

Б. Хмельницького, на 106-му – Черкаський державний технологічний 

унверситет, на 152-му – Уманський національний університет садівництва. 

Під час складання рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку 

вищої освіти. 

Рейтинг університетів України базується на таких принципах: 

– забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності та незалежності 

ранжування університетів; 

– врахування всебічної діяльності університетів; 

– пріоритетність євроінтеграційних процесів. 

 

 

32. Вулиці Черкас назвали іменами захисників [Електронний 

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

cherkassy/102968-vulitsi-cherkas-nazvali-imenami-zahisnikiv – Назва з екрану. – 

10.06.2022. 

 

Декілька нових вулиць Черкас отримали назви. За це проголосували 

депутати Черкаської міської ради під час учорашньої сесії. 

Дві вулиці назвали нейтрально: Містобудівна і Зоологічна 

(розташована поблизу зоопарку). Алея по вул. Хрещатик між вулицями 

Крилова та Університетською тепер називається Алеєю Просвіти, адже поруч 

https://zmi.ck.ua/oblast/tri-unversiteti-cherkaschini-potrapili-u-reyting-top-200-zvo-ukrani.html
https://zmi.ck.ua/oblast/tri-unversiteti-cherkaschini-potrapili-u-reyting-top-200-zvo-ukrani.html
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7420
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розташовані гуртожитки студентів та викладачів Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького та Черкаської медичної академії. 

 

 

33. Викладачка ЧНУ отримала черговий – вісімнадцятий патент 

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

https://novadoba.com.ua/383779-vykladachka-chnu-otrymala-18-patent-na-

korysnu-model.html. – Назва з екрану. – 10.06.2022. 

Викладачка ЧНУ отримала 18 патент на корисну модель 

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

https://novadoba.com.ua/383779-vykladachka-chnu-otrymala-18-patent-na-

korysnu-model.html. – Назва з екрану. – 12.06.2022. 

 

Черговий патент − у хіміків Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького. Кандидатка хімічних наук, доцентка кафедри 

хімії та наноматеріалознавства ННІ природничих та аграрних наук Валентина 

Литвин отримала патент на корисну модель «Спосіб одержання залізо-

карбонового нанокомпозиту на основі синтетичних гумінових речовин». 

Для Валентини Анатоліївни це вже вісімнадцятий патент на корисну 

модель. Про це повідомляють у пресслужбі ЧНУ імені Богдана 

Хмельницького. Корисна модель належить до галузі нанотехнологій, зокрема 

до способів отримання метал-карбонових нанокомпозитів, що містять 

наночастинки заліза, які можуть бути використані в системах запису та 

зберігання інформації, при створенні нових постійних магнітів, у системах 

охолодження як магнітні сенсори, а також у медицині − як біосумісні та 

нетоксичні засоби для діагностики та терапії новоутворень тощо. 

 

 

34. Університети, академії і коледжі Черкащини розпочнуть новий 

рік у змішаному форматі [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://procherk.info/news/7-cherkassy/103235-universiteti-

akademiyi-i-koledzhi-cherkaschini-rozpochnut-novij-rik-u-zmishanomu-formati-

video – Назва з екрану. – 22.06.2022. 

 

Про роботу в умовах воєнного стану йшлося на засіданні Ради 

ректорів, директорів закладів вищої, фахової передвищої освіти Черкаської 

області. Обговорили усі питання, які порушувалися раніше на нарадах у 

Міністерстві освіти і науки, на засіданні Спілки ректорів України, на зустрічі 

з генеральним директором директорату фахової передвищої, вищої освіти 

Міністерства освіти і науки Олегом Шаровим. 

— Ці питання хвилюють всю освітянську спільноту, бо зараз 

випускаємо студентів, а далі стартує вступна кампанія. І якщо раніше 

головною місією була якість освіти, то нині ми всі ще й питаємо себе — що 

зроблено для перемоги у війні з російським агресором. Інша надважлива 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/102935-vikladachka-chnu-otrimala-chergovij-visimnadtsjatij-patent-ukrayini
https://procherk.info/news/7-cherkassy/102935-vikladachka-chnu-otrimala-chergovij-visimnadtsjatij-patent-ukrayini
https://novadoba.com.ua/383779-vykladachka-chnu-otrymala-18-patent-na-korysnu-model.html
https://novadoba.com.ua/383779-vykladachka-chnu-otrymala-18-patent-na-korysnu-model.html
https://novadoba.com.ua/383779-vykladachka-chnu-otrymala-18-patent-na-korysnu-model.html
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https://procherk.info/news/7-cherkassy/103235-universiteti-akademiyi-i-koledzhi-cherkaschini-rozpochnut-novij-rik-u-zmishanomu-formati-video
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проблема — безпека учасників освітнього процесу. Саме тому у новому 

навчальному році навчання відбуватиметься у змішаному форматі. Важливо, 

що ми сьогодні тримаємо стрій, і це вселяє студентам, абітурієнтам та їхнім 

батькам надію на нашу перемогу, — зазначив голова Ради ректорів, 

директорів ЗВО Черкаської області, ректор Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко. 

Усі керівники ЗВО — хтось особисто, хтось онлайн — активно 

долучилися до спілкування.  

Начальник управління освіти і науки Черкаської ОВА Валерій 

Данилевський подякував колегам за те, що вони мужньо працюють на 

перемогу, заклади безперебійно функціонують та виконують ще й 

гуманітарну роботу. Він також поінформував освітян, що зроблено владою у 

сфері освіти. 

 

 

35. У Художньому музеї відкрилася виставка відомого художника 

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

https://procherk.info/news/7-cherkassy/103303-u-hudozhnomu-muzeyi-vidkrilasja-

vistavka-vidomogo-hudozhnika – Назва з екрану. – 26.06.2022. 

 

Персональна виставка «Знаки відсутнього» відомого черкаського 

митця, Заслуженого художника України Віктора Олексенка відкрилася у 

п’ятницю в Черкаському художньому музеї. Основою виставки стали давні 

мотиви одного з мікрорайонів міста, його околиць та Дніпра. 

Як наголосила директорка музею Ольга Гладун, цією виставкою музей 

відкривається після тривалої перерви, викликаної початком російської 

агресії. За її словами, назва виставки пов’язана із тим, що багатьох будинків, 

які залишилися у роботах митця, вже немає. 

Віктор Андрійович Олексенко з 2003 р. викладає на кафедрі 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського 

національного університету ім. Богдана Хмельницького. Учасник численних 

всеукраїнських та міжнародних виставок і художніх проєктів, персональних 

виставок. Також – автор трьох поетичних збірок, розробник навчально-

методичних посібників і підручників, автор статей у наукових та 

міжнародних фахових виданнях. 

 

 

36. Черкаські студенти-легкоатлети здобули нагороди змагань у Луцьку 

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

https://procherk.info/news/7-cherkassy/103315-cherkaski-studenti-legkoatleti-

zdobuli-nagorodi-zmagan-u-lutsku – Назва з екрану. – 27.06.2022. 

 

Благодійний відкритий чемпіонат міста Луцька з легкої атлетики 

відбувся упродовж 24-25 червня. Черкаські легкоатлети, зокрема студенти 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/103303-u-hudozhnomu-muzeyi-vidkrilasja-vistavka-vidomogo-hudozhnika
https://procherk.info/news/7-cherkassy/103303-u-hudozhnomu-muzeyi-vidkrilasja-vistavka-vidomogo-hudozhnika
https://procherk.info/news/7-cherkassy/103303-u-hudozhnomu-muzeyi-vidkrilasja-vistavka-vidomogo-hudozhnika
https://procherk.info/news/7-cherkassy/103315-cherkaski-studenti-legkoatleti-zdobuli-nagorodi-zmagan-u-lutsku
https://procherk.info/news/7-cherkassy/103315-cherkaski-studenti-legkoatleti-zdobuli-nagorodi-zmagan-u-lutsku
https://procherk.info/news/7-cherkassy/103315-cherkaski-studenti-legkoatleti-zdobuli-nagorodi-zmagan-u-lutsku
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ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, також взяли участь у змаганнях. 

Спортсмени вибороли низку нагород: 

– Костянтин Кишкань здобув «бронзу» з бігу на 100 м, 

– Ростислав Голубович виборов третє місце з бігу на 400 м з бар’єрами, 

– Ольга Гноєва посіла третю сходинку з потрійного стрибка. 

 

 

37. Орнітотерапія:як птахи допомагають людям знімати стрес 

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

https://procherk.info/news/7-cherkassy/103346-ornitoterapija-jak-ptahi-

dopomagajut-ljudjam-znimati-stres – Назва з екрану. – 27.06.2022. 

 

Про орнітотерапію розповіли корреспондентам «5 каналу» викладачі 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 

пишуть в ЧНУ 

У психології такий релакс називають орнітотерапією. Але 

фотографувати не обов'язково – можна просто спостерігати за птахами. 

Птахи справді допомагають зняти стрес та відпочити, кажуть 

психологи. Під час війни таке перезавантаження вкрай необхідне. Просто 

милуєшся пернатими та слухаєш їхній спів – і заглиблюєшся у 

спостереження. Інна Лук'янець, докторка психологічних наук, доцентка 

кафедри прикладної психології, радить проводити сеанси орнітотерапії 

кілька разів на тиждень. Підійдуть вони навіть тим, хто не відчуває стресу – 

задля профілактики та розслаблення. 

 

 

38. Черкаський науковець прочитав китайцям лекцію 

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

https://procherk.info/news/7-cherkassy/103386-cherkaskij-naukovets-prochitav-

kitajtsjam-lektsiju. – Назва з екрану. – 29.06.2022. 

 

На запрошення китайських колег доцент кафедри хімії та 

наноматеріалознавства Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького Сергій Бондарчук провів лекцію студентам 

Сіаньського дослідницького інституту сучасної хімії (Xi'an Modern Chemistry 

Research Institute). 

Тема лекції «Механічно-індуковане термічне електронне збудження як 

рушійна сила чутливості до удару: розрахунковий аспект» («Mechanically-

induced thermal electron excitation as adriving force of impact sensitivity: a 

computational aspect») викликала жваву дискусію та інтерес серед слухачів. 

 

 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/103346-ornitoterapija-jak-ptahi-dopomagajut-ljudjam-znimati-stres
https://procherk.info/news/7-cherkassy/103346-ornitoterapija-jak-ptahi-dopomagajut-ljudjam-znimati-stres
https://procherk.info/news/7-cherkassy/103346-ornitoterapija-jak-ptahi-dopomagajut-ljudjam-znimati-stres
https://www.5.ua/regiony/ornitoterapiia-iak-ptakhy-dopomahaiut-liudiam-znimaty-stres-279564.html
https://cdu.edu.ua/news/ornitoterapiia-iak-ptakhy-dopomahaiut-liudiam-znimaty-stres.html?fbclid=IwAR21bfY_U22HZP6ByhSFaEGU76ebfWBpSDh4zeNqwffgGV4i6E9D3VtkaZ0
https://procherk.info/news/7-cherkassy/103386-cherkaskij-naukovets-prochitav-kitajtsjam-lektsiju
https://procherk.info/news/7-cherkassy/103386-cherkaskij-naukovets-prochitav-kitajtsjam-lektsiju
https://procherk.info/news/7-cherkassy/103386-cherkaskij-naukovets-prochitav-kitajtsjam-lektsiju
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39. Відбулася зустріч команди ЛГЦЕР з громадянами, що 

вимушено покинули свої домівки [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: https://procherk.info/news/7-cherkassy/103389-

vidbulasja-zustrich-komandi-lgtser-z-gromadjanami-scho-vimusheno-pokinuli-

svoyi-domivki. – Назва з екрану. – 29.06.2022. 

 

28 червня 2022 року в Черкаському національному університеті ім. Б. 

Хмельницького відбулася зустріч команди Логістичного Гуманітарного 

Центру Екстреного Реагування (ЛГЦЕР) з громадянами, що вимушено 

покинули свої домівки через війну. 

Координатор центру Сергій Пасічник розповів переселенцям, яку 

допомогу організація надає внутрішньопереміщеним особам. «ЛГЦЕР 

забезпечує громадян, які перебувають у місцях компактного поселення 

продуктами харчування, особистою гігієною та товарами першої 

необхідності. 

Діяльність Центру направлена на підтримку та екстрену допомогу 

ВПО, які прибули до Черкаської та Полтавської області з територій України, 

де йдуть воєнні дії. Також, при Центрі створено мобільну групу 

психосоціальної та юридичної підтримки ВПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://procherk.info/news/7-cherkassy/103389-vidbulasja-zustrich-komandi-lgtser-z-gromadjanami-scho-vimusheno-pokinuli-svoyi-domivki
https://procherk.info/news/7-cherkassy/103389-vidbulasja-zustrich-komandi-lgtser-z-gromadjanami-scho-vimusheno-pokinuli-svoyi-domivki
https://procherk.info/news/7-cherkassy/103389-vidbulasja-zustrich-komandi-lgtser-z-gromadjanami-scho-vimusheno-pokinuli-svoyi-domivki
https://procherk.info/news/7-cherkassy/103389-vidbulasja-zustrich-komandi-lgtser-z-gromadjanami-scho-vimusheno-pokinuli-svoyi-domivki
https://procherk.info/news/7-cherkassy/103389-vidbulasja-zustrich-komandi-lgtser-z-gromadjanami-scho-vimusheno-pokinuli-svoyi-domivki
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НАУКОВІ ФОРУМИ  

НА БАЗІ ЧНУ ІМ. БОГДАНА. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин 

. історії та філософії 

 

Науково-практична конференція «Археологічні дослідження на 

Черкащині останніх років: підсумки та перспективи», 11 квітня 

 

 

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи та 

мистецтва 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Особистісно-

професійний розвиток здобувачів вищої школи в постнекласичній 

парадигмі», 19 травня 
 

 

Навчально-науковий інститут української філології і соціальних 

комунікацій 

 

Всеукраїнська студентська конференція «Іноземна мова і кар’єра: The 

United Kingdom of Great Britainand Northern Ireland», 15 квітня 

 

 

Навчально-науковий центр «Медичний інститут» 

 

Науково-практична конференція «Рак шийки матки — проблема 

сучасності. Менеджмент патології шийки матки UACCP. Тактика, вчимося 

на помилках», 7 лютого 
 

 

Навчально-науковий інститут інформаційних та освітніх технологій 

 

Міжнародна конференція «Ріст кристалів», 28 червня 
 

 

Навчально-науковий інститут економіки і права 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети 

управління ресурсами України», 26 травня 

 

 



 
40 

 

 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

 

 

Андрусяк В.  26 

Афонін В.  11 

Білоус Г.  7 

Бондарчук С.  37 

Вареник В.  27 

Власюк В.  15 

Гаврилюк Г.  25 

Гладун О.  36 

Гноєва О.  37 

Голиш Г.  5, 7, 10, 12 

Голубович Р.  37 

Гонца Ф.  14 

Данилевський В.  36 

Дзюра Ю.  24 

Дмитрик В.  6 

Доненко І.  11 

Дробний І.  7 

Дудченко А.  19 

Зайнчківська Л.  7, 8 

Івко Є.  27 

Карманнік Р.  4 

Кишкань К.  26, 37 

Конотопова А.  14 

Коник В.  19 

Копчинська О.  28 

Кошова Л.  29 

Лівицька-Холодна Н.  12, 13 

Лівицький М.  12 

Литвин В.  35 

 

Лук’янець І.  5, 16, 37 

Масненко В.  11, 21 

Махно К.  20, 26 

Мінаєв Б.  16 

Мінчукова А.  9, 33 

Олексенко В.  11, 36 

Олійник І.  1, 7 

Онищенко Б.  26 

Опарін І.  18 

Очеретянко Г.  27 

Пасічник С.  38 

Поліщук В.  4, 9, 15 

Присяжнюк Ю.  5, 6 

Сидоржевський М.  15 

Синявська Л.  25 

Сінкевич Є.  12, 19 

Скакун Н.  20 

Слюсаревський М.  15 

Соколовська Л.  4 

Соломаха А.  19, 27 

Спрягайло О.  4 

Струк С.  27 

Стуженко А.  23 

Сущенко Р.  4 

Табурець І.  32 

Черевко О.  6, 22, 25, 27, 28, 32, 36 

Шаровий О.  35 

Ярмоленко Н.  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
41 

 

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

IREG                 Міжнародна обсерваторія академічного ранжування 

вул..                   вулиця 

ВПО                  внутрішньо переміщені особи 

грн..                   гривня 

ЗМІ                    засоби масової інформації 

ім.                      імені 

ЛГЦЕР              Логістично Гуманітарний Центр Екстреного Реагування 

МАН.                Мала Академія наук України 

м.                       місто 

млрд.                 мільярд 

МОН                 Міністерство освіти і науки України 

ННІ                    навчально-науковий інститут 

НАТО               (NATO – North Atlantic Treaty Organisation) – Організація  

                          Північноатлантичного договору – міжнародна організація 

НОК                  Національний олімпійський комітет 

ОВА                  обласна військова адміністрація 

ОДА                  обласна державна адміністрація 

р.                       рік 

ЧДТУ               Черкаський державний технологічний університет 

т.ч.                    у тому числі 

ЧНУ                 Черкаський національний університет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
42 

 

ЗМІСТ 

 

 
 Передмова …………………………………………………………………..… 3 

 

 На шпальтах масової періодики ………………………………………….…. 4 

 

 На сайтах мережі Інтернет ……………………………………………….….. 14 

 

 Наукові форуми на базі ЧНУ ім. Б. Хмельницького ………………….…… 39 

 

 Іменний покажчик …………………………………………………………… 40 

 

 Список умовних скорочень ……………………………………………….…. 41 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

 

Інформаційне видання 
 

Відгомін 
імідж Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького 

в інформаційному просторі 

 

№ 28 
 

 

 

 

 
Укладач 

Колесникова І. В. 

 

 

Відповідальний за випуск 

Голиш Г. М. 

 

Комп’ютерне верстання, технічний редактор 

Конджарян Н. Г. 

 

 

Коректор 

Макаренко Л. О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Видано 

в науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича 

Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького 

Адреса: вул. Університетська, 22, м. Черкаси, Україна, 18031 

Тел. (0472) 37-30-92, 

e-mail: biblioteka@cdu.edu.ua 
 

mailto:biblioteka@cdu.edu.ua

