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ВСТУП 

 

Черкаський національний університету імені Богдана Хмельницького 

(далі – Університет) – багатопрофільний класичний університет, основними 

завданнями якого є освітня, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. 

Університет забезпечує потреби центрального регіону України у фахівцях із 

вищою освітою на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України. Від 

часу заснування Університету в 1921 р. у його стінах підготовлено десятки 

поколінь педагогів, учених, політиків і громадських діячів, митців і 

літераторів, які були й залишаються гордістю України.  

Завданням Університету на найближчу перспективу залишається 

рівноправне входження до європейського освітнього та наукового простору. 

Саме на це спрямована Стратегія розвитку університету на період 2016–2020 

років, на виконання якої і заплановано щорічні заходи. 

У 2018/2019, 2019/2020 навчальних роках освітній процес в 

університеті забезпечують: 

– 8 навчально-наукових інститутів: економіки і права; іноземних мов; 

історії і філософії; педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва; 

природничих наук; української філології та соціальних комунікацій; 

інформаційних та освітніх технологій; фізичної культури, спорту і здоров’я; 

– 2 факультети: психологічний; обчислювальної техніки, 

інтелектуальних та управляючих систем; 

– навчально-науковий центр «Інститут міжнародної освіти»; 

– навчально-науковий центр «Інститут післядипломної освіти та 

курсової підготовки»; 

– кафедра військової підготовки. 

Діяльність провадиться за 50 спеціальностями освітнього ступеня 

бакалавра (на 13 більше ніж минулого року), 40 – освітнього ступеня 

магістра (на 1 більше ніж минулого року); освітньо-наукового рівня (ступеня) 
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«доктор філософії» – за 14 спеціальностями, а наукового рівня (ступеня) 

«доктора наук» – 10 спеціальностями. 

Протягом звітного періоду продовжено запровадження норм Закону 

України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів, що 

регламентують освітню, науково-дослідну та господарську діяльність 

університету.  

Ученою радою Університету від 28.11.2016 р. (протокол № 3) ухвалено 

нову Стратегію розвитку Університету на період 2016–2020 років, у якій 

визначено пріоритетні напрями розвитку закладу за нових економічних і 

соціокультурних умов, закладено підвалини для розбудови дослідницького 

університету. Для інтеграції Університету до міжнародного освітнього і 

наукового простору вченою радою від 10.04.2019 р. (протокол №6)  ухвалено 

Стратегію інтернаціоналізації Університету. З метою визначення нагальних 

стратегічних завдань, збереження і зміцнення Університету на регіональному 

та національному рівнях ученою радою від 28.05.2019 р. (протокол №7) 

ухвалено Стратегічний план розвитку Університету на період до 2026 року.  

Для забезпечення функціонування, розв’язання перспективних завдань 

розвитку університету та здійснення нагляду за управлінням майном у 

навчальному закладі створено наглядову раду («Положення про наглядову 

раду Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького» 

ухвалено рішенням наглядової ради від 16.02.2016 р., протокол № 1; склад 

наглядової ради затверджено Вченою радою університету від 11.02.2016 р., 

протокол № 4).  

Керівництвом Університету розроблено та погоджено в МОН Акт 

узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними 

рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. 
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№ 1151; зміни до Акту затверджено наказом Міністерства освіти і науки 

України від 18.07.2016 р.).  

Згідно з нормами Закону України «Про вищу освіту» для організації 

освітнього процесу, поліпшення кадрового забезпечення, застосування 

новітніх технологій навчання й удосконалення педагогічної майстерності 

викладачів, науково-методичного забезпечення відповідної якості, 

поліпшення практичної підготовки студентів розроблено нові нормативні 

документи: 

1. «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького» (схвалено вченою радою університету від 11.02.2016, 

протокол № 4). 

2. «Положення про бізнес-інноваційний центр університету» 

(затверджено вченою радою університету від 11.02.2016, протокол № 4). 

3. «Положення про порядок додаткового (повторного) вивчення 

дисциплін (кредитів ЄКТС) (схвалено вченою радою університету від 

05.04.2016, протокол № 5, зі змінами від 18.10.2016, протокол № 2). 

4. «Положення про інтегральну оцінку діяльності науково-педагогічних 

працівників» (схвалено вченою радою університету від 28.04.2016, протокол 

№ 6). 

5. «Положення про ректорат Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького» (затверджено вченою радою університету від 

06.06.2016, протокол № 7). 

6. «Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького» 

(схвалено конференцією трудового колективу університету від 10.01.2018, 

протокол №7). 

7. «Положення про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних 

і науково-педагогічних працівників Черкаського національного університету 



5 

 

імені Богдана Хмельницького» (затверджено вченою радою університету від 

17.12.2018, протокол №3). 

8. «Положення про освітні програми Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького» (затверджено вченою радою 

університету від 05.09.2019, протокол №1). 

У 2019 р. Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького покращив свої показники у вітчизняних і міжнародних 

рейтингах. Так, за результатами академічного рейтингу закладів вищої освіти 

(далі – ЗВО) України «Топ-200 Україна» Університет піднявся на 8 позицій 

та обіймає 101 місце (у 2018 – 109). Завдяки вагомим досягненням викладачів 

у науковій сфері Університет у рейтингу  закладів вищої освіти за версією 

Scopus обіймає 17-ту сходинку. Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького посів 35 місце (39 у 2016 р.) у рейтингу Webometrics 

за рівнем присутності в інтернет-мережі. 

У консолідованому рейтингу ЗВО України Університет обіймає 47-48 

місце із 237 закладів, випереджаючи всі заклади вищої освіти Черкаської 

області та займає 8 місце у десятці кращих закладів центрального регіону 

України.  

Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» на підставі аналізу 

даних 368 закладів вищої освіти, з них 240 з державною формою навчання, 

складено рейтинг ЗВО України за результатами вступної кампанії 2019 року. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

зайняв 37 місце у рейтингу за співвідношенням показників зарахування 

абітурієнтів на навчання за кошти державного бюджету та контрактну форму 

навчання. Зазначений рейтинг за всіма показниками фактично визначив 

Університет лідером серед закладів вищої освіти Черкаської області, 

оскільки найбільше вступників виявили бажання здобувати вищу освіту за 

власні та бюджетні кошти саме в Черкаському національному імені Богдана 

Хмельницького. 
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Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

став 10 із 20-ти українських ЗВО, які увійшли до рейтингу QS Quacquarelli 

Symonds. Британська компанія QS Quacquarelli Symonds представила 

оновлену версію рейтингу університетів за 2019 рік, що охоплює ЗВО країн 

Східної Європи і Центральної Азії. QS Quacquarelli Symonds – одна з трьох 

визнаних у світі компаній, які професійно й систематично займаються 

оцінкою світових університетів із 1992 року. Цьогоріч рейтинг університетів 

QES EECA максимально вичерпний: до нього увійшли 350 університетів 

Східної Європи і Центральної Азії. Університет увійшов до цього рейтингу 

втретє за час свого існування. 

Таким чином, незалежні міжнародні та вітчизняні академічні рейтинги 

засвідчують високий рівень якості освіти, досліджень та інновацій у нашому 

Університеті. 

 

 



7 

 

1. У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

З 1 вересня 2019 року здійснено зарахування на навчання за освітніми 

ступенями «бакалавр» і «магістр» за ліцензованими спеціальностями 

відповідно до протоколів АКУ та наказів МОН України  

(їх перелік станом на 26.11.2019 https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-

diyalnosti/2019/12/19/natsionalniy-u-t-b-khmelnitskogo64.pdf).  

У навчальних планах, які запроваджено/оновлено з 01 вересня 2019 

року, дотримано норму Закону України «Про вищу освіту» щодо можливості 

обрання студентом навчальних дисциплін в обсязі не менше як 25% від 

загальної кількості кредитів. Упроваджено прозорі процедури реалізації 

студентами права визначати вибіркову складову індивідуального 

навчального плану серед міжгалузевих і внутрішньогалузевих навчальних 

дисциплін. 

Розроблено програми підготовки за новими спеціальностями та 

збільшено частку дослідницької складової в освітніх програмах магістрів. 

Розвинуто систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти). 

З урахуванням європейського та вітчизняного досвіду вже традиційно 

проведено щосеместрове анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості 

викладання навчальних дисциплін. Із 2019 року додатково запроваджено 

анкетування здобувачів щодо якості організації освітнього процесу, а також 

моніторинг якості засвоєння фахових дисциплін і рівня володіння іноземною 

мовою через електронне тестування на початку і в кінці семестру. 

Усі випускники університету 2019 року отримали документи про вищу 

освіту державного зразка і додатки до диплому європейського зразка, що 

відповідає вимогам наказу МОН України від 12.05.2015 № 525. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/12/19/natsionalniy-u-t-b-khmelnitskogo64.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/12/19/natsionalniy-u-t-b-khmelnitskogo64.pdf
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1.1. Формування контингенту студентів 

Станом на 24.10.2019 року в навчально-наукових інститутах і на 

факультетах університету навчається 6120 студентів, що на 60 осіб менше 

ніж минулого року (6180 осіб). Зменшення можна вважати в межах 

стандартного відхилення у попередні п’ять років. За кошти державного 

бюджету вищу освіту за освітніми ступенями бакалавра, здобуває 2475 осіб 

(на 425 осіб менше ніж торік), за кошти фізичних і юридичних осіб – 3645 

студентів, що на 365 осіб більше проти минулого року. Аналіз чисельності 

здобувачів вищої освіти за останні п’ять років свідчить про невпинний ріст 

частки здобувачів, що навчаються за кошти фізичних і/або юридичних осіб, і, 

натомість, зменшення обсягів державного замовлення (рис. 1.1). 

5628
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6180 6120

3658 3748
3137

2900
2475
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2281

2775

3280 3645

2015 2016 2017 2018 2019

Чисельність контингенту студентів 
за видами фінансування

разом за держзамовленням за контрактом
 

Рис. 1.1. Динаміка змін чисельності контингенту здобувачів вищої освіти  

в університеті за п’ять років 

Ця тенденція простежується як для денної (рис. 1.2), так і для заочної 

(рис. 1.3) форм навчання. 
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Рис. 1.2. Динаміка змін контингенту здобувачів денної форми навчання  
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Рис. 1.3. Динаміка змін контингенту здобувачів заочної форми навчання  

З минулого року кількість здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 

«бакалавр» денної форми навчання за держзамовленням менша від кількості 

здобувачів, що навчаються за контрактом, причому падіння обсягів 

держзамовлення і росту кількості контрактників має чітко лінійний закон 

(рис. 1.4). Кількість здобувачів заочної форми зменшується, особливо за 

державним замовленням. 
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Рис. 1.4. Динаміка змін контингенту здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 

Кількість здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» має 

тенденцію до збільшення з кожним роком, за винятком держзамовлення за 

денною формою у 2019 році (рис. 1.5), причиною чого може бути як 

зменшення кількості місць державного замовлення, так і введення 

зовнішнього незалежного оцінювання для вступників багатьох магістерських 

спеціальностей.  
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Рис. 1.5. Динаміка змін контингенту здобувачів освітнього ступеня «магістр» 

Протягом 2019 року в університеті здійснювався комплекс заходів 

щодо збереження контингенту студентів. Завдяки активній роботі дирекцій, 
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кураторів, проведенню проміжних контролів, повторному вивченню 

навчальних дисциплін, організації тьюторства спостерігається зменшення 

відрахувань за денною формою порівняно з минулим роком при збереженні 

загальної тенденції до зменшення відрахованих у динаміці останніх п’яти 

років. Кількість відрахованих за заочною формою навчання незначно зросло 

в межах статистичної похибки. 

407
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Рис. 1.6. Динаміка показників відрахування студентів за 2015 – 2019 роки 

Третина відрахованих студентів – це студенти, яких за їх бажанням 

переведено на заочну форму навчання через брак коштів і необхідність 

працевлаштування на повний робочий день (рис. 1.7). Відрахування за 

власним бажанням теж зумовлено фінансовою причиною, а також слабкою 

підготовкою вступників та їх непродуманим вибором фаху.  
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Рис. 1.7. Причини відрахування студентів денної форми навчання 

Відрахування за власним бажанням та через академічну неуспішність 

приблизно в рівних частках є причинами відрахування як за денною, так і за 

заочною формами навчання. Відсоток відрахованих за останні три роки 

коливається в межах 5–6, що є нормальним для якісного фахового відбору та 

внаслідок незалежних зовнішніх соціальних чинників (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Причини відрахування студентів заочної форми навчання 

1.2. Прийом на навчання і виконання державного замовлення 

Вступну кампанію 2019 року проведено на підставі Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році, що затверджені 
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наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 

та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 

1456/32908; Правил прийому на навчання до Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького у 2019 році, затверджених 

вченою радою університету 28 грудня 2018 року (протокол № 4) та інших 

чинних нормативно-правових документів. 

Протягом вступної кампанії 2019 року було забезпечено прозорість, 

демократичність і відкритість роботи приймальної комісії, дотримання вимог 

нормативно-правових документів щодо організації прийому та зарахування 

на навчання, зокрема: 

 у встановлені терміни розроблено комплект нормативних 

документів, що регламентують роботу приймальної комісії; 

 на сайті університету розміщено правила прийому, положення про 

приймальну комісію, склад приймальної комісії, програми вступних 

випробувань, інформацію про обсяги державного замовлення, вартість 

навчання, графіки проведення вступних випробувань та інша необхідна 

інформація; 

 систематично проводилася роз’яснювальна робота щодо правил 

прийому до університету; 

 під час проведення вступної кампанії було організовано роботу 

консультативних телефонів приймальної комісії; 

 в університеті було створено консультаційний пункт для реєстрації 

електронних заяв вступників; 

 забезпечено щоденний особистий прийом громадян головою 

приймальної комісії, відповідальним секретарем; 

 протягом усього періоду вступної кампанії в її роботі брали участь 

органи студентського самоврядування, були створені умови доступу 

громадських спостерігачів для контролю за роботою приймальної комісії; 

 вчасно оприлюднено списки осіб, рекомендованих до зарахування, 

через розміщення відповідної інформації на офіційному сайті університету, 
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інформаційних стендах приймальної комісії та через Єдину державну 

електронну базу з питань освіти.  

З метою поліпшення якості вступників, їх профорієнтації, забезпечення 

високого конкурсу керівництвом університету, приймальною комісією, 

відбірковими комісіями інститутів (факультетів) протягом року проведено 

значну та різнопланову роботу (виступи на телебаченні, радіо, проведені 

«Дні відкритих дверей», зустрічі з випускниками у школах та на інших 

профорієнтаційних заходах, інформація регулярно висвітлювалася на сайті 

університету). 

Прийом заяв і документів для вступників на 1 курс освітнього ступеня 

бакалавра здійснювався переважно в електронному вигляді. Це дозволило 

суттєво розвантажити роботу приймальної комісії.  

У 2019 році університет здійснював набір за спеціальностями, 

освітніми програмами та конкурсними пропозиціями. У тому числі: 

 за освітнім ступенем бакалавра – 56 спеціальностей (86 освітніх 

програм); 

 за освітнім ступенем магістра – 50 спеціальностей (69 освітніх 

програм). 

Уперше здійснювався прийом на бакалаврат за спеціальностями 105 

Прикладна фізика і наноматеріали, 028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності, 201 Агрономія). Окрім того, суттєво розширився перелік освітніх 

програм за вже чинними спеціальностями (соціальна робота і соціальна 

інженерія, медіаменеджмент і масові комунікації, інтелектуальні системи в 

робототехніці, психологія спорту, практична психологія в бізнесі). Уведено 

небюджетні конкурсні пропозиції. 

Проведено організаційні, профорієнтаційні та кадрові заходи, що 

дозволило збільшити набір здобувачів у 2019 році, незважаючи на складну 

загальнодержавну ситуацію з кількістю абітурієнтів і якістю їх підготовки. 

Так, збільшено набір майже на 200 студентів за рахунок контрактної форми 

навчання, що перекрило зменшення державного замовлення (рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. Динаміка вступу за видами фінансування за 2015 – 2019 роки 

Кількість студентів, що навчаються за кошти фізичних і юридичних 

осіб, за заочною формою навчання у цьому році суттєво виросла за рахунок 

додаткових наборів за ІІ і ІІІ сесіями вступу (рис. 1.10, 1.11). Такі новації в 

умовах вступу є прогресивними з точки зору компетентнісного підходу, але 

вимагають термінових змін у загальних підходах до формування графіка 

навчального процесу і переходу від строків навчання до кількості кредитів 

для відповідних освітніх ступенів. 
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Рис. 1.10. Динаміка зарахованих на денну форму навчання за 2015 – 2019 роки 
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Рис. 1.11. Динаміка зарахованих на заочну форму навчання за 2015 – 2019 роки 

Аналіз за освітніми ступенями свідчить про значне збільшення 

зарахованих на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, особливо для 

магістратури (рис. 1.12, 1.13). 

 

Рис. 1.12. Динаміка зарахованих за освітнім ступенем «бакалавр» за 2015 – 2019 роки 
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Рис. 1.13. Динаміка зарахованих за освітнім ступенем «магістр» 2015 – 2019 роки 

У 2019 році університет отримав на 74 місця державного замовлення 

менше ніж торік. 

Порівняння кількості місць державного замовлення 

Освітній ступінь 2018 2019 Різниця 

Бакалавр, денна 336 361 + 25 

Бакалавр, заочна 27 24 - 3 

Бакалавр, на 2 (3) курс, 

денна 

76 66 - 10 

Бакалавр, на 2 (3) курс, 

заочна 

18 16 - 2 

Магістр, денна 406 328 - 78 

Магістр, заочна 50 53 + 3 

Разом 913 839 - 74 

На 1 курс освітнього ступеня «бакалавр» кількість місць була більшою 

у порівнянні з минулим роком. Університет отримав фіксовану кількість 

місць державного замовлення за педагогічними спеціальностями (66 – денна 

форма навчання та 5 – заочна (разом 71 місць)); за іншими спеціальностями 

місця було отримано на основі широкого конкурсу (361 – денна та 24 – 

заочна).  

За освітнім ступенем «магістр» кількість місць державного замовлення 

загалом зменшилась на 75 місць. 
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Найбільшу кількість заяв (на основі ПЗСО) було подано за 

спеціальностями: 

Право – 323; 

Готельно-ресторанна справа – 240; 

Філологія (переклад (перша англійська)) – 222; 

Туризм – 171; 

Історія та археологія – 169; 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 

164; 

Дошкільна освіта – 163;  

Журналістика – 150; 

Відносне зростання інтересу вступників було за спеціальностями: 

Фізична культура і спорт – 121; 

Інженерія програмного забезпечення – 162; 

Психологія – 133. 

Найнижчий інтерес серед вступників викликають спеціальності 

середньої освіти та фізико-математичного напряму. Найменшу кількість заяв 

подано за спеціальностями: 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація – 10; 

Середня освіта (хімія) – 13; 

Середня освіта (мова і література (російська)) – 23; 

Середня освіта (фізика) – 10; 

Філологія (мова і література російська) – 19; 

Математика – 10; 

Середня освіта (математика) – 5; 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – 5. 

Кількість вступників на ці спеціальності у порівнянні з минулим роком 

зменшилась. 
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1.3. Забезпечення якості вищої освіти 

Питання забезпечення якості освіти постійно перебуває в полі зору 

ректорату, вченої ради університету, навчально-наукових інститутів і 

факультетів. Згідно із Законами України «Про освіту» і «Про вищу освіту», 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, проектами освітніх 

стандартів і нових акредитаційних умов, а також «Положенням про систему 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького» проводиться 

планова робота по удосконаленню внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти. 

Основними завданнями внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти в університеті є: постійний моніторинг якості надання освітніх послуг, 

розроблення й удосконалення відповідних процедур моніторингу, перегляд, 

поліпшення чинних і створення нових освітніх програм, подальше 

впровадження культури якості на всіх рівнях, перехід на якісно новий рівень 

інформаційного менеджменту, співпраця з роботодавцями, мотивація 

співробітників, покращення рівня навчання, дотримання принципу 

доброчесності, вивчення досвіду створення та функціювання внутрішніх 

систем забезпечення якості освіти в університетах України та інших країн. 

Значна увага приділяється забезпеченню якісного набору на перший 

курс Університету у 2020 році. Зокрема, традиційно проводяться 

університетські тренувальні (пробні) тестування у форматі ЗНО для учнів 11-

10-х класів Черкаської області, систематично відбуваються зустрічі з учнями 

та їх батьками, ефективно працює система доуніверситетської підготовки. 

Університет упевнено рухається до формування цілісної системи 

забезпечення якості освіти. Зокрема, у звітному році створено Раду із 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. 
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Розширено дію угоди між університетом і онлайн-сервісом UniCheck 

для перевірки робіт здобувачів на плагіат, проведено зустріч із 

представниками компанії, розроблено і введено в дію положення про курсові 

і кваліфікаційні роботи, порядок перевірки робіт на наявність текстових 

запозичень, проведено тренінги для науково-педагогічних працівників щодо 

керівництва студентськими роботами і механізмами профілактики плагіату . 

Активізовано співпрацю з потенційними роботодавцями випускників 

університету: їх включено до рад із забезпечення якості освітніх послуг 

університету і навчально-наукових підрозділів, залучено до експертизи 

чинних і нових освітніх програм, підписано нові договори про бази практик і 

потенційне працевлаштування студентів. Така співпраця створює реальну 

можливість адаптувати освітні програми до потреб ринку і впровадити 

елементи дуальної освіти. 

Науково-методичною радою Університету напрацьовуються процедури 

забезпечення якості навчально-методичного забезпечення. Оновлено або 

розроблено нормативні документи про рух контингенту, про організацію 

практик, про рейтингування студентів, про формування варіативної складової 

індивідуального навчального плану студента, про академічну мобільність 

студентів, про диплом із відзнакою, про розроблення навчально-методичного 

забезпечення навчальної дисципліни тощо.  

Зокрема, упродовж останнього року введено новий шаблон для 

розроблення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін в 

електронному форматі. Наші викладачі вже встигли підготувати матеріали, 

які добре узгоджуються з найсвіжішими вимогами до навчальних програм у 

формі силабусів, але використовують переваги гіпертекстів й адаптовані до 

особливостей організації освітнього процесу в українських вишах. Також 

електронні розробки доречні для організації вибору міжгалузевих дисциплін 

і впровадження дистанційного навчання. Варто відзначити успішних 

першопрохідців у цьому проекті: Любченко К.М., Бушин І.М., П’янзін С.Д., 

Косенюк Г. В., Куліш І. М., Гадецька З. М., Бойко В. І., Мартинова Г. І., 
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Овсієнко Л. О., Рибалка Л. В. та інші. Зараз дуже важливо швидко реагувати 

на новації та з розумом їх впроваджувати на користь університету. 

Завдяки системі комп’ютерного тестування «Фрактал», що створена 

співробітниками університету і сертифікована, студенти мають змогу 

проходити пробні та тренувальні тестування в online-режимі у мережі 

Internet. Це сприяє формуванню самооцінки студентами своїх знань і 

вчасному коригуванню викладачем не лише індивідуальної траєкторії 

окремого студента, а й удосконаленню навчального курсу загалом.  

Щосеместру проводиться самоаналіз забезпечення якості освіти, який 

дозволяє визначити пріоритетні завдання для удосконалення у цій сфері. 

Одним із його компонентів є щорічний Звіт ректора про діяльність 

Університету.  

Аналіз результатів якості та успішності навчання студентів денної 

форми засвідчують достатній рівень навчальних досягнень (рис. 1.14). 

Успішність навчання за останні п’ять років має тенденцію до деякого 

зниження. Це цілком нормальний процес в умовах можливості перехресного 

вступу, небюджетних конкурсних пропозицій, глобального зниження 

загального рівня вступників, що призводить до погіршення базової 

підготовки і необхідності відсіву студентів. Такий природний відбір 

студентів (який не може зупинити навіть прагнення зберегти ставки науково-

педагогічниих працівників) сприяє підвищенню якості освіти, яка до 

останнього часу лише знижувалася (рис. 1.15).  
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Рис. 1.14. Динаміка успішності навчання студентів  
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Рис. 1.15. Динаміка якості навчання студентів  

Тому можна зробити висновок, що приносить плоди робота по 

створенню внутрішньої системи якості, формуванню (відновленню) у 

викладачів культури надання освітніх послуг, мотивація студентів, введення 

нових форм методичної роботи, активний перехід до студентоцентрованого 

навчання.  

Освітній процес у 2018/2019, 2019/2020 навчальних роках проходить 

організовано й злагоджено, відповідно до встановлених графіків навчання. 

Особливу увагу протягом звітного періоду приділено якості організації 

освітнього процесу: 
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- наявності затверджених в установленому порядку навчальних і 

робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, робочих програм 

з усіх навчальних дисциплін; 

- відповідності змісту навчальних планів і робочих програм вимогам 

стандартів вищої освіти; 

- відповідності елементів освітнього процесу (лекцій, семінарських, 

практичних і лабораторних занять) затвердженим планам і програмам; 

- комплектності й достатності навчально-методичного забезпечення 

дисциплін (методичних вказівок до лабораторних занять, контрольних робіт, 

державних екзаменів, курсових робіт і випускних (дипломних) робіт, 

самостійної роботи); 

- достатності, регулярності і рівня організації поточного контролю; 

- наявності чітких критеріїв оцінювання знань, умінь, навичок із 

кожної дисципліни, у тому числі всіх видів практик, курсових робіт тощо. 

Значні зусилля спрямовано на забезпечення належного рівня 

організації семестрових контрольних заходів і атестації здобувачів вищої 

освіти, прозорості їх проведення, об’єктивності оцінювання знань студентів 

із залученням тестових методик, письмових екзаменів.  

Проводилося регулярне ознайомлення членів трудового колективу і 

студентів із нормативно-розпорядчими і програмними документами як 

загальнодержавного рівня, так і з матеріалами локального значення, що 

мають визначальний характер для діяльності університету: постановами 

Кабінету Міністрів України, рішеннями колегій, наказами, розпорядженнями, 

інструктивними й нормативними листами Міністерства освіти і науки 

України. 

Вчена рада університету, органи громадського, зокрема студентського, 

самоврядування систематично інформувалися ректором, ректоратом про 

прийняті управлінські рішення та їх реалізацію. 

Університетом за участю груп забезпечення освітніх програм і 

адміністративних підрозділів проведено акредитаційні процедури для восьми 
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освітніх програм. За результатами роботи з експертними групами 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти навчально-

методичним і навчальним відділами уніврситету розроблено ряд заходів для 

покращення якості змісту навчання й організації освітнього процесу.  

Нагальними завданнями в освітній діяльності університету є: 

1. перегляд і оновлення програм підготовки за спеціальностями; 

2. збільшення частки дослідницького складника в освітніх програмах 

магістрів; 

3. відпрацювання прозорих процедур реалізації студентом права 

визначати вибіркову частину своєї програми підготовки; 

4. розроблення процедур визнання результатів навчання, здобутих поза 

освітнім процесом формальної освіти; 

5. запровадження інтегральної оцінки діяльності науково-педагогічних 

працівників як одного із важливих факторів мотивації до підвищення 

самовдосконалення і покращення змісту навчання і методичного 

забезпечення; 

6. планомірне удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості 

освітнього процесу; 

7. реорганізація освітнього менеджменту в університеті згідно із 

завданнями побудови якісної студентоцентрованої системи для підготовки 

креативних фахівців; 

8. поетапне впровадження інтегрованої електронної системи 

методичного забезпечення освітнього процесу, документообігу, обліку й 

управління університетом. 

 

1.4. Підготовка іноземних студентів 

Навчально-науковий центр «Інститут міжнародної освіти» Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького отримав ліцензію 

та розпочав підготовку фахівців із зарубіжних країн у 2015 році.  
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Особливо актуальним це стає, коли мова йде про міжнародний 

характер освіти: сьогодні більшість закладів вищої освіти визначають 

навчання іноземних студентів як один із важливих напрямів своєї діяльності. 

У структурі ННЦ «Інститут міжнародної освіти» працює підготовче 

відділення для іноземців та осіб без громадянства, яке здійснює підготовку з 

метою подальшого їх навчання у закладах вищої освіти – українською або 

англійською мовами. Навчання іноземних громадян та осіб без громадянства 

відбувається за напрямами підготовки: економічний і біологічний. Станом на 

грудень 2019 року на підготовчому відділенні навчаються слухачі із 3 країн 

світу (Лівія, Єгипет, Азербайджан).  

Зарахування іноземних громадян на ОС Бакалавр, Магістр тривало до 1 

листопада 2019 року (зарахування на аспірантуру відбувається протягом 

року). Станом на 01.11.2019 прибув 21 студент на навчання з 7 країн світу: 

за освітнім рівнем бакалавра – 12 осіб денної форми навчання і 7 – 

заочної; 

за освітнім рівнем магістра на основі бакалавра – 1 особа денної форми 

навчання і 1 – заочної. 

Всього в університеті станом на грудень 2019 року навчаються іноземні 

студенти, і в тому числі 2 аспіранти, з 17 країн світу (Азербайджан, Гамбія, 

Гана, Гвінея, Грузія, Демократична Руспубліка Конго, Кот-д’Івуар, Лівія, 

Мозамбік, Нігерія, Німеччина, Свазіленд, Пакистан, Палестина, Російська 

Федерація, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан). 

Найбільше студентів є представниками таких країн: Азербайджан – 28, 

Гамбія – 11, Гана – 11, Лівія – 7 і Кот-д’Івуар – 7.  

Розподіл іноземних студентів за найбільш популярними 

спеціальностями є наступним: 073 Менеджмент – 31 осіб, 292 Міжнародні 

економічні відносини – 12 осіб, 081 Право – 11 осіб.  

Із 2017 року року в Університеті продовжується надання освітніх 

послуг англійською мовою для іноземних студентів. У 2019 році їхній 
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розподіл за спеціальностями є таким: 073 Менеджмент – 25, 292 Міжнародні 

економічні відносини – 12. 

У 2019 році в Університеті було проліцензовано такі спеціальності з 

можливістю навчання іноземних студентів: 071 Облік і оподаткування, 073 

Менеджмент, 081 Право і 292 Міжнародні економічні відносини. 

Для збільшення контингенту іноземних громадян в Університеті 

проводяться такі заходи: 

постійно оновлюється інформація ННЦ «Інститут міжнародної освіти» 

на інтернет-сайті університету (українською, англійською і російською), в 

офіційних спільнотах соціальних мереж Facebook та Instagram; 

розроблено нові рекламні буклети (українською, російською, 

англійською і турецькою);  

поглиблюється співпраця із закордонними партнерами (Азербайджан, 

Лівія, Туреччина, Індія); 

упродовж року постійно здійснюється формування запрошень на 

навчання для іноземних абітурієнтів; 

відбувається постійна взаємодія Центру з Українським державним 

центром міжнародної освіти МОН України, Інформаційно-іміджевим 

центром МОН України, Міністерством закордонних справ України та 

Державною міграційною службою України, а також із колегами-іноземцями 

щодо практик навчання студентів із зарубіжних країн. 

 

1.5. Акредитація та ліцензування 

За звітний період проведено значну роботу з акредитації напрямів 

підготовки і спеціальностей університету. Зокрема процедуру акредитації 

пройшли: 

1. Напрями підготовки ОС бакалавра: 

- 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовище та 

збалансоване природокористування»; 

- 6.020205 Образотворче мистецтво*; 



27 

 

- 6.040301 Прикладна математика; 

- 6.140103 Туризм. 

2. Освітні програми спеціальностей: 

ОС магістра: 

- 061 Журналістика ОПП «Медіакомунікація»; 

- 292 Міжнародні економічні відносини ОПП «Міжнародний бізнес»; 

- 013 Початкова освіта ОПП «Початкова освіта та психологія»; 

- 081 Право ОПП «Приватне право та інтелектуальна власність»; 

- 113 Прикладна математика ОПП «Прикладна математика»; 

- 281 Публічне управління та адміністрування ОПП «Публічне 

управління та адміністрування»; 

- 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) ОПП «Образотворче 

мистецтво»; 

- 124 Системний аналіз ОПП «Системи і методи прийняття рішень»; 

- 071 Менеджмент ОПП «Управління навчальним закладом»; 

- 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ОПП «Якість, 

стандартизації та сертифікації». 

Процедуру ліцензування освітніх послуг здійснено за спеціальностями: 

І. Початковий рівень (короткий цикл). 

- 071 Облік і оподаткування; 

- 081 Право; 

- 073 Менеджмент 

ІІ. Перший (бакалаврський) рівень: 

- 201 Агрономія; 

- 028 Менеджмент соціокультурної діяльності; 

- 073 Менеджмент (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та 

осіб без громадянства); 

- 071 Облік і оподаткування (з можливістю здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства); 



28 

 

- 292 Міжнародні економічні відносини (з можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та осіб без громадянства); 

ІІІ. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері 

післядипломної освіти для осіб з вищою освітою:  

- 014 Середня освіта (Історія). 

ІV. Продовжено термін дії сертифікатів зі спеціальностей за ОС 

бакалавра:: 

- 014 Середня освіта (Українська мова і література) – до 01.07.2026 р.; 

- 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) – до 01.07.2026 р.; 

- 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) – до 01.07.2026 р.; 

- 035 Філологія – до 01.07.2026 р.; 

-  122 Комп’ютерні науки – до 01.07.2022 р. 

V. Замінено сертифікати за ОС бакалавра: 

- 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 

- 101 Екологія; 

- 122  Комп’ютерні науки; 

- 011 Освітні, педагогічні науки; 

- 281 Публічне управління та адміністрування; 

- 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 

- 014 Середня освіта (Фізична культура)  : 

за ОС магістра: 

- 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 

В університеті узгоджено перелік освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка за ОС магістра. Визначено, що освітня програма як 

складова частина спеціальності включає: навчальний план, освітньо-

професійну програму підготовки магістрів, внутрішню систему забезпечення 

якості освітньої діяльності. Керівництво освітньою програмою здійснюється 

проектною групою, очолювану гарантом освітньої програми відповідно до 

чинних вимог, кандидатура якого погоджується рішенням вченої ради і 

затверджується ректором. 
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Згідно з постановою КМУ від 10 травня 2018 р. № 347 з метою 

акредитації освітніх програм спеціальностей університету створено також 

групи забезпечення, члени яких відповідають чинним вимогам МОН України. 

Приведено у відповідність з вимогами МОН документацію щодо 

матеріально-технічної бази університету. Зокрема завантажено в ЄДЕБО 

відомості щодо матеріально-технічного забезпечення провадження освітньої 

діяльності. 
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2. У СФЕРІ НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Підготовка науково-педагогічних кадрів  

і робота аспірантури й докторантури 

Наукова, інноваційна та міжнародна діяльність є важливим складником 

діяльності Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького (далі – Університету) у системі вищої освіти. Вона 

здійснюється відповідно до законів «Про вищу освіту», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23 березня 2016 

р. зі змінами, затвердженими постановою Кабінету  Міністрів України від 03 

квітня 2019 р. № 283, Статуту Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

Наукова, інноваційна та міжнародна діяльність здійснюється за такими 

напрямами:  

науково-дослідна робота; 

наукова та інноваційна робота молодих учених і студентів; 

міжнародне наукове співробітництво; 

участь учених Університету в наукових заходах різних форм і рівнів 

тощо. 

В Університеті функціонує аспірантура за 14 спеціальностями та 

докторантура за 10 спеціальностями. Молоді науковці та студенти проводять 

свої дослідження за різними напрямами в складі Ради молодих учених.  

Станом на 2019 р. в Університеті працює 7 спеціалізованих учених 

рад (4 - із правом прийняття до захисту докторських дисертацій та 3 – із 

правом прийняття до захисту кандидатських дисертацій) (див. Табл. 2).  
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Таблиця 2.1 

Спеціалізовані вчені ради 

   Шифр спецради 2019 рік 

Д 73.053.01 

Історичні науки 

3 спеціальності 

Д 73.053.02 

Педагогічні науки 

3 спеціальності 

К 73.053.03 

Філологічні науки 

1 спеціальність 

Д 73.053.04 

Педагогічні науки 

1 спеціальність 

Д 73.053.05 

Економічні науки 

3 спеціальності 

К 73.053.06 

Біологічні науки 

1 спеціальність 

К 73.053.07 

Філологічні науки 

1 спеціальність 

 

Таблиця 2.2 

Динаміка захисту наукових праць у спеціалізованих учених радах 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23 березня   

2016 р. № 261 та зі змінами, затвердженими постановою Кабінету  Міністрів 

України від 03 квітня 2019 р. № 283, відбувається навчання в 

аспірантурі/докторантурі за новими спеціальностями.  

У 2019 р. на навчання до докторантури вступило 2 особи за державним 

замовленням, до аспірантури було зараховано 27 осіб, з них – 14 осіб – за 

державним замовленням і 13 осіб (минулого року було 8 осіб) за кошти 

фізичних осіб.  
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Станом на грудень 2019 р. в аспірантурі навчається 111 аспірантів і 8 

докторантів. 

 

Рис. 2.1. Динаміка захисту наукових праць аспірантів і докторантів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Надходження за навчання  аспірантів, які навчаються за кошти фізичних чи 

юридичних осіб 

 

Упродовж звітного періоду докторські дисертації захистили: 

Луценко Галина Василівна (13.00.04) 

Степанчук Юрій Степанович (07.00.06) 

Верховцева Ірина Геннадіївна (07.00.02) 

Гриценко Валерій Григорович (13.00.10) 

Івангородський Костянтин Васильович (07.00.06) 
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Скорина Людмила Вікторівна (10.00.01) 

Калько Валентина Володимирівна (10.00.01) 

кандидатські дисертації захистили: 

Поліщук Юрій Адамович (07.00.06) 

Лєвочкіна Світлана Владиславівна (10.02.04) 

Орищенко Роман Михайлович (07.00.01) 

Бондарчук Анна Олександрівна (07.00.01) 

Оніщенко Сергій Борисович (07.00.01) 

Шелег Тетяна Володимирівнаї (19.00.07) 

Кирилюк Ірина Миколаївна (08.00.03) 

 

2.2. Науково-дослідницька діяльність 

У 2019 р. науковці університету проводили дослідження у межах 11 

наукових проектів, які виконувалися за рахунок держбюджету. 

Таблиця 2.4 

Наукові проекти, які виконувалися за рахунок держбюджету 

ПІБ керівника Назва дослідження 

Наукові дослідження та розробки, що фінансуються за рахунок 

коштів державного бюджету 

проф. А. М. Гусак Мультимасштабне моделювання конкурентної 

нуклеації, росту і коалесценції фаз в 

ізотермічних та СВС-реакціях 

проф. Б. П. Мінаєв  Архітектура інтерфейсу й електронні механізми 

формування екситонів та ексименів в 

мультишарових органічних світлодіодах і 

транзисторах 

проф. С. В. Корновенко Українська революція (1917 – 1921 рр.): 

селянський фактор 

доц. А.М. Прощаликіна Організаційно-економічні рішення та 

інноваційні моделі підвищення якості й 

безпечності продукції тваринництва в Україні 

доц. Ю. О. Ляшенко  Синтез наноструктурованих сплавів за 

осцилюючих напружень та їх застосування в 

новій технології з’єднання мікроелектронних 

компонентів 

проф. О. В. Черевко Інноваційні підходи до державного регулювання 
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фінансової безпеки України 

доц. М. О. Пасічний  Сингулярні розв`язки рівнянь математичної 

фізики в анізотропних і неоднорідних 

середовищах, моделювання процесів дифузії та 

абсорбції 

проф. Н. А. Тарасенкова Організація навчання математики в базовій і 

старшій профільній школі в умовах 

компетенізації освіти 

Наукові роботи молодих вчених, 

що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету 

доц. Г. В. Луценко Модернізація освітніх програм на засадах 

проблемно/проектно орієнтованого навчання 

дисциплін математичної, природничо-наукової 

та професійної підготовки 

проф. Є. М. Кирилюк Інноваційні чинники сталого продовольчого 

забезпечення та розвитку біоекономіки в Україні 

доц. Г. В. Баришніков Молекулярний дизайн матеріалів для органічних 

світловипромінюючих діодів з альтернативними 

механізмами електролюмінесценці 

Наукові дослідження за грантом президента України 

проф. С. В. Корновенко Національне державотворення періоду 

Української революції 1917 – 1921 рр: селянські 

республіки 

Наукові дослідження за грантом від Управління екології та природних 

ресурсів Черкаської ОДА 

доц. О. В. Спрягайло Проведення спеціальних заходів, спрямованих 

на запобігання знищенню чи пошкодженню 

природних комплексів територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду на території 

Городищенського та Золотоніського районів 

 

У 2019 р. науковою діяльністю займалися доктори, кандидати наук, 

аспіранти та докторанти Університету. Вони здійснювали фундаментальні й 

прикладні дослідження з 59 колективних тем. Дослідження проводилися на 

громадських засадах у другу половину робочого дня.  

 

Таблиця 2.5 

Наукові роботи, що виконувалися на кафедрах 

№ Назва НДР 
Керівник 

роботи 
Роки 

Державний 

реєстраційн
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ий номер 

1. Соціально-економічні 

наслідки участі 

постсоціалістичних 

країн у процесах 

європейської інтеграції 

Кукурудза Іван 

Іванович 

2015/2019 0115U002904 

2. Мовленнєва діяльність у 

соціолінгвістичному 

контексті 

Корновенко 

Лариса 

Віталіївна 

2016/2020 0116U003827 

3. Біохімічні, 

імуногенетичні та 

екологічні аспекти 

адаптації організму 

людини до екзогенних 

чинників 

Боєчко Федір 

Федорович 

2016/2020 0116U003828 

4. Вплив гіпо- та 

гіперкапнії на 

функціональний стан 

серцево-судинної 

системи людини 

Коваленко 

Станіслав 

Олександрович 

2016/2020 0116U003829 

5. Механізми взаємодії 

систем організму як 

фізіологічні основи 

індивідуальності 

Лизогуб 

Володимир 

Сергійович 

2016/2020 0116U003830 

6. Мовна репрезентація 

когнітивних процесів 

Селіванова 

Олена 

Олександрівна 

2016/2020 0116U003831 

7. Фізіолого-гігієнічне 

обґрунтування 

організації навчально-

виховного процесу в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Сисоєнко Надія 

Василівна 

2016/2020 0116U003832 

8. Актуальні проблеми 

теорії англійської мови 

та методики її 

викладання 

Велівченко 

Валентина 

Федорівна 

2016/2020 0116U003833 

9. Шляхи формування 

громадянського 

суспільства в Україні 

Волошкевич 

Геннадій 

Андрійович 

2016/2020 0116U003834 

10. Онтогенез 

психофізіологічних 

функцій дітей з вадами 

слуху 

Юхименко Лілія 

Іванівна 

2016/2020 0116U003835 
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11. Особистість в умовах 

соціально-політичних 

змін 

Аврамченко 

Світлана 

Михайлівна 

2016/2020 0116U003836 

12. Стратегічні напрями 

підвищення 

конкурентоспроможност

і підприємств в сучасних 

умовах господарювання 

Андрусяк 

Василь 

Миколайович 

2016/2019 0116U003837 

13. Шляхи удосконалення 

обліку і аудиту на 

підприємствах України в 

сучасних умовах 

діяльності 

Андрусяк 

Василь 

Миколайович 

2016/2019 0116U003838 

14. Неперервна професійна 

підготовка фахівців в 

умовах формування 

спільного європейського 

освітнього простору 

Архипова 

Світлана 

Петрівна 

2016/2020 0116U003839 

15. Менеджмент знань як 

інноваційна стратегія 

управління і 

прогнозування розвитку 

освіти в класичному 

університеті 

Данилюк Сергій 

Семенович 

2016/2020 0116U003841 

16. Розробка моделей, 

методів та засобів 

автоматизації 

технологічних процесів 

Дідук Віталій 

Андрійович 

2016/2020 0116U003842 

17. Шляхи вдосконалення 

системи професійної 

освіти і підготовки 

фахівців у вищій школі в 

умовах інтеграції до 

європейського 

освітнього простору 

Єнгаличева 

Ірина Віталіївна 

2016/2020 0116U003843 

18. Реформування публічної 

влади і публічного 

врядування в Україні: 

європейські орієнтири і 

виміри 

Іщенко Микола 

Павлович 

2016/2020 0116U003844 

19. Традиції та новітні 

технології в розвитку 

сучасного мистецтва 

Касьян Тетяна 

Костянтинівна 

2016/2020 0116U003845 

20. Психолого-педагогічні Кукуленко- 2016/2020 0116U003846 
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засади особистісно 

орієнтованого підходу 

до організації 

навчального процесу в 

контексті впровадження 

інноваційних освітніх 

технологій 

Лук’янець Інна 

Володимирівна 

21. Українська мова в 

парадигматичному 

просторі сучасної 

лінгвістики 

Мартинова 

Ганна Іванівна 

2016/2019 0116U003847 

22. Проблеми та 

перспективи туризму і 

готельно-ресторанного 

господарства в Україні 

Пасєка 

Станіслава 

Раймондівна 

2016/2020 0116U003848 

23. Українська література в 

контексті світової: 

теоретичний, історичний 

і методичний аспекти 

Поліщук 

Володимир 

Трохимович 

2016/2019 0116U003849 

24. Літературне 

краєзнавство як наукова 

та навчально-методична 

проблема 

Поліщук 

Володимир 

Трохимович 

2016/2019 0116U003850 

25. Теоретичні та науково-

практичні проблеми 

правового регулювання 

у сфері інтелектуальної 

власності 

Попова Наталія 

Олександрівна 

2016/2020 0116U003851 

26. Екологічні основи 

раціонального 

природокористування та 

збереження 

біорізноманіття в 

контексті сталого 

розвитку 

 

Спрягайло 

Олександр 

Васильович 

2016/2020 0116U003852 

27. Синтез та фізико-хімічні 

дослідження 

наноструктурних 

матеріалів та об’єктів 

навколишнього 

середовища 

Шевченко 

Олександр 

Петрович 

2016/2019 0116U003853 

28. Підготовка фахівців із 

початкової та 

Шпак 

Валентина 

2016/2020 0116U003854 
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спеціальної освіти в 

Україні в умовах 

модернізації освітньої 

галузі 

Павлівна 

29. Теоретико-методологічні 

основи глибинної 

корекції та психолого-

соціальної реабілітації 

Яценко Тамара 

Семенівна 

2016/2020 0116U003855 

30. Обґрунтування 

диференційованих 

педагогічних впливів 

при формуванні 

вольових і 

психомоторних якостей 

в учнів різного віку 

Артюшенко 

Олександр 

Федорович 

2016/2020 0116U003856 

31. Впровадження 

здоров’язбережувальних 

технологій у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

Безкопильний 

Олександр 

Олександрович 

2016/2020 0116U003857 

32. Теоретико-методичні 

засади мобілізаційної 

готовності спортсменів 

різної кваліфікації 

Фролова 

Людмила 

Сергіївна 

2016/2020 0116U003858 

33. Семантичний, 

комунікативний, 

прагматичний та 

лінгвокультурологічний 

аспекти дослідження 

німецької мови 

Тесля Вікторія 

Анатоліївна 

2016/2020 0116U003860 

34. Групи та півгрупи 

автоморфізмів 

алгебраїчних, 

геометричних та 

комбінаторних структур 

Атамась 

Володимир 

Васильович 

2016/2020 0116U003861 

35. Розробка оцінки 

контролю якості на 

промислових 

підприємствах 

Єфіменко Надія 

Анатоліївна 

2016/2020 0116U003862 

36. Трансформації 

дискурсивних практик в 

філософії ХХ - початку 

ХХІ ст. 

Марченко 

Олексій 

Васильович 

2016/2020 0116U003863 

37. Формування Симоненко 2016/2020 0116U003864 
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мовнокомунікативної 

компетентності 

майбутніх філологів 

Тетяна 

Володимирівна 

38. Інноваційно-

інвестиційний складник 

у системі економічної 

безпеки підприємств 

Білик Вікторія 

Вікторівна 

2016/2020 0116U006935 

39. Управління системою 

економічної безпеки 

фінансових установ 

Зачосова 

Наталія 

Володимирівна 

2016/2020 0116U006936 

40. Практика викладання 

англійської мови для 

студентів ІІ курсу 

Кравченко 

Таміла 

Миколаївна 

2017/2021 0117U000439 

41. Екологічна політика і 

право в сучасній Україні 

Корновенко 

Сергій 

Валерійович 

2016/2020 0117U000438 

42. Переклад у 

поліпарадигмальному 

просторі лінгвістики 

Селіванова 

Олена 

Олександрівна, 

Литвин Ірина 

Миколаївна 

2017/2021 0117U000440 

43. Художній текст у 

компаративному 

висвітленні 

Киченко 

Олександр 

Семенович 

2017/2021 0117U000441 

44. Еколого-економічний 

складник розвитку 

підприємств регіону 

Андрусяк 

Наталія 

Олександрівна 

2018/2022 0118U100004 

45. Комплексне 

використання засобів 

навчання хімії в 

загальноосвітніх та 

вищих навчальних 

закладах 

Грабовий 

Андрій 

Кирилович 

2019/2023 0118U100569 

46. Психофізіологічні 

особливості силової 

підготовки з гирями 

Петренко Юрій 

Олексійович 

2019/2021 0118U100588 

47. Функціональний стан 

здоров’я молодих 

чоловіків з різним 

рівнем вегетативного 

тонусу 

Коваленко 

Станіслав 

Олександрович 

2019/2021 0118U100592 

48. Психофізіологічні 

особливості людей з 

порушеннями опорно-

Коваленко 

Станіслав 

Олександрович 

2019/2021 0118U100602 
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рухового апарату 

49. Нейродинамічні, 

когнітивні та вегетативні 

особливості 

волейболістів різного 

віку та кваліфікації 

Коваленко 

Станіслав 

Олександрович 

2019/2021 0118U100615 

50. Обґрунтування 

диференційованих 

педагогічних впливів 

при формуванні 

вольових і 

психомоторних якостей 

учнів різного віку 

Артюшенко 

Олександр 

Федорович 

2019/2021 0118U100617 

51. Проектування 

інформаційних систем 

управління освітнім 

процесом 

Гриценко 

Валерій 

Григорович 

2019/2024 0118U100623 

52. Методологія 

інтелектуальної 

підтримки прийняття 

рішень 

Осауленко Ігор 

Анатолійович 

2019/2021 0119U100019 

53. Розробка 

інтелектуальних 

мікропроцесорних 

систем засобами 

інтернету речей для 

автоматизації 

промислових та 

побутових завдань 

Дідук Віталій 

Андрійович 

2019/2024 0119U100011 

54. Підготовка студентів – 

майбутніх учителів 

іноземних мов до 

ефективної професійної 

діяльності у закладах 

середньої освіти в 

умовах глобалізації 

Пашіс Лариса 

Олександрівна 

2019/2024 0119U103061 

55. Методологія 

інтелектуальної 

підтримки прийняття 

рішень 

Осауленко Ігор 

Анатолійович 

2019/2021 0119U00019 

56. Розвиток теорії 

моделювання та 

верифікації складних 

програмних систем 

Онищенко 

Борис Олегович 

2018/2021 0118U100479 
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57. Застосування сучасних 

інформаційних 

технологій в освіті, 

наукових дослідженнях 

та соціально-

економічній сфері 

Авраменко 

Валентин 

Семенович 

2019/2021 0119U100893 

58. Моделювання соціально-

економічних систем в 

умовах глобалізації 

Кібальник 

Любов 

Олександрівна 

2019/2023 0119U100106 

59. Проблема математичної 

підготовки учнівської 

молоді у закладах 

загальної середньої, 

професійної 

(професійно-технічної) 

та вищої освіти 

Тарасенкова 

Ніна 

Анатоліївна 

2019/2021 0119U103109 

 

У 2019 р. науковці Університету отримали 4 патенти на корисну 

модель та 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір: 

 Патент на корисну модель України «Спосіб одержання синтетичних 

фульвокислот з таніну» № 131721. Автор: В.А. Литвин. 

 Патент на корисну модель України «Спосіб одержання наночастинок 

срібла на основі алізарину» № 132049. Автор: В.А. Литвин. 

 Патент на корисну модель України «Спосіб одержання синтетичних 

гумінових кислот з нафтохінону» № 135683. Автор: В.А. Литвин. 

 Патент на корисну модель України «Спосіб електроосадження 

мідних покриттів» № 133938. Автори: В. А. Дідук, Ю. О. Ляшенко, 

Ю. В. Ніколенко, В. М. Тютенко, А. Р. Гонда. 

 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Навчально-

методичний посібник для студентів «Старослов’янська мова в історії 

культури слов’ян». № 88983. Автор: Г. В. Кочерга. 

 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Монографія 

«Гетьман Іван Мазепа: «Самі себе звоювали»». № 88982. Автор: 

Г. В. Кочерга. 
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 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Монографія 

«Інтерфейсна складова системи економічної безпеки вищих навчальних 

закладів». № 89502. Автор: Ю. М. Радзіховська. 

 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Навчальний 

посібник «Процесуальні документи у сфері приватно-правових відносин». № 

84602. Автори: В. М. Боковня, О. А. Кульбашна, С. М. Тараненко. 

 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Навчальний 

посібник «Інтелектуальна власність». № 84688. Автори: В. М. Боковня, 

В. І. Василенко, Б. М. Гук, В. А. Іващенко, Ю. С. Кононенко, 

С. В. Корновенко, О. А. Кульбашна, О. М. Тараненко, С. М. Тараненко, 

С. В. Тростіна. 

 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Літературний 

письмовий твір наукового характеру «Римське цивільне право: практикум»». 

№ 89500. Автори: Н. О. Попова, І. М. Лубко. 

 Авторське свідоцтво «Комп’ютерна програма «БСС: педагогічна 

діагностика рівнів сформованості готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі»». № 

87305. Автори: О. О. Безкопильний, Л. П. Сущенко, О. П. Сидоренко. 

 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Підручник 

«Геометрія (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної 

середньої освіти». № 87438. Автори: М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова, 

І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О.Сердюк. 

 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Навчальний 

посібник «Моделі та моделювання у професійній діяльності викладача вищої 

школи»». № 87382. Автори: К. М. Гнезділова, С. О. Касярум. 

Протягом 2019 р. в Університеті працювало 69 молодих учених (віком 

до 35 років). В аспірантурі та докторантурі Університету навчається 92 

молодих учених (88 аспірантів і 4 докторанти).  

У 2019 р. молоді вчені Університету захистили 2 кандидатські 

дисертації. 
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Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20.08.2019 

№ 8.4-1/19-19 було проведено атестацію наукової роботи стипендіатів 

Кабінету Міністрів України для молодих учених, затверджено на вченій раді 

університету (протокол № 1 від 05.09.2019) та продовжено виплату 

стипендій: д. ю. н., доценту В. А. Іващенку, к. х. н., доценту В. А. Литвин, 

д. е. н., доценту О. В. Мельниченку, д. е. н., професору Н. В. Зачосовій, 

д. е. н., доценту В. В. Білик. 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення 

іменних стипендій Кабінету Міністрів України для найталановитіших 

молодих учених» було призначено дві імені стипендії на 2019 рік – д. е. н., 

професору Зачосовій Н. В. та д. е. н., доценту Білик В. В. 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15 січня 2019 р. 

№ 2670-VIII «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим 

молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та 

науково-технічних розробок» було присуджено премію к. х. н., доценту 

Бондарчуку С. В. за 2018 рік. 

Аспіранту 2-го року навчання  кафедри археології та спеціальних 

галузей історичної науки Компанійцю Олексію Вікторовичу призначено 

академічну стипендію Президента України на 2019/2020 навчальний рік 

(наказ МОН України від 01.11.2019 № 1372 «Про призначення академічних 

стипендій Президента України аспірантам на 2019/2020 навчальний рік»). 

Аспірант 2-го року навчання кафедри історії України Кронгауз 

Владислав Олександрович здобув ІІ місце у номінації «Історія» в ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020». 

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 

року № 444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової 

сфери», Указу Президента України від 17 червня 2009 року № 446 «Про 

Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для 

здійснення наукових досліджень» та розпорядження Президента України № 
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241/2019-рп д. і. н., професор С. В. Корновенко виграв грант Президента 

України докторам наук. 

Кандидату хімічних наук Г. В. Баришнікову продовжено наукове 

стажування в Королівському технологічному інституті, на факультеті 

теоретичної хімії та біології, м. Стокгольм (Швеція). Аспірантка кафедри 

археології та спеціальних галузей історичної науки А. А. Котиченко 

закінчила навчання в магістратурі Варшавського університету (Польща) та 

підготувала дисертацію до захисту.   

Організація науково-дослідної роботи студентів у 2019 р. 

здійснювалася згідно з вимогами Указів Президента України та нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України щодо роботи з обдарованою 

молоддю. Вона була спрямована на розвиток творчих здібностей студентів і 

мала дві складові: науково-дослідну роботу, що включена до навчальних 

планів, і науково-дослідну роботу, що здійснювалася за межами навчальних 

планів. У межах навчальних планів студенти писали реферати, курсові, 

кваліфікаційні, дипломні та магістерські роботи. Забезпечувалася 

послідовність тематики досліджень таким чином, щоб кожна наступна 

наукова праця була продовженням попередньої. Науково-дослідна робота, 

що здійснювалася поза навчальним планом, полягала в роботі студентських 

наукових гуртків і проблемних груп, участі в олімпіадах, конкурсах 

конференціях, написанні наукових статей і доповідей на конференціях 

різного рівня. 

Усіма формами наукової діяльності було охоплено 2062 студенти денної 

форми навчання (загальна кількість студентів денної форми навчання 4488, 

заочної – 1635). Працювало: 131 наукових гуртків, проблемних груп, 

студентських наукових товариств, клубів за інтересами, творчих майстерень, 

студентських наукових об’єднань тощо. Захищено 706 магістерських робіт. 

Загалом у 2019 р. кількість наукових робіт, проблемних груп, 

студентських наукових товариств, клубів за інтересами, творчих майстерень, 
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студентських наукових об’єднань зменшилася з 160 до 131, однак чисельність 

залучених до наукової роботи  в цих об’єднаннях збільшилася на 980 учасників.  

Згідно з наказом МОН України від 10.10.2017 р. №1364 у 2017 р. 

Університет є базовим закладом вищої освіти для проведення Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інтелектуальна 

власність». У 2019 р. до участі в конкурсі долучилися 52 студенти з 25 закладів 

вищої освіти, які представили 48 наукових робіт. На підсумковій науково-

практичній конференції свої дослідження представили 13 студентів із 11 

закладів вищої освіти. 

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із 

природничих, технічних і гуманітарних наук у 2018/2019 р. 15 студентів 

Університету отримали дипломи переможців. 

Таблиця 2.6 

Переможці Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт  

№ ПІБ студента 
ПІБ, посада 

керівника 

Ступінь 

диплома 
Галузь знань 

1 
Штангрет Лілія 

Іванівна 

д. філос. н., 

доц.  

О. Г. 

Коломієць 

І 

Соціальні та поведінкові науки 

(спеціальність «Соціальна 

робота») 

2 
Нечипоренко 

Юлія Сергіївна 

к. філол. н., 

доц.  

Л. І. Лонська  

ІІІ 

Гуманітарні науки  

(з української мови, літератури (з 

методикою їх викладання)) 

3 
Третяк Аліна 

Валентинівна 

д. ю. н., доц.  

В. А. 

Іващенко 

ІІ 
Право 

(з інтелектуальної власності) 

4 
Келеп Анна 

Сергіївна 

к. з фіз. вих., 

доц.  

Л. С. Фролова 

ІІІ 

Освіта 

(зі спеціальності «Фізична 

культура і спорт») 

5 

Семенюта 

Валентина 

Олександрівна 

к. філол. н., 

доц. Л. В. 

Корновенко 

І 

Гуманітарні науки 

(ІХ Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської 

та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка серед студентів 

закладів вищої освіти 

(університети і академії, 

гуманітарний профіль)) 

6 Світайло Юлія д. філол. н., ІІІ Гуманітарні науки 
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Василівна доц. Л. В. 

Шитик 

(ІХ Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської 

та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка серед студентів 

закладів вищої освіти 

(університети і академії, 

гуманітарний профіль)) 

7 
Корнієнко 

Ганна Яківна 

к. філол. н., 

доц. Т. Г. 

Бондаренко 

І 

Гуманітарні науки 

(ІХ Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської 

та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка серед студентів 

закладів вищої освіти 

(університети і академії, 

негуманітарний профіль)) 

8 

Соколенко 

Юліана 

Вадимівна 

к. філол. н., 

доц. О. М. 

Красовська 

ІІІ 

Гуманітарні науки 

(ІХ Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської 

та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка серед студентів 

закладів вищої освіти 

(університети і академії, 

негуманітарний профіль)) 

9 
Порпленко 

Володимир  

д. і. н., проф. 

Ю. П. 

Присяжнюк 

ІІІ 

Гуманітарні науки 

(спеціальність «Історія та 

археологія») 

10 

Бівзюк 

Владислав 

Олегович 

проф. В. І. 

Слинько 
І 

(з галузі знань (спеціальностей) 

«Математика та статистика. 

Прикладна математика 

(механіка)» 

11 

Мазур 

Анастасія 

В’ячеславывна 

доц. В. А. 

Красномовец

ь   

ІІІ 
(зі спеціальності «Готельно-

ресторанна справа») 

12 

Абакумов 

Сергій 

Олексійович 

Проф. А. М. 

Гусак 
ІІІ 

(з галузі знань (спеціальностей) 

«Математика та статистика. 

Прикладна математика 

(механіка)») 

13 
Гур’єв Ярослав 

Ігорович 

Проф. А. М. 

Гусак 
ІІІ 

(з галузі знань (спеціальностей) 

«Математика та статистика. 

Прикладна математика 

(механіка)») 

14 

Рахімова 

Фатіма 

Учкунівна 

доц. Т. С. 

Нінова 
ІІІ 

(зі спеціальності «Початкова 

освіта») 

15 Журба Ігор Проф. С. С. ІІ за професійним спрямуванням з 
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Владиславович Данилюк,  

Проф. К. М. 

Гнезділова 

 

гуманітарних наук 

нефілологічного профілю. Секція 

«Соціологія, менеджмент і 

психологія» 
 

За підсумками Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 

навчального року 3 студенти отримали призові місця. 

 Таблиця 2.7 

Переможці Всеукраїнських студентських олімпіад 

№ ПІБ студента ПІБ, посада керівника 
Ступінь 

диплома 
Галузь знань 

1. 
Третяк Аліна 

Валентинівна 

д. ю. н., доц. 

В. А. Іващенко,  

ст. вик. С. В. Тростіна 

ІІІ 

Право 

(з 

інтелектуально

ї власності) 

2. 

Порпленко 

Володимир 

Валентинович 

к. і. н., доц. Л. Г. Лисиця ІІ 

Гуманітарні 

науки (зі 

спеціальності 

«Історія») 

3. 
Лавриненко 

Катерина Валеріївна 
Доц. М. Н. Гаврилюк І 

(зі 

спеціальності 

«Біологія») 

4. 
Небилиця Світлана 

Ігорівна 
Доц. Бондаренко Т. Г. ІІІ 

зі 

спеціальності 

«Журналістика

» 

5. 
Гонда Андрій 

Романович 
Проф. Ляшенко Ю. О. ІІІ 

з навчальної 

дисципліни 

«Фізика» 
 

Студентка ННІ економіки і права Рябуха О. О. отримала Грамоту 

переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Менеджмент 

інноваційної діяльності» зі спеціальності 073 «Менеджмент» у номінації «За 

уміння планувати інноваційні процеси». Науковий керівник: доцент 

Білоус С. П. 

Наукові керівники студентів-учасників Всеукраїнських конкурсів та 

олімпіад отримали Подяки: 

Лисиця Л. Г. – к. і. н., доцент за підготовку учасника ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальності «Історія»; 
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Лонська Л. І. – к. філол. н., доцент за підготовку до участі у 

підсумковій науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх 

викладання); 

Нінова Т. С. – к. пед. н., доцент за якісне керівництво студентською 

науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді у ІІ 

турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Початкова освіта»; 

Фролова Л. С. – к. фіз. вих., доцент за підготовку студентів до участі у 

ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Фізична культура і спорт». 

У 2019 р. студентам Університету виплачувалися такі академічні 

стипендії:  

Президента України – 9 студентів: 

Мальцевич Олексій Леонідович – ННІ економіки і права; 

Щербата Анастасія Олександрівна – ННІ педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва; 

Шевченко Катерина Григорівна – факультет обчислювальної техніки, 

інтелектуальних та управляючих систем; 

Рахімова Фатіма Учкунівна – ННІ педагогічної освіти, соціальної 

роботи і мистецтва; 

Попова Крістіна Віталіївна – ННІ іноземних мов; 

Тимошенко Богдан віталійович – ННІ інформаційних та освітніх 

технологій; 

Бівзюк Владислав Олегович – ННІ інформаційних та освітніх 

технологій; 

Лавріненко Катерина Валеріївна – ННІ природничих та аграрних наук; 

Ушкова Ірина Миколаївна – ННІ іноземних мов; 

Верховної Ради України – 1 студент: 
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Богомаз Вікторія Миколаївна – ННІ фізичної культури, спорту і 

здоров’я 

Кабінету Міністрів України – 2 студенти: 

Гонда Андрій Романович – ННІ інформаційних та освітніх технологій; 

Костюкевич Аліна Олексіївна ННІ міжнародних відносин, історії і 

філософії 

Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з інвалідністю 

– 1 студент: 

Тітаренко Віталій Віталійович – ННІ міжнародних відносин, історії і 

філософії. 

Академічна стипендія ім. М. Грушевського – 2 студенти: 

Бондарчук Ярослав Вікторович – ННІ міжнародних відносин, історії і 

філософії. 

Дмитренко Тетяна Володимирівна – ННІ педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва; 

Іменна стипендія Владислава Голуба – 5 студентів: 

Аліна Козлова – ННІ іноземних мов; 

Дмитро Онищенко – ННІ історії і філософії; 

Мар’яна Кусяка – ННІ економіки і права; 

Вікторія Кривошея – ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи та 

мистецтва;  

Віталій Новаковський – ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я.  

Таблиця 2.8 

Спортивні досягнення студентів Університету 

Кращі спортсмени за підсумками 2018 р. 

Прізвище, ім’я Досягнення 
1. Щербатюк Роман чемпіон світу WAKO  

2. Безшийко Тетяна срібний призер асоціації балканських 

федерацій з легкої атлетики 

3. Нікіта Руслов баскетбол 3*3 

ІІ місце чемпіонат світу,  

ІІІ місце ліга Націй 

4. Бабак Дмитро ІІ місце етапу кубка світу на відкритій 
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морській воді. 

5. Пархоменко Тетяна І, ІІ, ІІІ місця на клубному чемпіонаті світу 

з веслування на човнах «Дракон» 

6. Фещенко Злата І, ІІ, ІІІ місця на клубному чемпіонаті світу 

з веслування на човнах «Дракон» 

7. Кобилянська Марія І, ІІ, ІІІ місця на клубному чемпіонаті світу 

з веслування на човнах «Дракон» 

8. Кравчук Єлизавета І, ІІ, ІІІ місця на клубному чемпіонаті світу 

з веслування на човнах «Дракон» 

9. Камнєва Євгенія І, ІІ, ІІІ місця на клубному чемпіонаті світу 

з веслування на човнах «Дракон» 

10. Каракай Олександр призер міжнародних змагань  

 

На кінець звітного року в Черкаському національному університеті 

імені Богдана Хмельницького навчається і працює: 

 1 – заслужений майстер спорту; 

 4 – заслужених тренери України; 

 1 – заслужений працівник фізичної культури України 

 6 – майстрів спорту міжнародного класу; 

 36 – майстрів спорту України. 

До складу національних збірних України зараховано 1 викладача та 33 

студентів.  

У XVIІ обласній Універсіаді серед ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації 

Університет впевнено посідає 1 місце. 

У ХІV літній Універсіаді України серед ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького у своїй 

категорії (28 закладів вищої освіти) посів ІІ місце, а в загальному заліку 

почесне VІ місце серед 118 ЗВО України. 

За результатами конкурсного відбору Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти  до складу галузевих експертних рад 

увійшли: професори Н. А. Тарасенкова, С. В. Корновенко, С. Р. Пасєка; 

доцент Т. Г. Бондаренко; професорів Т. С. Яценко, А. М. Гусака обрано 

резервними кандидатами до складу галузевих експертних рад. 
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Експертами для акредитації освітніх програм з-поміж науково-

педагогічних працівників Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького: 

Науково-педагогічні працівники 

1. Аврамченко Світлана Михайлівна 

2. Акуленко Ірина Анатоліївна 

3. Андрусяк Василь Миколайович 

4. Андрусяк Наталія Олександрівна 

5. Артюшенко Андрій Олександрович 

6. Білик Вікторія Вікторівна 

7. Веретельник Віталій Васильович 

8. Волошкевич Геннадій Андрійович 

9. Гаврилюк Максим Никандрович 

10. Гусак Андрій Михайлович 

11. Дідук Віталій Андрійович 

12. Дроботова Марина Володимирівна 

13. Єфіменко Надія Анатоліівна 

14. Зачосова Наталія Володимирівна 

15. Земзюліна Наталія Іванівна 

16. Кирилюк Євгеній Миколайович 

17. Кібальник Любов Олександрівна 

18. Коваленко Станіслав Олександрович 

19. Ковтун Наталія Олексіївна 

20. Комзюк Володимир Трохимович 

21. Корновенко Лариса Віталіївна 

22. Корновенко Сергій Валерійович 

23. Красномовець Вікторія Анатоліївна 

24. Красношлик Наталія Олександрівна 

25. Кулик Людмила Олександрівна 

26. Лодатко Євген Олександрович 
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27. Лут Олена Артурівна 

28. Ляшенко Юрій Олексійович 

29. Марченко Олексій Васильович 

30. Ніколаєску Інна Олександрівна 

31. Овсієнко Леся Олександрівна 

32. Онищенко Борис Олегович 

33. Опалько Вікторія Вікторівна 

34. Пахаренко Василь Іванович 

35. Полудень Лілія Іванівна 

36. Попова Наталія Олександрівна 

37. Присяжнюк Юрій Петрович 

38. Прощаликіна Аліна Миколаївна 

39. Синявська Лариса Іванівна 

40. Сінкевич Євген Григорович 

41. Сливка Наталія Петрівна 

42. Соколенко Вадим Леонідович 

43. Сокуренко Олександр Михайлович 

44. Спрягайло Олександр Васильович 

45. Ткаченко Анна Валеріївна 

46. Шафорост Юлія Анатоліївна 

47. Шитик Людмила Володимирівна 

48. Шмиголь Ірина Василівна 

49. Шпак Валентина Павлівна 

50. Шуба Юлія Володимирівна 

51. Яценко Володимир Микитович 

здобувачі вищої освіти ЧНУ: 

1. Амурова Яна Володимирівна 

2. Горпініч Андрій Сергійович 

3. Гур’єв Ярослав Ігорович 

4. Джура Яна Станіславівна 
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5. Журба Антоніна Василівна 

6. Запорожець Антон Сергійович 

7. Здір Дарина Русланівна 

8. Компанієць Олексій Вікторович 

9. Панченко Оксана Олександрівна 

10. Прямухіна Олена-Марія Дмитрівна 

11. Тимчій Аліна Анатоліївна 

12. Чала Світлана Сергіївна 

13. Ширшов Сергій Вадимович 

Упродовж звітного періоду науковці Університету брали участь у 

складі різних експертних комісій у сфері наукової діяльності. 

Таблиця 2.9 

Участь науковців Університету в експертних комісіях у сфері 

наукової діяльності: 

Кирилюк Є.М. 

 

Експерт МОН з оцінювання проектів наукових робіт 

і науково-технічних (експертних розробок) молодих 

вчених. Секція: «Технічне та технологічне 

оновлення та розвиток АПК; органічне виробництво 

та продовольча безпека». 

Корновенко С. В.  Голова галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу 

студенських робіт з інтелектуальної власності. 

Денисенко В.С. 

 

Експерт МОН з оцінювання проектів наукових робіт 

і науково-технічних (експертних розробок) молодих 

учених. Секція «Розвиток сучасних інформаційних, 

комунікаційних технологій, робототехніки». 

Тарасенкова Н.А. Експерт експертної ради з педагогічних наук 

Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації 

МОН України. 

Морозов А.Г. Експерт експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій з історичних наук МОН 

України. 

Гусак А. М.  Експерт секції «Наукові проблеми 

матеріалознавства» Наукової ради МОН України 

Мінаєв Б. П. Експерт експертної комісії МОН України по хімії – 

експертиза робіт поданих на конкурс МОН України 

по держбюджетній тематиці. 

Єфіменко Н. А. Експерт робочої групи з розроблення національного 
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стандарту. 

Андрусяк В. М. Член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу 

студенських робіт з інтелектуальної власності. 

Кононенко Ю. С. Член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу 

студенських робіт з інтелектуальної власності. 

Попова Н. О.  Член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу 

студенських робіт з інтелектуальної власності. 

Данилюк С. С. Член експертної комісії з акредитації спеціальності в 

Полтавському національному педагогічному 

університеті ім. В. Г. Короленка 

Коваленко С. О. Член експертної навчально-методичної комісії МОН 

України 

Фареній І. А. Член науково-методичної комісії сектору вищої 

освіти науково-методичної ради МОН України 

Яценко Т. С Член Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень з педагогічних та психологічних наук в 

Україні 

Завгородня Л. В. Член акредитаційної експертизи спеціальності 

«Видавнича справа та редагування» 

Пасічний М. О ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта»(семінар-тренінг 

членів НМК) 

Безкопильний О. П. Член експертної комісії з метою проведення 

первинної акредитаційної експертизи 

Шпак В. П. Член експертної комісії з метою проведення 

первинної акредитаційної експертизи 

Жаботинська С. А. Член наукової ради Національного фонду 

досліджень України 

Гаврилюк М. Н. Член комісії з перевірки Державної служби якості 

освіти 

Нечипоренко Л. А. Член колегії Міністерства молоді та спорту України 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 

2028 р. №652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої 

освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» 

та «Критеріїв для надання та підтвердження статусу національного закладу 

вищої освіти» МОН України бере до уваги кількість публікацій  науково-

педагагогічних працівників у наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science. 
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За 2019 р. науково-педагогічні працівники Університету опублікували 

36 монографій, 6 підручників, 67 посібників, 534 статті в наукових виданнях, 

112 статей у закордонних виданнях.  

Додатний індекс цитування Гірша (h) є одним із «Критеріїв для 

надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти». 

Його (за даними Scopus мають 44 викладачі (у 2017 – 32 викладачі і 1 

аспірант, у 2018 – 36 викладачів і 1 аспірант) нашого Університету, а за 

даними Web of Science – 40 викладачів. 

Таблиця 2.10 

Індекс Гірша науковців Університету (Scopus) 

№ ПІП 
2019 

№ ПІП 
2019 

h-індекс h-індекс 

1. Мінаєв Б. П. 39 24. Онищенко Б. О. 2 

2. Гусак А. М. 24 25. Боєчко Ф. Ф. 1 

3. Баришніков Г. В. 23 26. Бушин І. М. 1 

4. Мінаєва В. О. 18 27. Глазиріна В. М. 1 

5. Карауш Н. М. 12 28. Єфіменко Н. А. 1 

6. Бондарчук С. В. 11 29. Зубенко О. Г. 1 

7. Литвин В. А. 5 30. Кирилюк Є. М. 1 

8. Луценко Г. В. 5 31. Кирилюк І.М. 1 

9. Пасічний М. О. 5 32. Кібальник Л. О. 1 

10. Запорожець Т. В. 4 33. Король Я. Д. 1 

11. Корнієнко С. В. 4 34. Лут О. А. 1 

12. Ляшенко Ю. О. 4 35. Мельник Т. О. 1 

13. Бабенко С. В. 3 36. Петренко Ю. О. 1 

14. Богатирьов О. О. 3 37. Погребняк О. С. 1 

15. Галаган Р. Л. 3 38. Подолян О. М. 1 

16. Денисенко В. С. 3 39. Прощаликіна А. М. 1 

17. Смалиус В. В. 3 40. Радзіховська Ю. М. 1 

18. Сторожук Н. В. 3 41. Рибалко А. В. 1 

19. Бабенко О. О. 2 42. Свєтлова О. Д. 1 

20. Головня Б. П. 2 43. Соколенко С. В. 1 

21. Коваленко С. О. 2 44. Шевченко О. П. 1 

22. Лизогуб В. С. 2 45. Юхименко Л. І. 1 

23. Соколенко В. Л. 2    
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Таблиця 2.11 

Індекс Гірша науковців Університету (WoS) 

№ ПІП 
2019 

№ ПІП 
2019 

h-

індекс 
h-

індекс 

1. Мінаєв Б. П. 36 21. Бабенко С. В. 2 

2. Баришніков Г. В. 23 22. Соколенко С. В. 2 

3. Гусак А. М. 21 23. Фролова Л. С. 2 

4. Мінаєва В. О. 18 24. Атамась О. А. 1 

5. Карауш-Кармазін Н.М. 12 25. Бушин І. М. 1 

6. Бондарчук С.В. 10 26. Виноградов А. Г. 1 

7. Литвин В. А. 5 27. Гречуха С. В. 1 

8. Запорожець Т. В. 4 28. Гунько П. М. 1 

9. Луценко Г. В. 4 29. Єфіменко Н. А. 1 

10. Пасічний М. О. 4 30. Зачосова Н. В. 1 

11. Богатирьов О. О. 3 31. Івангородський К. В. 1 

12. Галаган Р. Л. 3 32. Коваленко С. О. 1 

13. Денисенко В. С. 3 33. Корновенко С. В. 1 

14. Корнієнко С. В. 3 34. Король Я. Д. 1 

15. Ляшенко Ю. О. 3 35. Мельниченко О. В. 1 

16. Смалиус В. В. 3 36. Нечипоренко Д. Л. 1 

17. Соколенко В. Л. 3 37. Петренко Ю. О. 1 

18. Сторожук Н. В. 3 38. Подолян О. М. 1 

19. Бабенко О. О. 2 39. Пуставалов В. О. 1 

20. Бабенко С. В. 2 40. Стеценко А. І. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.4. Динаміка цитувань ЧНУ за індексом Гірша 

За результатами Центру досліджень соціальних комунікацій Social 

Communications research Center 324 науковці порівняно із 313 у 2018 р.) 
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Університету мають індекс цитування в Google Scholar (Google Академія). Це 

вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових 

публікацій усіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе 

більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших 

наукових видавництв. 

Основним науковим періодичним фаховим виданням університету 

залишається науковий журнал «Вісник Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького», серії якого входять до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (IC) (Польща): 

– Серія Економічні науки (ICV 2018: 83.47); 

– Серія Біологічні науки (ICV 2018: 76,72); 

– Серія Філософія (ICV 2018: 85.88); 

– Серія Фізико-математичні науки (ICV 2018: 76.45); 

– Серія Педагогічні науки (ICV 2018: 73.37); 

– Серія Філологічні науки (ICV 2018: 75.68); 

– Серія Історичні науки (ICV 2018: 66.10). 

Університет видає ще фаховий збірник наукових праць «Український 

селянин», який також входить до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus (ICV 2018: 73.75). 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2019 №1301 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії 

Міністерства від 15 жовтня 2019 року» збірники наукових праць 

«Український селянин» (головний редактор професор Сергій Корновенко) 

та «Вісник Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. Серія Економічні науки» (головний редактор професор 

Євген Кирилюк) включено до категорії Б «Переліку наукових фахових 

видань України». 

Збірника наукових праць Вісник Черкаського університету. Серія 

«Біологічні науки» та Вісник Черкаського університету. Серія «Фізико-

http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php
http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php
http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php
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математичні науки» пройшли попередню експертизу в МОН на включення 

до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України». 

Збірник «Український селянин» індексується також у міжнародних 

базах даних Cite Factor Impact Factor 3,2, Directory of Research Journals 

Indexing, Cosmos Impact Factor, Scientific Indexing Services, Ulrich’s Periodicals 

Directory. 

Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки» 

індексується в міжнародних науковометричних базах Research Bible, 

Scientific Indexing Services. 

Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки» 

індексується в міжнародних науковометричних базах Cite Factor, Ulrich’s 

Periodicals Directory. 

Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки» 

пройшов індексацію в наукометричній базі Directory of Open Access 

Journals. 

Електронні версії випусків періодичних фахових видань Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького систематично 

викладаються на сайті НБУ ім. Вернадського, на сайті наукової бібліотеки 

імені М. Максимовича та відображаються в реферативних базах даних 

«Україніка наукова», «Google Scholar» і є доступними для широкого загалу 

науковців світу, входить до рейтингу «Бібліометрика української науки». 

Усім статтям видань Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького присвоюється цифровий ідентифікатор DOI. Все це значно 

підвищує вимоги до якості статей, що приймаються до періодичних видань 

Університету.  

Відповідно до «Порядку проведення державної атестації закладів вищої 

освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» 

№652 від 22 серпня 2018 р. важливим показником є участь наукових 

працівників у складі редакційних колегій наукових видань. Науковці 

університету активно долучаються до редакційних колегій та до 

https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://scholar.google.com.ua/citations
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рецензування наукових статей у вітчизняних та закордонних збірниках 

наукових праць.  

Таблиця 2.12 

Участь науковців у складі редакційних колегій закордонних 

наукових видань 

№ П.І.Б.  Назва 

видання 

Наукометрична 

база даних до 

якої входить 

видання (за 

наявності) 

Електронне 

посилання на 

редакційну колегію 

видання 

1.  Марченко О. В. “Science and 

Education a 

New 

Dimension” 

(Budapest, 

Hungary) 

Index 

copernicus,     

Google 

scholar, 

Ulrichs web 

global serials 

directory, 

Union of 

international 

associations 

yearbook 

scribd 

 

https://seanewdim.c

om/uploads/3/4/5/1

/34511564/hum_vi

_178_29.pdf 

 

2.  Перехрест О. Г. “Science and 

Education a 

New 

Dimension” 

(Budapest, 

Hungary) 

Index 

copernicus,     

Google 

scholar, 

Ulrichs web 

global serials 

directory, 

Union of 

international 

associations 

yearbook 

scribd 

 

https://seanewdim.c

om/uploads/3/4/5/1

/34511564/hum_vi

_178_29.pdf 

 

3.  Мартинова Г. І. Gwary driś»  www.ptpn.poznan.

pl dystrybucja@ptp

n.poznan.pl 

4.  Мірошник О.Ю. American 

Journal of 

Fundamental, 

Applied & 

ResearchBib:  

 

http://www.ajfaer.o

rg/index.php/ajfaer/

about/editorialTea

m 
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Experimental 

Research 

5.  Жаботинська С. А. Science and 

education: a 

new 

dimension  

Index 

Copernicus, 

Google 

Scholar, 

Ulrichs Web 

Global Serials 

Directory, 

Union Of 

International 

Associations 

Yearbook, 

Scribd, 

Academia.Edu 

 

https://www.seane

wdim.com/impress

um.html 

6.  Minaev B.F. Advanced 

Energy 

Conversion 

Materials  

Universal 

Wiser 

Publisher,Singa

pore. 

http://insight.pisco

med.com/index.php

/IAECM/about/edit

orialTeam 

7.   Polymer 

Science: Peer 

Review 

Journal 

– https://crimsonpubl

ishers.com/psprj/ed

itorial-board.php 

8.   Science 

Journal of 

Analytical 

Chemistry 

Science 

Publishing 

Group 

http://www.science

publishinggroup.co

m/journal/editorial

board?journalid=22

3 

9.  Мельниченко О. В. European 

Cooperation 

Web of 

Science 

ERIH PLUS 

Index 

Copernicus 

https://european-

cooperation.eu/inde

x.php/EC/about/edi

torialTeam 

10.  Лизогуб В.С. Science and 

Education a 

New 

Dimension: 

Natural and 

Technical 

Sciences 

INDEX 

COPERNICUS 

www.seanewdim.c

om 

11.  Кондрашова Л. В. Association of 

the professors 

from Slavonic 

Index 

Copernicus 

http://apsc-

bg.eu/APSC_Spisa

nie_2018.pdf 

https://scholar.google.com/scholar?q=
https://scholar.google.com/scholar?q=
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://www.uia.org/allpubs
http://www.uia.org/allpubs
http://www.uia.org/allpubs
http://www.uia.org/allpubs
https://www.scribd.com/user/206287696/seanewdim
http://independent.academia.edu/ScienceandEducationaNewDimension
https://www.seanewdim.com/impressum.html
https://www.seanewdim.com/impressum.html
https://www.seanewdim.com/impressum.html
http://insight.piscomed.com/index.php/IAECM/about/editorialTeam
http://insight.piscomed.com/index.php/IAECM/about/editorialTeam
http://insight.piscomed.com/index.php/IAECM/about/editorialTeam
http://insight.piscomed.com/index.php/IAECM/about/editorialTeam
https://crimsonpublishers.com/psprj/editorial-board.php
https://crimsonpublishers.com/psprj/editorial-board.php
https://crimsonpublishers.com/psprj/editorial-board.php
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=223
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=223
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=223
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=223
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=223
https://european-cooperation.eu/index.php/EC/about/editorialTeam
https://european-cooperation.eu/index.php/EC/about/editorialTeam
https://european-cooperation.eu/index.php/EC/about/editorialTeam
https://european-cooperation.eu/index.php/EC/about/editorialTeam
http://www.seanewdim.com/
http://www.seanewdim.com/
http://apsc-bg.eu/APSC_Spisanie_2018.pdf
http://apsc-bg.eu/APSC_Spisanie_2018.pdf
http://apsc-bg.eu/APSC_Spisanie_2018.pdf
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countries. 

Contemporary 

university 

education. 

12.  Кондрашова Л. В. Образование 

в 21-ом веке 

Index 

Copernicus 

http://publishing.ys

u.am/files/Krtutyun

y_21-rd_darum.pdf 

13.  Лодатко Є. О. Образование 

в 21-ом веке 

Index 

Copernicus 

http://publishing.ys

u.am/files/Krtutyun

y_21-rd_darum.pdf 

14.  Тарасенкова Н. А. Universal 

Journal of 

Educational 

Research, 

USA 

Scopus  http://www.hrpub.o

rg/journals/jour_edi

torialboard.php?id=

95 

15.  Тарасенкова Н. А. Science and 

Education a 

New 

Dimension, 

Hungary  

Index 

Copernicus  

http://seanewdim.c

om/impressum.htm

l 

16.  Тарасенкова Н. А. American 

Journal of 

Educational 

Research, 

USA 

J-Gate http://www.sciepub

.com/journal/EDU

CATION/editors 

17.  Яценко Т. С. American 

Journal of 

Fundamental, 

Applied & 

Experimental 

Research 

 Web:www.journal.

ua-usa.org 

18.  Калашник І. В. American 

Journal of 

Fundamental, 

Applied & 

Experimental 

Research 

 Web:www.journal.

ua-usa.org 

 

Таблиця 2.13 

Участь науковців у складі редакційних колегій вітчизняних 

наукових видань 

П.І.Б. Назва видання 
Наукометрична 

база даних, до якої 

Категорії фахових 

наукових видань 

http://publishing.ysu.am/files/Krtutyuny_21-rd_darum.pdf
http://publishing.ysu.am/files/Krtutyuny_21-rd_darum.pdf
http://publishing.ysu.am/files/Krtutyuny_21-rd_darum.pdf
http://publishing.ysu.am/files/Krtutyuny_21-rd_darum.pdf
http://publishing.ysu.am/files/Krtutyuny_21-rd_darum.pdf
http://publishing.ysu.am/files/Krtutyuny_21-rd_darum.pdf
http://www.hrpub.org/journals/jour_editorialboard.php?id=95
http://www.hrpub.org/journals/jour_editorialboard.php?id=95
http://www.hrpub.org/journals/jour_editorialboard.php?id=95
http://www.hrpub.org/journals/jour_editorialboard.php?id=95
http://seanewdim.com/impressum.html
http://seanewdim.com/impressum.html
http://seanewdim.com/impressum.html
http://www.sciepub.com/journal/EDUCATION/editors
http://www.sciepub.com/journal/EDUCATION/editors
http://www.sciepub.com/journal/EDUCATION/editors
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входить видання 

(за наявності) 

відповідно до 

Порядку 

формування 

Переліку 

наукових фахових 

видань України 

А Б В 

Марченко О. В. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія: філософія  

Index Copernicus    + 

Процишин В. М. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія: філософія 

Index Copernicus    + 

Кретов П. В. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія: філософія 

Index Copernicus    + 

Марченко О. В. СОФІЯ. 

Гуманітарно-

релігієзнавчий 

вісник 

   + 

Морозов А. Г.  Український 

селянин 

Index Copernicus, 

Cite Factor, 

Directory of 

Research Journals 

Indexing, Cosmos 

Impact Factor, 

Scientific 

Indexing Services, 

Ulrich’s 

Periodicals 

Directory 

  + 

Масненко В. В. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія «Історичні 

науки» 

Index Copernicus    + 

Масненко В. В. Український 

селянин  

Index Copernicus, 

Cite Factor, 

Directory of 

Research Journals 

Indexing, Cosmos 

Impact Factor, 

 +  
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Scientific 

Indexing Services, 

Ulrich’s 

Periodicals 

Directory 

Драч О.О. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія «Історичні 

науки» 

Index Copernicus    + 

Івангородський К.В. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія «Історичні 

науки» 

Index Copernicus    + 

Боєчко В.Ф. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія «Історичні 

науки» 

Index Copernicus    + 

Присяжнюк Ю.П. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія «Історичні 

науки» 

Index Copernicus    + 

Синявська Л.І. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія «Історичні 

науки» 

Index Copernicus    + 

Синявська Л.І. Вчені записки 

Таврійського 

національного 

університету 

імені В.І. 

Вернадського. 

Серія: Історичні 

науки 

Index Copernicus     

Присяжнюк Ю.П. “Наукові 

записки. Серія: 

Історичні науки” 

Центральноукра

їнського 

державного 
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педагогічного 

університету 

імені 

Володимира 

Винниченка 

Івангородський К.В. Український 

селянин.  

Index Copernicus, 

Cite Factor, 

Directory of 

Research Journals 

Indexing, Cosmos 

Impact Factor, 

Scientific 

Indexing Services, 

Ulrich’s 

Periodicals 

Directory 

 +  

Темченко А.І. Український 

селянин.  

Index Copernicus, 

Cite Factor, 

Directory of 

Research Journals 

Indexing, Cosmos 

Impact Factor, 

Scientific 

Indexing Services, 

Ulrich’s 

Periodicals 

Directory 

 +  

Боєчко В.Ф. Український 

селянин  

Index Copernicus, 

Cite Factor, 

Directory of 

Research Journals 

Indexing, Cosmos 

Impact Factor, 

Scientific 

Indexing Services, 

Ulrich’s 

Periodicals 

Directory 

 +  

Присяжнюк Ю.П. Питання 

аграрної історії 

України. 

Наукові читання 

    

 

Масненко В.В. Історіографічні 

дослідження в 

Україні 

   + 



65 

 

Масненко В.В. Проблеми 

гуманітарних 

наук: збірник 

наукових праць 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету 

імені Івана 

Франка 

Index Copernicus   + 

Масненко В.В. Болховітіновськ

ий щорічник 

 

     

Перехрест О. Г. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія історичні 

науки 

Index Copernicus   + 

Перехрест О. Г. Український 

селянин 
 

 

Index Copernicus, 

Cite Factor, 

Directory of 

Research Journals 

Indexing, Cosmos 

Impact Factor, 

Scientific 

Indexing Services, 

Ulrich’s 

Periodicals 

Directory 

 +  

Сінкевич Є. Г. Український 

селянин 

Index Copernicus, 

Cite Factor, 

Directory of 

Research Journals 

Indexing, Cosmos 

Impact Factor, 

Scientific 

Indexing Services, 

Ulrich’s 

Periodicals 

Directory 

 +  

Корновенко С. В. Український 

селянин 

Index Copernicus, 

Cite Factor, 

Directory of 

Research Journals 

Indexing, Cosmos 

 +  
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Impact Factor, 

Scientific 

Indexing Services, 

Ulrich’s 

Periodicals 

Directory 

 Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія історичні 

науки 

Index Copernicus   + 

Мартинова Г.І., 

Щербина Т. В 

Шитик Л. В. 

Калько М.І. 

Калько В.В. 

Таран А.А. 

Мовознавчий 

вісник 

Index Copernicus   + 

Шитик Л. В. «Філологічні 

науки» 

   + 

Симоненко Т.В. Вісник ЧНУ 

Педагогічні 

науки 

Index Copernicus    

Красовська О.М. Серія: 

Бібліографія 

вчених укр.. 

Вип..14, умов. 

др..арк. 13.72 

    

Поліщук В.Т. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія 

«Філологічні 

науки» 

Index Copernicus   + 

 Літературознавс

тво. 

Фольклористика

. Культурологія 

   + 

 Шевченків світ    + 

Ромащенко Л.І. Літературознавс

тво. 

Фольклористика

. Культурологія 

   + 

 Вісник 

Черкаського 

Index Copernicus   + 
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університету. 

Серія 

«Філологічні 

науки» 

Кавун Л.І. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія 

«Філологічні 

науки» 

Index Copernicus   + 

 Літературознавс

тво. 

Фольклористика

. Культурологія 

   + 

 Шевченків світ    + 

Ярмоленко Н.М. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія 

«Філологічні 

науки» 

Index Copernicus   + 

 Літературознавс

тво. 

Фольклористика

. Культурологія 

   + 

 Шевченків світ    + 

Пахаренко В.І. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія 

«Філологічні 

науки» 

Index Copernicus   + 

 Літературознавс

тво. 

Фольклористика

. Культурологія 

   + 

 Шевченків світ    + 

Мірошник О.Ю. Шевченків світ    + 

Скорина Л.В. Літературознавс

тво. 

Фольклористика

. Культурологія 

   + 

Корецька М.В. Вісник 

Черкаського 

Index Copernicus   + 
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університету. 

Серія 

«Філологічні 

науки» 

Селіванова О.О. Вісник 

Черкаського 

національного 

університету. 

Серія 

«Філологія» 

Index Copernicus 

 

  + 

 Мовознавчий 

вісник  

Index Copernicus 

 

  + 

Литвин І.М. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Сер. Філологічні 

науки; 

Index Copernicus 

 

  + 

Велівченко В. Ф Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія 

ФІЛОЛОГІЧНІ 

НАУКИ. 

Index Copernicus 

 

   

+  

Жаботинська С. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когніція, 

комунікація, 

дискурс.  

 

 

 

 

 

 

 

Bielefeld 

Academic Search 

Engine (BASE),  

Directory of Open 

Access Journals 

(DOAJ),  Index 

Copernicus,  

ERIH PLUS,  

Google Academy,  

ResearchBib, 

Scientific 

Indexing Service 

(SIS, UlrichsWEB 

  + 

 

 

 

 Studia 

Philologica 

(Київський ун-т 

імені Бориса 

Грінченка) 

Україніка 

наукова  

 

 

 

 

   

 

 

 

 Вісник 

Черкаського 

Index Copernicus 

 

   

+ 
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університету. 

Серія 

ФІЛОЛОГІЧНІ 

НАУКИ 

 

 

Пашіс Л. О. Вісник 

Черкаського 

університету  

Серія 

Філологічні 

науки 

Index Copernicus 

 

  + 

 

Мінаєв Б.П. Вісник ЧНУ 

«Серія 

Біологічні 

науки» 

Googl Scolar    

Кирилюк Є.М. Вісник 

Черкаського 

національного 

університету. 

Серія 

«Економічні 

науки» 

Index Copernicus 

 

 +  

 Український 

селянин 

Index Copernicus, 

Cite Factor, 

Directory of 

Research Journals 

Indexing, Cosmos 

Impact Factor, 

Scientific 

Indexing Services, 

Ulrich’s 

Periodicals 

Directory 

 +  

Кукурудза І.І. Вісник 

Черкаського 

національного 

університету. 

Серія 

«Економічні 

науки» 

Index Copernicus 

 

 +  

Прощаликіна А.М. Вісник 

Черкаського 

національного 

університету. 

Серія 

Index Copernicus 

 

 +  

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44089
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44089
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44089
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«Економічні 

науки» 

Денисенко В. С. Вісник  

Черкаського  

університету,  

серія  

економічні  

науки 

Index 

Copernicus, 

Google 

Scholar, 

Doi cite factor 

 +  

Яценко О. В. Вісник 

Східноєвропейс

ького 

університету 

економіки і 

менеджменту», 

серія: Економіка 

і менеджмент. 

Index Copernicus, 

Google академія 

  + 

Зачосова Н. В. Вісник 

Черкаського 

національного 

університету. 

Серія: 

Економічні 

науки. 

Index Copernicus   +  

Назаренко С. А. Вісник 

Черкаського 

національного 

університету. 

Серія: 

Економічні 

науки. 

Index Copernicus   +  

Лизогуб В.С. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія 

«Біологічні 

науки». 

Index Copernicus   + 

Коваленко С.О. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія 

«Біологічні 

науки». 

Index Copernicus   + 

Черненко Н.П. Вісник 

Черкаського 

Index Copernicus   + 
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університету. 

Серія 

«Біологічні 

науки». 

Кукуленко-

Лук’янець І.В. 

Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія:”Педагогі

чні науки” 

Index Copernicus, 

Research Bible, 

CiteFactor, 

Scientific 

Indexing Services 

  + 

Архипова С.П.  Вісник 

Черкаського 

національного 

університету 

імені Богдана 

Хмельницького. 

Педагогічні 

науки 

Index Copernicus       

+ 

Гнезділова К. М. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Педагогічні 

науки 

Index Copernicus   + 

Ніколаєску І.О. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Педагогічні 

науки 

Index Copernicus   + 

Ніколаєску І.О. Освітні обрії    + 

Авшенюк Н. М. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія 

Педагогічні 

науки. 

Index Copernicus, 

Research Bible, 

CiteFactor, 

Scientific 

Indexing Services 

  + 

Данилюк С. С. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія 

Педагогічні 

науки. 

Index Copernicus, 

Research Bible, 

CiteFactor, 

Scientific 

Indexing Services 

  + 

Десятов Т. М. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія 

Index Copernicus, 

Research Bible, 

CiteFactor, 

Scientific 

  + 
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Педагогічні 

науки. 

Indexing Services 

Лодатко Є. О. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія 

Педагогічні 

науки. 

Index Copernicus, 

Research Bible, 

CiteFactor, 

Scientific 

Indexing Services 

  + 

Атамась В. В. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія: фізико-

математичні 

науки 

Index Copernicus   + 

Бабенко С. В. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія: фізико-

математичні 

науки 

Index Copernicus   + 

Акуленко І. А. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія: 

педагогічні 

науки 

Index Copernicus   + 

Тарасенкова Н. А. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія: 

Педагогічні 

науки 

Index Copernicus   + 

Тарасенкова Н. А. Актуальні 

питання 

природничо-

математичної 

освіти 

Index Copernicus   + 

Сердюк З. О.  Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія: 

Педагогічні 

науки 

Index Copernicus   

 

+ 

Гришко Л. В. Вісник    + 
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Черкаського 

університету. 

Серія 

«Прикладна 

математика. 

Інформатика» 

Богатирьов О. О. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія 

«Прикладна 

математика. 

Інформатика» 

   + 

Авраменко В.С. Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія Прикладна 

математика. 

Інформатика. 

   + 

Осауленко І. А. Інформаційні 

технології та 

інтелектуальні 

системи 

(Information 

Technologies 

And Intellectual 

Systems) 

   + 

Жирякова І. А. Інформаційні 

технології та 

інтелектуальні 

системи 

(Information 

Technologies 

And Intellectual 

Systems) 

   + 

Онищенко Б. О. Вісник 

черкаського 

університету: 

прикладна 

математика. 

Інформатика 

   + 

Яценко Т. С. Психологія і 

суспільство 

 Index Copernicus  +  

 Освітологічний   +  
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дискурс 

 Психологічне 

консультування 

і психотерапія 

Google Scholar  +  

Харченко Д.М. Вісник 

Черкаського 

університету: 

серія Біологічні 

науки. 

   + 

Сторожук Н.В. Вісник 

Черкаського 

університету. 

«Серія фізико-

математичні 

науки» 

Index Copernicus, 

CiteFactor, 

Google Scholar 

  + 

Гусак А.М. Progress in 

Physics of Metals 

Scopus (SJR) by 

Elsevier and Web 

of Science (ESCI) 

by Clarivate 

Analytics 

  + 

Ляшенко Ю.О. Вісник 

Черкаського 

університету. 

«Серія фізико-

математичні 

науки» 

Index Copernicus, 

CiteFactor, 

GoogleScholar 

  + 

Пасічний М.О. Вісник 

Черкаського 

університету. 

«Серія фізико-

математичні 

науки» 

Index Copernicus, 

CiteFactor, 

Google Scholar 

  + 

Корнієнко С.В. Вісник 

Черкаського 

університету. 

«Серія фізико-

математичні 

науки» 

Index Copernicus, 

CiteFactor, 

Google Scholar 

  + 

https://www.scopus.com/sourceid/21100438188
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100438188&tip=sid&clean=0
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1608-1021
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1608-1021
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Таблиця 2.14 

Список науковців, які рецензують статті в закордонних наукових 

виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

П.І.Б.  Назва видання, електронна 

адреса видання 
Наукометрична база даних 

до якої входить видання 

(за наявності) 

Масненко В.В. East European historical 

bulletin 

(Східноєвропейський 

історичний вісник) 

http://eehb.dspu.edu.ua/ 

Web of Science 

(Emerging Sources 

Citation Index), 

 Index Copernicus  

Синявська Л.І. East European historical 

bulletin 

(Східноєвропейський 

історичний вісник) 

http://eehb.dspu.edu.ua/ 

Web of Science 

(Emerging Sources 

Citation Index), 

 Index Copernicus  

Симоненко Т.В. 2018-2019- E -  learning 

and smart – learning  

Environment for the 

Preparation of  New 

Genoration Specialists 

WOs 

Жаботинська С.А.  Science and education: a 

new dimension 

(Угорщина) 

https://www.seanewdim.co

m/published-issues.html 

 

 

 

 

 

Index Copernicus  

Google Scholar 

Ulrichs Web Global 

Serials Directory 

Union Of International 

Associations Yearbook 

 Scribd 

Academia.Edu 

 VERSUS: Quaderni di 

studi semitici (Італія) 

WOS Core Collection 

 

Мінаєв Б.П. Journal of Molecular 

Structure 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/journal-of-

molecular-structure 

Scopus 

 Organic Electronics 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/organic-

electronics 

Scopus 

 Computational and Scopus 

https://www.seanewdim.com/published-issues.html
https://www.seanewdim.com/published-issues.html
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=31622
https://scholar.google.com/scholar?q=
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://www.uia.org/allpubs
http://www.uia.org/allpubs
https://www.scribd.com/user/206287696/seanewdim
http://independent.academia.edu/ScienceandEducationaNewDimension
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-molecular-structure
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-molecular-structure
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-molecular-structure
https://www.sciencedirect.com/journal/organic-electronics
https://www.sciencedirect.com/journal/organic-electronics
https://www.sciencedirect.com/journal/organic-electronics
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Theoretical Chemistry 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/computational-

and-theoretical-chemistry 

 Journal of Molecular 

Liquids 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/journal-of-

molecular-liquids 

Scopus 

 Journal of Photochemistry 

and Photobiology A: 

Chemistry 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/journal-of-

photochemistry-and-

photobiology-a-chemistry 

Scopus 

 Physical Chemistry 

Chemical Physics 

https://www.rsc.org/journal

s-books-databases/about-

journals/PCCP/ 

Scopus 

 Chemical Physics Letters 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/chemical-

physics-letters 

Scopus 

 Molecular Physics 

https://www.tandfonline.co

m/loi/tmph20 

Scopus 

 Computational Materials 

Science 

https://www.journals.elsevi

er.com/computational-

materials-science/ 

Scopus 

 The Journal of Physical 

Chemistry (American 

Chemical Society, ACS) 

https://pubs.acs.org/journal/

jpcafh 

Scopus 

 Journal of Luminescence 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/journal-of-

luminescence 

Scopus 

 Nano Biomedicine and 

Engineering 

Scopus 

https://www.sciencedirect.com/journal/computational-and-theoretical-chemistry
https://www.sciencedirect.com/journal/computational-and-theoretical-chemistry
https://www.sciencedirect.com/journal/computational-and-theoretical-chemistry
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-molecular-liquids
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-molecular-liquids
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-molecular-liquids
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-photochemistry-and-photobiology-a-chemistry
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-photochemistry-and-photobiology-a-chemistry
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-photochemistry-and-photobiology-a-chemistry
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-photochemistry-and-photobiology-a-chemistry
https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/PCCP/
https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/PCCP/
https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/PCCP/
https://www.sciencedirect.com/journal/chemical-physics-letters
https://www.sciencedirect.com/journal/chemical-physics-letters
https://www.sciencedirect.com/journal/chemical-physics-letters
https://www.tandfonline.com/loi/tmph20
https://www.tandfonline.com/loi/tmph20
https://www.journals.elsevier.com/computational-materials-science/
https://www.journals.elsevier.com/computational-materials-science/
https://www.journals.elsevier.com/computational-materials-science/
https://pubs.acs.org/journal/jpcafh
https://pubs.acs.org/journal/jpcafh
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-luminescence
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-luminescence
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-luminescence
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http://nanobe.org/ 

 Journal of Quantitative 

Spectroscopy and Radiative 

Transfer 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/journal-of-

quantitative-spectroscopy-

and-radiative-transfer 

Scopus 

 Materials Research Bulletin 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/materials-

research-bulletin 

Scopus 

 Spectrochimica Acta Part 

A: Molecular and 

Biomolecular Spectroscopy 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/spectrochimica-

acta-part-a-molecular-and-

biomolecular-spectroscopy 

Scopus 

 Journal of Photochemistry 

and Photobiology B: 

Biology 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/journal-of-

photochemistry-and-

photobiology-b-biology 

Scopus 

 Dyes and Pigments 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/dyes-and-

pigments 

Scopus 

 Letters in Organic 

Chemistry (Bentham 

Science) 

https://benthamscience.com

/journals/letters-in-organic-

chemistry/ 

Scopus 

 Physica E: Low-

dimensional Systems and 

Nanostructures 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/physica-e-low-

dimensional-systems-and-

nanostructures 

Scopus 

 3 Biotech (Springer) Scopus 

http://nanobe.org/
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-quantitative-spectroscopy-and-radiative-transfer
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-quantitative-spectroscopy-and-radiative-transfer
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-quantitative-spectroscopy-and-radiative-transfer
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-quantitative-spectroscopy-and-radiative-transfer
https://www.sciencedirect.com/journal/materials-research-bulletin
https://www.sciencedirect.com/journal/materials-research-bulletin
https://www.sciencedirect.com/journal/materials-research-bulletin
https://www.sciencedirect.com/journal/spectrochimica-acta-part-a-molecular-and-biomolecular-spectroscopy
https://www.sciencedirect.com/journal/spectrochimica-acta-part-a-molecular-and-biomolecular-spectroscopy
https://www.sciencedirect.com/journal/spectrochimica-acta-part-a-molecular-and-biomolecular-spectroscopy
https://www.sciencedirect.com/journal/spectrochimica-acta-part-a-molecular-and-biomolecular-spectroscopy
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-photochemistry-and-photobiology-b-biology
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-photochemistry-and-photobiology-b-biology
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-photochemistry-and-photobiology-b-biology
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-photochemistry-and-photobiology-b-biology
https://www.sciencedirect.com/journal/dyes-and-pigments
https://www.sciencedirect.com/journal/dyes-and-pigments
https://www.sciencedirect.com/journal/dyes-and-pigments
https://benthamscience.com/journals/letters-in-organic-chemistry/
https://benthamscience.com/journals/letters-in-organic-chemistry/
https://benthamscience.com/journals/letters-in-organic-chemistry/
https://www.sciencedirect.com/journal/physica-e-low-dimensional-systems-and-nanostructures
https://www.sciencedirect.com/journal/physica-e-low-dimensional-systems-and-nanostructures
https://www.sciencedirect.com/journal/physica-e-low-dimensional-systems-and-nanostructures
https://www.sciencedirect.com/journal/physica-e-low-dimensional-systems-and-nanostructures
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https://www.springer.com/j

ournal/13205 

 Advances in Condensed 

Matter Physics (Hindawi) 

https://www.hindawi.com/j

ournals/acmp/ 

Scopus 

 BioMed Research 

International (Hindawi) 

https://www.hindawi.com/j

ournals/bmri/ 

Scopus 

 International Journal of 

Nano Dimension 

http://www.ijnd.ir/ 

Scopus 

 Materials Science and 

Engineering B 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/materials-

science-and-engineering-b 

Scopus 

 Advances in Nano 

Research 

http://www.techno-

press.org/?journal=anr&sub

page=7 

Scopus 

 Arabian Journal of 

Chemistry 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/arabian-journal-

of-chemistry 

Scopus 

 Inorganic Chemistry (ACS) 

https://pubs.acs.org/journal/

inocaj 

Scopus 

 Materials Chemistry and 

Physics 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/materials-

chemistry-and-physics 

Scopus 

 Physics Letters A 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/physics-letters-a 

Scopus 

 Biocatalysis and 

Agricultural Biotechnology 

https://www.sciencedirect.c

om/journal/biocatalysis-

and-agricultural-

Scopus 

https://www.springer.com/journal/13205
https://www.springer.com/journal/13205
https://www.hindawi.com/journals/acmp/
https://www.hindawi.com/journals/acmp/
https://www.hindawi.com/journals/bmri/
https://www.hindawi.com/journals/bmri/
http://www.ijnd.ir/
https://www.sciencedirect.com/journal/materials-science-and-engineering-b
https://www.sciencedirect.com/journal/materials-science-and-engineering-b
https://www.sciencedirect.com/journal/materials-science-and-engineering-b
http://www.techno-press.org/?journal=anr&subpage=7
http://www.techno-press.org/?journal=anr&subpage=7
http://www.techno-press.org/?journal=anr&subpage=7
https://www.sciencedirect.com/journal/arabian-journal-of-chemistry
https://www.sciencedirect.com/journal/arabian-journal-of-chemistry
https://www.sciencedirect.com/journal/arabian-journal-of-chemistry
https://pubs.acs.org/journal/inocaj
https://pubs.acs.org/journal/inocaj
https://www.sciencedirect.com/journal/materials-chemistry-and-physics
https://www.sciencedirect.com/journal/materials-chemistry-and-physics
https://www.sciencedirect.com/journal/materials-chemistry-and-physics
https://www.sciencedirect.com/journal/physics-letters-a
https://www.sciencedirect.com/journal/physics-letters-a
https://www.sciencedirect.com/journal/biocatalysis-and-agricultural-biotechnology
https://www.sciencedirect.com/journal/biocatalysis-and-agricultural-biotechnology
https://www.sciencedirect.com/journal/biocatalysis-and-agricultural-biotechnology
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biotechnology 

Литвин В.А. Journal of Nanoparticles 

Research  

(https://link.springer.com/jo

urnal/11051) 

Scopus 

 Science of Advanced 

Materials  

(http://www.aspbs.com/sam

/) 

Scopus, Web of Science, 

SJR = 0.223 

 International Journal of 

Nanomedicine  

(https://www.dovepress.co

m/international-journal-of-

nanomedicine-journal) 

Scopus 

 Journal of Biotechnology & 

Biomaterials  

(https://www.omicsonline.o

rg/biotechnology-

biomaterials.php) 

Index Copernicus, Google 

Scholar 

 Journal of the Brazilian 

Chemical Society  

(http://jbcs.sbq.org.br/) 

 

Бондарчук С. В. Journal of the American 

Chemical Society 

https://pubs.acs.org/journal/

jacsat 

Inorganic Chemistry 

https://pubs.acs.org/journal/

inocaj 

Organic Process Research 

& Development 

https://pubs.acs.org/journal/

oprdfk 

International Journal of 

Quantum Chemistry 

https://onlinelibrary.wiley.c

om/journal/1097461x 

Computational Materials 

Science 

https://www.journals.elsevi

er.com/computational-

materials-science 

New Journal of Chemistry 

https://www.rsc.org/journal

s-books-databases/about-

Scopus 

 

Scopus 

 

Scopus 

 

Scopus 

 

Scopus 

 

 

Scopus 

 

 

Scopus 

 

 

Scopus 

 

 

Scopus 

 

 

https://www.sciencedirect.com/journal/biocatalysis-and-agricultural-biotechnology
https://pubs.acs.org/journal/jacsat
https://pubs.acs.org/journal/jacsat
https://pubs.acs.org/journal/inocaj
https://pubs.acs.org/journal/inocaj
https://pubs.acs.org/journal/oprdfk
https://pubs.acs.org/journal/oprdfk
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1097461x
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1097461x
https://www.journals.elsevier.com/computational-materials-science
https://www.journals.elsevier.com/computational-materials-science
https://www.journals.elsevier.com/computational-materials-science
https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/njc/
https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/njc/
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journals/njc/ 

Journal of Solid State 

Chemistry 

https://www.journals.elsevi

er.com/journal-of-solid-

state-chemistry 

Journal of Physics and 

Chemistry of Solids 

https://www.journals.elsevi

er.com/journal-of-physics-

and-chemistry-of-solids 

SpectrochimicaActa - Part 

A 

https://www.journals.elsevi

er.com/spectrochimica-

acta-part-a-molecular-and-

biomolecular-spectroscopy 

Journal of Molecular 

Modeling 

https://link.springer.com/jo

urnal/894 

Open Chemistry 

https://www.degruyter.com

/view/j/chem?lang=en 

Letters in Organic 

Chemistry 

https://benthamscience.com

/journals/letters-in-organic-

chemistry/ 

 

Scopus 

 

Scopus 

 

Scopus 

Кібальник Л. О. SHS Web of Conferences 

https://www.shs-

conferences.org/ 

Web of Science 

(Clarivaty Analytics), 

DOAJ, EBSCO, Google 

scholar, ProQuest 

Денисенко В. С. Fuzzy Sets and Systems 

(https://www.journals.else

vier.com/fuzzy-sets-and-

systems( 

WOS, Scopus 

 

 

 

 Mathematical Reviews  

https://www.ams.org/mr-

database 

WOS, Scopus 

Данильчук Г. Б. SHS Web of Conferences 

https://www.shs-

conferences.org/ 

Web of Science 

(Clarivaty Analytics), 

DOAJ, EBSCO, Google 

scholar, ProQuest 

Соловйов В. М. SHS Web of Conferences Web of Science 

https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/njc/
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-solid-state-chemistry
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-solid-state-chemistry
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-solid-state-chemistry
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-physics-and-chemistry-of-solids
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-physics-and-chemistry-of-solids
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-physics-and-chemistry-of-solids
https://www.journals.elsevier.com/spectrochimica-acta-part-a-molecular-and-biomolecular-spectroscopy
https://www.journals.elsevier.com/spectrochimica-acta-part-a-molecular-and-biomolecular-spectroscopy
https://www.journals.elsevier.com/spectrochimica-acta-part-a-molecular-and-biomolecular-spectroscopy
https://www.journals.elsevier.com/spectrochimica-acta-part-a-molecular-and-biomolecular-spectroscopy
https://link.springer.com/journal/894
https://link.springer.com/journal/894
https://www.degruyter.com/view/j/chem?lang=en
https://www.degruyter.com/view/j/chem?lang=en
https://benthamscience.com/journals/letters-in-organic-chemistry/
https://benthamscience.com/journals/letters-in-organic-chemistry/
https://benthamscience.com/journals/letters-in-organic-chemistry/
https://www.shs-conferences.org/
https://www.shs-conferences.org/
https://www.journals.elsevier.com/fuzzy-sets-and-systems
https://www.journals.elsevier.com/fuzzy-sets-and-systems
https://www.journals.elsevier.com/fuzzy-sets-and-systems
https://www.ams.org/mr-database
https://www.ams.org/mr-database
https://www.shs-conferences.org/
https://www.shs-conferences.org/
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https://www.shs-

conferences.org/ 

(Clarivaty Analytics), 

DOAJ, EBSCO, Google 

scholar, ProQuest 

Мельниченко О. В. European Cooperation, 

https://european-

cooperation.eu  

Web of Science 

ERIH PLUS 

Index Copernicus 

Дроботова М. В. The 8th International 

Conference on Monitoring, 

Modeling & Management 

of Emergent Economy 

(M3E2 2019) Odessa, 

Ukraine, May 22-24, 2019 

https://www.shs-

conferences.org/articles/s

hsconf/abs/2019/06/conten

ts/contents.html 

SHS Web of Conferences 

 

Бабенко С. В. Nonlinear Analysis: Hybrid 

Systems 

Scopus 

Луценко Г. В. International Journal of 

Mathematical Education in 

Science and Technology 

Scopus, Web of Science 

Тарасенкова Н. А. Universal Journal of 

Educational Research, USA 

Scopus та ін. 

 Science and Education a 

New Dimension, Hungary  

Index Copernicus  

 American Journal of 

Educational Research, USA 

J-Gate  

Босовський М. В. Science and Education a 

New Dimension, Hungary  

Index Copernicus  

Коломієць О. М.. Science and Education a 

New Dimension, Hungary  

Index Copernicus 

Сердюк З. О. Science and Education a 

New Dimension, Hungary  

Index Copernicus  

Третяк М. В. Science and Education a 

New Dimension, Hungary  

Index Copernicus  

Супруненко О.О. TECHNOLOGY AUDIT 

AND PRODUCTION 

RESERVES 

Ulrich’s Periodicals 

Directory, OpenAIRE, 

Bielefeld Academic 

Search Engine (BASE), 

Directory of Open Access 

Journals (DOAJ), 

WorldCat, CrossRef, 

WorldWideScience.org, 

Scholar Article Journal 

https://www.shs-conferences.org/
https://www.shs-conferences.org/
https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/06/contents/contents.html
https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/06/contents/contents.html
https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/06/contents/contents.html
https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/06/contents/contents.html
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Index (SAJI), CNKI 

Scholar, EBSCO, 

Microsoft Academic 

Search, 

Zeitschriftendatenbank 

(ZDB), HOLLIS (the 

Harvard Library’s 

catalog), OHSU Library, 

Stanford Libraries, British 

Library, PBN 

 

У 2019 р. було проведено 11 Міжнародних конференцій, 21 

Всеукраїнських конференцій, 39 семінарів, круглих столів. 

 

 

Рис. 2.5. Динаміка проведених наукових заходів в Університеті  

 

Наукова діяльність Ради молодих учених 

Рада молодих учених Черкаського національного університету 

ім. Богдана Хмельницького (РМУ) є організаційним підрозділом 

університету. РМУ діє відповідно до чинного законодавства, Статуту 

Черкаського національного університету та Положення про РМУ. 

Головною метою діяльності РМУ є всебічне сприяння науковій 

діяльності молодих учених: викладачів, аспірантів і студентів віком до 35 

років та докторантів віком до 40 років. 

Основними напрямами діяльності РМУ у 2019 році стали: 
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1. Презентаційна та іміджева діяльність на користь університету через 

участь представників РМУ у науково-методичних заходах міського, 

регіонального, національного та міжнародного рівнів. 

2. Робота з випускниками університету у контексті залучення їх до 

наукової роботи через механізм навчання в аспірантурі. 

3. Робота з молодими вченими університету у напрямі роз’яснення 

нових правил, норм і положень щодо підготовки й оформлення 

дисертаційних праць і публікацій за їх результатами. 

4. Урахування та захист інтересів молодих учених під час засідань 

Вченої ради університету. 

5. Участь у процесах організації та розвитку міжвузівського та 

міжнародного наукового співробітництва молодих учених. 

6. Інформаційна діяльність у напрямі популяризації заходів наукового 

характеру, проведення яких ініціюється РМУ. 

7. Сприяння поширенню явищ академічної мобільності та академічної 

доброчесності серед молодих учених.  

Раз на два місяці Рада молодих учених проводила збори (позачергові 

збори могли відбуватися за необхідністю, зумовленою рішенням Ректора, 

ректорату, вченої ради університету або головою РМУ), на яких 

розглядалися питання щодо: 

1) організації роботи молодих учених у наукових осередках; 

2) підготовки та подання на Вчену Раду, ректорат та до структурних 

підрозділів університету пропозицій щодо розвитку та вдосконалення 

наукової і творчої діяльності молодих учених, їх академічної мобільності та 

доброчесності; 

3) організації та проведення щорічних наукових конференцій, 

конкурсів на здобуття грантів та інших заохочувальних заходів для 

стимулювання наукових досліджень молодих учених; 
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4) активізації участі у міжнародних грантових програмах і конкурсах 

наукових робіт молодих учених на отримання фінансування наукових 

досліджень із державного бюджету України. 

Щодо конкретних результатів роботи РМУ у 2019 р. зазначаємо 

наступне. 

15 січня 2019 р. Верховна Рада України прийняла Постанову №9410 

«Про присудження премії Верховної Ради України найталановитішим 

молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та 

науково-технічних розробок за 2018 рік». Серед лауреатів премії є 

кандидат хімічних наук, викладач кафедри якості, стандартизації та 

управління проектами Черкаського національного університету Сергій 

Бондарчук. Премію йому присуджено за наукову розробку «Застосування 

концепції термічних електронних збуджень у конденсованих системах для 

опису механізмів чутливості до удару високонітрогеновмісних вибухових 

речовин». 

14 березня 2019 р. у межах тижня відкритого уряду МОН голова РМУ 

Зачосова Наталія у якості члена робочої групи взяла участь у широкому 

обговоренні законопроектів щодо вищої освіти та освіти дорослих. 

Під час другого засідання щодо доопрацювання проекту закону «Про 

освіту дорослих» учасники поділилися своїм баченням змісту цього 

документа. Наприклад, він має встановити чіткі умови визнання 

неформальної та інформальної освіти, врахувати ідеї дуальної освіти, надати 

відкрите і прозоре бачення неперервної освіти тощо. 

Усі зауваження та напрацьовані пропозиції будуть проаналізовані та 

використані директоратом у подальшій роботі над документами.  

22-24 травня 2019 р. представники РМУ у тандемі з досвідченими 

науковцями університету взяли участь в організації та проведенні Восьмої 

Міжнародної науково-практичної конференції «Моніторинг, 

моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (М3Е2), яка 

відбулася на базі Одеського національного економічного університету. 
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18-19 квітня 2019 р. було організовано і проведено ХХІ щорічну 

Всеукраїнську конференцію молодих учених «Актуальні проблеми 

природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених». 

Географія учасників охопила не лише провідні заклади вищої освіти великих 

міст України – Києва, Харкова, Одеси, Донецька, Львова, Полтави, Дніпра, 

але і наукові центри інших держав – цікаві доповіді представили молоді учені 

з Гомельського державного університету імені Франциска Скорини, 

Азербайджанського університету туризму і менеджменту, Молдавської 

Економічної Академії, Міжнародного Незалежного Університету Молдови, 

Бакинського державного університету.  

Відкривали захід ректор університету, проректор із наукової, 

міжнародної та інноваційної діяльності та голова РМУ. Своїм непересічним 

досвідом і вагомими здобутками у науковій царині з молодими дослідниками 

щедро поділились учені зі світовими іменами: Гусак Андрій Михайлович, 

Лінгард Легенгаузен, Мінаєв Борис Пилипович, Морозов Анатолій 

Георгійович. Запрошеним спікером пленарного засідання став Голова 

Воєнно-наукового товариства курсантів (студентів) Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка Струнін 

Дмітрій Сергійович. Юну наукову спільноту Черкаського національного 

університету гідно представила студентка спеціальності «Менеджмент» 

Курченко Олександра Дмитрівна, яка розповіла присутнім із власного 

практичного досвіду про особливості систем аутстафінгу, аутсорсингу та 

субпідряду у IT сфері.  

На секційних засіданнях конференції, які одночасно проходили в усіх 

корпусах університету, молодими науковцями порушувались актуальні 

питання, що стосуються розвитку гуманітарних, природничих, філологічних 

наук, психології і педагогіки, державного управління, менеджменту, 

фінансів, економічної безпеки, туризму, правознавства, публічного 

управління та адміністрування, історії і філософії, фізичної культури і 

спорту.  
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Серед постійних учасників «Родзинки» традиційно залишаються такі 

заклади вищої освіти України, як Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

(м. Черкаси), Черкаський державний технологічний університет, Київський 

національний університет технологій та дизайну, Черкаський інститут 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Уманський національний 

університет садівництва, Національний університет «Одеська юридична 

академія», Київський національний лінгвістичний університет. У 2019 році 

цей перелік поповнили: Харківський національний університет 

радіоелектроніки, Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка, Одеська національна академія харчових технологій, 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, Національний 

університет «Львівська політехніка», Донбаський державний педагогічний 

університет та багато інших. Загалом, із понад півтисячі учасників, 70 були 

представниками різних закладів вищої освіти України та зарубіжжя.  

Матеріали конференції, а саме pdf-версії збірника, програми, а також 

фотозвіти з секційних засідань конференції були розміщені на сторінці Ради 

молодих учених на сайті університету. Зовнішні учасники отримали також 

сертифікати, що засвідчили їх участь у науковому заході, а найкращі спікери 

у межах секційних засідань були нагороджені грамотами.  

16 травня 2019 р. у межах заходів до Дня науки в Черкаському 

національному університеті Радою молодих учених був організований та 

проведений V Міжнародний круглий стіл на тему: «Наука та інноватика: 

вітчизняний і зарубіжний досвід».  

Зі словами привітання до учасників заходу звернулися проректор з 

наукової, інноваційної та міжнародної діяльності ЧНУ та голова ради 

молодих учених університету. Упродовж двох годин тривали палкі дискусії 

учасників на теми, що стосувались актуальних проблем освіти та науки. 
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Серед спікерів на пленарному засіданні були непересічні та цікаві 

особистості, фахівці у різних професійних і наукових площинах. 

Матеріали для участі у круглому столі представили півсотні учасників 

із 14 закладів вищої та середньої освіти України та закордону. Активну 

участь в організації наукового заходу взяли науковці із Республіки Білорусь, 

Азербайджану, Швеції. Серед вітчизняних ЗВО-учасників є Київський 

національний лінгвістичний університет, Київський національний 

університет технологій та дизайну, Черкаський державний технологічний 

університет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини, Національний авіаційний університет, Інститут проблем ринку і 

економіко-екологічних досліджень Національної Академії наук України. 

Географію учасників розширили представники Драбівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім. С. В. Васильченка-гімназія» Драбівської районної ради, Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, Рогатинського 

державного аграрного коледжу. Тематичними напрямами наукових 

досліджень учасників поміж інших стали проблеми фінансової підтримки 

провідних університетів США та України, формування соціокультурної 

компетентності як фактору розвитку гуманітарної культури майбутнього 

фахівця з управління в соціокультурній сфері, проблеми освітньої і наукової 

підготовки фахівців з управління фінансово-економічною безпекою, питання 

імплементації європейського освітянського досвіду в процес побудови 

модерних управлінських механізмів вітчизняних ЗВО, основні аспекти 

дистанційної освіти для залучення сучасної молоді до самостійних наукових 

досліджень.  

28 травня 2019 р. на засіданні Вченої ради університету голові РМУ 

Зачосовій Наталії урочисто було вручено атестат професора кафедри 

менеджменту та економічної безпеки.  

1 жовтня 2019 р. на за сприяння керівництва Університету РМУ було 

організовано відкриту лекцію Олександра Кендюхова – президента 
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Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME, віце-

президента Академії економічних наук України, віце-президента з інтеграції 

науки та бізнесу Українського національного комітету Міжнародної Торгової 

Палати, члена Міжнародної комісії з податків Міжнародної Торгової Палати 

(Женева), автора податкової моделі TAXKIN, експерта із питань залучення 

міжнародних інвестицій.  

Молоді вчені та студенти економічних спеціальностей дізналися про 

актуальні тенденції податкової архітектури майбутнього, інвестиційні 

можливості для України та академічну мобільність. Також їх поінформували 

щодо участі в наукових конкурсах і стажуваннях для молодих дослідників, 

що реалізуються Асоціацією сприяння глобалізації освіти та науки 

SPACETIME. Із Асоціацією у межах заходу керівництвом Черкаського 

національного університету було підписано рамкову угоду про співпрацю.  

Молоді вчені університету крім нових тенденцій у сфері 

оподаткування, довідались про можливість участі в наукових заходах, що 

незабаром відбудуться у Києві (Міжнародний науковий економічний форум 

«New Economics-2019» і Міжнародний конгрес «Science for Sustainable 

Development») та отримали пропозицію долучитися до міжнародних 

стажувань, обмінятися досвідом із колегами з інших країн і підвищити рівень 

власної кваліфікації.  

Упродовж 2019 р. 5 представників РМУ за результатами звітів про 

проведену наукову роботу продовжували отримувати стипендію КМУ: 

Іващенко Віктор Анатолійович, Литвин Валентина Анатоліївна, 

Мельниченко Олександр Віталійович, Білик Вікторія Вікторівна, Зачосова 

Наталія Володимирівна. Двоє молодих учених університету – Білик Вікторія 

Вікторівна, Зачосова Наталія Володимирівна – отримують іменну стипендію 

Верховної Ради України. 

У вересні 2019 р. молодими ученими було підготовлено та передано 

на схвалення Вченою радою Університету 3 наукових проекти з метою 

отримання державного фінансування наукових розробок і проведення 
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досліджень у різних наукових площинах (ініціатори проектів – Литвин В. А., 

Герасименко О. М., Сторожук Н. В.).  

10 листопада та 14-15 листопада 2019 р. голова РМУ Наталія 

Зачосова у якості члена Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки 

SPACETIME відвідала ряд наукових заходів у м. Києві, а саме Міжнародний 

конгрес «Science For Peaсe And Development» та Міжнародний науковий 

економічний форум «New Economics – 2019».  

7 листопада 2019 р. представниками РМУ було взято участь у Форумі 

громадянських ініціатив «ГРАНТуємо зміни 5.0». У рамках Форуму 

молоді вчені брали участь у майстер-класах, тренінгах, заслухали виступи 

спікерів із числа представників громадських організацій та ініціатив. 

Стратегічними орієнтирами для підвищення рівня ефективності 

діяльності РМУ у 2020 р. обрано активізацію участі молодих учених у 

підготовці та публікаціях міждисциплінарних статей у виданнях, що входять 

до наукометричних баз Scopus та Web of Science у співавторстві зі знаними 

науковцями ЧНУ з метою продовження позитивної тенденції до зростання 

позицій університету у авторитетних міжнародних рейтингах. 

Наукові підрозділи, їх напрями діяльності 

Науково-дослідний інститут фізики і хімії функціональних 

матеріалів (керівники: А.М. Гусак та Б.П. Мінаєв) 

Відділи НДІ фізики і хімії функціональних матеріалів Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького: 

 відділ квантової хімії і хімії наноматеріалів (Керівник: д. х. н., 

професор, заслужений діяч науки і техніки України Мінаєв Б. П.)  

 відділ фізики твердого тіла (Керівник: д.ф.–м.н., професор 

Гусак А. М.) 

Поставлені завдання: 

 Описати аномальний зерен міді шляхом рекристалізації 

нанодвійникової міді. 
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 Описати кінетику отримання нанопоясків пендоксиду ванадію у 

процесі інтенсивного перемішування суспензії  

Реалізація завдань: 

Завдання 1. реалізовувалось спільно з департаментом 

матеріалознавства National Chiao Tung University (Тайвань). 

Завдання 2. реалізовувалось спільно з університетом Макао та 

університетом Боулдера (США) 

Одержані наукові результати: 

– вперше обґрунтована гігантська анізотропія аномального росту 

зерен на основі рекристалізації нано–двійникової міді. 

– Вперше побудована феноменологічна теорія росту ансамблю 

нанопоясків пентоксиду ванадію.  

Участь у конференціях, семінарах. 

Пленарна доповідь Гусака А. М. на міжнародній конференції «Problems 

of theoretical and mathematical physics» (Інститут теоретичної фізики НАНУ, 

24–26 вересня 2019). 

З 29 січня по 1 лютого в готелі «Україна» міста Черкаси відбувся 

організований кафедрою фізики ЧНУ міжнародний науковий семінар 

EXMONAN (Experimental investigation and modelling of nanoscale solid state 

reactions with high technological impact – Експериментальне дослідження та 

моделювання нанорозмірних твердофазних реакцій матеріалів із високим 

технологічним значенням). 

«Затравкою» цього семінару стали заключні доповіді учасників 

однойменного міжнародного проекту з Кракова, Цюріха, Руана, Дебрецена, 

Черкас – Ларса Йоргенса, Йоланти Янчак–Руш, Клаудії Кансільєрі, Рафала 

Козубського, Хелени Запольської, Золтана Ерделі, Яноша Томана, Бенце 

Гайдича, Андрія Гусака, Миколи Пасічного, Ярослава Короля. Цікаві 

доповіді представили також гості з кафедри фізики металів Київського 

політехнічного інституту імені Сікорського. 
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Публікації: 

Надіслані до друку в цьому році:  

Elementary Models of the «Flux Driven Anti–Ripening» During 

Nanobelt Growth Andriy Gusak1, Yaroslav Huriev1, Oleksandr I. Malyi2, Yuxin 

Tang3,*1Department of Physics, Cherkasy National University, Cherkasy 18000, 

Ukraine, 2Renewable and Sustainable Energy Institute, University of Colorado, 

Boulder, Colorado 80309, USA Joint Key Laboratory of the Ministry of 

Education, Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of 

Macau, Avenida da Universidade, Macau 999078, P. R. China; 

A/M. Gusak, K. N. Tu, and Chih Chen ,,Uni–modal abnormal grain 

growth in (111) oriented and nano–twinned copper 

Опубліковані у звітному році: 

Таблиця 2.15 

№ Назва  публікації Бібліографічні дані 
Науковометричн

і бази даних 

1. A unified model of mean–

time–to–failure for 

electromigration, 

thermomigration, and 

stress–migration based on 

entropy production. 

Tu, K. N., & Gusak, A. 

M. (2019). Journal of 

Applied Physics, 

126(7), 075109. 

Scopus 

IF=2.238 

2. The effect of introducing 

stochasticity to kinetic 

mean–field calculations: 

Comparison with lattice 

kinetic Monte Carlo in case 

of regular solid solutions. 

Zaporozhets, T. V., 

Taranovskyy, A., Jáger, 

G., Gusak, A. M., 

Erdélyi, Z., & Tomán, 

J. J. (2020). 

Computational 

Materials Science, 171, 

109251. 

Scopus 

IF=2.644 

3. Phase competition in solid–

state reactive diffusion 

revisited—Stochastic 

kinetic mean–field 

approach.  

Gusak, A., Zaporozhets, 

T., & Storozhuk, N. 

(2019). The Journal of 

chemical physics, 

150(17), 174109. 

Scopus 

IF=2.33 

4. The Competition of 

Intermediate Phases in the 

Diffusion Zone. 

Gusak, A. M., 

Lyashenko, O. Y., & 

Hodaj, F. (2019). 

Inorganic Materials: 

Scopus 

IF=0.28 
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Applied Research, 

10(3), 517–524. 

5. Two Remarks on Wagner 

Integrated Diffusion 

Coefficient  

Gusak, A. M., & 

Storozhuk, N. (2019). 

Metallofiz. Noveishie 

Tekhnol, 41(5), 583–

593. 

Scopus 

IF=0.32 

6. Расчет тепловых полей в 

процессе соединения 

алюминиевых пластин 

через промежуточные 

прослойки при локальном 

нагреве зоны соединения 

. 

Kulinich, M. V., 

Zaporozhets, T. V., 

Gusak, A. M., & 

Ustinov, A. I. (2019). 

Avtomaticheskaya 

Svarka, 2019, № 04. 

Avtomaticheskaya 

Svarka (Automatic 

Welding), 4, 15–24. 

 

7. Сюрпризи під час 

вивчення капілярних 

явищ 

А.М.Гусак, 

Н.В.Сторожук. Фізика 

в школах України, № 

3–4 (367–368) лютий 

2019, с.28–11 – 28–16 

 

8. Predator and prey" model 

revisited––influence of 

external fluxes and noise 

Huriev, Y., & Gusak, 

A. (2019). ". arXiv 

preprint 

arXiv:1907.03362. 

 

9. В световом конусе 

Я. Е. Гегузина 

«Яков Евсеевич 

Гегузин – к 100–летию 

со дня рождения», 

Харьков «Фолио», 

с.36–58 

 

 

Проведено зустрічі–візити на кафедру фахівців із Дебрецена (Томан, 

Гайдіч – січень), Осло (Малий – травень), Упсали (Сопіга – травень). 

Участь у проектах – 31 березня закінчився європроект EXMONAN , 

який фінансово підтримував, продовжилась держбюджетна тема Гусака АМ., 

поданий на конкурс і отримав 77 балів молодіжний проект Сторожук Надії 

(консультант Гусак), подано на конкурс проект співробітництва Україна–

Польща  

Закордонне стажування – Дебрецен, Синьчжу. 



93 

 

Академічна мобільність – наукові конультації в Києві (вересень) та 

Одесі (жовтень), візити на кафедру фахівців із Дебрецена (січень), Осло 

(травень), Упсали (травень). 

Практична цінність одержаних результатів: 

- аномальний ріст зерен і мідних інтерконектах можна 

використовувати для зменшення опору і відповідно зниження джоулевого 

нагрівання нанорозмірних провідників у мікросхемах. 

- нанопояски оксидів можна використовувати для розробки нових 

акумуляторів. 

Науково-дослідний інститут фізіології імені Михайла Босого 

(керівник: В. С. Лизогуб) 

Напрями дослідження – психофізіологія;  

Поставлені завдання: Дослідження функціональних резервів 

розумової працездатності.  

Реалізація завдань: Розробити методику дослідження та оцінки 

функціональних резервів розумової працездатності за умови переробки 

інформації різної модальності. 

Одержані наукові результати: 

Розроблена нова методика дослідження та оцінки функціональних 

резервів розумової працездатності за умови переробки інформації різної 

модальності з поетапним підвищенням та зниженням швидкості 

пред’явлення подразників. Запропонований спосіб та шкали оцінки рівня 

функціональних резервів розумової працездатності під час переробки 

інформації різної модальності дозволили встановити більш високий її рівень  

при переробці інформації з використанням геометричних фігур, ніж 

словесних сигналів. Фактором, що лімітує розумову працездатність є 

індивідуальний рівень використання резервних можливостей. Пропонований 

метод розширює існуючі уявлення про розумову працездатність вносить нові 

знання у розуміння питання функціональних резервів і може ефективно 

використовуватись для визначення  придатності  людини до роботи в 
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екстремальних психо–емоційних умовах та переробки складних 

інформаційних завдань різної модальності. 

Участь у конференціях, семінарах: 

1. Лизогуб В.С. керував секцією та виступав  на пленарному засіданні 

на 20–й З’їзді Українського фізіологічного товариства 27–30 травня, 2019 р. 

2. Аспіранти Безкопильна С.В., та Палабійк А.А. виступали на 

секційному засіданні З’їзду Українського фізіологічного товариства 27–30 

травня, 2019 р. 

3. 6–10 жовтня 2019 р. взяв участь у роботі міжнародній конференції 

Республіки Білорусь, м. Гомель, виступив на пленарному засіданні. 

Публікації: 

1. Лизогуб В. С., Черненко Н. П., Кожемяко Т.В. Палабіїк А. А., 

Безкопильна С.В. Дослідження функціональних резервів розумової 

працездатності // Науковий вісник Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. – 2018. – 8 (381). – 

с. 102 – 107.  

2. Черненко Н. П., Хоменко С.М., Палабіїк А. А., Закономірності 

формування резервних можливостей психофізіологічних функцій в 

онтогенезі. 20–й З’їзд Українського фізіологічного товариства 27–30 травня, 

2019 р. // Фізіологічний журнал. – 2019. – Т.65, №3. – 66 с.  

3. Lizohub Vladimir Sergeevich, Chernenko Nataliia Pavlovna, Ahmet 

Alperen Palabiyik , Neurophysiological mechanisms of regulation of sensorimotor 

reactions of differentiation in ontogenesis // Journal of Cellular Neuroscience and 

Oxidative Stress, V. 11, № 1, 2019. Р 805 – 814. (Scopus).  

4. Макаренко М.В., Лизогуб В.С. Обґрунтування структури і 

класифікації властивостей нервової системи //Вісник Черкаського 

університету. Серія «Біологічні науки». – 2019. – № 1, с. 50 – 58. (Copernicus). 

5. V. S. Lyzohub, N. P. Chernenko, T. V. Kozhemiako, А. А. Palabiyik,  

S.V.Bezkopylna  Age peculiarities of interaction of motor and cognitive brain 

systems while processing information of different modality and complexity // 
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Regulatory Mechanisms in Biosystems. – Dnipro National University. – V. 10(3), 

2019. – Р. 20–26. – doi: 10.15421/021941 (WOS). 

6. Лизогуб В.С., Пустовалов В.О., Кожемяко Т.В., Черненко Н.П., 

Шпанюк В.В. Модельні характеристики нейродинамічних, біоенергетичих 

властивостей, фізичної та техніко–тактичної підготовленості 

висококваліфікованих футболістів // Science and Education a New Dimension: 

Natural and Technical Sciences. 2019. Issue 193. P. 59–63. Copernicus. 73.35 

7. Лизогуб В. С., Хоменко С.М., Безкопильний О.П. Нейродинамічні 

властивості людини та методика їх дослідження. – Монографія. – 2019. – 

98 с. 

Науковий центр шевченкознавчих досліджень  

(керівник: В. Т.  Поліщук) 

Напрями дослідження: історико-літературні, теоретико-літературні, 

методичні, просвітницькі, видавничі аспекти шевченкознавства як одної з 

ключових тем українського літературознавства. 

Поставлені завдання: консолідація науковців-шевченкознавців 

України та зарубіжжя для наукового осмислення актуальних проблем 

шевченкознавства; публікація нових і републікація архівних 

шевченкознавчих досліджень, реалізація видавничих проектів відповідної 

тематики. 

Одержані наукові результати: 

Проведено Всеукраїнську (40–у) наукову Шевченківську конференцію 

«Художній світ Тараса Шевченка і сучасність» (17–18.04.2019 р.). 

Видрукувано збірник праць учасників конференції за однойменною назвою 

(Черкаси, 2019. 496 с.) 

Видрукувано (за кошти обласного бюджету) 11–й випуск фахового 

наукового щорічника «Шевченків світ» (Черкаси, 2018. 156 с.). 

За науково–видавничим проектом «Тарас Шевечнко. Текст і контекст» 

видрукувано збірник праць за «Посланієм» («І мертвим, і живим, і 

ненарожденним..») (Черкаси, 2018. 176 с.) (за кошти обласного бюджету). 
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Написано й опубліковано 9 наукових статей шевечнкіської тематики. 

Опубліковані в зазначених збірниках праці посутньо збагатили й 

поновили літературознавчу сферу шевченкознавства, будуть використані в 

подальшій науковій, методичній роботі. 

Науковцями Центру проведено ряд презентаційно-популяризаторьких 

зустрічей із аудиторіями студентів, учителів, працівників бібліотечної сфери, 

ЗМІ, під час яких інформовано учасників про нові праці. Зокрема збірники 

конференції, «Посланіє», науковий щорічник «Шевченків світ» стануть у 

добрій пригоді викладачам і вчителям, музейним працівникам та ін. 

Задля реалізації означених проектів продовжилася плідна співпраця з 

науковцями Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, з 

Черкаською ОДА й обласною радою (зокрема в частині фінансування 

проектів). 

Науковий центр діалектологічних досліджень Середньої 

Наддніпрянщини (керівник: Г. І. Мартинова) 

Упродовж звітного періоду доктор філологічних наук, професор 

Г. І. Мартинова, доценти, кандидати філологічних наук Т. В. Щербина, 

Л. І. Лонська, аспірантка кафедри Т. Б. Бобер працювали над вивченням 

народного мовлення Середньої Наддніпрянщини, лінгвістичними, 

лінгвогеографічними й етноглотогенетичними проблемами цього регіону. 

Упродовж року опублікованоно праці, у яких репрезентовано новий 

фактичний матеріал, вироблені методики збирання, систематизації й 

наукового опрацювання діалектних одиниць фонетичного, фонологічного, 

морфологічного та лексичного рівнів, їхнього лексикографічного, 

текстографічного й лінгвогеографічного представлення. Продовжено роботу 

над укладанням «Словника середньонаддніпрянських говірок» та порушено 

клопотання про можливість фінансової підтримки його видання.  

За звітний період підготовлено до друку й опубліковано 26–й випуск 

фахового наукового збірника «Мовознавчий вісник» (відповідальний 

редактор Л. В. Шитик, відповідальний секретар – Т. В. Щербина) та низку 
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статей у фахових, академічних і зарубіжних виданнях, захищено 

кандидатську дисертацію в минулому аспірантки кафедри Н. А. Жуган на 

тему «Лексика ткацтва у середньонаддніпрянських говірках» (науковий 

керівник проф. Мартинова Г. І.). 

На міжнародних наукових конференціях різного рівня апробовано 

результати досліджень: Всеукраїнському науково–практичному 

лінгвістичному семінарі «Евристичний потенціал українських діалектів у 

сучасній лінгвософії» (28 лютого – 1 березня 2019 р., м. Київ),  Міжнародних 

наукових конференціях «Слов’янські діалекти в синхронії та діахронії» (23 –

24 травня 2019 р., м. Київ) та «Діалектний часопростір, (10–11 жовтня 

2019 р., м. Львів). Взято участь в реалізації проекту «Скарби українських 

говорів. Тексти про борщ» (2019 р.) у співпраці з відділом української мови 

Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук 

України, де опубліковано діалектні тексти, записані Г. І. Мартиновою, Т. В. 

Щербиною, Т. Б. Бобер. 

Нижче подано перелік праць, які були опубліковані виконавцями теми 

в 2018–2019 н. р.: 

 Мартинова Г. І. Особові форми дієслів у 

середньонаддніпрянських говірках. Філологічний вісник : науковий журнал / 

О. Зелінська (гол. ред.). Умань : ВПЦ «Візаві», 20018. Вип.2(12). - С.50–62.  

 Мартинова Г. І. Дієслівні форми з постфіксом –ся в 

середньонаддніпрянських говірках Науковий вісник національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Вип. 292. Серія: 

Філологічні науки / М. Ніколаєнко (відп. ред.). К. : Вид–во «Міленіум».-С. 

38–45. 

 Лонська Л. І. Словотвірні типи відантропонімійних прізвиськ (на 

матеріалі неофіційних особових найменувань у говірці с. Руська Поляна 

Черкаської області) Мовознавчий вісник. – Вип. 26. – Черкаси : Видавець 

Чабаненко Ю, 2019.  
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 Бобер Т. Б. Тематична група назв одягу і взуття як об’єкт 

мовознавчих студій // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних 

наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / ХХІ Всеукраїнська 

наукова конференція молодих учених. – Черкаси : ЧНУ імені Б. 

Хмельницького, 2019. – С. 46–49. 

Науково-методичний центр педагогічної майстерності  

(керівник: В. І. Мовчан) 

Напрями дослідження: підготовка майбутніх педагогів до професійної 

діяльності. 

Завдання: підготовка науково-практичних конференцій, методичних 

семінарів для викладачів і студентів з актуальних питань професійної 

підготовки майбутніх спеціалістів, ефективного забезпечення потреб 

педагогічної науки в експериментальних дослідженнях.  

Результатами діяльності Науково–методичного центру педагогічної 

майстерності є постійна науково–дослідницька робота професорсько–

викладацького складу і студентів ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи 

і мистецтва. У 2019 р. проведено:  

 Науково–практичний круглий стіл до дня народження 

Олександра Антоновича Захаренка (27 лютого 2019 р.); 

 Тренінг «Інтерактивні форми роботи з молодшими школярами 

НУШ» (07 лютого 2019 р.); 

 Тренінг «Інтерактивні форми роботи з молодшими школярами 

НУШ» (21 лютого 2019 р.); 

 Тренінг «Особливості підготовки до уроку за проєктом «На 

крилах успіху» 28 лютого 2019 р.); 

 Круглий стіл – «Формування творчого мислення засобами 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва» спільно з 

Комунальним закладом «Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради» (04 квітня 2019 р.); 
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 Майстер-клас – «Розвивальні можливості мистецтва орігамі» 

спільно з Комунальним закладом «Черкаський обласний центр науково–

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради» на базі 

Черкаського художнього музею у (6 листопада 2019 р.); 

 Українсько–канадський експертний круглий стіл «Формування 

безконфліктного середовища в громаді засобами соціальної роботи»; 

 Подіумна дискусія «Професіоналізм учителя в умовах Нової 

української школи» (грудень 2019 р.). 

Навчально–матеріальною базою Науково–методичного центру 

педагогічної майстерності є оснащені на сучасному рівні лекційні аудиторії, 

аудиторії для практичних і тренінгових занять.  

Науково–методичний центр педагогічної майстерності співпрацює з 

Комунальним навчальним закладом «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської області», 

Черкаської спеціалізованої школи № 20. 

Навчально-науковий центр фізико-хімічних досліджень  

(керівник: Я. Д. Король) 

Основною функцією Центру залишається формування матеріально-

технічної бази для фахової підготовки учасників освітнього процесу за 

спеціальностями природничого напряму.  

У 2019 році: 

проведено модернізацію програмного забезпечення растрового 

електронного мікроскопа (без додаткових витрат) – доповнено модулем 

автомасштабування при зміні величини прискорювальної напруги; 

відремонтовано електронний блок стабілізації струму розжарення 

катоду джерела електронів растрового мікроскопа РЕМ–200; 

проведено профілактичні роботи з вакуумним постом ВУП–4, поточні 

ремонти приладів (власними силами); 

проведено списання відпрацьованих запчастин і матеріалів 

(рентгентрубки та ін.); 



100 

 

поновлено інструкції з охорони праці; 

підготовано щорічний звіт з радіаційної безпеки. Змінено статус 

Ліцензії у зв'язку зі змінами законодавства. 

Проводиться відпрацювання методик експериментальних досліджень 

згідно із замовленнями науковців університету і партнерів Центру. 

На базі Центру проводять навчальні заняття, виконують атестаційні 

роботи студенти й аспіранти. Зокрема, це практичні заняття з курсу «Фізика 

матеріалів» – 1 курс магістри, ННІ Інфотех, практичні заняття з хімічного 

аналізу – студенти ННІ природничих наук, лабораторні роботи по 

дослідженню морфології . 

У лабораторіях Центру виконується експериментальна частина 

досліджень:  

1. властивості метастабільних інтерметалідних сполук Cu–Sn та їх 

аналіз різними аналітичними методиками (аспірант–фізик Деревянко С.);  

2. кінетика формування нанопоясків V2O5  (аспірант–фізик 

Коломієць Д.);  

3. дослідження кінетики морфології фаз в системі Cu–Sn–Cu в 

залежності від часу відпалу (аспірант–фізик Морозович В.); 

4. дослідження утворення пористої структури в системі CuSn (доцент 

Пасічний  М.О.); 

5. оптимізація технології переробки шламів (доц. каф. хімії 

Шафорост Ю. А.); 

6. електронномікроскопічні та дифрактометричні дослідження метал–

карбонових нанокомпозитів (Галаган Р.Л.) 

7. дослідження вмісту важких металів у листі рослин міста Черкаси 

(магістерські роботи по кафедрах хімії та екології). 

Перевагою об’єднаного дослідницького центру є забезпечення 

раціонального використання приладів та обладнання, а також розвиток 

міждисциплінарних зв’язків між окремими структурними підрозділами 

університету.  
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У цьому напрямі за останній рік Центр має спільні дослідження: 

8. з кафедрою фізики (дослідження фазового складу, 

рентгеноструктурний аналіз, спектральний аналіз матеріалів, розробка 

спеціального обладнання для проведення експериментів – Гусак А. М., 

Ляшенко Ю. О., Пасічний М. О., Татарчук Є. В.); 

9. з кафедрою хімії та наноматеріалознавства (оптимізація технології 

переробки шламу – Галаган Р. Л, доц. Шафорост Ю. А.,  інфрачервона 

спектроскопія – проф. Мінаєв Б. П.); 

10. з кафедрою біології та біохімії (елементний аналіз біоматеріалів, 

електронна мікроскопія – доц. Соколенко В. Л., викладач Іллюха О. В.). 

Центр прийняв участь у підготовці звіту та підсумковій конференції по 

проекту FP–7 (7–ї рамкової програми Європейського Союзу з розвитку 

наукових досліджень і технологій, Marie Curie, IRSES, No.612552). 

Додатковими функціями центру є проведення міжвузівської, 

міжвідомчої кооперації.  

За останній рік продовжено співпрацю: 

− з Інститутом електрозварювання імені Є. О. Патона 

(експериментальне вимірювання характеристик фронту безкисневого 

горіння у мультишарових фоліях); 

− з Гірничо–металургійною академією ім. Станіслава Сташиця 

(Akademia Górniczo–Hutnicza), Краків, Польща. 

− з Черкаською дослідною станцією біоресурсів Національної академії 

аграрних наук України – на прохання партнерів проведено калібрування 

газових детекторів системи моніторингу мікроклімату. 

Центр бере участь у просвітницькій та іміджевій діяльності 

Університету. Традиційними стали екскурсії в експериментальні лабораторії 

Центру школярів, абітурієнтів, студентів низки спеціальностей університету. 

Спеціалісти Центру працюють над власними науковими розробками.  

Отримано патент України на розробку «Інструментально-програмний 

комплекс для вимірювання параметрів фронту реакції самопоширюваного 
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високотемпературного синтезу у реакційній мультишаровій наноперіодичній 

фользі». 

На базі Центру виконують дослідження за науково-дослідними темами, 

що фінансуються з державного бюджету (керівники Гусак А.М., 

Ляшенко Ю.О.). 

Силами Центру розробляють програмне забезпечення для обробки 

експериментальних даних, зокрема, створено програму кількісного 

елементного аналізу спектрів рентгенфлюоресценції. 

Часткове фінансування витрат (на поточний ремонт приладів та 

обладнання, витратні матеріали) Центру у цьому році забезпечувалося з 

коштів держбюджетних тем (керівник Ляшенко Ю. О.). 

Робота Центру та окремі питання науки висвітлюються на сайті 

nnc.cdu.edu.ua. На сайті також розміщено довідкову, технічну та навчальну 

літературу щодо методик фізико–хімічних досліджень, які розвинуті у 

лабораторіях Центру. 

Науково-дослідний центр Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького з вивчення пам’яток археології 

(керівник: А. І. Касян) 

Центр створено наказом ректора № 178 у 2015 р., діє на основі 

положення про науково-дослідний центр Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького з вивчення пам’яток археології. 

Продовжує діяти Археологічний клуб у складі 38 осіб. До нього 

входять студенти І–ІІІ курсів, які виявили бажання поглиблено вивчати 

археологію.  

З 26 по 29 червня 2019 р. представники центру професор Морозов А. Г. 

та директор Касян А. І. взяли участь в роботі Скіфської правобережної 

експедиції Інституту археології АН України, яка працювала в межах 

Мотронинського городища під керівництвом Могилова О. Д. 

http://nnc.cdu.edu.ua/
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У березні представники центру професор Морозов А. Г. та директор 

Касян А. І. організували експедицію до всесвітньо відомої пам’ятки Гебелі–

Тепе в Туреччині. 

Укладено договір про співпрацю з археологами університету м. Мардін 

(Туреччина). 

Укладено договір про співпрацю з відділом охорони культурної 

спадщини, музейної справи та з питань релігій  Черкаської ОДА та 

Черкаським міським археологічним музеєм Середньої Наддніпрянщини. 

З 1 по 3 липня 2019 р. представники центру професор Морозов А. Г. та 

директор Касян А. І. приєдналися до постійнодіючої експедиції Інституту 

археології АН України під керівництвом Болтрика Ю. В., яка проводить 

дослідження об’єкту «Гора Лисуха» поблизу с. Бучак Канівського р-ну. 

Представники центру взяли участь в низці телепередач: 

Тема виступу 
Назва 

програми 
Учасники 

Назва 

ТРК 
Дата  

Сюжет про розкопки 

2019 р., участь в них 

студентів–істориків та 

про Центр вивчення 

пам’яток археології  

ЧСН Морозов А.Г. 

Касян А.І. 

Рось 31.07.2019 

Про експедицію до 

Туреччини 

 Морозов А.Г. 

Касян А.І. 

Ільдана 19.05.2019 

 

Оновлено стенд «Досягнення археології» ілюстраціями артефактів та 

обладнано освітлення для стенду та фотографій в коридорі ННІ міжнародних 

відносин, історії і філософії. 

Постійно доповнюється сторінка центру в соцмережі Фейсбук (більше 

1000 підписників), яка інформує про діяльність центру, а також актуальні 

новини археології України та світу. 

За графіком проводяться екскурсії в археологічному музеї для школярів 

черкаських шкіл, а також учасників різноманітних наукових заходів, в тому 

числі й закордонних гостей.  
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Із метою популяризації археологічної спадщини регіону та покращення 

іміджу університету представники центру беруть участь в усіх  

профорієнтаційних заходах серед школярів міста й області (с. Леськи, 

с. Прохорівка, м. Звенигородка). 

Здійснюється постійний моніторинг стану збереженості відомих 

археологічних об’єктів області. 

Полонійний центр (керівник: Л. В. Потапенко) 

Напрями дослідження: проблеми польсько–українського перекладу, 

методика викладання польської мови як іноземної, текстологія, генологія. 

Поставлені завдання:  

– слугувати методичною базою якісної професійної підготовки студентів–

перекладачів з дисциплін полоністичного циклу; 

– надавати бібліографічну допомогу студентам і викладачам у доборі 

теоретичного та практичного матеріалу у галузі полоністики та перекладознавства 

для виконання наукових робіт;  

– виконувати функцію культурно–освітнього осередку, який популяризує 

польську мову і культуру та підтримує партнерські стосунки з польськими 

науковими, культурними та дипломатичними осередками.  

Реалізація завдань:  

– на базі Полонійниого центру проходять заняття з професійної 

підготовки студентів–перекладачів; 

– ПЦ обновив свій бібліотечний фонд і протягом року здійснював 

бібліографічну допомогу студентам і викладачам у доборі теоретичного та 

практичного матеріалу з полоністики та перекладознавства для виконання 

наукових робіт;  

– на базі ПЦ відбулися заходи, що популяризують польську мову і 

культуру: Олімпіада з польської мови і перекладу з польської (лютий 2019), 

тематична зустріч студентів і викладачів з нагоди святкування Міжнародного Дня 

перекладача (30 вересня 2019), науковій бібліотеці університету передано 

лінгвістичні періодичні видання, що представляють доробок польської і 
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української полоністики, отримані від польської фундації «Wolność i Demokracja», 

протягом року підтримувалися партнерські звязки з з польськими науковими, 

культурними та дипломатичними осередками.  

Одержані наукові результати: на базі матеріалів ПЦ підготовано 

перевидання монографії Ірини Литвин «Порівняльна фонетика української, 

російської та польської мов», студентами та викладачами підготовано публікації в 

університетських та вітчизняних збірниках статей, готується видання україно–

польсько–англійського словника з пожежної справи, готується магістерська 

робота та виконується кваліфікаційний проект із перекладу польського 

художнього короткометражного фільму. 

Участь у конференціях, семінарах:  

1. ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германської і 

романської філології» (Східноєвропейський національний університет ім. Л. 

Українки, Луцьк–Світязь, 31 травня – 2 червня 2019 року) - доц. Потапенко Л. В.; 

2. Лінгвістичний семінар «Ключові проблеми германського та романського 

мовознавства» (27 травня – 2 червня 2019 року – 54 год.). 

3. XXI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених (Черкаський 

національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси, 18 – 19 квітня 2019 

року) – викл. Назаренко І. О. 

Публікації: 

 «Полонійний центр Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького» // Матеріали VIII Наукового форуму «Україна–Польща 2019. 

Єднання для миру і розвитку. Українсько–польське партнерство в галузі освіти і 

педагогічних наук» - доц. Потапенко Л. В.; 

 Назаренко І. О. Граматичні трансформації в українському перекладі 

роману Б. Пруса «Lalka», Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у 

дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська наукова 

конференція молодих учених. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2019. – С. 

494–496 
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Зустрічі: тематична зустріч студентів і викладачів польської мови з нагоди 

святкування Міжнародного Дня перекладача (30 вересня 2019 року). 

Організаційно–консультаційні зв’язки: консультування з мовних питань 

щодо підготовки видання матеріалів VIII Наукового форуму «Україна–Польща 

2019. Єднання для миру і розвитку. Українсько–польське партнерство в галузі 

освіти і педагогічних наук» – доц. Потапенко Л.В  

Співпраця: з Посольством Республіки Польща, Національним агентством з 

академічних обмінів Польщі, кафедрою полоністики КНУ ім. Т. Шевченка, каф. 

текстології і сучасної польської мови УМКС в Любліні, Центром польської мови і 

культури для полонії і іноземців УМКС в Любліні.  

Участь у проектах: підготовка видання матеріалів VIII Наукового форуму 

«Україна–Польща 2019. Єднання для миру і розвитку. Українсько–польське 

партнерство в галузі освіти і педагогічних наук», проекти NAWA щодо літніх 

курсів польської мови і культури для студентів і викладачів–полоністів. 

Закордонне стажування: 

- Доц. Потапенко Л.В. – Літній курс польської мови і культури для 

іноземців–викладачів польської мови іноземних вищих навчальних закладів 

(Сілезький університет за дорученням польського Національного агентства 

академічних обмінів (31 липня – 22 серпня 2019 року, 170 год.); 

- Викл. Назаренко І. О. Методичний курс для вчителів польської мови з-за 

кордону (Педагогічний університет імені Комісії національної освіти в Кракові, 

Інститут польської філології (24.06.2019 – 07.07.2019, 40 год.). 

Академічна мобільність: літні курси польської мови і культури у рамах 

проекту NAWA відбули 25 студентів різних спеціальностей. 

Апробація результатів: в освітньому процесі ННІ іноземних мов на заняттях 

полоністичного циклу. 

Практична цінність одержаних результатів: різке зростання рівня 

мовної компетенції студентів–полоністів, підвищення мовної та методичної 

кваліфікації викладачів–полоністів, застосування отриманих знань студентами 
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неполоністичних спеціальностей під час навчання у Польщі в рамках проекту 

«Подвійний диплом». 

Упровадження в освітньому процесі ННІ іноземних мов на заняттях 

полоністичного циклу. 

Робота з замовниками: співпраця з Міжнародним відділом ЧНУ, 

співпраця з Інформаційним відділом ЧНУ (консультування, переклади). 

Центр молодіжних інновацій (керівник: О. В.  Черевко) 

Центр молодіжних інновацій створено на громадських засадах і 

принципі добровільності та має статус дорадчо-консультативного органу 

ректора Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

Головна мета: здійснення науково-просвітницької діяльності, 

заохочення інноваційних та інтеграційних технологій розвитку особистості, 

підтримка талановитої студентської молоді та молодих науковців, допомога у 

задоволенні їх наукових інтересів та особистісної самореалізації  

Види діяльності:  

1. Створення «Банку ідей» молодих науковців Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького; 

2. Організація круглих столів; 

3. Створення дискусійного клубу (Платформи захисту проектів та 

ідей); 

4. Пошук можливих майданчиків втілення ідей; 

5. Створення лабораторій для розробки, тестування та втілення 

інноваційних ідей; 

6. Зустрічі з потенційними інвесторами; 

7. Організація презентацій проектів та обміну ідеями; 

8. Зустрічі з переможцями стипендіальних програм, студентами 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, що 

продовжують навчання за кордоном в магістратурах та аспірантурах; 
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9. Ініціювання, організація та проведення благодійних акцій, ярмарків, 

фестивалів, концертів, чемпіонатів талантів (мистецьких, комп’ютерних, 

дизайнерських, краєзнавчих тощо) за участю інших ВНЗ та громадських 

організацій; 

10. Проведення тренінгів, майстер-класів; 

11. Проведення щорічного Форуму інноваційних ідей молодих 

науковців Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

За ініціативи Центру молодіжних інновацій Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького в університеті відбувся 

інформаційний семінар щодо Міжнародних освітніх можливостей для 

студентської молоді. 

ЦМІ організував зустріч-презентацію своєї діяльності для студентів-

першокурсників з метою залучення новачків в ряди Центру.  

Продовжено співпрацю із представниками громадської ініціативи 

м. Черкаси «Промолодь», а також «Агентством розвитку Черкащини 

Черкаської обласної ради». Громадські активісти поділилися багатьма 

порадами, покроковими інструкціями втілення в життя будь–яких ідей та 

мрій, а також розповіли про «інструментарій інноватора». Також були 

обговорені чинні грантові програми та шляхи участі у цих програмах 

студентства.  

Центр інтелектуальної власності, інноватики та управління 

проектами (керівник: Т. Л. Постригань) 

Напрями дослідження: Надання консультацій по отриманню 

охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності викладачів 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 

«Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності». 

Публікації: 
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– Н.О. Попова Охорона української вишивки та вишиванки правом 

інтелектуальної власності / Вітчизняний та світовий досвід правового 

регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: Збірник наукових 

праць за матеріалами Міжнародної науково–практичної Інтернет–

конференції (17 травня 2019 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. – 

Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2019. – 

116 с. 

– Корновенко С.В., Кульбашна О. А. Академічна відповідальність в 

системі охорони авторських прав // Вітчизняний та світовий досвід правового 

регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: Збірник наукових 

праць за матеріалами Міжнародної науково–практичної Інтернет–

конференції (17 травня 2019 р.) / За заг. ред. О. В. Черевка, О. П. Орлюк. – 

Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2019. – 

С. 25–29. 

– Тростіна С. В. Алгоритм складання опису винаходу в патентному 

праві України // Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання 

відносин у сфері інтелектуальної власності: Збірник наукових праць за 

матеріалами Міжнародної науково–практичної Інтернет–конференції (17 

травня 2019 р.) / За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. – Черкаси: 

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2019. – С. 45–

50. 

– Тараненко О. М., Черевко В.О. Правове регулювання відносин, що 

виникають у зв’язку з використанням географічних зазначень: європейський 

досвід // Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у 

сфері інтелектуальної власності: Збірник наукових праць за матеріалами 

Міжнародної науково–практичної Інтернет–конференції (17 травня 2019 р.) /  

За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. – Черкаси: Черкаський національний 

університет ім. Б. Хмельницького, 2019. – С. 76–79. 

– Постригань Т.Л. Зміни в процесуальному законодавстві. Питання 

інстанційної юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності // 
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Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності: Збірник наукових праць за матеріалами 

Міжнародної науково–практичної Інтернет–конференції (17 травня 2019 р.) / 

За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. – Черкаси: Черкаський національний 

університет ім. Б. Хмельницького, 2019. – 116 с. 

– Іващенко В.А. Особливості регулювання сфери інтелектуальної 

Власності нормами господарського та цивільного Кодексів України // 

Травневі правові читання: Матеріали Міжвузівської науково–практичної 

конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти – Черкаси: ЧІПБ 

імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019. – С. 42–45. 

– Дементьєва І. М., Кульбашна О. А. Поняття та загальна 

характеристика технічних засобів Захисту прав на кінематографічні твори // 

Травневі правові читання: Матеріали Міжвузівської науково–практичної 

конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти – Черкаси: ЧІПБ 

імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019. – С. 38–40. 

– Іващенко В. А., Кузьмінський О.О. Становлення системи органів 

державного управління промисловою власністю в Україні на початку 90–х 

рр. XX ст.. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин 

у сфері інтелектуальної власності: Збірник наукових праць за матеріалами 

Міжнародної науково–практичної Інтернет–конференції (17 травня 2019 р.) / 

За заг. ред. О.В. Черевка, О.П. Орлюк. – Черкаси: Черкаський національний 

університет ім. Б. Хмельницького, 2019. – 116 с. – С. 5–7 

Співпраця: Науково–дослідний інститут інтелектуальної власності 

Національної академії правових наук України 

Закордонне стажування: 

– Попова Н.О. «Зміцнення педагогічного потенціалу в області 

кібербезпеки в університетах Європи, Західної і Центральної Азії» (3–4 

липня 2019 р., м. Ташкент, Узбекистан). На базі Ташкентського 

національного юридичного університету за підтримки ООН,  UNODC. 
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– Попова Н.О. «15–ий колоквіум для викладачів з інтелектуальної 

власності» (18–29 червня 2018р., м. Женева, Швейцарія). На базі Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності, Світової організації торгівлі. 

Науково-дослідна лабораторія з екології  

(керівник: О. В. Спрягайло) 

Напрями дослідження: 

 біологія та екологія дикорослих і культурних рослин Черкаської 

області в умовах антропогенного впливу;  

 агробіологічні та екологічні основи формування врожайних 

властивостей насіння круп’яних культур у Правобережному Лісостепу 

України; 

 моніторинг орнітофауни Середнього Подніпров’я та стратегія його 

збереження; 

 формування екологічної компетентності студентів біологічних 

спеціальностей університету. 

Поставлені завдання: 

 проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень 

згідно з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки; 

 ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу 

університету для вирішення пріоритетних завдань, визначених МОН 

України; 

 участь у підготовці кваліфікованих фахівців, наукових та науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-

технічного прогресу; 

 підтримка наявних та формування нових наукових шкіл; 

 підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і 

обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності. 

Одержані наукові результати: Вперше зібрано та систематизовано 

дані щодо видового та кількісного складу орнітофауни агроландшафтів 
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Черкаського району Черкаської області, отримані нові дані про стимулятори 

росту що залежно від препарату та його дозування можуть стимулювати 

процеси життєдіяльності рослин на різних етапах розвитку,  з’ясовано 

позитивний вплив фітогормонів на стійкість рослин озимої пшениці до дії 

короткотривалого температурного стресу, вперше досліджено алометричні 

показники чотирьох ценопопуляцій жовтозілля звичайного, оцінено вміст 

хлорофілів a і b в листках та зольних елементів у корі деревних рослин різних 

районів м. Черкаси. Виявлені основні водно-болотні угіддя (болота, 

торфовища, водойми, як природні так і штучні), котрі мають вагоме значення 

для тваринного світу. Для визначення угідь, які можуть бути заявлені до 

спеціального Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, 

проведена оцінка, зокрема: типовість та унікальність екосистем для 

біогеографічного регіону, цінність окремих угідь для підтримання 

біологічного різноманіття регіону, існування ендемічних, рідкісних і 

зникаючих тварин, місце регулярного перебування водно-болотних птахів, 

або важливе місце для нересту, нагулу і зимівлі місцевих видів риб тощо. 

Участь у конференціях, семінарах: 

ХХІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, ІІІ 

Всеукраїнська наукова конференція, «Синантропізація рослинного покриву 

України», ІІІ Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації 

об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» 

Публікації: 

– Аналіз природно-ресурсного потенціалу лісового урочища 

«Холодний яр» Черкаської області в контексті сталого розвитку, 

– зошит з біології і екології для лабораторних досліджень і 

практикуму. 11 клас (профільний рівень), 

– Біологія і екологія. Тестовий контроль результатів навчання. 11 

клас (профільний рівень): навч. посіб. для закладів загальної середньої 

освіти, 
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– Знахідки рослин, занесених до Червоної книги України, в 

Черкаській області //Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської 

конвенції (Резолюція 6). - Т. 1., 50 рідкісних рослин Черкащини.  Атлас-

довідник 

Результати досліджень можуть бути використані для вирішення 

завдань по формуванню найбільш збалансованого аграрного 

господарюванню, оскільки в даний час при створені фермерських 

господарств перевага надається комплексному, багатоцільовому 

раціональному використанню агроландшафтів з усією сукупністю їх 

компонентів. 

Науково-дослідна лабораторія математичної освіти 

(керівник: Н.А.  Тарасенкова) 

Напрями дослідження: 

Дослідження лабораторії зосереджуються на актуальних проблемах 

математичної освіти в загальноосвітній та вищій школах: теоретико-

методичні засади організації навчання математики в загальноосвітній школі 

(сектор 1); теорія та методика навчання математичних дисциплін у вищій 

школі (сектор 2); застосування ІКТ у навчанні математики (сектор 3). 

Поставлені завдання: 

Науково-теоретична робота: 1) розроблення теоретичних засад 

концепції дослідження якості математичної освіти школярів,   

Організаційно-експериментальна робота: 1) розроблення 

інструментарію моніторингових досліджень якості математичної освіти 

школярів; 2) збирання й оброблення матеріалів та інформації з проблем 

дослідження якості навчання математики в ЗЗСО та ЗВО; 3) проведення 

пробного ЗНО з математики в дистанційному форматі; 4) організація й 

проведення опитування, анкетування вчителів та учнів з проблематики 

роботи лабораторії; 5) організація обміну досвідом з університетами, 

кафедрами, науково-дослідними відділами і лабораторіями, які ведуть 

аналогічну роботу в Україні та поза її межами. 
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Інформаційно-аналітична робота: 1) підготовка аналітичних 

матеріалів, пов’язаних зі станом навчання математики в закладах різних 

рівнів освіти. 

Науково-методична робота: 1) створення підручників, навчально-

методичних і навчально-дидактичних комплексів з математики для основної 

та профільної школи; 2) проведення консультацій, наукових семінарів для 

аспірантів, докторантів; 3) розроблення освітніх програм зі спеціальності 014 

Середня освіта (математика); 4) проведення тренінгів для підвищення 

кваліфікації вчителів математики, творчих майстерень, майстер-класів. 

Експертно-діагностична робота: 1) рецензування та експертна оцінка 

навчально-методичних видань і розробок для учнів, учителів ЗЗСО, студентів 

та викладачів ЗВО. 

Реалізація завдань: 

Протягом року були проведені експериментальні дослідження:  

1) визначення чинного стану, наявних проблем і шляхів вдосконалення 

методики роботи з теоремами у навчанні математики учнів ЗЗСО 

(Н. Тарасенкова, І. Акуленко);  

2) розроблено графік проведення п’яти турів пробного ЗНО з 

математики он-лайн та визначено його процедуру, почалася апробація в он-

лайн режимі (Н. Тарасенкова, М. Третяк, О. Коломієць, З. Сердюк, 

М. Босовський);  

3) розроблено й експериментально апробовано комплекти завдань для 

он-лайн тестування з математики учнів ЗЗСО України за зразком ЗНО 

(Н.Тарасенкова, М.Третяк, О.Коломієць, З.Сердюк, М. Босовський);  

4) проведено 1-й тур он-лайн тестування з математики учнів ЗЗСО 

України за зразком ЗНО (12.10.2019) (Н.Тарасенкова, З.Сердюк);   

5) 2-й тур он-лайн тестування з математики учнів ЗЗСО України за 

зразком ЗНО відбудеться 09.11.2019 (Н.Тарасенкова, М.Третяк). 
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6) проведено й проаналізовано чинний стан і проблематика в 

організації проектної діяльності учнів ЗЗСО у вивченні математики 

(О.Жидков, керівник – професор І.Акуленко);  

7) навчання математики на засадах інтеграції та організації 

дослідницької діяльності учнів (А.Гордійчук, А.Яковенко, керівник – 

І.Акуленко); 

8) проводився експеримент у ЗП(ПТ)О машинобудівного профілю з 

методики навчання стереометрії в умовах компетентнісного підходу (Д. 

Тінькова, керівник – професор Н. Тарасенкова). 

5. Одержані наукові результати:  

- розроблено концепцію проведення он-лайн тестування з математики 

учнів ЗЗСО України за зразком ЗНО;  

- удосконалено систему знань щодо:  

а) компетенізації математичної освіти; б) диференційованого навчання 

математики; в) способів і засобів контролю змісту, процесу й результату 

формування математичної компетентності здобувачів загальної середньої 

освіти; г) методичної підготовки майбутніх учителів математики;  

- дістали подальшого розвитку:  

а) теорія шкільного підручника математики; б) теорія проблемного 

навчання і задачного, інтегративного підходу в навчанні математики 

Участь у конференціях, семінарах. У квітні 2019 р. на базі ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького була проведена Міжнародна науково-методична конференція 

«Проблеми математичної освіти» (ПМО-2019) (м. Черкаси, 11-12 квітня 

2019 р.). У конференції взяли участь 167 учасників із різних ВНЗ і наукових 

установ України та інших держав (Білорусі, Вірменії, Литви та ін.). 

У звітному році співробітники лабораторії брали участь у 

Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, семінарах, 

проектах, які проводилися в різних містах України і за кордоном (м. Одеса, 

м. Київ, м. Черкаси, м. Бердянськ, м. Херсон,  м. Ужгород, м. Полтава, м. 
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Могильов (Білорусь), м. Єреван (Вірменія), м. Будапешт (Угорщина), м. Бонн 

(Німеччина)).  

Публікації. За звітний період співробітники лабораторії опублікували 

загалом 75 наукових праць. Серед них – 2 статті у зарубіжних виданнях, що 

індексуються у БД Scopus, 2 – статті у зарубіжних виданнях, що 

індексуються у БД Index Copernicus, 4 розділи у монографії, що видана у 

зарубіжному виданні, за наукового редагування Н. Тарасенкової, 5 статей у 

фахових виданнях, 23 найменування матеріалів, розміщених на е-ресурсах 

віддаленого доступу, тези і доповіді на Міжнародних, Всеукраїнських 

наукових і науково-методичних конференціях, семінарах.  

Зустрічі. У рамках проведення Міжнародної науково-методичної 

конференції «ПМО-2019» було організовано зустрічі: 

- з доктором Броне Наркевичиєне, деканом факультету математики та 

природничих наук Каунаського технологічного університету; 

- з учителями міста й області (проф. Тарасенкова Н. А.). 

Організаційно-консультаційні зв’язки 

1) з відділом математичної та інформатичної освіти Інституту 

педагогіки НАПН України;  

2) з ЗОШ 15 м. Черкаси як експериментальним майданчиком МОН 

(керівник Н. А. Тарасенкова); 

3) професор Н. А. Тарасенкова є постійним членом експертної ради з 

педагогічних наук ДАК МОН України; 

4) професора Н. А. Тарасенкову обрано головою ГЕР з галузі 01 

Освіта/Педагогіка НАЗЯВО; 

5) професора Акуленко І. А. обрано експертом з акредитації освітніх 

програм НАЗЯВО. 

Співпраця. Співробітники лабораторії співпрацюють з Черкаським 

обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників, у т.ч. 

читають лекції на курсах підвищення кваліфікації учителів 

(проф. Тарасенкова Н. А., доц. Коломієць О. М., доц. Сердюк З. О.). 
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За ініціативи проф. Тарасенкової Н. А. здійснюється співпраця з 

науковими установами України (Інститут педагогіки НАПН України), 

математичними кафедрами, факультетами, науково-дослідними 

лабораторіями інших ЗВО України (Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова, Сумський державний педагогічний університет ім. А. 

С. Макаренка, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 

ДВНЗ «Криворізький національний університет», Вінницький державний 

педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Житомирський державний 

університет імені Івана Франка). Здійснюється співпраця із закордонними 

навчальними закладами, як от: Білоруський державний університет (м. 

Мінськ, Білорусь), Брестський державний університет ім. О. С. Пушкіна (м. 

Брест, Білорусь), Могильовський державний університет ім. А. О. Кулєшова 

(м. Могильов, Білорусь), Пловдивський університет «Паїсій Хілендарські» 

(м. Пловдив, Болгарія), Ризький технологічний університет (м. Рига, Латвія), 

Каунаський технологічний університет (м. Каунас, Литва). Кафедра 

математики та МНМ проводить цілеспрямовану роботу щодо розширення 

наукових зв’язків. 

Участь у проектах. Спільно з Каунаським технологічним університетом 

(Литва) було розроблено проектну пропозицію на участь у конкурсі спільних 

українсько-литовських науково-дослідних проектів для реалізації у 2020 – 

2021 рр. «Сучасні тенденції удосконалення математичної освіти в Україні та 

Литві: стан і перспективи в європейському контексті». Проект подано на 

конкурс у травні 2019 р. 

Апробація результатів здійснювалась шляхом виступів на 

конференціях різних рівнів, семінарах, нарадах, круглих столах, а також 

шляхом безпосереднього проведення пробного ЗНО з математики в 

дистанційному форматі, курсу підвищення кваліфікації учителів математики, 

експериментального навчання стереометрії учнів ЗП(ПТ)О машинобудівного 

профілю. 
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Практична цінність одержаних результатів: 1) розроблено 

шкільний підручник з геометрії для 11 кл. (профільний рівень), підручник 

пройшов конкурсний відбір Усеукраїнського конкурсу підручників, надає 

приклад побудови компетентнісно орієнтованої навчальної книги, 

використовується в ЗЗСО України; 

2) розроблено дидактичні засоби для організації роботи заочних 

математичних студій «Я і моя математика» для учнів 7-11 класів, які 

реалізують авторську концепцію компетенізації математичної освіти; 

3) започатковано он-лайн тестування з підготовки до ЗНО-2020 для 

учнів 11 класів ЗЗСО, проведено перший та другий тури тестування, 

проаналізовано результати виконання учнями тестових завдань; 

4) розроблено сайт конкурсу творчих робіт учнів 5-11 класів 

«Геометрія навколо нас» пам’яті О. Ф. Семеновича; 

5) розроблено і запроваджено курс підвищення кваліфікації учителів 

математики за авторською освітньою програмою «Удосконалення засобів 

навчання математики (за класами)» (професор Н. А. Тарасенкова). 

Упровадження. Результати впроваджено в навчальний процес ЗЗСО та 

ЗВО, а також у систему післядипломної освіти педагогічних працівників. 

Робота із замовниками 

1) співпраця з міським методичним кабінетом, зокрема з О. М. 

Биковим, 

2) виступ професора Н. А. Тарасенкової на серпневій нараді учителів 

математики м. Черкаси. 

Науково-дослідна лабораторія когнітивно-дискурсивних 

досліджень (керівник: С. А. Жаботинська) 

За січень-грудень 2019 р. Науково-дослідною лабораторією когнітивно-

дискурсивних досліджень ННІ іноземних мов проведена така робота (за 

основними напрямами діяльності):  

Теорія когнітивно-дискурсивних досліджень мови і мовлення 
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– 3 квітня 2019 р. захищено дві кандидатські дисертації (науковий 

керівник – проф. С. А. Жаботинська):  

- Левочкіна С. В. Лінгвокогнітивні аспекти онімів у художньому тексті 

в жанрі фентезі (на матеріалі творів У. ле Гуїн); 

- Філатова К. О. Кольороконцепти в номінативних моделях 

англійських, українських і новогрецьких композитів: лінгвокогнітивний 

аспект.  

 Підготовлені і захищені 13 магістерських робіт у руслі когнітивно-

дискурсивної лінгвістичної парадигми (керівники – доц. Велівченко В.Ф., 

доц. Павкін Д. М., доц. Голубнича О. І., доц. Кресан О. Я., к.ф.н. Токарчук В. 

А., доц. Радченко О. Ю.). 

 Підготовлено та видано навчально-методичний посібник: 

- Сливка Н.П. Intonation in English pronunciation. Черкаси : Вид-во ФОП 

Белінська О.Б., 2019. - 51 с.  

– Опубліковано 7 статей, із них – одна стаття в журналі, який 

входить до наукометричної бази Web of Science (доц. Радченко О.Ю.), одна 

стаття у фаховому зарубіжному виданні (проф. Жаботинська С.А.), 5 статей у 

фахових наукових виданнях України (проф. Жаботинська С.А., доц. Павкін 

Д.М., аспірант Плахотнюк Є.І.). Статті присвячено проблемам когнітивної 

лінгвістики та когнітивної лексикографії. Підготовлено та подано до 

видавництва журналу, який входить до наукометричної бази Web of Science, 

статтю, присвячену когнітивним аспектам лінгвопрагматики 

(проф. Жаботинська, доц. Сливка Н.П.). 

– Члени лабораторії виступили із доповідями на 5 наукових 

конференціях – двох міжнародних конференціях в Україні (к.ф.н. Токарчук 

В.А., асп. Плахотнюк Є.І.) та на трьох всеукраїнських конференціях (доц. 

Кресан О.Я., доц. Сливка Н.П., асп. Плахотнюк Є.І.). Доповіді були 

присвячені проблемам теорії тексту, англійської фонетики, когнітивної теорії 

номінації та когнітивної лексикографії. За темами доповідей опубліковано 5 

тез.  
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– У рамках співробітництва між українськими університетами 

проф. С. А. Жаботинською прочитано курс лекцій (30 годин) «Когнітивна 

лінгвістика: становлення, проблематика, перспективи» для аспірантів 2-го 

року навчання в Київському національному лінгвістичному університеті 

(травень 2019 р.).  

Політична лінгвістика 

 У рамках міжнародного дослідницького проекту "Криза, 

конфлікт та критична дипломатія: сприйняття Євросоюзу Україною та 

Ізраїлем / Палестиною", виконуваного під егідою Євросоюзу – «Jean Monnet 

Network Crisis, Conflict and Critical Diplomacy: EU Perception in Ukraine and 

Israel / Palestine» (2015-2017): 

- підготовлено і видано спеціальний випуск "Ukraine – EU relations: 

verbal narratives, images and perceptions"  (редактори – проф. Чабан Н.А, 

проф. Жаботинська С.А.) міжнародного електронного фахового журналу 

Cognition. Communication. Discourse (Харківський нац. ун-т імені В.Н. 

Каразіна);  

- доц. Велівченко В.О. продовжив опрацювання матеріалів проекту в 

якості докторанта Національного центру досліджень Європи в університеті 

Кентенбері (Нова Зеландія). 

– Опубліковано 7 статей, із них – дві статті у журналі European 

Security (Велика Британія), який входить до наукометричної бази Web of 

Science (проф. Жаботинська С.А., доц. Велівченко В.Ф., доц. Велівченко 

В.О.) та 5 статей у фахових виданнях України (проф. Жаботинська С.А., доц. 

Велівченко В.Ф., доц. Велівченко В.О.). Статті присвячені методології 

лінгвокогнітивного аналізу політичних наративів та мовним засобам 

маніпулятивного впливу в політичному медіадискурсі.  

– Опрацьовано новий фактичний матеріал – статті провідних 

російських медійних порталів, присвячені темі "Безвізовий режим для 

України". Підготовлено статтю за цим матеріалом (проф. Чабан Н.А., 

проф. Жаботинська С.А.)  
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– Зроблено доповіді на 7 міжнародних конференціях – п’яти за 

кордоном (конференція UACES / Academic Association for Contemporary 

European Studies, Лісабон, Португалія; конференція в Кентерберійському 

університеті, Крайтчеч, Нова Зеландія; конференція ISA / International Studies 

Association, Торонто, Канада – проф. Н. А. Чабан, проф. С. А. Жаботинська;  

конференція в Гарвардському університеті, США – проф. С.А. Жаботинська; 

конференція в Шанхайському університеті, Китай – доц. Велівченко В.О.) та 

двох в Україні (проф. Жаботинська С.А.). У доповідях представлено 

результати аналізу політичних наративів, присвячених відносинам України з 

ЄС і Росією, а також результати аналізу концептуальних метафор у промовах 

політичних лідерів. За матеріалами конференцій опубліковано 4 тез. 

Проф. С.А. Жаботинською у червні 2019 р. для викладачів ННІ 

іноземних мов прочитано лекцію з методики аналізу політичних наративів, 

яка може бути застосована під час написання студентських наукових робіт 

різного рівня. 

– Дослідження у галузі політичної лінгвістики здійснювалися у 

партнерстві з університетом Кентербері (Крайстчеч, Нова Зеландія) і з 

Університетом міжнародних відносин та світових мов імені Абилай-Хана 

(Алмати, Казахстан). Проф. Жаботинська С.А. була опонентом по PhD 

дисертації із Кентерберійського ун-ту (тема – наративи ЄС та Франції з 

проблем енергетики); вона є науковим консультантом аспірантки з 

Казахстану, яка опрацьовує політичні наративи казахської преси. 

Когнітивно орієнтована методика викладання іноземних мов 

 Розпочалася робота в рамках міжнародного проєкту Erasmus+ 

"Розвиток майстерності викладання іноземної мови як шлях до багатомовної 

освіти в Україні та євроінтеграції України" (виконавці – 10 українських і 3 

європейських університетів). Учасники проєкту:  доц. Радченко О.Ю. (кер.), 

проф. Жаботинська С.А., проф. Вовк О.І., доц. Швидка Л.В., к.ф.н. Токарчук 

В.А. 
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 Розпочато роботу за проєктом Erasmus+ KA 107 з міжнародної 

академічної мобільності для студентів та працівників ЗВО (виконавці – ЧНУ 

імені Богдана Хмельницького та ун-тет Вальядоліда, Іспанія). Координатор 

проекту – доц. Сливка Н.П. 

 Продовжувалася робота над кандидатською дисертацією 

Білецької В.С. (науковий керівник – проф. Вовк О.І.). Дисертації присвячено 

розбудові нових когнітивно-дискурсивних підходів до викладання 

англійської мови.  

 Видано 2 навчальних посібники:  

 Вовк О.І., Зайцева А.А. Розвивальна методика навчання англійської 

мови  молодших школярів. Навчально-методичний посібник. – Черкаси: вид. 

Нечитайло О.Ф., 2019. – 155 с. 

 Вовк О.І., Теорія і практика навчання англійської мови в початковій 

школі. Комунікативно-когнітивна методика навчання англійської мови. 

Навчально-методичний посібник. Вид. 3-тє : випр. і доп. – Черкаси : Вид. 

ФОП Нечитайло О. Ф., 2019. – 147 с. 

 Вовк О.І. Комунікативно-когнітивна методика навчання англійської 

мови. Навчально-методичний посібник. – Черкаси: вид. Нечитайло О.Ф., 

2019. – 381 с. 

– Ст. викл. Киба Л.М. виступила з доповідями на двох наукових 

конференціях – одній міжнародній та одній всеукраїнській. Доповіді було 

присвячено проблемам іншомовної освіти. За доповідями опубліковано 2 тез. 

– Підготовлено і захищено дві магістерські роботи з когнітивно 

орієнтованої методики викладання англійської мови (керівник – проф. Вовк 

О.І.). 

– Студенти 4 курсу бакалаврату та 2 курсу марістратури після 

оволодіння на заняттях теорією укладання навчальних словників-тезаурусів, 

базованих на лінгвокогнітивних засадах, залучені до укладання таких 

тезаурусів, які є центральною ланкою  навчальної системи ЛІНГВАКОН, 

розробленої проф. С.А. Жаботинською. 
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– Проф. Жаботинською С. А. продовжено розроблення системи 

навчання англійської мови ЛІНГВАКОН, базованої на нейрокогнітивних 

засадах. Укладено 2 нові словники-тезауруси словосполучень (400 одиниць) 

для вивчення тем на другому рівні навчання. К.п.н. Задворною С.Г. 

продовжено розроблення навчального матеріалу для занять із дітьми 

дошкільного та молодшого шкільного віку (4 нові комплексні теми, 

представлені 120 слайдами презентацій у форматі Power-Point, а також нові 

розділи посібника з навчання читання та письма). До навчальних тем 

підібрано аудіо- та відеоматеріали. Система навчання ЛІНГВАКОН успішно 

застосовується у приватному мовному навчальному центрі (директор – 

к.п.н. Задворна С. Г.), який розпочав роботу в лютому 2016 р. і в якому нині 

навчаються понад 200 осіб (дітей і дорослих) – мешканців м. Черкас. 

У підсумку, за звітний період результатом діяльності лабораторії є: 

захист двох кандидатських дисертацій; напрацювання за двома 

кандидатськими дисертаціями, що виконуються; підготовка та захист 15 

магістерських робіт; участь у двох міжнародних науково-дослідних проектах; 

публікація  чотирьох навчально-методичних посібників, випуск тематичного 

номеру журналу, публікація 14 наукових статей (із них 3 – у міжнародних 

виданнях, які входять до наукометричної бази Web of Science), публікація 11 

тез наукових конференцій; співробітництво з Київським національним 

лінгвістичним університетом, з Кентерберійським університетом (Нова 

Зеландія) та Казахським університетом міжнародних відносин і світових мов 

імені Абилай Хана (Алмати) по лінії підготовки наукових кадрів; участь у 14 

наукових конференціях  (5 – за межами України); лекції, прочитані в інших 

університетах (30 годин); продовження розбудови нової системи викладання 

англійської мови та упровадження цієї системи в навчальному центрі для 

мешканців м. Черкаси.  
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Науково-навчальна лабораторія глибинної психокорекції 

(керівник: Т. С. Яценко) 

Напрями дослідження: глибинна психокорекція та психолого-

соціальна реабілітація. 

Поставлені завдання. Головними завданнями наукових заходів є 

опанування теорією та інструментарієм роботи психологів у форматі 

психодинамічного підходу. Зокрема, участь в Авторській школі та семінарах-

практикумах зараховують як форму підвищення кваліфікації, це сприяє 

вдосконаленню умінь ведення психологічної практики в контексті 

відповідності методологічної сутності глибинної корекції, що закладено в 

основу методу активного соціально-психологічного пізнання. 

Реалізація завдань: проведення групових занять зі студентами, 

аспірантами та слухачами Інституту доуніверситетської підготовки та 

післядипломної освіти; проведення Всеукраїнських семінарів-практикумів з 

глибинної психокорекції та Авторських шкіл академіка НАПН України 

Т. С. Яценко. 

Одержані наукові результати: захищено Н. О. Івановою 

кандидатську дисертацію «Психодіагностика мазохізму у процесі глибинного 

пізнання психіки майбутнім психологом». 

Участь у конференціях, семінарах:  

– Всеукраїнський семінар-практикум з глибинної психокорекції (28 

лютого – 05 березня 2019 р.);  

– «Актуальні проблеми психології стрес-менеджменту» (26 квітня 

2019 р.); 

– IV Всеукраїнська Літня школа «Освітні ініціативи» – 2019 (03 – 

07.06.2019 р.); 

– «Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація 

учасників бойових дій: проблеми та перспективи» ІІ науково-практична 

конференція (7 червня 2019 р.); 
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– Авторська школа академіка НАПН України Т. С. Яценко (02 – 08 

липня 2019 р.);  

– ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психоонкологія – 

2019». (20-21 вересня 2019 р.); 

– Всеукраїнський семінар-практикум з глибинної психокорекції (03 – 

09 жовтня 2019 р.).  

Публікації:  

Наукова школа академіка НАПН України Тамари Яценко: колективна 

монографія / за заг. ред. акад. Т. С. Яценко. – Дніпро : Інновація, 2019. – 350 с. 

Яценко Тамара Семенівна : біобібліогр. покажч. / уклад. 

С. О. Манжара; авт. вступ. сл. В. І. Бондар. – Дніпро : Інновація, 2019. – 

134 с. 

Співпраця: Київський університет ім. Б. Грінченка, Національний 

педагогічний університет імені Н. П. Драгоманова, Центральноукраїнський 

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 

Національний інститут раку. 

Наукова лабораторія «Дослідження проблем менеджменту в 

сучасній економіці» (керівник: С. А. Назаренко) 

Головною метою діяльності лабораторії є здійснення навчально-

тренувальної роботи практичного спрямування зі студентами галузі знань 

07 «Менеджмент і адміністрування» денної форми навчання, а також 

практичних спеціалізованих тренінгів для студентів інших форм навчання, 

напрямів підготовки, фізичних і юридичних осіб. 

Основні напрямки діяльності: 

– Практична підготовка фахівців з менеджменту шляхом формування 

навичок самостійного управління процесами фінансово-господарської й 

інвестиційної діяльності в умовах віртуального підприємства із 

застосуванням сучасних інформаційних систем управління бізнесом та 

інноваційних педагогічних технологій (тренінгів, бізнес-симуляцій тощо). 
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– Організаційно-методичне забезпечення проведення навчальних 

тренінгів у формі бізнес-симуляцій (віртуальних організацій та їх 

підрозділів). 

– Апробація та експертиза інноваційних технологій навчання з 

професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, спрямованих на практичну 

підготовку фахівців з менеджменту. 

– Залучення до навчального процесу фахівців-практиків у сфері 

управління та економіки підприємства. 

– Забезпечення функціонування віртуальних структур (підприємств). 

– Проведення викладачами та студентами науково-дослідних робіт з 

питань теорії і практики управління бізнесом. 

– Організація викладачами та студентами наукових та науково-

методичних семінарів, ділових ігор, нарад, круглих столів, конференцій, 

симпозіумів. 

– Проведення відео-конференцій та дистанційних семінарів 

(вебінарів) для викладачів та студентів. 

Викладачі кафедри та студенти спеціальностей 073  «Менеджмент» 

(Я. С. Баліна та ін.), 281 «Публічне управління та адміністрування» 

(М. О. Кусяка та ін.), магістри освітньої програми «Управління фінансово-

економічної безпеки» (О. В. Бараненко та ін.), брали участь у науково-

практичних конференціях «Управління системою економічної безпеки: від 

теорії до практики» (м. Львів), «Актуальні проблеми природничих і 

гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених РОДЗИНКА» (м. 

Черкаси), «Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід» (м. Черкаси), 

«Теоретичні та прикладні аспекти інноваційного розвитку економіки та 

управління» (м. Полтава), «Оцінка рівня розвитку інфраструктури країни в 

умовах інноваційної економіки» (м. Дніпро), «Публічне управління та 

адміністрування у процесах економічних реформ» (м. Херсон) тощо. 

За звітний період захищено кандидатську дисертацію Кирилюк І.М. за 

спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним 
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господарством на тему «Організаційно-економічний механізм підвищення 

якості продукції тваринництва в Україні». 

Кількість опублікованих праць (окремо за видами): 

Монографії – 2; 

Розділи монографій – 6; 

Навчально-методичні посібники – 2; 

Статей у фахових виданнях – 25; 

Тези конференцій, написані викладачами – 21; 

Тези конференцій, написані студентами – 32. 

Члени лабораторії у 2019 році пройшли стажування в Польщі 

(Богуславська С.І., Кравченко О.О., Чередниченко В.В.) та Італії-Німеччині 

(Зачосова Н.В.). 

Навчально-виробнича і наукова лабораторія кафедри видавничої 

справи, редагування і теорії інформації (керівник: Л. В. Завгородня) 

Свою діяльність за звітний період лабораторія проводила відповідно до 

положення, затвердженого наказом № 6 від 12.02.2015, та плану роботи 

кафедри. Зокрема на базі лабораторії було реалізовано низку заходів: 

Кафедра видавничої справи, редагування і теорії інформації була 

організатором дискусійної панелі «Видавничий бізнес: національний та 

регіональний виміри» (11 жовтня 2019 року). Учасниками були провідні 

видавці національних та регіональних видавництв, а також викладачі 

університету.  

Організовано й проведено кафедрою видавничої справи, редагування і 

теорії інформації  майстер-класи «Нетворкінг» «Літературна подія від А до 

Я»за участі медіа тренера Юки Красюк.   

Підготовлено і проведено практичні заняття для студентів 

спеціальності «Видавнича справа та редагування» з навчальних дисциплін 

«Редакторський фах» , «Вступ до спеціальності» та  «Поліграфія».  

На базі науково-навчальної лабораторії було підготовлено студентські 

кваліфікаційні проекти: озвучування і монтаж аудіокниги; спеціалізований 
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сайт із дизайну і флористики «KASPR»; новинний  сайту «Vkursi.ua»;  

журналу «Esthetics»; збірку оповідань В. Іванченка «Медовуха»; журнал 

«Korea»;  відеоінтер’ю «Успішні випускники спеціалізації «Видавничий 

бізнес і сучасні комунікативні технології»; журнал «Дорослі діти»; Trаvel-

календар; дитяче видання «Увімкни себе». 

На базі науково-навчальної лабораторії було підготовлено дев’ять 

макетів та здійснено редакторську правку університетської газети «Наш 

національний». 

Розроблено і опубліковано супровідні матеріали для заходів проекту  

читацького буккросинг-клубу  «Freebook»  кафедри видавничої справи, 

редагування і теорії інформації, які відбулися 8 грудня 2018 року. 

Проведено навчальні екскурсії для студентів спеціальності видавнича 

справа. 

Залучено студентів різних курсів до освоєння брошурувально-

палітурних процесів на базі обладнання лабораторії. 

Організовано й проведено відеоконференції з провідними українськими 

видавництвами: Абабагаламага, Клуб сімейного дозвілля, Видавництво 

Старого Лева. 

Комплекс проведених заходів дав змогу підвищити якість підготовки 

майбутніх фахівців через формування в них професійно орієнтованих 

компетентностей. 

Наукова лабораторія «Автоматизація наукових досліджень 

(керівник: Ю. О. Ляшенко) 

Напрями дослідження: вивчення, дослідження та впровадження 

сучасних інформаційних технологій при автоматизації наукових досліджень 

в області фізики та астрономії, автоматизації систем контролю і управління 

за технологічними та кліматичними параметрами. 

Поставлені завдання: розробка комп’ютеризованої установки 

автоматичного контролю електроосадженням міді; розробка 

автоматизованого лабораторного стенду для вивчення напівпровідникових 
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приладів; розробка системи управління електронними мобільними 

пристроями; розробка автоматизованого пристрою для механічної обробки 

кульками поверхонь металів та сплавів під дією потужних ультразвукових 

коливань.  

Реалізація завдань. Розроблені діючі дослідні зразки та макети, діючі 

експериментальні пристрої. 

Одержані наукові результати. Проведено порівняння впливу 

структури мідних прошарків, що отримані за різних режимів 

електроосадження – стаціонарного, реверсного імпульсного та стохастичного 

на результат твердофазних реакцій з оловом. Розглянуто особливості 

твердофазних реакцій міді з оловом в залежності від попередньої обробки 

мідної підкладки. Показано, що фрактальна розмірність інтерфейсу міді до та 

після твердофазної реакції залежить від режиму електроосадження та 

характеризує особливості шорсткості отриманих інтерфейсів. Встановлено, 

що за стохастичнихо режимів електроосадження отримана фрактальність 

інтерфейсу міді є досить значною та змінюється незначно після твердофазної 

реакції з оловом на відміну від застосування стаціонарного режиму 

електроосадження з високим оверпотенціалом. 

Розроблено прилад для проведення високочастотної  поверхневої 

механічної обробки тертям за технологією SMAT (surface mechanical attrition 

treatment). Описано розроблену схему приладу та приведено опис його 

основних компонентів: генератора високочастотних електричних коливань та 

ультразвукового механічного інструменту. Технологію механічної обробки 

SMAT застосовано для обробки поверхонь мідних підкладок з  різними 

типами поверхні, як просто полірованої, так і з електролітично осадженим 

прошарком міді. Було проведено вимірювання мікротвердості поверхонь та 

встановлено її підвищення після поверхневої механічної обробки тертям за 

технологією SMAT. Мікротвердість електроосаджених прошарків міді після 

обробки за технологією SMAT перевищує мікротвердість відполірованих 

прокатних пластинок міді. 
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Участь у конференціях, семінарах 

Публікації: 

Отримано патент України № 133938 МПК C25D 3/38(2006.01) C25D 

5/18(2006.01). Спосіб електроосадження мідних покриттів / Дідук В. А., 

Ляшенко Ю.О., Ніколенко Ю. В., Тютенко В. М.,  Гонда А. Р. – № u 2018 

11772; заявл. 29.11.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. 

S. І. Derevianko, V. V. Morozovych, Т. А. Krasovskiy, Yu. О. Lyashenko 

Вплив обробки поверхні за технологією smat на механічні властивості 

поверхневих шарів міді, Вісник Черкаського університету. Випуск No1. 2019, 

с. 60-68 

А. R. Honda, V. V. Morozovych, Ya. D. Korol, Yu. О. Lyashenko 

Фрактальна будова електроосаджених у стохастичних режимах прошарків 

міді та її вплив на фазоутворення в реакціях з оловом , Вісник Черкаського 

університету. Випуск No1. 2019 с. 80-95. 

Зустрічі: Проведені зустрічі з представниками черкаський ІТ кластеру 

та промислових компаній, окреслено коло спільних інтересів та напрямків 

подальшої розробки.  

Співпраця: Ведеться співпраця з черкаською філією «Noosphere 

Engineering School «, SPD-Ukraine. 

Участь у проектах: В рамках діяльності «Noosphere Engineering School 

« беремо участь у розробці власних проектів щодо розвитку інтернету речей 

для бізнесу. Члени лабораторії є безпосередніми виконавцями прикладного 

наукового дослідження «Синтез наноструктурованих сплавів за осцилюючих 

напружень та їх застосування в новій технології з’єднання мікроелектронних 

компонентів» (№ держреєстрації 0117U000577). США, Хатчинсон, Wichita 

State University, STEM Education and Alternative Learning. 

Апробація результатів. Результати роботи апробовані в рамках 

проведення спільних навчань з ІТ компанією SPD-Ukraine для студентів, в 

результаті чого розроблено та виготовлено тестові зразки двох проектів: 

системи моніторингу якості повітря та «розумної шафи».  
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Розроблені напрацювання в межах теми дослідження можуть 

використовуватися на всіх користувацьких та виробничих рівнях. 

Науково-навчальна лабораторія психодіагностики і медичної 

психології (керівник: Д.М. Харченко) 

У 2019 році науково-навчальною лабораторією психодіагностики та  

медичної психології, було проведено: 

1. дослідження відповідно до обраної тематики НДР кафедри 

психології «Біологічні та соціально-психологічні чинники розладів поведінки 

та психіки студентської молоді» на 2015 – 2019 роки; 

2. лабораторні заняття з курсів «Основи нейропсихології», «Клінічна 

психодіагностика», «Диференціальна психофізіологія», «Клінічна та 

консультативна психологія», «Реабілітаційна психологія», «Диференціальна 

психологія», «Загальна психологія», «Психологія здоров’я», 

«Психофізіологія», «Основи психосоматики» для студентів психологічного 

факультету; 

3. розробка наукових проблем сучасних психології та проведення 

відповідних емпіричних досліджень. 

Методологічну основу діяльності Лабораторії становлять основні 

принципи системного підходу у психологічних та психофізіологічних 

дослідженнях (П. Анохін, Г. Балл, Ф. Березін, А. Занковський, В. Казначеєв, 

Б. Ломов, С. Максименко, К. Судаков), біопсихосоціальна модель психічних і 

психосоматичних розладів, згідно якої у виникненні й перебігу розладів 

приймають участь біологічні, психологічні та соціальні фактори (G. Engel, Z. 

Lipowsky, M. Perrez, Ю. Александровський, Б. Карвасарський), принципи 

організації психологічних досліджень та критерії оцінки психофізіологічного 

стану людини (Л. Бурлачук, Л. Дика, Є. Ільїн, А. Карпухіна, О. Кокун, 

Б. Ломов, М. Макаренко), концепція здоров’я, уявлення про специфіку 

діагнозу та корекцію психосоматичних розладів (Р. Баєвський, В. Казначеєв, 

С. Сємічов, А. Смулєвич, О. Чабан), уявлення про співвідношення 

властивостей особистості з несприятливими зовнішніми факторами в аналізі 
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психологічних конфліктів як визначальних чинників ґенезу психосоматичних 

розладів (В. Мясіщев, Б. Карвасарський), основні принципи психологічної 

допомоги особистості (О. Авілов, В. Ананьєв, М. Кабанов,  Б. Михайлов, 

О. Сердюк, О. Чабан). 

Робота Лабораторії передбачає проведення практичних занять з 

психодіагностики з використанням апаратних та тестових методів за активної 

участі студентського та викладацького колективу; проведення 

психодіагностичних досліджень в рамках запланованої теми наукової 

діяльності кафедри; дослідження в рамках запитів громадськості та тем про 

співробітництво з провідними ВУЗами України; вивчення психоемоційного 

стану клієнтів Центру фізичної і психологічної реабілітації Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. 

Досліджень проведених в Лабораторії здійснюється безпосередньо 

студентами під керівництвом завідувача лабораторії та оприлюднюється в 

рамках конференцій різного рівня, публікацій в фахових виданнях України та 

зарубіжжя, власних наукових роботах студентів, викладачів та аспірантів 

кафедри психології та психологічного факультету. 

Музей лабораторія педагогічної спадщини О.А. Захаренка 

(керівник: С. О. Захаренко) 

Проведено науково-практичний круглий стіл «Сучасна українська 

школа в контексті ідей Олександра Захаренка». 

Участь у підготовці відеофільму «Річкою Рось» (Завітаймо до школи 

над Россю). 

Проведено екскурсію та лекцію  в музеї-лабораторії  для педагогічних 

працівників Черкаської області, в рамках проведення на базі Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького засідання 

Асоціації керівників шкіл нового типу. 

Забезпечена участь 8 студентів у роботі наукової конференції 

«Родзинка», на якій були представлені результати досліджень педагогічної 

спадщини О.А. Захаренка. 
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Видано Навчально-методичні рекомендації до самостійної роботи з 

курсу «Педагогіка». Для студентів педагогічних спеціальностей. 

Проведено у музеї-лабораторії 8 екскурсій для студентів першого курсу 

Черкаського національно університету з метою ознайомлення з спадщиною 

О. А. Захаренка. 

Проведено екскурсію у музеї-лабораторії для учнів 10-11 класів 

Веселохутірського НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст.» ім. Володимира Лук’янця 

Для студентів 2-3 курсів університету проведено тематичні лекції про  

освітньо-педагогічну діяльність О. А. Захаренка  «Особливості едукаційного 

процесу в Сахнівській середній школі» та організовано перегляд навчального 

відеофільму «Академік із Сахнівки». 

Центр ґендерних досліджень і комунікацій  

(керівник: Н. І. Земзюліна) 

Центр ґендерних досліджень та комунікацій (далі ЦҐДК) – 

міждисциплінарний осередок, який здійснює освітню, просвітницьку, 

виховну, інформаційну, науково-дослідну діяльність: 

 просвітницька діяльність по формуванню паритетних відносин в 

соціумі між жінками та чоловіками; 

 правовий, економічний та культурний вимір жінок і чоловіків у всіх 

сферах життя;  

 об’єднати небайдужих жінок для реалізації проєктів аби знайти 

партнерів та однодумців;  

 представити власний проєкт (чоловіки, жінки) чи обговорити сферу, 

що турбує, з метою її подальшого розвитку. 

Завдання – створити інтерактивну платформу для комунікування 

представників різних статей; брати участь в тренінгах; організовувати 

зустрічі та круглі столи з метою популяризації ґендерної рівності; 

відслідковувати порушення прав людини; займатися ґендерним вихованням 

молоді; видавати наукову продукцію. 
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Створена інтерактивна просвітницька платформа – в межах роботи  

соціогуманітарної лабораторії ЦГДК на базі Черкаського обласного 

художнього музею та ДАЧО 

Одержані наукові результати застосовуються в процесі викладання 

навчальних курсів в ЧНУ ім. Б. Хмельницького, висвітлюються на публічних 

зустрічах, оформленні в статтях та тезах. 

Участь у конференціях, семінарах: 

– 16.05.2019 року –  Шевченко З.В.  Жіночий форум в Черкасах, 

презентація діяльності Центру ґендерних досліджень та комунікацій. 

Організатори форуму – громадська діячка Марина Гур’янова та громадська 

організація NGO «Community media HUB». 

– 18 – 19. 09.2019 –  Земзюліна Н. І.  ХI Всеукраїнські історичні 

читання «Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного 

розвитку»  Черкаси-Чигирин, тема виступу :«Емансипація жінок в умовах 

національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.: 

соціокультурний портрет» 

– 28 – 29.11.2019 – Мотуз В.К. – Участь в тренінгу з ґендерно-чутливої 

та конфліктної журналістики від ООН – Жінки (оргнізатори: представництво 

ООН в Україні) 

Публікації: 

 Шевченко З. В. Теорія статево-рольової соціалізації особистості 

(філософська оцінка) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. 

ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 142 (3). – С. 

201-206. 

 M. I. Boichenko, Z. V. Shevchenko, V. V. Pituley. The Role of Biological 

and Social Factors in Determining Gender Identity // Anthropological 

Measurements of Philosophical Research. – NO 15. – Pp. 11-21. 

 Shevchenko Z. V. Criticism of Radical Feminism // Візуальність в 

естетичних практиках: український вимір. Матеріали VІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 року). Черкаси: [ФОП 
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Гордієнко], 2019. – C. 12-13. 

 Коломієць  О.  Г. Соціально-правовий захист сімей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах. Організація профілактичної роботи у 

сфері соцзахисту та забезпечення медичних послуг як основа громадянського 

здоров’я: Матеріали науково-практичної конференції 22 -23 жовтня 2019 р. 

Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького. 2019. С. 35-40. 

 Земзюліна Н. І. Державна ґендерна політика: специфіка реалізації в 

Черкаській області: Матеріали VII науково-практичної конференції 13 -14 

грудня 2018 р. Луцьк: Волиньполіграф. 2019. С. 16 – 20. 

 Земзюліна Н.І., Лубко І М. Законодавство ЄС: ґендерний аспект: 

Матеріали VI міжвузівського  науково-практичного семінару «Ґендерні 

студії: матеріали доповідей(статей, тез) учасників/учасниць» 28 березня 2018 

р. Луцьк: АКВА-ПРІНТ. 2019. С. 8 – 15. 

Виступи у ЗМІ: 

- 7 березня 2019 року виступ  на ТРК «Ільдана» до Міжнародного дня 

жінок: 

https://www.facebook.com/groups/gender.ua/permalink/2284755444914814/ 

- 19 березня 2019 року виступ на ТРК "Expo-TV" на тему 

«Демографічний портрет Черкащини»: 

https://www.facebook.com/expotv.ck/videos/2158036834280962/ 

Функціонує веб-сайт Центру ґендерних досліджень: http://gender-

ck.inf.ua/  

Відображення діяльності в соцмережах: 

https://plus.google.com/112159065830731913485?hl=ru 

https://vk.com/gender_ua 

https://twitter.com/gender_ck 

https://www.facebook.com/groups/gender.ua/ 

Створена інтерактивна просвітницька платформа – в межах роботи  

соціогуманітарної лабораторії ЦГДК на базі Черкаського обласного 

художнього музею. 
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16.03.2019 – Подіумна дискусія «ПРОКРАСТИНАЦІЯ або синдром 

«відкладеного життя»». Черкаський обласний художній музей – ЧНУ 

ім.Б.Хмельницького. Візуальний репрезентант заходу: картина М. Дзвоника 

«Біля похиленої хвіртки». Модератор заходу – Оксана Пушонкова. 

18.04.2019 Соціальний молодіжний проект «Дзеркала» у Черкаському 

обласному художньому музеї (в рамках Міжнародної акції «Ніч в музеї») 

Модератори: Оксана Пушонкова, Інна Ченбай. 

15.05.2019. Персональна пересувна виставка Тетяни Сосуліної 

«ЧОЛОВІЧИЙ І ЖІНОЧИЙ ПОГЛЯДИ: ВНУТРІШНІЙ ДІАЛОГ», до 

тематики круглого столу «Психологія жінки: натхнення та творення». 

15.06.2019. Подіумна дискусія: «ЖИТТЄВІ СХОДИ: ДІАЛОГ 

ПОКОЛІНЬ» (З нагоди Міжнародного Дня батька) Черкаський обласний 

художній музей – ЧНУ ім.Б.Хмельницького. Візуальний репрезентант 

заходу: картина О.Шепенькова «Життєві сходи». 

Модератори: Оксана Пушонкова, Марина Бугеря. 

11.09.2019 Зустріч у відділі мистецтв Черкаської ОУНБ імені Тараса 

Шевченка з  заслуженим майстром народної творчості України, членом 

НСМНМУ Ольгою Отнякіною-Бердник «Диво-звіри: навіщо їх малювати?». 

Оксана Пушонкова – спікер заходу. 

30.11.2019 Подіумна дискусія «ЖАРТИ В КУЛЬТУРНИХ 

ПРАКТИКАХ: МЕЖІ ДОПУСТИМОГО або ФІЛОСОФІЯ СМІШНОГО НА 

ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ» Черкаський обласний художній музей – 

ЧНУ ім.Б.Хмельницького. Модератори: Оксана Пушонкова, Інна Ченбай та 

студенти ННІ міжнародних відносин історії та філософії.  

Участь у круглих столах та конференціях: 

24.04.2019 Метафорика візуальної культури в дискурсі травми (на 

прикладі творчості графіка радянської доби І.Єфроїмсона) // Дні науки. КНУ 

ім.Т.Шевченка.  Представниця ЦГДК Пушонкова О.  брала участь у круглому 

столі.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013365365168&__tn__=K-R&eid=ARB_6EOWuSg2YHNexvjEzZOoPwvMyxinDMGm0ySJ3pzKyF4yFoRQfrp7DRkPZdjafo4i70RbniomJXKH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBBzDp-HyUawPFo44B54Z8dRV6VAq040KkgXvXLZUS5AgCVoQXk6-zc_LOwnhWumr82rSU_3RYqs3kGrWv5dOwlNO0Ng8Ju_yL6iKy74aaGKw49eHjW0sHC6stYazDJ9XHU2A0W7G8b3FDO3jY-BCqflRAw2zyl8BiuqrDouGzWrWX7kK_uJ48spfuvBkzi8_fR7bt7Na557KmIR2rCL7i3YwFrdWlkf_yYfkEaP34dChyO8hmPM2dCv_gwEux9gxX8bTCWWSa8TowfYkwSxcpN9tJd5RiqW5rc93Ay3pvrJ2a9ZQKlnz-5yKBh3RdH0uYwD9bcXMwZG70irV7Wy23yzg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009574395869&__tn__=K-R&eid=ARD-bwV_NdHvWTkttVi5GD_A8SznjKZt9JOa0Xc78XTVhY9HKG4zkx6Ugb54sY2pasdHIsQqUQ3Gq3mj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBBzDp-HyUawPFo44B54Z8dRV6VAq040KkgXvXLZUS5AgCVoQXk6-zc_LOwnhWumr82rSU_3RYqs3kGrWv5dOwlNO0Ng8Ju_yL6iKy74aaGKw49eHjW0sHC6stYazDJ9XHU2A0W7G8b3FDO3jY-BCqflRAw2zyl8BiuqrDouGzWrWX7kK_uJ48spfuvBkzi8_fR7bt7Na557KmIR2rCL7i3YwFrdWlkf_yYfkEaP34dChyO8hmPM2dCv_gwEux9gxX8bTCWWSa8TowfYkwSxcpN9tJd5RiqW5rc93Ay3pvrJ2a9ZQKlnz-5yKBh3RdH0uYwD9bcXMwZG70irV7Wy23yzg
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24-25 жовтня 2019 р.у Черкаському обласному художньому музеї, під 

егідою Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького (ННІ міжнародних відносин, історії та філософії, Центр 

ґендерних досліджень і комунікацій) та Соціологічної асоціації України 

(Черкаське регіональне відділення САУ) відбулась Шоста Всеукраїнська 

науково-практична конференція «ВІЗУАЛЬНІСТЬ В ЕСТЕТИЧНИХ 

ПРАКТИКАХ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР» 

Конференція створила міждисциплінарне поле для полілогу філософів, 

соціологів, мистецтвознавців, наукових співробітників музеїв щодо 

теоретичного осмислення традицій та інновацій візуальної культури у 

контексті естетичних практик. У конференції взяло участь понад 40 

учасників  з Черкас, Києва, Харкова, Чернігова, Кропивницького, Дніпра 

тощо.  

Роботу окремої секції було присвячено ролі архетипів у формуванні 

візуальних стереотипів, зокрема ґендерних. За тематичними напрямами 

конференції підготовлено до друку збірник матеріалів 

Апробація результатів: 

1. 16 лютого 2019 року – інтерактивні науково-практичні читання 

«Ґендер: міфи та реальність» Ключові спікери заходу: Павло Кретов (доцент 

кафедри філософії та релігієзнавства ЧНУ ім. Б. Хмельницького), Оксана 

Пушонкова  та Зоя Шевченко (наукові співробітниці Центру ґендерних 

досліджень і комунікацій, доцентки кафедри філософії та релігієзнавства 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького), студенти, громадськість.  

2. Прочитано 8 лекцій в ЗОШ (11, 19, 20, 22, 25) м. Черкаси  з питань 

ґендерного паритету, комунікацій ( Шевченко З. В., Мотуз В. ., Лубко І. М.); 

3. Прочитані навчальні курси в ЧНУ ім. Б Хмельницького: 

 «Теоретико-методологічні та соціокультурні засади ґендерної 

політики в Україні»( Земзюліна Н.І.). 

 «Актуальні проблеми досліджень візуальної репрезентації у 

мистецтві: ґендерний аспект» (Пушонкова О.А.). 
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 «Філософські проблеми ґендеру і фемінізму»(Шевченко З.В.). 

6.12.2019-  зустріч у формі інтерактивної платформи організатори  

ЦГДК, представники ООН в Україні  (Безпека(конфлікти, торгівля людьми)/ 

Жінки) зі студентами ННІ міжнародних відносин, історії і філософії; 

11.12.2019 – на базі ЧНУ ім . Б Хмельницького круглий стіл  

«Можливість бути собою» ЦГДК, Соціологічна асоціація України (Черкаське 

регіональне відділення САУ), громадська організація «Республіка»,  

Робота з замовниками: 

Соціологічна асоціація України (Черкаське регіональне відділення 

САУ). 

Проведено анкетування студентської молоді  на тему: «Рівні 

можливості в родині: міф чи реальність». 

Науково-методичний центр туризмології й екскурсознавства 

(керівник: О. М. Костюкова) 

Проведено науково-практичний семінар у Черкаській загальноосвітній 

школі № 28, Навчально-екскурсійна програма: Є. Чикаленко – громадський 

діяч, педагог». 

Укладено договір про співпрацю з «Черкаським міським методичним 

кабінетом установ освіти Черкаської області». 

Організовано співпрацю з громадським об’єднанням «За життя» 

Проведено зустріч студентів спеціальності «Туризм» з громадським 

об’єднанням «За життя» у реабілітаційному регіональному центрі 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, з 

питання організації інклюзивної освіти на кафедрі туризму і готельно-

ресторанної справи. 

Створено і впроваджено екскурсійну програму «Віхи історії 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького». 

Проведено інклюзивну екскурсію за участю студентки-візочниці 

Семенченко В. 
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Участь у засіданні міськвиконкому з напрямку впровадження 

інклюзиву в Черкасах. 

Участь у семінарі-тренінгу з інклюзиву, з отриманням сертифікату, на 

базі Черкаського Ощадбанку. 

Проведено круглий стіл «Науково-екскурсійна діяльність студентів 

спеціальності «Туризм». 

Опубліковано статтю в газеті «Черкаський край» про співпрацю з 

кафедрою туризму і готельно-ресторанної справи. 

Організація і проведення олімпіади – перший етап 

Організовано участь студентів у ХХІ Всеукраїнській науковій 

конференції молодих вчених. «Родзинка 2019 р». 

Участь у випуску колективної монографії «Розвиток індустрії туризму і 

готельно-ресторанної справи» за редакцією д.е.н., професора Яценка В.М. 

Випуск студентів-екскурсоводів «Екскурсовод. Керівник туристичних 

груп» студентів спеціальності «Туризм» на базі Навчально-наукового центру 

«Інститут післядипломної освіти та курсової підготовки» Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького – 2019 р. 

Участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інклюзивна освіта: досвід і перспективи» у м. Вінниці. 

Взяли участь в роботі конференції-тренінгу Міністерства освіти і науки 

України з інклюзивної освіти на базі Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

Науково-консультаційний центр «Освіта і розвиток без обмежень» 

(керівник: О. О. Михальчук) 

Напрями дослідження. Забезпечення якості освіти та рівного доступу 

до освіти. Теоретико-методологічні основи психолого-педагогічного та 

реабілітаційного супроводу осіб з особливим освітніми потребами. Розвиток 

особистості у віртуальному освітньому просторі. Професійний та 

особистісний розвиток майбутнього фахівця. 
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Поставлені завдання. Залучення осіб, які навчаються та працюють в 

інституті, до науково-дослідницької діяльності; узагальнення і поширення 

позитивного досвіду наукової роботи; пошук, виявлення та використання 

ресурсів міжнародного, а також вітчизняного освітньо-професійного 

середовища з питань залучення підходів соціальної інклюзії для ефективного 

задоволення існуючих гуманітарних, суспільних та освітньо-професійних 

потреб підготовки фахівців у галузі соціальної роботи; оцінювання освітньо-

професійних, гуманітарних та суспільних потреб людей з особливими 

потребами; планування та виконання освітньо-професійних ініціатив та 

соціально-гуманітарних проектів і програм, пов’язаних із вирішенням 

проблем людей з особливими потребами, які навчаються у вищому 

навчальному закладі; надання консультаційних послуг зі створення 

безпечного освітнього середовища для людей з особливими потребами; 

підтримка освітньо-професійних ініціатив та соціально-гуманітарних 

проектів і програм, скерованих на врегулювання проблем людей з 

особливими потребами та їх інформаційний супровід.  

Реалізація завдань. Поставлені завдання постійно реалізуються 

протягом навчального року: відбуваються консультації зі студентами, 

викладачами, аспірантами щодо особливостей організації освітнього процесу, 

наукових заходів Університету, інших закладів вищої освіти України й інших 

країн; консультації зі здобувачами щодо підготовки документів до захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук/доктора філософії. 

Участь у конференціях, семінарах.  

09-10 квітня 2019 року спільно з кафедрою педагогіки вищої школи і 

освітнього менеджменту відбулася Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток професіоналізму сучасного педагога в 

постнекласичній парадигмі».  

21-22 листопада 2019 року спільно з кафедрою педагогічних наук, 

освітнього і соціокультурного менеджменту відбулися Четверті всеукраїнські 

педагогічні читання, присвячені 80-річчю з дня народження Лідії 
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Кондрашової «Професійна успішність педагогічного працівника як основа 

менеджменту якості освітнього процесу». 

Центр із дослідження трипільської культури  

(керівник: А. І. Касян) 

Центр створено наказом ректора № 36 від 20.02.2017, діє на основі 

положення про науково-дослідний центр із дослідження трипільської 

культури Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

Укладено договір про співпрацю з Державним історико-культурним 

заповідником «Трипільська культура» с. Легедзине Тальнівський р-н 

Черкаської обл. 

Проведено моніторинг стану збереженості ряду трипільських 

археологічних об’єктів області. З цією метою проведено польові обстеження 

археологічних об’єктів трипільської доби: 

- в районі села с. Тальянки Тальнівського р-ну (травень 2019 р.); 

- в околиці с. Матусів Шполянського р-ну (травень 2019р.). 

Поповнено новими експонатами виставкові стенди, присвячені 

трипільській культурі. 

Студенти та директор центру Касян А. І. у липні 2019 взяли участь у 

розкопках об’єктів трипільської культури в с. Легедзине Тальнівського р-ну 

Черкаської обл. 

Здійснено професійну фотозйомку частини експонатів трипільської 

культури, які представлені в експозиції археологічного музею-лабораторії.  

Навчально-наукова лабораторія квантової хімії 

(керівник: Б. П. Мінаєв) 

Напрями досліджень: 

- аналіз електронної структури та спектральних властивостей 

гетероциркуленів; 

- молекулярний дизайн одно- та двовимірних полімерів методом теорії 

функціоналу густини; 
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- електрохімічне дослідження механізму окиснення фенолів;  

- спін-каталіз у біохімічних реакціях молекулярного кисню. 

Поставлені завдання: 

- дослідити ароматичність серії гетеро[n]циркуленів (n = 7, 8) з різними 

гетероатомами (S, Se, Te) на основі магнітного критерію ароматичності 

(методами теорії незалежних від ядер хімічних зсувів та магнітно-

індукованих кільцевих струмів) як фундаментальної характеристики їх 

електронної структури; 

- провести інтерпретацію електронних спектрів поглинання 

гетероциркуленів на основі квантово-хімічних розрахунків у рамках теорії 

функціоналу густини та її нестаціонарного варіанту; 

- провести квантово-хімічне моделювання одно- (1D) і двовимірних 

(2D) сполук на основі тетратіа[8]циркулену і тетраселена[8]циркулену та 

дослідити їх структурні, спектральні і напівпровідникові властивості; 

- провести порівняльне дослідження електрохімічної поведінки 

дафнетину та ескулетину за методами циклічної оберненопохідної 

хронопотенціометрії (ЦОПХ) зі змінним струмом та методом циклічної 

вольамперометрії; 

- дослідити електронну будову моно- та диоксигеназ та їх роль в 

біохімічних реакціях молекулярного кисню. 

Реалізація завдань: 

Для реалізації поставлених завдань лабораторії поряд з класичними 

фізико-хімічними методами дослідження (УФ-видима та ІЧ спектроскопія, 

спектроскопія ЯМР, ЕПР, циклічна вольтамперометрія) запропоновано метод 

циклічної оберненопохідної хронопотенціометрії, який дозволяє виявити 

проміжну стадію утворення радикалу у процесі окисненні фенолів. Були 

також використані сучасні методи квантової хімії (теорія функціоналу густин 

– DFT та її нестаціонарний варіант, теорія Бейдера «Атоми в молекулах», 

теорія провідності Маркуса, концепція незалежних від ядер хімічних зсувів, 

метод магнітно-індукованих кільцевих струмів тощо). 
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Одержані наукові результати: 

За напрямком «Аналіз електронної структури та спектральних 

властивостей гетероциркуленів» встановлено структуру та ароматичність 

серії тіа[7]циркуленів з різним числом тіофенових циклів та серії 

гетеро[8]циркуленів з гетероатомами Сульфуру, Селену, Телуру. 

Встановлено, що усі досліджувані молекули гетероциркуленів мають 

антиароматичний внутрішній цикл за рахунок наявності паратропних 

кільцевих струмів, в той час як ароматичний характер зовнішньої 

анельованої частини, навпаки, обумовлений діатропним кільцевим струмом. 

Як наслідок, досліджувані циркулени можна розглядати як неароматичні 

сполуки, в яких діатропний і паратропний кільцевий струми взаємно 

компенсують один одного. Проведено аналіз напруженості макроциклу для 

серії тіа[n]циркуленів при n = 3-14. 

Крім того, за цим напрямом змодельовано ІЧ і КР спектри для високо 

симетричного октатіа[8]циркулену (точкова група симетрії D8h) і його 

кристалічної упаковки шляхом DFT розрахунку тетрамеру 

октатіа[8]циркулену. Дано пояснення малих зсувів в ІЧ і Раман спектрах, 

розщеплення смуг поглинання та перерозподілу інтенсивності при слабких 

міжмолекулярних взаємодіях у кристалічній упаковці та проведено повне 

віднесення всіх спостережуваних смуг в експериментальному та 

теоретичному ІЧ і Раман спектрах. Особливу увагу приділено аналізу 

електронних спектрів поглинання гетероциркуленів з кількісною оцінкою 

вібронних ефектів в рамках теорії функціоналу густини в наближеннях 

Франка-Кондона і Герцберга-Теллера. Виявлено всі вібронно-активні 

коливальні моди та оцінено їх інтенсивність. 

- за напрямком «Молекулярний дизайн одно- та двовимірних полімерів 

методом теорії функціоналу густини» проведено квантово-хімічне 

моделювання нових 1D та 2D нанорозмірних матеріалів на основі 

тетратіа[8]циркулену і тетраселена[8]циркулену. Змодельовані сітчасті 

полімери на основі гетеро[8]циркуленів є стабільними і на відміну від 
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вихвдних мономерів набувають специфічних розмірно-залежних оптичних та 

напівпровідникових властивостей, а саме: досліджувані полімери інтенсивно 

поглинають у видимій області спектру, характеризуються низькими 

значеннями енергій реорганізацій носіїв зарядів та ширини забороненої зони. 

- за напрямом «Електрохімічне дослідження механізму окиснення 

фенолів» проведено порівняльне дослідження електрохімічної поведінки 

двох похідних кумаринів – дафнетину і ескулетину за методами циклічної 

оберненопохідної хронопотенціометрії (ЦОПХ) зі змінним струмом та 

циклічної вольтамперометрії (ЦВА). Методи ЦОПХ показує структурування 

піку на Cd(E) залежності для обох досліджуваних кумаринів, що свідчить про 

постадійний двохелектронний механізм окиснення дафнетину і ескулетину з 

утворенням проміжного інтермедіату – семихінонного радикалу на першій 

стадії та подальшим утворенням продукту окиснення на другій стадії. 

Результати електрохімічних досліджень супроводжуються квантово-

хімічними розрахунками постадійного процесу електрохімічного окиснення 

дафнетину і ескулетину.  

- за напрямком «Спін-каталіз в біохімічних реакціях молекулярного 

кисню» проведено інтерпретацію електронної будови моно- та диоксигеназ, 

які можуть функціонувати навіть при відсутності будь-якого кофактору, 

проаналізовано їх рентгенівські, УФ-видимі та ІЧ спектри, ізотропну та 

анізотропну надтонку структуру спектрів ЕПР цих ферментів у зіставленні їх 

з експериментальними спектральними та магнітно-хімічними даними. 

Одержані результати забезпечують додатковий внесок в концепцію 

електронного переносу, що добре узгоджується з проведеними 

розрахунками. Знайдено точку мінімального перетину енергії між 

триплетним і синглетним станами бірадикального інтермедіату 3I1 і 

визначено значення матричного елементу-орбітальної взаємодії. Це скасовує 

роль механізму прямої O2 атаки, але розрахунок по методу DFT шляху 

проходження реакції синглетного стану залишається дуже корисним. Таким 

чином, загальна теорія спін-орбітального звʼязку у флавінвмісній і 
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кофакторно-незалежній оксигенації, досліджуваній нами із застосуванням 

бактеріальної диоксигенази HOD, пропонує істотне доповнення до старої 

теорії активації кисню на основі зв’язування O2 глюкозоксидазою і 

гемоглобіном. 
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18 жовтня 2019 року відбулася зустріч з керівниками шкіл Черкащини, 

на якій було представлено досягнення навчально-наукового підрозділу 

квантової хімії та наукової школи професора Мінаєва Б.П. 

Результати виконаних досліджень використовуються в навчально-

науковому процесі, який здійснюється в навчально-науковому інституті 

природничих наук Черкаського національного університету. Розроблено 

навчальні програми спецкурсів «Молекулярне моделювання наноматеріалів» 

для студентів 3 курсу та «Наноматеріали для органічної електроніки» для 

студентів 4 курсу. Крім того, вказані завдання лягли в основу курсових і 

дипломних робіт студентів – Степанчук Юлії «Дослідження електрохімії 

барвника конго червоний методом циклічної обернено-похідної 

хронопотенціометрії», Поурця Ігоря «Порівняльний аналіз ІЧ і Раман 

октатіа8циркулену і sym-тетратіа[8]циркулена», Гавриленка Владислава 

«Аналіз ІЧ спектра і спектра комбінаційного розсіяння димеру, тетрамеру і 

гексамеру октатіа[8]циркулену», Дерев’янко Вікторії «Аналіз ІЧ і Раман 

спектрів диетилзаміщених тетрагерма- і тетрасіла[8]циркуленів». 

Квантово-хімічні дослідження матеріалів для виготовлення пластичних 

гнучких органічних світловипромінювальних діодів проводяться спільно з 

науковою групою Х. Огрена Королівський технологічний інститут у м. 

Стокгольм (Швеція) та Університетом Умео (Швеція). 

Аналіз структури та спектральних властивостей гетероциркуленів 

проводиться спільно з групою проф. М. Піттелькова (Копенгагенський 

університет, Данія) та групою проф. А. Осука (Університет Кіото, Японія). 

Упродовж звітного періоду дослідження проводилися в рамках 

наукової теми «Архітектура інтерфейсу й електронні механізми формування 

екситонів та ексимерів в мультишарових органічних світлодіодах і 

транзисторах», яка виконується в рамках прикладного наукового 

дослідження за державним замовленням (номер держреєстрації 0118U003862, 

2018-2020 рр.), а також за науковою роботою молодих учених 

«Молекулярний дизайн матеріалів для органічних світловипромінюючих 
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діодів з альтернативними механізмами електролюмінесценції» (номер 

держреєстрації 0117U003908, 2017-2020 рр.). 

У травні 2019 року ст. лаб. Карауш-Кармазін Н. М. проходила наукове 

закордонне стажування у Королівському технологічному інституті 

м. Стокгольм за напрямом «Комп’ютерна хімія». Упродовж стажування 

освоїла навики роботи у програмному комплексі ADF (Amsterdam Density 

Functional) для розрахунків параметрів провідності молекулярних 

напівпровідників. 

За результатами наукових досліджень опубліковано 19 наукових праць: 

1 монографія у міжнародному виданні, 1 розділ у видавництві Elsevier, 8 

наукових статей, з яких 7 статей у міжнародних виданнях з імпакт-фактором 

та 9 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях. 

Одержані дані про взаємозв’язок структури та спектральних 

властивостей гетероциркуленів є інформативним для узагальнення теорії 

будови гетероциклічних сполук. Зокрема, встановлено, що перший 

електронний перехід S0→S1 у спектрах гетероциркуленів є вібронно 

індукованим, за рахунок чого досліджувані сполуки є флуоресцентно 

активними, що відкриває можливості їх застосовування у створенні 

ефективних органічних світловипромінюючих діодів. 

Крім того, запропоновано ідею функціоналізації гетероциркуленів в 

нові графеноподібні 1D та 2D матеріали шляхом хімічної модифікації. Дана 

ідея є доведеною на основі встановлення термодинамічних величин 

утворених полімерів і потребує здійснення напрямленого синтезу таких 

матеріалів. Оцінка напівпровідникових властивостей показала, що 1D та 2D 

матеріали на основі тетратіа[8]циркуленів володіють високою мобільністю 

носіїв заряду (електронів і дірок), тобто є перспективними амбіполярними 

органічними напівпровідниками. 

За результатами досліджень вперше дано фізично обґрунтований 

механізм перевороту спіна в ферментах оксигеназ, що мають, – так і не 

мають кофактора. Це відкриває широкі перспективи для цілеспрямованого 
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впливу на функціонування цих оксигеназ як in vitro, так і in vivo, для 

розробки лікарських препаратів та фізіотерапевтичних методів лікування 

відповідних захворювань, повʼязаних з порушеннями метаболічних процесів, 

які каталізуються оксигеназами. Отримані результати щодо квантово-

хімічного моделювання реакцій взаємодії кисню з органічними субстратами, 

що містяться в центрі ензимів та ферментів (моно- і диоксигеназ) лягли в 

основу дисертаційної роботи аспіранта Панченка О.О. на тему «Спін-каталіз 

в біохімічних реакціях молекулярного кисню» за спеціальністю 102 – 

«Хімія». 

Результати порівняльного дослідження електрохімічної поведінки 

окиснення фенолів методами циклічної оберненопохідної 

хронопотенціометрії зі змінним струмом при різних частотах (25, 50 і 75 Гц) 

та циклічної вольтамперометрії впроваджено в навчальну програму 

спецкурсу «Фізичні методи дослідження». 

Нами передбачається, що розроблені в ході виконання пропозиції: 1) 

щодо напрямленого синтезу нових органічних емітерів та 2) щодо 

формування інтерфейсу між окремими шарами емітерів зможуть бути 

використані для укладання грантових угод, зокрема в межах рамкової 

програми Horizon 2020. 

Науково-дослідна лабораторія математичної фізики  

(керівник: К. С. Буряченко) 

Напрями дослідження: 

1. Комп’ютерне матеріалознавство.  

2. Моделювання процесів синтезу та обробки матеріалів 

3. Якісна  теорія нелінійних рівнянь дифузії-абсорбції 

Поставлені завдання: 

1. Узагальнити авторський стохастичний кінетичний середньопольовий 

метод (SKMF) атомної міграції на врахування взаємодій у другій 

координаційній сфері (як альтернативу, проаналізувати випадок 

концентраційно залежних парних енергій взаємодії). 
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2. Побудувати сімейство діаграм стану бінарних сплавів із проміжними 

впорядкованими фазами для випадку врахування взаємодій у другій 

координаційній сфері, а також (як альтернатива), для вибраних 

концентраційних залежностей парних енергій взаємодії. 

3. Побудувати діаграми стану та дослідити кінетичні закономірності  

утворення, росту та конкуренції проміжних фаз через альтернативне 

моделювання  методом Монте Карло.  

4. Удосконалити та протестувати узагальнення методу SKMF на 

вакансійний механізм дифузії. Застосувати при цьому наближення 

квазістаціонарності вакансійної підсистеми. Результатом повинне бути 

програмне забезпечення, яке дозволяє розрахувати зміну в часі 

концентраційних профілів вакансій та основних компонентів. 

5. Удосконалити і протестувати симуляційний аналог методу мічених 

атомів в рамках концепції SKMF – визначення коефіцієнтів дифузії мічених 

атомів компонентів у проміжних фазах системи і у твердих розчинах на 

основі вихідних компонентів через задані концентрації та парні взаємодії.   

6. Застосувати метод SKMF для вивчення кінетики зародкоутворення 

проміжних фаз у метастабільному (пересиченому) твердому розчині АВ. – 

Знайти залежність середнього часу зародкоутворення від розмірів області 

пересичення, від концентрації, від температури, від амплітуди шуму. 

7.  Застосувати метод SKMF для перевірки концепції зародкоутворення 

у різкому градієнті концентрацій. – знайти залежність інкубаційного часу від 

локального градієнта концентрацій до початку формування зародка.  

8. Застосувати метод SKMF для перевірки концепції дифузійної 

конкуренції фаз на стадії зародкоутворення.  

9. Застосувати метод SKMF до розпаду з виділенням проміжної фази у 

наночастинках. Перевірити концепцію заборони зародкоутворення у 

частинках певного докритичного розміру. Знайти залежність ефективного 

барєру зародкоутворення від розміру частики, в якій це зародкоутворення 

відбувається. 
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10. Застосувати розроблені методи до конкурентних реакцій СВС 

(самопідтримуваного високотемпературного синтезу) в мультишарі з 

нанорозмірними періодами. 

Одержані наукові результати: 

1.Узагальнено авторський стохастичний кінетичний середньопольовий 

метод (SKMF) атомної міграції на врахування взаємодій у другій 

координаційній сфері (як альтернативу, проаналізувати випадок 

концентраційно залежних парних енергій взаємодії) 

2. Побудовано сімейство діаграм стану бінарних сплавів із проміжними 

впорядкованими фазами для випадку врахування взаємодій у другій 

координаційній сфері, а також (як альтернатива), для вибраних 

концентраційних залежностей парних енергій взаємодії.. 

3. Побудовано діаграми стану та дослідити кінетичні закономірності  

утворення, росту та конкуренції проміжних фаз через альтернативне 

моделювання  методом Монте Карло.  

4. Удосконалено та протестовано узагальнення методу SKMF на 

вакансійний механізм дифузії. Застосувати при цьому наближення 

квазістаціонарності вакансійної підсистеми. Результатом є програмне 

забезпечення, яке дозволяє розрахувати зміну в часі концентраційних 

профілів вакансій та основних компонентів. 

5. Удосконалено та протестовано симуляційний аналог методу мічених 

атомів в рамках концепції SKMF – визначення коефіцієнтів дифузії мічених 

атомів компонентів у проміжних фазах системи і у твердих розчинах на 

основі вихідних компонентів через задані концентрації та парні взаємодії.   

6. Застосовано метод SKMF для вивчення кінетики зародкоутворення 

проміжних фаз у метастабільному (пересиченому) твердому розчині АВ. – 

Знайдено залежність середнього часу зародкоутворення від розмірів області 

пересичення, від концентрації, від температури, від амплітуди шуму. 
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7.  Застосовано метод SKMF для перевірки концепції зародкоутворення 

у різкому градієнті концентрацій. – знайдено залежність інкубаційного часу 

від локального градієнта концентрацій до початку формування зародка.  

8. Застосовано метод SKMF для перевірки концепції дифузійної 

конкуренції фаз на стадії зародкоутворення.  

9. Застосовано метод SKMF до розпаду з виділенням проміжної фази у 

наночастинках. Перевірено концепцію заборони зародкоутворення у 

частинках певного докритичного розміру. Знайдено залежність ефективного 

барєру зародкоутворення від розміру частики, в якій це зародкоутворення 

відбувається. 

10. Застосовано розроблені методи до конкурентних реакцій СВС 

(самопідтримуваного високотемпературного синтезу) в мультишарі з 

нанорозмірними періодами. 

Участь у конференціях, семінарах: 

- 6 Міжнародна конференція  Диференціальних рівнянь та їх 

застосувань імені Я.Б. Лопатинського, Вінниця, 17-19 червня 2019. 

- Міжнародна конференція «Проблеми теоретичної та математичної 

фізики». Київ, 24-26 вересня, 2019.  

Публікації: 

1. Gusak A.M., Two Remarks on Wagner Integrated Diffusion 

Coefficient, Storozhuk N.V./ Gusak A.M., Storozhuk N.V. – Metallofiz. Noveishie 

Tekhnol. – 2019. – 41(5). – C. 583-593. 

2. Gusak A. М., Phase competition in solid-state reactive diffusion 

revisited – Stochastic kinetic mean-field approach/ Gusak A., Zaporo¬zhets 

T.,Storozhuk N. – The Journal of chemical physics. – 2019. – 150(17). – С. 

174109. 

3. Гусак А.М., Сюрпризи під час вивчення капілярних явищ/ Гусак 

А.М., Сторожук Н.В. – Науково-методичний журнал «Фізика в школах 

України». – 2019. – 3-4(367-368). – С.28-34. 
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4. Гусак А.М., A unified model of mean-time-to-failure for 

electromigration, thermomigration, and stress-migration based on entropy 

production./ Гусак А.М. – Tu, K. N., & Gusak, A. M. (2019). Journal of Applied 

Physics, 126(7), 075109. 

5. Гусак А.М., The effect of introducing stochasticity to kinetic mean-

field calculations: Comparison with lattice kinetic Monte Carlo in case of regular 

solid solutions./Гусак А. М. – Zaporozhets, T. V., Taranovskyy, A., Jáger, G., 

Gusak, A. M., Erdélyi, Z., & Tomán, J. J. (2020). Computational Materials 

Science, 171, 109251. 

6. Гусак А.М., The Competition of Intermediate Phases in the Diffusion 

Zone./Гусак А.М. – Gusak, A. M., Lyashenko, O. Y., & Hodaj, F. (2019). 

Inorganic Materials: Applied Research, 10(3), 517-524. 

7. Гусак А.М., Расчет тепловых полей в процессе соединения 

алюминиевых пластин через промежуточные прослойки при локальном 

нагреве зоны соединения./Гусак А.М. – Kulinich, M. V., Zaporozhets, T. V., 

Gusak, A. M., & Ustinov, A. I. (2019). Avtomaticheskaya Svarka, 2019, № 04. 

Avtomaticheskaya Svarka (Automatic Welding), 4, 15-24. 

8. Гусак А.М., Predator and prey" model revisited--influence of external 

fluxes and noise/Гусак А.М. – Huriev, Y., & Gusak, A. (2019). ". arXiv preprint 

arXiv:1907.03362. 

9. Mykola O. Pasichnyy, Stochastic Kinetic Mean Field Approach versus 

Classical Nucleation Theory./ Mykola O. Pasichnyy, Andriy M. Gusak. – 

Abstracts of  6th Ya.B. Lopatynsky International School-Workshop on Differential 

Equations and Applications / 18-20 June, 2019, Vinnytsia, Ukraine. -P.10-11. 

10. Гусак А.М., Nucleation and competition of compounds in strongly 

inhomogeneous open systems – new developments/ Гусак А.М. – Andriy Gusak, 

Viktoria Pasichna Вісник Черкаського університету серія фіз.-мат. науки, 

2019, с.5-23. 
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11. V. M. Pasichna, Nucleation and competition of compounds in strongly 

inhomogeneous open systems – new developments/M. Pasichna, A. M. Gusak 

Вісник Черкаського університету серія фіз.-мат. науки, 2019, с.9-30. 

12. Н. В. Сторожук, Елементарна модель прямого з’єднання 

матеріалів при низькій температурі/ Н. В. Сторожук, А. М. Гусак – Вісник 

Черкаського університету серія фіз.-мат. науки, 2019, с.51-59. 

Зустрічі: 

Malyi O. Мета зустрічі – Special course, «Physics and chemistry of 

Nanomaterials»-9 lectures. Країна – Oslo, Norway, University of Oslo (3-17 

травня 2019). Результати – Курс лекцій для студентів ННІ ІНФОТЕХ.  

Sopiha K. Мета зустрічі – Special course, «Physics and chemistry of 

Nanomaterials»-9 lectures. Країна – Upsala, Sweden University of Upsala (3-17 

травня 2019). Результати – Курс лекцій для студентів ННІ ІНФОТЕХ. 

Janos Toman. Мета зустрічі – Науковий візит, Міжнародний проект FP7 

EXMONAN. Країна – Угорщина, Дебрецен, Університет Дебрецена. 

Результати – Спільна науково-дослідна робота. 

Bence Gajdich. Мета зустрічі – Науковий візит, Міжнародний проект 

FP7 EXMONAN. Країна – Угорщина, Дебрецен, Університет Дебрецена. 

Результати – Спільна науково-дослідна робота. 

Організаційно-консультаційні зв’язки: 

Інститут металофізики ім. Курдюмова, Інститут прикладної 

математики і механіки. 

Співпраця: 

Інститут металофізики ім. Курдюмова, Інститут прикладної 

математики і механіки. Університет Дебрецена, Університет м. Флоренція, 

Університет |La Sapienza,  Рим. 

Участь у проектах: 

– держбюджетна тема «Мультимасштабне моделювання конкурентної 

нуклеації, росту і коалесценції фаз в ізотермічних реакціях та СВС-реакціях» 

(№ 0118U003861) 
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– держбюджетна тема «Сингулярні розв`язки рівнянь математичної 

фізики в анізотропних і неоднорідних середовищах, моделювання процесів 

дифузії та абсорбції» (0119U100421)  

Проведення наукових досліджень за кордоном  

Гусак А.М.: 

– Угорщина, Університет Дебрецена ( 5.03-20.03 2019 рр.).   Науковий 

візит на кафедру фізики твердого тіла УД. Метою було розвиток наукового 

співробітництва з науковою групою Золтана Ерделі. Було отримано такі 

результати: Розроблено алгоритм комп’ютерного експерименту для вивчення 

нуклеації ОЦК-фази В2 та ГЦК-фази А3В у різкому градієнті концентрації. 

Аналіз залежності часу фазоутворення від середнього градієнту 

концентрації". Проведено аналіз фазової конкуренції та правила Оствальда у 

системі Al-Zn. 

– Тайвань, Синьчжу, National Chiao Tung University. Науковий візит на 

кафедру матеріалознавства, National Chiao Tung University (14-29.10.2019). 

Метою було розвиток наукового співробітництва з групою проф. Чі Чена та 

К.Н.Ту. Отримані результати: Створені моделі з’єднання між зразками 

нанодвійникової міді та аномального росту зерен у нанодвійниковій міді. 

Отримані результати апробовані на виступах на міжнародних 

конференціях та наукових семінарах. 

Практична цінність одержаних результатів: 

Квазілінійні рівняння структури дифузії-сильної нелінійної абсорбції, 

анізотропні еліптичні і параболічні рівняння, які розглядаються, мають 

застосування в моделюванні нелінійних фізичних процесів. До таких 

процесів можна віднести процеси з нерегулярними та сингулярними даними, 

а також ті, що відбуваються у сильно неоднорідних середовищах, наприклад, 

анізотропія, дифузія (в тому числі і багатофазна), що може бути  використано 

в металофізиці (при дослідженні процесів дифузії сплавів різних матеріалів). 

Крім того, розроблені авторами нові моделі реакційної дифузії можуть бути 

застосовані для дослідження пороутворення в процесі реакційної дифузії, а 
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саме кінетики росту/зникнення мікропор та їх руху в дифузійній зоні. 

Корисними можуть  бути також результати про можливості пороутворення 

при дії постійного електричного струму в системі. Необхідність застосувань 

моделей реакційної дифузії викликана проблемами пов’язаними з розвитком 

сучасних технологій: руйнуванням електричних контактів у мікроелектроніці 

та інтенсивним дослідженням різноманітних наносистем, для яких 

характерним є наявність великої кривизни поверхні, яка створює значні 

напруги і призводить до виникнення градієнту концентрації вакансій, які 

суттєво впливають на кінетику реакційної дифузії і фазовий склад дифузійної 

зони . 

Метод SKMF моделювання дифузійних процесів на нанорівні  є 

альтернативою визнаного на сьогодні методу Монте-Карло, який потребує 

значного резерву машинного часу і значних обчислювальних потужностей. 

Цінність впровадження цього методу полягає у можливості отримувати 

статистичні дані кінетики процесу за результатами невеликої кількості 

комп’ютерних експериментів. 

Усі отримані результати впроваджено в навчальний процес кафедри 

фізики ЧНУ імені Богдана Хмельницького, а також в науково-дослідницький 

процес Інституту прикладної математики і механіки НАНУ.  

Наукова лабораторія інструментальної оротерапії  

(керівник: Т. О. Мельник) 

Наукова лабораторія Інструментальної оротерапії працює відповідно до 

загально кафедральної теми досліджень. 

Конкретний напрям досліджень стосується з’ясування впливу 

штучного гірського повітря на функціональний стан ряду систем організму 

людини. 

Серед поставлених завдань досліджень пріоритетними є такі: 

1. Визначення впливу сеансів переривчастої нормобаричної гіпоксії на 

функціональний стан дихальної, серцево-судинної систем і деяких 

показників системи крові у досліджуваних студентів.  
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2. Аналіз індивідуально-типологічних особливостей реактивності 

отриманих показників фізіологічних систем організму на вплив 

переривчастої нормо баричної гіпоксії. 

Реалізація завдань здійснюється з використанням індивідуального 

аеротерапевтичного приладу штучного гірського клімату «Борей – 2», 

розробленого Медико-інженерним центром «НОРТ» НАН України. При 

виконанні поставлених завдань використовуються ряд загальноприйнятих 

методів дослідження функціональних систем організму. 

У результаті проведених досліджень встановлено: 

1. Зростання показників життєвої ємності легень, затримки дихання та 

зменшення частоти дихання. 

2. Стабілізація деяких показників серцево-судинної системи. 

3. Збільшення загальної кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну в 

крові. 

4. Зниження загального рівня лейкоцитів. 

Результати досліджень були представлені в курсових та дипломних 

роботах студентів ННІ природничих та аграрних наук, а також в ряді 

публікацій: 

1. Мельник О. С. До методики використання інструментальної 

оротерапії // Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у 

дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / збірник матеріалів ХХІ 

Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених – Черкаси, 2019р., 

с.167-168. 

2. Порохніна О. В. Вплив інструментальної оротерапії на окремі 

фізіологічні системи людини / О. В. Порохніна, Ю. В. Соколенко //Актуальні 

проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених 

«Родзинка – 2019»/ збірник матеріалів ХХІ Всеукраїнської наукової 

конференції молодих вчених – Черкаси, 2019р.- С.171-172. 
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Бізнес-інноваційний центр 

Основними завданнями центру є: реалізація на регіональному рівні 

державної інформполітики у сфері науково-технічної та інноваційної 

діяльності, підтримка інноваційної діяльності, навчально-методична 

діяльності, здійснення редакційно-видавничої діяльності. 

Працівниками відділу інтелектуальної власності, трансферу технологій 

та ІТ-забезпечення були надані консультації з питань охорони праці та 

авторського права, а саме: для підприємців та студентів з питань охорони 

прав на винаходи і корисні моделі; охорони прав на промислові зразки; 

охорони прав на знаки для товарів і послуг; патентування об’єктів 

промислової власності за кордоном; правових відносин між роботодавцем та 

авторами промислової власності. Налагоджуються ділові стосунки з 

регіональною радою підприємців у Черкаської області. Представник бізнес-

інноваційного центру Ященко В. Є. був учасником засідання ради 

підприємців 7 листопада 2019 року, в роботі якого взяв участь голова 

Черкаської облдержадміністрації Боднар Р. М. Планується зі сторони бізнес-

інноваційного центру пропонувати низку винаходів, пропозицій для 

вивчення та практичного використання підприємцями малого і середнього 

бізнесу області. Продовжуються консультації та практична допомога 

громадській організації «Всеукраїнське об’єднання «Нова економічна модель 

України»» та її активістам (Петренко М. І., Кондес В. А., Папуша М. І.).  

У проведенні роботи по реалізації пропозицій, ідей, викладених у цьому 

документі, працівниками відділу разом з активістами громадського 

об’єднання проведені зустрічі, засідання у низці територіальних громад, у 

Черкаській агенції регіонального розвитку, у відділах облдержадміністрації, 

облраді, направлені пропозиції про співпрацю. 

Проведена робота з авторами по реєстрації авторських прав та 

роз’яснення законодавства України про авторське право та суміжні права. З 

метою виконання інноваційної політики держави Центром розроблено ряд 

заходів та ведеться з винахідниками та раціоналізаторами регіону, а також 
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консультаційна діяльність із винахідниками, які працюють над розробками 

самостійно поза межами підприємств та навчальних закладів.  

Зокрема, надано допомогу винахідникам Карнович Д.А., Леус О.А., 

Кошкарьов В. Й. та іншим. 

З метою удосконалення роботи і підвищення авторитету та 

популяризації бізнес-інноваційного центру та Університету в цілому на базі 

відділу утворено та діє «Ідея-офіс: «Ідея Ваша – допомога наша», як 

майданчик для презентацій ідей, розробок, техніки і технологій, 

конкурентоспроможної продукції та послуг, наданні допомоги, консультацій 

винахідникам, раціоналізаторам, творчої молоді. 

Редакційно-видавничий відділ центру не надає безпосередньо послуг з 

редагування та видавничої діяльності, оскільки видавцем є Черкаський 

національний університет, а сам відділ фактично працює в режимі 

ксерокопіювання  

За період з 01.01.2019 по 01.12.2019 р. бізнес-інноваційним центром 

надано платних послуг на загальну суму 827449 гривень. З них: оренда 

приміщень на суму 444363 гривень;  переклад на суму 62400 гривень; 

редакційно-видавничим відділом надано платних послуг на суму 320868 

гривень. 

 

2.3 Комерціалізація результатів наукової діяльності науково-

педагогічних працівників університету 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня    

2018 р. від 22 серпня 2018 р. №652 «Деякі питання проведення державної 

атестації закладів вищої освіти в частині провадження наукової (науково-

технічної) діяльності» одним із критеріїв є «залучення коштів державного 

бюджету і коштів вітчизняних та іноземних замовників за науковими 

напрямами (динаміка обсягу фінансування наукових (науково-технічних) 

робіт із загального та спеціального фондів державного бюджету)» (п. 4). 
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Основною метою комерціалізації наукового доробку є створення умов 

для отримання конкурентоспроможних результатів інтелектуальної 

діяльності та підвищення їхньої економічної ефективності; визначення 

можливих шляхів комерціалізації результатів розробок і методичних 

підходів, критеріїв та показників, які застосовуються для оцінки їх 

ефективності; визначення наукової та економічної доцільності впровадження 

розробок; залучення в господарський обіг об’єктів права інтелектуальної 

власності та інших результатів науково-технічної діяльності.  

До напрямів наукової діяльності Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, результати якої можна 

оцінювати в контексті комерціалізації, відносимо: 

- виконання наукових проектів, які фінансуються ззовні (із 

Державного бюджету, на госпрозрахункових умовах, за рахунок ґратів тощо) 

і кошти, від виконання яких надходять на спеціальний рахунок Університету; 

- проведення наукових конференцій і семінарів, оргвнески за участь в 

яких надходять від учасників на спецрахунок Університету;  

- публікація статей у наукових періодичних виданнях Університету, 

оплата за які надходить від авторів на спецрахунок Університету; 

- спонсорські внески, що поступають на спецрахунок університету від 

здобувачів наукового ступеня, які захищають дисертації у спеціалізованих 

учених радах Університету; 

- надання платних послуг із перевірки на плагіат наукових праць; 

- платне навчання в аспірантурі та докторантурі; 

- проходження підвищення кваліфікації науковими, науково-

педагогічними працівниками з різних закладів вищої освіти України. 

Таблиця 2.3 

Види наукової діяльності Університету, що приносять кошти на 

рахунки Університету: 

 2015, 

тис. 

грн. 

2016, 

тис. 

грн. 

2017, 

тис. 

грн. 

2018, 

тис. 

грн. 

2019, 

тис. 

грн. 
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наукові дослідження та 

розробки, які фінансуються з 

загального фонду Державного 

бюджету 

655,50 1176,07 1782,30 2765,37 2883,63 

наукові розробки молодих 

учених 

0 157,00 596,57 1109,97 1535,17 

гранти 70,00 70,00 200,00 340,7 348,0 

проведення наукових 

конференцій і семінарів, 

публікації статей у наукових 

періодичних виданнях 

Університету, оплата за які 

надходить від авторів на спец. 

рахунок Університету 

84,06 106,70 40,61 24,7 30,0 

спонсорські внески, що 

поступають на спецрахунок 

Університету від здобувачів 

наукового ступеня, які 

захищають дисертації у 

спеціалізованих учених радах 

університету 

25,65 106,20 66,60 72,7 145,8 

за кандидатські іспити 69,93 25,40 46,89 86,8 87,1 

за програму «Антиплагіат» 3,50 8,00 24,00 23,8 18,8 

за стажування н.-п. працівників 

з інших ЗВО 

4,00 7,00 5,00 3,0 17,1 

за навчання в аспірантурі та 

докторантурі (контракт) 

20,75 39,50 174,92 287,2 317,3 

 933,3

9 

1695,87 2936,89 4714,24 5383,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Динаміка фінансових надходжень від різних видів наукової діяльності 
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2.4 Наукова діяльність бібліотеки ім.  Михайла Максимовича  

Науковий вектор діяльності університетської бібліотеки спрямовується 

на формування електронних ресурсів, популяризацію ідей відкритого 

доступу, побудову загальнодоступних архівів наукової інформації, 

підвищення вебометричного рейтингу університету, що впливає на якість 

надання бібліотекою інформаційних послуг відповідно до міжнародного 

стандарту ISO та передбачає впровадження інноваційних технологій в 

інформаційне забезпечення наукової діяльності університету. 

Науковою бібліотекою ім. М. Максимовича у 2019 році досягнуто 

помітних результатів в інтеграції наукової інформації на всіх видах носіїв: 

– інформаційному та науково-аналітичному забезпеченні потреб 

навчально-методичної й освітньої діяльності університету;  

– розбудові електронних ресурсів, баз даних, інституційного репозитарію  

та електронних версій наукової періодики; 

– організації доступу до зарубіжних баз даних наукової інформації; 

– розвитку системи цільового інформаційного забезпечення 

дослідницької та управлінської сфер. 

Онлайнові інформаційні ресурси починають користуватися попитом і 

входити до числа необхідних для підтримки і розвитку модернізаційних 

тенденцій. Результати аналізу запитів і вивчення потреб користувачів 

університетської книгозбірні говорять про те, що більш затребуваною стає 

фактографічна і повнотекстова, а не бібліографічна інформація. Крім того, 

нині, в наш нелегкий час, вкрай важливо не лише забезпечити доступ до 

інформації, але й зберегти (чи відновити) особливо цінні, рідкісні документи, 

інтегрувати їх у нове інформаційне середовище без жодних втрат. Тому 

сьогодні особливо актуальною стає проблема переведення текстів 

документів, зокрема і в повному обсязі, в електронну форму. 

Затребуваним видом спеціальних інформаційних ресурсів є 

інституційний депозитарій  – відкритий науковий архів, який через вільний 

доступ до нього збільшує індекс цитування наукових публікацій 
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співробітників університету. Інституційний репозитарій 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького налічує 1800 електронних публікацій монографій, 

навчально-методичних посібників, лекцій, програм науковців тощо. 

Онлайновий інформаційний комплекс баз даних наукової бібліотеки, 

доступний користувачам, складає 10 баз даних, кількість записів яких 

становить понад 303000 записів. Активно формується і фонд мережевих 

ресурсів, який налічує 16 тисяч електронних повнотекстових документів. 

Наповнюється база даних електронних ресурсів і цифровими копіями 

власних традиційних документів, цінної літератури та літератури 

підвищеного попиту. Оцифровано та введено до бази даних електронних 

ресурсів понад 200 документів загальною кількістю 42306 сторінок.   

У звітному році книгозбірня отримала від науковців університету та 

спонсорів 438 книг на суму 42006 грн. у традиційному паперовому варіанті 

та 316 електронних документів у вигляді електронних версій сучасних 

видань. Завдяки фандрайзингу та за спонсорські кошти приватних осіб було 

придбано 216 книг, загальною сумою 22601 грн. 

Загальна кількість сеансів звернення до ресурсів веб-сайту з моменту 

його створення становить (зокрема, разом із завантаженнями повних текстів) 

755 500 користувачів. Кількість звернень до інформаційних ресурсів, а саме 

до електронного каталогу, становить найбільшу кількість відвідувань за 

статистичними показниками (див. діаграму, позначення блакитного  

кольору). Сайт наукової бібліотеки налічує 33 пункти меню. 
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Scopus та Web of Science – найбільші пошукові системи, які об’єднують 

в собі реферативні бази даних з усього світу. На сьогоднішній день це 

найбільші і найавторитетніші платформи з аналізу рецензованої літератури: 

наукових видань, матеріалів конференцій і традиційних документів – книг. 

Загалом, в інформаційних просторах баз даних Scopus та Web of 

Science, опубліковано 913 статей науково-педагогічних працівників 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Завдяки 

публікації робіт та взаємодії наукової бібліотеки із професорсько-

викладацьким складом, зацікавленим у розширенні науково-освітнього 

інформаційного середовища, Черкаський національний університет 

ім. Б. Хмельницького зайняв 17 місце із 166 місць рейтингу університетів за 

показниками Scopus у 2019 році. 

Одним із важливих напрямів наукової діяльності бібліотеки є 

створення серії бібліографічних покажчиків, присвячених вченим 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, України. Такі 

видання засвідчують рівень університетської науки, репрезентують окремі 

наукові школи та напрями. У 2019 році наукова бібліотека підготувала до 

друку 4 біобібліографічні покажчики та 2 випуски інформаційного видання 

«Відгомін: імідж ЧНУ ім. Б. Хмельницького в інформаційному просторі». 

Електронні версії цих видань розміщені на веб-сайті бібліотеки.  

На замовлення науково-педагогічних працівників університету 

бібліотекою в поточному році було підготовлено методичні рекомендації 

«Класифікація та базові вимоги до створення наукових і навчальних видань», 

які користуються підвищеним попитом серед науковців і є для них 

настільною книгою під час підготовки до друку власних видань. 

У поточному році інформаційно-бібліографічним відділом було 

підготовлено та викладено на сайт бібліотеки вебліографічний покажчик, 

присвячений історії рідного міста «Історія міста Черкаси», готується до 

випуску «Анотований покажчик дисертацій, що захищені в Черкаському 
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національному університеті ім. Б. Хмельницького (2004-2018) : до 100-річчя з 

дня заснування ЧНУ ім. Б. Хмельницького». 

У 2019 році вийшло друком літературно-художнє видання «Пером 

публіциста», автором якого є директор наукової бібліотеки Голиш Г. М. 

Вибрані нариси, статті, інтерв’ю присвячені визначним постатям 

Черкаського краю та маловідомим сторінкам регіональної історії.   

Наукові статті у фахових виданнях України, рецензії, відгуки, 

редагування списків для науковців – це далеко не повний перелік робіт, які 

виконували бібліотекарі у звітному році. За авторством директора бібліотеки 

було опубліковано понад 30 статей у наукових часописах, збірниках і масовій 

періодиці. Упродовж поточного року наукова бібліотека в особі її директора 

брала активну участь у 5 наукових конференціях та семінарах з питань 

вивчення бібліотечної справи, книгознавства, охорони книжкових пам’яток  

та історичної спадщини українського народу. 

Оперативне масове інформування науково-педагогічних працівників 

університету відбувається шляхом складання списків нових надходжень 

літератури у вигляді інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця» 

(в електронному форматі) та тематичних списків літератури, які завжди 

доступні користувачам на сайті наукової бібліотеки та надсилаються 

електронною поштою на кафедри університету. 

Практичне впровадження результатів наукової діяльності бібліотеки 

університету відбувалось також шляхом організації тематичних виставок. 

Упродовж звітного періоду було організовано понад 200 тематичних 

виставок, на яких було експоновано понад 4000 примірників книг та 

періодичних видань, в тому числі і рідкісних. На веб-сайті наукової 

бібліотеки розгорнуті віртуальні виставки нових надходжень літератури та 

тематичні віртуальні виставки, приурочені до різних подій, свят. Проведено  

45 масових заходів, годин національно-патріотичного виховання, зустрічей із 

відомими людьми, відкритих переглядів літератури, конкурсів, квестів, 
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безпрограшних лотерей та книжкових аукціонів, благодійних акцій, 

тематичних вікторин тощо. 

Найбільшим за обсягом джерелом поповнення фонду бібліотеки є 

книги, передані в дарунок від юридичних та фізичних осіб. Активними 

учасниками цієї акції стали викладачі та студенти університету, які 

подарували у поточному році монографії, навчальні посібники та 

підручники, літературно-художні видання в кількості 1009 примірників на 

суму 100146 грн.  

Наукова бібліотека налагоджує тісні ділові контакти з представниками 

діаспори у Канаді (Ольга Стадниченко, Альбертський університет, 

м. Едмонтон, українознавчі студії) та Польщі (Аліція Новак, Яґеллонський 

університет, м. Краків, кафедра українознавства). У 2020 році заплановано 

розширення кола міжнародних зв’язків задля збільшення можливостей для 

книгообміну, поповнення фондів бібліотеки та обміну досвідом і підвищення 

кваліфікації працівників бібліотеки.  

Колектив наукової бібліотеки університету працює над подальшим 

упровадженням нових прогресивних бібліотечно-інформаційних технологій 

формування ресурсів на базі цифрових технологій, дистанційних 

інформаційних сервісів; розвитку електронної бібліотеки та пошукових 

систем, сучасних он-лайн-сервісів, що дозволять розширити можливості 

доступу до ресурсів і послуг бібліотеки для користувачів різних категорій та 

активної співпраці в мережі Інтернет.     
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3. У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Пріоритетним напрямом розвитку Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького є інтернаціоналізація освіти та 

пошук нових форм міжнародного співробітництва, що сприяє гармонізації 

української та європейської освіти. Упродовж кількох років Черкаський 

національний університет є активним учасником Східноєвропейської 

Мережі університетів, яка забезпечує широке співробітництво університетів 

Східної і Центральної Європи. Зокрема, участь ректора у Конгресі ініціатив 

Східної Європи. Лідер Східноєвропейської мережі університетів – 

Люблінський католицький університет. Також Черкаський національний 

університет є членом Мережі університетів країн Чорноморського регіону 

метою якої є співробітництво і взаємообмін в освітній, науковій, культурній 

сферах серед університетів та інших установ держав – членів Організації 

Чорноморського Економічного Співробітництва.  

Співпраця із закордонними інституціями ведеться за широким 

спектром проблем навчального, наукового, дослідницького та соціального 

напрямів, основними з яких є комплексна співпраця із закордонними 

університетами у межах чинних двосторонніх угод (72 угоди). У 2019 році 

укладено міжнародні угоди про співробітництво з Університетом Вальядолід 

(Іспанія), Університетом Матея Бела м. Банська Бистриця (Словаччина), 

Університетом імені Мардіна Артуклу (Туреччина), меморандум з 

Університетом Томпсон Ріверс (Канада), Політехнічним університетом 

Верхньої Франції, Валансьєн (Франція), Політехнічним університетом в 

Ченстохові (Польща). 

Науковці Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького є активними учасниками різноманітних міжнародних 

програм.  
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Участь у міжнародних грантових проєктах 

Європейський грант 7 рамкової програми EXMONAN розроблення та 

застосування нового методу моделювання дифузійно контрольованих 

фазових перетворень (професори А. М. Гусак, Т. В. Запорожець, 

Я. Д. Король, доценти М. О. Пасічний та Н. В. Сторожук). 

Грант DAAD для наукових досліджень Research Stays for University 

Academics and Scientists (57314019) в Університеті Штудгарта (Німеччина) 

(проф. А. М. Гусак). 

Грант на стажування в Університеті Валансьєна і Ено-Камбрезі 

(Франція), Лабораторія промислової та соціальної автоматики, механіки та 

комп’ютерних наук (LAMIH), відділ автоматизації та контролю 

(ст. в. С. В. Бабенко). 

Грант на навчання в докторантурі за напрямком: Європейські студії, 

Університету Кентербері (Нова Зеландія) (доц. О. В. Велівченко). 

Грант за програмою Еразмус+ KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти 

Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity 

and Professionalism (598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP) з 

Університетом Бат Спа (Велика Британія) (доц. Т. Г. Бондаренко, проф. В. М. 

Мойсієнко викл. С. В. Коваль, викл. О. А. Нестеренко).  

Грант на дослідницьке стажування в Університеті Квебеку, Монреаль, 

(Канада). Тема дослідження в галузі інформаційних технологій «Доступ до 

інформації та її розуміння». Грант надано за програмою дослідницьких 

стажувань від Мітакс Глобалінк. Адміністратором гранту є Університет 

Квебеку в Монреалі. Тривалість програми – 12 тижнів (травень-жовтень 2019 

року). Науковий керівник: Александро Ромеро-Торрес (І. В. Юстик). 

Грант за програмою академічної мобільності Еразмус+ (КА107: ІСМ) з 

Університетом Вальядолід (Іспанія) (999862809 Universidad De Valladolid, 

Spain) (доц. Н. П. Сливка). 

Грант за програмою Еразмус+ KA2: Розвиток потенціалу підготовки 

учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної 
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освіти та європейської інтеграції (Foreign Language Teacher Training Capacity 

Development as a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European 

Integration) 610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP спільно з 

Університетом Тарту (Естонія) (проф. С. А. Жаботинська, О. І. Вовк, 

доц. Л. В. Швидка, О. Ю. Радченко, В. А. Токарчук).  

Грант Fulbright Visiting Scholar Program від американського посольства 

на стажування фулбрайтівської стипендіатки Сігне Свансон у Черкаському 

національному університеті 2019-2020 н.р.  

Грантова програма для проведення Міжнародного тренінгу «EU Cross-

Border Cooperation Activities and Governance of its Eastern Neighbourhood» у 

Черкаському національному університеті від Академічної Асоціації сучасних 

європейських досліджень (UACES) та Університету Вікторії (Канада). 

(доц. Т. М. Кравченко). 

Грант програми академічних обмінів Fulbright Visiting Scholar Program 

на проведення досліджень у США (ст. викл. О. С. Афанасьєва). 

Програма «Відкритий світ» STEM-Освіта та альтернативне навчання. 

Програма обмінів законодавчої гілки влади США фінансується Конгресом 

США (к.фіз-мат.н. В. А. Дідук, С. В. Бабенко та к.х.н. В. А. Литвин). 

Українсько-польський проект «Інноваційний університет та лідерство. 

Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку 

університету»» (проф. Т. В. Запорожець). 

Академічна мобільність викладачів та студентів 

У 2019 р. науковці ЧНУ імені Богдана Хмельницького мали понад 120 

виїздів за кордон з метою науково-дослідної роботи, стажування, участі у 

конференціях, симпозіумах тощо.  

З 10 по 14 лютого 2019 р. ректор університету О. В. Черевко взяв 

участь у роботі науково-практичного семінару «Польська й українська наука 

в умовах реформування». Семінар проходив у Південно-Східному науковому 

інституті в Перемишлі (Польща). 
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29-31 травня 2019 р. ректор О. В. Черевко відвідав Університет Матея 

Бела у місті Банська Бистриця (Словаччина). Під час робочого візиту 

підписано угоду про співпрацю закладів вищої освіти, що передбачає 

навчання за програмою «подвійний диплом», організацію наукових 

конференцій, круглих столів, міжнародних програм обміну для студентів та 

викладачів, реалізацію науково-дослідницьких, культурних проектів. 

Передбачається також спільна участь у міжнародних дослідницьких проектах 

(Еразмус+, Горизонт). 

3-4 жовтня 2019 р. ректор О. В. Черевко та проректор з освітньо-

виховної та іміджевої діяльності Г. М. Гаврилюк брали участь в церемонії з 

початку навчального року 2019/2020 в Гуманітарно-Природничому 

Університеті ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща). 

Наукові дослідження у межах спільних проектів 

З 30.01.2019 до 06.02.2019 доц. Т. Г. Бондаренко, викл. С. В. Коваль, 

викл. О. А. Нестеренко відвідали наукову конференцію «Erasmus+» КА2 

напряму «Capaсity Building in Higher Education» «Журналістська освіта задля 

демократії в Україні», яка проходила впродовж кількох днів у британських 

містах Бат і Лондон. Конференція відбулася у межах грантової програми 

«Erasmus+», що спрямована на вдосконалення навчальних планів із 

підготовки журналістів. До проекту долучилися й фахівці іноземних ЗВО: 

Великобританії (Bath Spa University), Польщі (Adam Mickiewicz University), 

Ірландії (Institute of Art, Design and Technology), Швеції (Linnaeus University), 

а також професійних організацій із Великобританії (European Journalism 

Training Association, The Ethical Journalism Network), Австрії (World 

University Service), України (Міністерство освіти і науки України, 

«Громадське радіо», «Українська асоціація студентів»). 

20 березня 2019 р. археологи Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького долучилися до дослідження найдавнішого в 

історії людства храмового комплексу Гебелі-Тепе, що в Туреччині. До складу 

наукової експедиції від Черкаського національного університету ввійшли 
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професор, завідувач кафедри археології А. Г. Морозов і співробітники 

Центру археологічних досліджень ЧНУ — кандидати історичних наук 

Андрій Касян та Оксана Меміш. У рамках програми обміну Mevlana, яка 

сприяє обміну студентами та викладачами вищих навчальних закладів, які 

надають освіту в Туреччині та за кордоном, підписано протокол про 

співпрацю між Університетом імені Мардіна Артуклу та Черкаським 

національним університетом імені Богдана Хмельницького ректором 

Університету Мардін Артуклу проф. Ахмет Агиракса та від імені 

Черкаського національного університету проф. А. Г. Морозовим. Між 

університетами досягнута домовленість щодо підвищення їхньої академічної 

спроможності, обміну історичною та культурною спадщиною на 

глобальному рівні, обміну знаннями та досвідом між ЗВО. 

15.03-12.04.2019 доц. В. А. Литвин пройшла закордонне стажування в 

Близькосхідному університеті м. Нікосія, Кіпр, де проводила дослідження у 

межах грантового проекту «Молекулярний дизайн матеріалів для органічних 

світловипромінювальних діодів з альтернативними механізмами 

електролюмінісценції». 

05-21.03.2019 проф. А. М. Гусак та Т. В. Запорожець проводили 

наукові дослідження з розвитку наукового співробітництва з науковою 

групою Золтана Ерделі в Університеті Дебрицена (Угорщина). 

20-31.05.2019 доц. Н. М. Карауш-Кармазін працювала над науковим 

дослідженням в Королівській школі, Стокгольм (Швеція). 

14-30.06.2019 ст. викл. С. В. Бабенко провів наукові дослідження за 

проектом «Синтез керувань у системах керування на часовій шкалі» у 

лабораторії Політехнічного університету Верхньої Франції (Франція). 

10-14.06.2019 доц. Г. В. Луценко мала наукові консультації та обмін 

досвідом у сфері впровадження проектно орієнтованого і проблемно 

орієнтованого навчання у Каунаському університеті (Литва).  

14-29.10.2019 проф. А. М. Гусак проводив спільні дослідження в галузі 

матеріалів для мікроелектроніки в Університеті Сіньчжоу (Тайвань). 
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6-10.10.2019 доц. Т. Г. Бондаренко, викл. С. В. Коваль, 

викл. О. А. Нестеренко відвідали Університет Ліннея, Медіаінститут FOJO 

щодо тренінгових програм для журналістів, а також щодо зміни та 

вдосконалення бакалаврських і магістерських програм. Візит у межах 

Програми Еразмус+ KA2 Розвиток потенціалу вищої освіти «Journalism 

Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and 

Professionalism» у навчальній подорожі, м. Кальмар (Швеція). 

21-31.10.2019 проф. Б. П. Мінаєв проводив наукові консультації у 

Королівському технологічному інституті м. Стокгольм (Швеція). Наукові 

дослідження за держбюджетною темою «Архітектура інтерфейсу й 

електронні механізми формування екситонів та ексимерів в мультишарових 

органічних світлодіодах і транзисторах». 

У листопаді 2019 доц. Т. Г. Бондаренко, викл. С. В. Коваль, викл. О. А. 

Нестеренко відвідали Університет імені Адама Міцкевича у Познані 

(Польща). Візит відбувся у межах Програми Еразмус+ KA2 Розвиток 

потенціалу вищої освіти «Journalism Education for Democracy in Ukraine: 

Developing Standards, Integrity and Professionalism». 

Участь викладачів у конференціях, форумах і семінарах 

24-25 січня 2019 р. проф. Л. І. Ромащенко взяла участь у 

Міжнародному ХІІ форумі «Європа – Україна». Захід відбувся в Університеті 

Жешува (Польща). Упродовж двох днів роботи форуму учасники мали 

можливість подискутувати, обмінятися досвідом, накреслити подальшу 

стратегію в царині економічній, соціально-політичній, освітньо-культурній. 

03.02.2019 доц. О. М. Заїковська – участь у міжнародній науковій 

конференції «Actual Problems of Science and Education APSE – 2019», 

Товариство культурного та наукового прогресу в Центральній та Східній 

Європі, Будапешт (Угорщина). 

У лютому 2019 р. доц. Н. О. Андрусяк пройшла програму підготовки 

тренерів за підтримки Міністерства освіти і науки України, Центру 

досліджень вищої освіти (Чеська Республіка) та Благодійного Фонду 
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«Інститут розвитку освіти» у межах реалізації проектів «Формування мережі 

експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система акредитації 

як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті»). 

У березні проф. В. В. Слинько взяв участь у науковому семінарі 

«Застосування комутаторного числення до деяких задач теорії стійкості 

лінійних систем», університет «The Julius Maximilian University of Würzburg» 

(Німеччина). 

З 7 по 11 квітня доц. Т. І. Ромащенко брав участь у 5 Європейському 

Конгресі місцевого самоврядування, який відбувся у Фундації «Інституту 

Східних Студій» у Кракові (Польща). 

У травні 2019 р. доц. Л. В. Швидка брала участь у Міжнародній 

конференції «Language teaching tomorrow», яка відбулася у Фінляндії у двох 

ЗВО: Університеті прикладних наук у місті Ювескула (JAMK University of 

Applied Sciences) та Університеті прикладних наук у місті Тампере (TAMK 

University of Applied Sciences). 

17.05.2019 доц. В. О. Велівченко брав участь у науковому симпозіумі 

“International Leadership and Global Governance: Narratives and Perceptions. The 

EU and Russia” у Кентерберійському університеті, Крайстчерч (Нова 

Зеландія). 

19-21.06.2019 доц. Л. В. Корновенко, О. П. Барменкова, 

М. П. Василенко брали участь у Міжнародній конференції «Жінки в науці», 

Леон (Мексика). 

09.06.2019 доц. І. А Жирякова брала участь у Міжнародній конференції 

«Співпраця та інтеграція в промисловості, освіті, дослідженнях та 

прикладних галузях», яка відбулася в Наньчанському університеті (КНР). 

5-10.06.2019 р. проф. В. В. Масненко, Л. М. Лазурко – участь у 28 

інтердисциплінарному семінарі кафедри теорії, методології та історії 

історіографії Університету Адама Міцкевича в Познані (Польща). 

29.06-11.07.2019 доц. С. В. Цюра, О. М. Лисенко, Н. В. Мартовицька 

взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Формування 
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професійної компетентності сучасного фахівця в умовах євроінтеграції» у 

Варненському університеті менеджменту (Болгарія). Співголова 

організаційного комітету – проф. С. П. Архипова.  

06.06.2019 доц. В. О. Велівченко брав участь у Міжнародній науково-

практичній конференції «Образ ЄС у сучасному світі» в Кентерберійському 

університеті, Крайстчерч (Нова Зеландія). 

3-5.06.2019 року проф. Л. В. Кондрашова – участь у Міжнародній 

конференції «Образование и культура в глобальном обществе» у 

Природничо-гуманітарному університеті, Сельце (Польща). 

02-07.09.2019 проф. Л. В. Кондрашова, Є. О. Лодатко брали участь у 

Міжнародній конференції «Взаимодействие преподавателя и студента в 

условиях университетского образования: традиции и инновации» у 

Софійскому університеті ім. Св. Климента Охридського м. Кітен (Болгарія). 

25-28.08.2019 доц. В. О. Велівченко брав участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції «Молодіжна думка та можливості для 

публічної дипломатії ЄС: розповіді та уявлення молоді про відносини ЄС та 

ЄС в Україні та трьох країнах Балтії», Вільнюський університет, Литва. 

10-11.06.2019 доц. О. М. Радченко брала участь у Міжнародній 

конференції „Kriegstrennungen im Zweiten Weltkrieg – Familienzerstörung 

zwischen „Kollateralschaden“ und Biopolitik“, Університет Лейбніца Ганновер, 

Ганноверська медична школа, Гамбургський університет (Німеччина). 

16-18.09.2019 доц. О. М. Радченко брала участь у Міжнародній 

конференції «Nisko 1939: Erste Massendeportationen aus Wien» у Центрі 

документації австрійського опору м. Відень (Австрія). 

16-18.09.2019 І. М. Юстик – участь у Міжнародній конференції «SEFI 

Annual Conference 2019» у Будапештському університеті технологій та 

економіки (Угорщина). 

14-21.09.2019 доц. С. Р. Пасєка брала участь у Міжнародній 

конференції «Соціально-економічні детермінанти розвитку соціально-
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трудових відносин: досвід України та практика країн ЄС», Університет 

м. Калітея (Греція). 

19-24.09.2019 проф. Л. О. Кібальник брала участь у Міжнародній 

конференції «The 5th International CSRCOM Conference», Стокгольмський 

університет (Швеція). 

19-22.09.2019 доц. І. М. Сергієнко брала участь у Міжнародній 

психодраматичній конференції та участь у звітно-виборних зборах 

Генеральної асамблеї членів PAfE, Психодраматична асоціація у Європі, 

м. Краків (Польща). 

9-10.09.2019 перший проректор В. М. Мойсієнко брав участь у саміті 

регіональної та економічної дипломатії (Regional and Economic Diplomacy 

Summit (REDS), який пройшов у Варшаві. Головним організатором 

конференції стало Міністерство підприємництва та технологій Республіки 

Польща. 

У вересні 2019 р. проф. Т. В. Симоненко брала участь у круглому столі 

«Інноваційні методи викладання мов» у Аланійському державному 

університеті, Туреччина. 

26-29 вересня 2019 р. фахівець ННЦ зовнішніх та міжнародних зв’язків 

М. Я. Щербаков взяв участь у форумі «1989-2019 роки: подібності, 

відмінності, виклики. Польські інспірації», який відбувся в офісі Польсько-

Американської фундації «Свобода», Варшава, Польща.  

30.09-08.10.2019 проф. С. В. Корновенко проводив наукові 

дослідження та читав лекції у Білоруському державному університеті, 

м. Мінськ. 

11-20.10.2019 доц. К. М. Ромащенко взяла участь у науково-

практичному семінарі «Макрофінансова стабільність у країнах Центральної, 

Східної та Південно-східної Європи». Захід відбувся за підтримки 

Національного банку м. Відень (Австрія).  
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11-18.10.2019 проф. Т. В. Симоненко брала участь у Міжнародній 

конференції «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання», 

Сілезький державний університет, Катовіце (Польща). 

11-17.10.2019 проф. С. А. Жаботинська брала участь у Міжнародній 

конференції «The sixteenth conference of the Slavic Cognitive Linguistics 

Association – 2019», Гарвардський університет, Кембридж (США). 

23-25.10.2019 доц. О. М. Радченко брала участь у Міжнародній 

конференції, «Neugier, Nostalgie, Notwendigkeit? Kulturanthropologisch-

volkskundliche Perspektiven auf das östliche Europa als Destination», Інститут 

народознавства Академії наук Чеської Республіки у співпраці з Комісією з 

фольклору Наукової ради Йогана Готфріда Гердера та Музеєм Моравії, 

м. Брно (Чехія). 

23-30.07.2019 проф. Л. І. Ромащенко брала участь у міжнародній 

конференції ХХІІ Міжнародні літературно-освітні читання «Образ міста в 

літературі і мистецтві», виступила з доповіддю «Революційний Київ очима 

Костянтина Паустовського», Гданський університет (Польща). 

4-8 листопада 2019 р. доц. О. М. Радченко брала участь у Міжнародній 

конференції «The Holocaust and Europe: Research Trends, Pedagogical 

Approaches, and Political Challenges» в Університеті Людвіга Максиміліана, 

Мюнхен (Німеччина). 

08-11 грудня 2019 р. доц. С. М. Аврамченко, Т. В. Горобець брали 

участь у Міжнародній конференції «Remembering and Forgetting», яка 

відбулася у Центральній раді єврейського добробуту, Франкфурт 

(Німеччина). 

Стажування та підвищення кваліфікації 

У січні-лютому 2019 р. ст. викл. О. Б. Петрова пройшла стажування на 

он-лайн платформі Державного університету Арізони «SIT Graduate 

University, as part of the American English (AE) E-Teacher Program». 

З 01.11.2018 по 31.01.2019 доц. О. М. Радченко пройшла міжнародне 

наукове стажування в Університеті Віадріна (Німеччина). 
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З 02.12.2018 по 03.03.2019 доц. І. М. Сергієнко пройшла міжнародне 

наукове стажування у Академії імені Яна Гуса м. Прага (Чехія). 

21.03-21.06.2019 Н. М. Степанова отримала сертифікат про закордонне 

стажування «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher 

Education: European Experience and Global Trend», Софія (Болгарія). 

02.01-02.04 2019 проф. Л. О. Кібальник, доц. Г. Б. Данильчук, 

ст. викл. В. С. Денисенко отримали сертифікат про закордонне стажування 

«Modern University in the system of European education: methods teaching, 

scientific-pedagogical development, distance education and internationalization of 

the educational process» у Вищій школі соціально-економічній м. Пшеворськ 

(Польща). 

4.02-31.05.2019 ст. викл. О. А. Чорна отримала сертифікат про 

закордонне стажування Modern Teaching Methods in Humanities and Technical 

Sciences у Гуманітарному університеті Варшави (Польща). 

08-28.07.2019 доц. І. М. Литвин пройшла курс стажування та отримала 

свідоцтво про участь у кваліфікаційних семінарах (92 год.), Університет 

Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща). 

31.07-22.08.2019 доц. Л. В. Потапенко отримала сертифікат за участь у 

курсах польської мови та культури для викладачів іноземних університетів 

Сілезький університет, м. Чєшин (Польща). 

24.06-07.07.2019 І. О. Назаренко – участь у методичному курсі для 

вчителів польської мови із за кордону та отримала сертифікат, Педагогічний 

університет імені Комісії національної освіти в Кракові (Польща). 

09.01-09.04.2019 проф. Т. М. Десятов пройшов закордонне стажування 

та отримав сертифікат у Вищій школі соціально-економічній м. Пшеворськ 

(Польща). 

13.01-14.06.2019 доц С. М. Аврамченко отримала сертифікат про 

закордонне стажування в АМСНА (Німеччина). 



179 

 

15.01-15.04.2019 доц. О. Л. Орендарчук отримала сертифікат про 

закордонне стажування в Вищій школі соціально-економічній м. Пшеворськ 

(Польща). 

02.01-02.04.2019 С. І. Богуславська О. О. Кравченко отримали 

сертифікат про закордонне стажування «Modern University in the system of 

European education» у Вищій школі соціально-економічній м. Пшеворськ 

(Польща). 

20.03-23.06.2019 доц. Ю. Ю. Чистовська отримала сертифікат про 

закордонне стажування в Вищій школі лінгвістичній м. Ченстохова 

(Польща). 

11.03-11.06.2019 доц. О. М. Михальчук та проф. К. М. Гнезділова 

пройшли закордонне стажування «Education without Borders: Global Context» 

у Гуманітарно-природничому університеті м. Сельдце (Польща). 

15.03-09.07.2019 доц. О. М. Лисенко отримала сертифікат про 

закордонне стажування та мовний сертифікат В2 у Варненському 

університеті менеджменту (Болгарія). 

01.04-30.06.019 доц. О. О. Чередниченко отримала сертифікат про 

закордонне стажування «Modern teaching methods in economics on the EU 

educational market» у Вищій школі соціально-економічній м. Пшеворськ 

(Польща). 

Упродовж літнього семестру доц. Л. О. Сіпко пройшла закордонне 

стажування в Університеті економіки м. Бидгощ (Польща). 

01.04-30.04.2019 проф. Л. І. Ромащенко пройшла стажування в 

Гуманістично-природничому університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові 

(Польща). У межах стажування прочитала польськомовний курс лекцій 

«Українсько-польські літературні контакти». 

04-14.05.2019 про. Н. В. Зачосова брала участь у 8 Міжнарожному 

семінарі і отримала сертифікат про міжнародне стажування. 

У липні 2019 р. доц. Н. О. Попова брала участь у семінарі з підвищення 

кваліфікації «Кіберзлочинність в університетах Східної і Центральної 
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Європи», який відбувся у Ташкентському державному юридичному 

університеті (Узбекистан). 

22.04-30.08.2019 проф. С. Р. Пасєка пройшла міжнародне стажування 

«Internationalization of University activities: European experience» та отримала 

сертифікат в Університеті ISMA. Рига (Латвія). 

01-19.07.2019 доц. С. В. Цюра пройшла міжнародне наукове 

стажування «Higher education strategies for technological innovation in the 

global context of changing social demands» і отримала сертифікат у 

Варненському університеті менеджменту (Болгарія). 

03-13.07.2019 доц. В. А. Тесля пройшла міжнародне наукове 

стажування і отримала Гете сертифікат С1, м. Харків. 

15-27.07.2019 старший викладач С. А. Стройкова взяла участь у 

стажуванні для викладачів німецької мови «Sprache, Landeskunde, kulturelles 

Lernen» (м. Дюссельдорф, Німеччина).  

05.07.2019 проф. І.І. Бондар отримав міжнародний сертифікат В2 у 

Вищій школі лінгвістичний, м. Ченстохова (Польща). 

10-21.09.2019 доц. Н. О. Красношлик отримала міжнародний 

сертифікат про підвищення кваліфікації KTU Big Data School 2020 

Каунаського технологічного університету (Литва). 

19-26.10.2019 доц. В. В. Смалиус пройшов стажування з метою 

підвищення кваліфікації у біофармацевтичній компанії «Diaco», м. Тріест 

(Італія). 

09-20.10.2019 к.фіз-мат.н. В. А. Дідук, С. В. Бабенко та 

к.х.н. В. А. Литвин відвідали США за програмою «Відкритий світ» STEM-

Освіта та альтернативне навчання. Програма обмінів законодавчої гілки 

влади США фінансується Конгресом США. У межах програми було 

відвідано Вашингтон, де учасників ознайомили з особливостями роботи 

системи освіти в США та основами федералізму. В Бібліотеку Конгресу 

США було передано книгу про Черкаський національний університет 

ім. Б. Хмельницького. Другий етап програми передбачав ознайомлення з 
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американським досвідом в галузі СТЕМ-освіти та альтернативного навчання. 

У межах реалізації цього етапу учасники проживали в американських 

родинах у м. Хатчинсон (штат Канзас), де протягом тижня відвідали різні 

навчальні заклади та установи, а саме: Хатчинсон Ком’юніті Коледж, 

Академію кар’єри та технічної освіти Хатчинсона, Державний університет 

Вічіти, Депертамент освіти Канзасу, Ендовер іКедемі, Хатчинсон STEM 

Мегнет Скул, Громадську бібліотеку Хатчинсона, музей Космосфери. 

З 01.11.2019 викл І. В. Атамась проходить річне наукове стажування з 

метою дисертаційного дослідження в Університеті Юліуса-Максиміліана, 

Вюрцбург (Німеччина). 

У грудні 2019 р. доц Н. О. Попова брала участь у тренінгу з питань 

трансферу технологій для представників українських університетів в 

Університеті Джорджії (США). Організатори заходу – Директорат інновацій 

та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України разом з 

фундацією Україна-США. Учасники тренінгу вивчали особливості 

функціонування системи трансферу технологій в закладі вищої освіти на 

прикладі найкращих практик Університету Джорджії. 

Налагодження співробітництва 

У січні 2019 р. проректор із наукової, інноваційної та міжнародної 

діяльності, проф. С. В. Корновенко та доц. Л. В. Корновенко перебували в 

Університеті імені Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словаччина) за 

запрошенням доктора Міхала Шмігеля. Метою візиту стало налагодження 

відносин між Черкаським національними університетом і Університетом 

імені Матея Бела. 

10-20.09.2019 ст. викл. В. В. Веретельник зустрічався з польськими 

колегами з метою налагодження співпраці між університетами України і 

Польщі: академічна мобільність і стажування студентів, програми подвійного 

диплома у Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша 

(Польща). 
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Студентська мобільність 

Продовжено активну співпрацю між Черкаським національним 

університетом імені Богдана Хмельницького та Гуманітарно-природничим 

університетом імені Яна Длугоша м. Ченстохова (Польща). Семестрове 

навчання наших студентів у польському виші проводиться за різними 

напрямами та спеціальностями. Упродовж 2018-2019 н.р. року 43 студенти 

мали можливість навчатися у цьому навчальному закладі. У семестровій 

програмі студентської академічної мобільності беруть участь студенти ННІ 

іноземних мов, ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, ННІ 

історії та філософії, ННІ природничих наук, ННІ інформаційних та освітніх 

технологій. Із жовтня 2019 по січень 2020 р. ще 31 студент навчається в 

Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша.  

У 2019 р. п’ять студентів навчаються за програмою Подвійного 

диплома у Вищій школі лінгвістичній, м. Ченстохова (Польща). 

26 лютого 2019 р. у ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 

мистецтва відбулася скайп-конференція «Соціальна політика впродовж 

життя: Українські перспективи». Захід відбувся у межах українсько-

канадської співпраці з університетом Томпсон Ріверс (м. Камлупс, Канада). 

На конференції студенти спеціальностей «Соціальна робота» і «Право» 

звітували про результати роботи над міні-грантами, які виконували під 

спільним керівництвом професора канадського університету Олександра 

Кондрашова і професорів Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького – проф. С. П. Архипової, доц. О. Г. Коломієць і 

доц. О. С. Парамонової. Проекти були зосереджені на окремих аспектах 

соціальної політики в Україні. Зокрема, Дарія Кравченко презентувала 

проект «Соціальне забезпечення різних вікових категорій населення 

впродовж життя: основні програми і перспективи їх реалізації». Валерія 

Кошель розповіла про соціальну політику в Україні щодо підтримки 

емоційного, духовного та фізичного здоров’я людини. Роботу про 

кримінальне правосуддя у роботі з різними категоріями населення 
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представила Інна Литвин. Проект «Ґендерна політика у соціальній роботі з 

різними віковими категоріями населення» презентувала Дарина Танцюра. 

Анастасія Щербата розповіла про особливості соціальної політики щодо 

сільського населення. 

З 23 по 28 січня 2019 р. працювала ІІ Зимова школа Українського 

асоціації дослідників освіти (УАДО) «Європейські індикатори якості освітніх 

досліджень», м. Умань. Захід проводився в рамках проекту УАДО 

«Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення 

можливостей освітян в Україні», що співфінансується Програмою ЄС 

Erasmus+. Учасницею від ЧНУ стала аспірантка кафедри математики та 

методики навчання математики Тінькова Дар’я. 

У січні 2019 р. Артем Новіков, студент спеціальності «Реклама та PR у 

медіагалузі», відвідав Іспанію в межах молодіжного обміну. Долучитися до 

практики молодіжних обмінів Erasmus+ КА1 напряму «Mobility – young 

people» «Mixed up». Метою поїздки став молодіжний обмін, що об’єднав 

людей, не байдужих до проблем дискримінації за різними ознаками. Під час 

проекту учасники об’єднувалися у міні-групи, що мали моделювати різні 

ситуації із життя соціуму. До проекту долучилися ГО та молодь з Іспанії, 

Італії, Словенії, Естонії та України.  

15-18.07.2019 Артем Новіков – участь у журналістській конференції 

«Future News Worldwide 19», у тематичних воркшопах зі встановлення 

зв’язків зі світовими медіа (BBC, Reuters, Sunday Times). Програма 

партнерства між Британською радою та провідними світовими медіа 

організаціями. Захід відбувся у British Council, Лондон (Велика Британія). 

Студентка ННІ природничих і аграрних наук Соколенко Юліана 

отримала сертифікат Youthpass за участь у тренінгу з діяльності 

транснаціонального співробітництва «Розширення можливостей 

молодіжного підприємництва у сільській місцевості», що фінансується 

програмою Erasmus + Молодь у дії. Тренінг відбувся 08-16.07.2019 в 

м. Одеса.  
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23 студенти перемогли у конкурсі на літні курси від польського 

Національного агентства академічних обмінів (NAWA) для іноземних 

студентів та викладачів польської мови. Упродовж 4 тижнів учасники курсів 

інтенсивно вивчали польську мову в університетах Польщі, а також 

відвідували польські міста, спілкувалися з іноземними студентами.  

3 травня по серпень 2019 р. студентка ФОТІУС Вікторія Швець 

долучилася до роботи над проектом з розробки мотивувальних ігор для дітей, 

що спонукають їх вести здоровий спосіб життя за програмою Mitacs 

Globalink Research Іntreship (Канада). 

Восени 2019 р. студентка 3 курсу ННІ міжнародних відносин, історії та 

філософії Ангеліна Верещака взяла участь у 10-денному проекті «Eco-

connected, inspired for changes» програми Erasmus+ Youth Exchange в Італії. 

Проект об’єднав молодих людей з України, Італії і Сербії. Учасники 

обговорювали екологічні проблеми та шукали шляхи їх вирішення, вивчали 

культуру, традиції та історію країн завдяки їхнім представникам-резидентам. 

01.09.2019 – 01.06.2021 студент ННІ інформаційних та освітніх 

технологій Бівзюк В.М. навчається за магістерською програмою імені 

Фулбрайта в Університеті Іллінойса (США). 

Із 7 по 10 листопада студентка ННІ природничих та аграрних наук 

Юліана Соколенко брала участь в освітній програмі Active Youth Trip 

(Berlin). Під час візиту учасники з України мали можливість ознайомитися з 

культурою Німеччини та системою освіти ЄС; відвідали Університет 

Гумбольдта та поспілкувались зі студентами, котрі навчалися в цьому закладі 

за програмою обміну Erasmus+. 

Академічна мобільність іноземних делегацій 

Черкаський національний університет є привабливим для іноземних 

науковців, які відвідують його для наукової та викладацької діяльності, у 

складі делегацій ЗВО-партнерів, чи як представники посольств, консульств, 

освітньо-наукових та громадських організацій.  
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У ННІ іноземних мов упродовж двох місяців 2019 р. (квітень – травень) 

проф. Л. Легенхаузен (м. Мюнстер, Німеччина) навчав студентів методики 

викладання іноземних мов та лінгвістики (12 рік поспіль). Польську мову на 

спеціальності «Переклад» з вересня 2019 р. викладає кандидат гуманітарних 

наук Пьотр Пизель (Варшава, Польща).  

9 жовтня університет відвідала делегація Фундації «Воля і Демократія» 

(Польща) в межах проекту Координація та підтримка вищої полоністичної 

освіти в Україні. Реалізується проект Фондом «Воля і демократія» та 

фінансується Сенатом Республіки Польща як частина піклування про 

польську діаспору та поляків за кордоном. Координатори проекту Єжи та 

Марта Ковальскі, провели методичний семінар для студентів та викладачів 

кафедри теорії і практики перекладу. 

У лютому, червні, жовтні 2019 року доктор Кеп Хенслі, з Коледжу 

Рокмонд, Колорадо (США), провів науково-методичнийсемінар «ESL: 

Reading for Specific Purposes» для викладачів ННІ іноземних мов.  

Упродовж 2018-2019 н.р. волонтер Корпусу Миру Фебінсон Фріш 

(США) навчає студентів ННІ іноземних мов. 

Упродовж навчального року волонтер Корпусу Миру Джонсон Дюжон 

(США) навчає студентів ННІ іноземних мов (кафедра практики англійської 

мови). 

У листопаді проф. Джеміль Тундж з турецького університету м. Ван 

провів лекції про специфіку навчання в Туреччині, про освітній процес у 

країні та особливості грантових систем студентам ННІ інформаційних та 

освітніх технологій. 

У липні 2019 р. канадський науковець Олександр Кондрашов відвідав 

університет для підписання Меморандуму та обговорення напрямів 

співробітництва між університетами. Зокрема, передбачається науково-

дослідна робота, участь у спільних проектах і програмах, можливість 

академічного обміну студентів та викладачів, проходження практики, 

навчання студентів за програмою подвійного диплома. 
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Упродовж навчального року волонтер Корпусу Миру США в Україні 

Джоел Віскін викладає різні професійні дисципліни студентам ННІ 

іноземних мов, а для викладачів проводить семінари з підвищення фахового 

рівня.  

З вересня 2019 р. і впродовж навчального року в Черкаському 

національному університеті імені Богдана Хмельницького проводить 

дослідницьку та асистентську роботу американська стипендіатка Програми 

імені Фулбрайта Сігне Свансен.  

У вересні 2019 р. делегація з міста Ньютон (США, штат Айова) 

побувала в Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького. Щоб зустрітися з керівництвом та ознайомитися з 

навчальним процесом, до університету завітали Джейн Ен Коттон — голова 

Організації міст-побратимів міста Ньютон, її заступник Джон МакНіер, а 

також представник рекламної компанії «МАКСИМ» Джош МакНіер і 

архітектор міста Ньютон Брайен Дункелберг. 

18-24.09.2019 професор Вищої королівської технічної школи (Швеція) 

Ханс Огрен провів лекцію «Мультифункціональне модулювання» для 

студентів ННІ природничих та аграрних наук. 

21 жовтня 2019 р. з офіційним візитом університет відвідала делегація 

Злінського краю Чеської республіки та представників МГО «Міжнародна 

демократична місія народної дипломатії»: Петер Газдік – депутат 

Парламенту Чехії, Голова партії мерів; Йозеф Зіха – заступник гетьмана 

Злінського Краю, заступник Крайової Ради депутатів; Мілан Філіп – 

директор Департаменту освіти Злінського краю; Кирничний Вадим – 

співвласник корпорації V.P. Partner ; Космина Володимир Михайлович – 

голова представництва МГО «Міжнародна демократична місія народної 

дипломатії». У ході зустрічі були обговорені питання співпраці з 

університетами Чехії. 
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У жовтні 2019 р. відомий публіцист, письменник, громадський діяч 

Левко Костянтинович Хмельковський, штат Нью Джерсі (США), провів 

лекцію для студентів ННІ міжнародних відносин, історії та філософії. 

Відкриті лекції Чарльза Уайта, професора християнської думки та 

історії Університету Спрінг Арбор (Spring Arbor University) у Мічигані, 

США, відбулися в листопаді 2019 р. 

У листопаді 2019 р. Наталія Чабан, доцент національного центру 

європейських студій університету Кентебері, м. Крайстчерч (Нова Зеландія), 

провела лекцію на тему «Політичні комунікації, політичний дискурс у 

діяльності дипломатичних установ» для студентів ННІ історії та філософії. 

Про коучинг та його місце в освіті викладачі та студенти Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького дізнавалися під 

час скайп-тренінгу 22 жовтня. Модератором зустрічі став Томаш Кук, коуч 

міжнародної категорії, проректор з міжнародних відносин Вищої 

лінгвістичної школи міста Ченстохова (Польша). 

У жовтні 2018 р. в ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 

мистецтва відбувся триденний Міжнародний семінар-тренінг для студентів і 

викладачів «Виховання характеру особистості дитини». Спікером семінару-

тренінгу був представник міжнародної організації з Америки, координатор 

міжнародних проектів Чарльз Ландрет. Під час семінару він поділився 

власним досвідом роботи з дітьми. Також Чарльз Ландрет розповів про 

результати дослідження поведінки дітей різного віку, які були проведені 

Ліндою Елбрук Ландрет, директором приватного закладу дошкільної освіти, 

яка працює за методикою М. Монтесорі в місті Даласі (штат Техас, США). 

Після завершення навчання учасники отримали сертифікати міжнародного 

зразка про проходження 10-годинного семінару-тренінгу «Виховання 

характеру особистості дитини». 

З 29 січня по 01 лютого в готелі «Україна» м. Черкаси відбувся 

організований кафедрою фізики Черкаського національного університету 

міжнародний науковий семінар EXMONAN (Експериментальне дослідження 
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та моделювання нанорозмірних твердофазних реакцій матеріалів із високим 

технологічним значенням). Цей семінар був заключним етапом міжнародного 

проекту. Доповідали науковці з Кракова, Цюріха, Руана, Дебрецена, Черкас – 

Ларс Йоргенс, Йоланта Янчак-Руш, Клаудіа Кансільєрі, Рафал Козубський, 

Хелена Запольська, Золтан Ерделі, Янош Томан, Бенце Гайдич, Андрій 

Гусак, Микола Пасічний, Ярослав Король. 

У березні 2019 р. в ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 

мистецтва відбувся триденний Міжнародний семінар-тренінг «Виховання 

характеру у дітей. Конфліктологія». Спікерами семінару-тренінгу стали з 

Техасу — Бред і Тенья Белл. Нині пан Бред займає посаду Регіонального 

директора і відповідає за функціонування чотирьох шкільних кампусів, а 

також за зростання кількості шкіл у західному Техасі. Пані Тенья має ступінь 

бакалавра в галузі дошкільної та шкільної освіти, ступінь магістра в галузі 

адміністративної роботи школи. Вона є дипломованим директором дитсадків 

та шкіл, дипломованим суперінтендантом дитсадків та загальноосвітніх шкіл, 

викладачем читання та англійської мови як іноземної. 

У квітні 2019 року у Черкаському національному університеті 

відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Революційні 

потрясіння початку ХХ століття в Європі: геополітичний, соціокультурний і 

антропологічний виміри», з доповідями виступили іноземні науковці: про 

Чехословаччину в період національної та соціальної революції (1918-1919), і, 

зокрема, про суспільно-політичний аспект Словаччини розповів науковець з 

Університету Матея Бела (Словаччина) Міхал Шмігель; В’ячеслав 

Меньковський, доктор історичних наук, професор Білоруського державного 

університету підготував доповідь про революцію 1917 року в історичній 

політиці Республіки Білорусь. 

11-12 квітня 2019 р. ННІ інформаційних та освітніх технологій 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

приймав учасників VIII Міжнародної науково-методичної конференції 

«Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019). Почесним зарубіжним 
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гостем конференції ПМО стала декан факультету математики та 

природничих наук Каунаського технологічного університету (Литва), доктор 

Броне Наркевичиєне. Вона представила доповідь, присвячену питанням 

організації математичної підготовки обдарованих школярів і студентів. 

18-19 квітня відбулася ХХІ щорічна Всеукраїнська конференція 

молодих учених Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у 

дослідженнях молодих учених («Родзинка»). Цьогоріч традиційна наукова 

подія об’єднала студентів, аспірантів, викладачів з України, Узбекистану, 

Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Туркменістану, Китайської 

Народної Республіки, Туреччини, Італії. 

17 квітня 2019 р. відбувся круглий стіл присвячений 70-річчю НАТО 

(доповідачі проф. В. М. Мойсієнко та О. І. Овчаренко). 

У 2019 р. четверо випускників ЧНУ – Олександр Малий (дипломник 

А. М. Гусака, закінчив аспірантуру та отримав ступінь PhD в технологічному 

університеті Сингапуру, зараз працює в університеті Осло), Костянтин 

Сопіга (дипломник А. М. Гусака, PhD в Сінгапурі, зараз працює в 

університеті Упсали в Швеції), Влад Турло (дипломник А. О. Ковальчука, 

отримав PhD в університеті Бургундії у Франції, зараз працює в 

Каліфорнійському універстеті в Ірвайні), Ігор Радченко (дипломник 

А. М. Гусака, PhD у Сінгапурі, зараз працює в одному з університетів Китаю) 

скоординувалися через Інтернет і подарували кафедрі фізики 6 системних 

блоків комп’ютерів. Техніку, на радість викладачам та студентам, вже 

встановлено в Лабораторії математичної фізики. До речі, це перша в 

Черкасах спільна лабораторія університету та Національної Академії наук 

України. 

22-24 травня 2019 р. відбулася Восьма Міжнародна науково-практична 

конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної 

економіки» за участю іноземних науковців: Здзіслава Кульчика (Польща), 

Ольги Прокопенко (Польща), Теофіла Тірто (Італія), Діна Лінока (Польща), 
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Марека Вочозка (Чехія), Дениса Трчека (Словенія), Вікторії Стойки 

(Польща). 

У травні 2019 р. відбувся науковий лекторій за участю іноземних 

науковців Олександра Малого (Університет Осло, Норвегія) і Костянтина 

Сопіги (Упсальський університет, Швеція). 

У липні 2019 р. понад 200 знаних психологів із усього світу приїхали 

до Черкаського національного університету для участі у 43-й Європейській 

конференції з транзакційного аналізу. Захід такого масштабу відбувся 

вперше в Україні. Вітчизняні й іноземні психологи складали іспити на 

отримання європейської сертифікації. 

У жовтні 2019 р. відбувся ІІ Черкаський історіографічний симпозіум 

«Історіографія як інтелектуальний простір міжнародного діалогу: випадок 

Центрально-Східної Європи», що отримав статус Всеукраїнської наукової 

конференції з міжнародною участю. У симпозіумі взяли участь польські 

колеги – професор, завідувач кафедри методології історії та історії 

історіографії Університету ім. Адама Міцкевича у Познані Войцех Вжосек та 

його учень і послідовник, професор кафедри методології історії та історії 

історіографії цього ж університету Віктор Вернер. 

25.10.2019 відбулися лекції на тему «Аутизм», «Інклюзія», які прочитав 

Білл Петерс представник некомерційної організації «Washington Autism 

Alliance & Advocacy», Річленд (США). 

22 листопада кафедрою фонетики і граматики англійської мови ННІ 

іноземних мов організовано і проведено міжнародний семінар «EUCross-

BorderCooperationActivitiesandGovernanceofitsEasternNeighbourhood» 

(«Східне сусідство. Діяльність ЄС у транскордонному співробітництві»), 

присвячений питанням соціальних, законодавчих, освітніх та культурних 

змін, що неминуче виникають у процесі взаємодії між Європейським Союзом 

та його східними сусідами. Канадські партнери ЧНУ, представники 

університету Вікторії доктор Ємануель Брун-Джейлі та Тетяна Шабан, 

https://www.facebook.com/pages/Washington-Autism-Alliance-Advocacy/567610579942834
https://www.facebook.com/pages/Washington-Autism-Alliance-Advocacy/567610579942834
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виступили з пленарною промовою «Прикордонні практики у Європейському 

союзі. Перспективи з досвіду Євросоюзу». 

Виставкова діяльність університету 

14 березня 2019 р. ЧНУ імені Богдана Хмельницького брав участь у 

Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2019, де здобув гран-

прі 2019 року в номінації «Лідер наукової та науково-технічної діяльності». 

Крім цього, заклад вищої освіти нагороджено золотою медаллю в номінації 

«Формування інформаційно-цифрової компетентності як важливої складової 

розвитку інноваційної особистості». Також університет отримав сертифікат 

за якість наукових публікацій. 

9-11 квітня 2019 р. ЧНУ брав участь у щорічній обласній виставці  

«Інноваційний пошук освітян Черкащини», яка відбулася в Черкаському 

обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників 

Черкаської обласної  ради. За наполегливу організаторську діяльність з 

інноваційного розвитку освіти Черкащини та популяризацію інноваційної 

діяльності на міжнародному та всеукраїнському рівнях колектив 

університету нагороджено дипломом та відзнакою «Імідж освіти 

Черкащини»  

20-23 березня 2019 року в Національному університеті Києво-

Могилянська Академія відбувся «Creative Thinking & Problem Solving 

Campus», до участі в якому долучилися доцент кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій Г. В. Луценко, молодший науковий 

співробітник за НР молодих учених Ірина Юстик та аспірантка кафедри 

математики та МНМ Дар’я Тінькова. Організатором Кампусу є спільнота для 

навчання і викладання «Вище», а активну підтримку в його проведенні 

надали Британська Рада в Україні, Міністерство освіти і науки України, 

видавництво Pearson та Dinternal-Education, Національний університет 

«Києво-Могилянська Академія». Кампус з критичного мислення та 

вирішення проблем є частиною комплексної програми “Розвиток 
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компетентнісного підходу в навчанні та викладанні”, реалізацію якої було 

розпочато у 2018 році. 

6 червня 2019 р. ректор О. В. Черевко брав участь у ХХХІ Міжнародній 

агропромислові виставці «Агро-2019», яка проходила у Національному 

комплексі «Експоцентр України» в Києві. 

3-4 жовтня 2019 р. у Києві відбувся Форум Мереж ЄС та Єврошколи. 

Учасником форуму став фахівець ННЦЗМЗ М. Я. Щербаков. У заході взяли 

участь понад 300 учасників з усієї України. Під час Форуму гості брали 

участь у дискусійних панелях «Україна – ЄС в епоху змін» та 

«Євроінтеграція через призму професійної діяльності». Учасники зустрілися 

з послом ЄС паном Матті Маасікасом, міністеркою освіти і науки України 

Анною Новосад та заступником міністра культури, молоді та спорту України 

Олександром Яремою, і мали можливість поставити запитання спікерам 

Форуму. 

22-24 жовтня 2019 р. у Києві відбулась Одинадцята міжнародна 

виставка «Інноватика в сучасній освіті» та Десята міжнародна виставка 

освіти за кордоном «World Edu». Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького отримав «золоту медаль» і диплом у номінації 

«Інновації у формуванні й розвитку педагогічної майстерності в умовах 

вимог Нової української школи». 

Наприкінці жовтня викладачі польської мови доц. Л. І. Потапенко та 

доктор Пьотр Пизель брали участь в урочистостях святкування 

Міжнародного дня вчителя і Дня Комісії національної освіти у Посольстві 

Республіки Польща в Києві. Гості приймали святкові вітання Надзвичайного 

і Повноважного Посла РП в Україні Бартоша Ціхоцького. Полоністи 

познайомилися з працівниками Посольства — Радником Посла у справах 

науки і культури пані Евою Матушек-Загата та керуючою Консульським 

пунктом при Посольстві РП у Києві пані Доротою Дмуховською.  

Студенти Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького та учні спеціалізованих шкіл Черкас стали переможцями 
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всеукраїнських проектів Асоціації українських германістів. Нагадаємо, ХХVI 

Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських 

германістів «Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: 

interdisziplinär, interkulturell, international» відбулася у Прикарпатському 

національному університеті імені Василя Стефаника в м. Івано-Франківськ 

наприкінці вересня. На цій конференції було представлено результати 

всеукраїнських проектів «Sagenhafte Landschaft der Ukraine» та «Hut ab, 

ukrainische Frau!». За результатами конкурсу було створено карту України, на 

якій Черкаську область презентовано роботами студенток 3 курсу ННІ 

іноземних мов. Найцікавішою визнано легенду про місто Корсунь-

Шевченківський, зокрема, про історію кохання Яна і Наталки, представлену 

малюнком Євгенії Хачко та текстом німецькою мовою Владислави 

Барнякової, Наталії Дяченко і Анжели Бондаренко. 

У листопаді 2019 р. викл. Л. О. Овсієнко взяла участь в організованому 

Гете-Інститутом дигітальному конгресі «Наука і навчання в епоху цифрових 

технологій», що проходив у Києві. 

Позиція університету в незалежних міжнародних і вітчизняних 

рейтингах 

У квітні 2019 р. сайтом Освіта.ua здійснено наукометричний 

моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками 

бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських 

закладів вищої освіти. 

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на 

показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження 

цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або 

його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч 

наукових журналів та сотні книжкових серій. 

Станом на квітень 2019 р. до бази даних Scopus включено 166 заклади 

вищої освіти України, що на 4 навчальних заклади більше ніж у квітні 2018 р. 

http://osvita.ua/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://osvita.ua/vnz/rating/60539/
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У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за 

індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових 

публікацій і кількості їх цитувань. У рейтингу Scopus Черкаський 

національний університет посів 17 місце.  

Центр міжнародних проектів «Євроосвіта», у партнерстві з 

міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and 

Excellence у 2019 р. презентував академічний рейтинг закладів вищої освіти 

України III, IV рівнів акредитації «Топ-200 Україна 2019». За даними цього 

рейтингу Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького посів 101 місце (порівняно з 109 у 2018 р.). 

Двадцять українських ЗВО увійшли до рейтингу найкращих 

університетів Східної Європи і Центральної Азії за версією британської 

консалтингової компанії QS. Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького зайняв десяте місце в цій двадцятці. У рейтинг, який 

складається вшосте, потрапили 350 закладів вищої освіти, повідомляє. 

Рейтинг світових університетів за Webometrics щорічно публікується 

Іспанською лабораторією кіберметрії, що входить до складу Національної 

дослідницької ради Іспанії. Цей рейтинг випускається з 2004 р. і публікується 

двічі на рік (кінець січня – початок лютого і кінець липня – початок серпня). 

Більше 28 тисяч університетів світу були оцінені при складанні 

останнього випуску рейтингу. Рейтинг був опублікований для більш ніж 12 

тисяч університетів. 

Методологія рейтингу заснована на аналізі представництва 

університету в глобальному інформаційному просторі. Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького обіймає 78 сходинку 

в Україні (порівняно зі 113 у 2018 р.) та  7818 позицію з-поміж світових ЗВО. 

Таблиця Топ-50 вузів складена на основі опитування ключових 

роботодавців України. В опитуванні взяли участь провідні компанії з різних 

сфер (фінанси, IT, юриспруденція, енергетика, нафтогазова галузь та ін.), 
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працевлаштування в яких – відмінний початок кар’єри для вчорашнього 

студента. 

Зазначимо, що цей рейтинг не є повноцінним дослідженням якості 

освіти в навчальних закладах України. Він відображає думку частини 

роботодавців про той чи інший ЗВО. 

В опитуванні брали участь: “Інтерпайп”, Group DF, “Метінвест”, ДТЕК, 

ДТЕК “Нафтогаз”, НАК “Нафтогаз України”, Укренерго, Запоріжсталь, 

УкрАвто, “АВТ Баварія”, Fozzy Group, “Нова пошта”, ПриватБанк, 

Ощадбанк , Укрсоцбанк, Кредобанк, ОТП Банк, “AXA Страхування”, 

Concorde Capital, “Самсунг Україна”, Luxoft, EVO, “Дата Груп”, ISACA Kyiv 

Chapter, AEQUO, KPMG, “Василь Кісіль і Партнери”, Deloitte, Sayenko 

Kharenko, EY, “Астерс”, Украеропроект, “Colliers International Україна”, 

“Інтергал-буд”. 

Компаніям, котрі брали участь в опитуванні, було запропоновано 

оцінити першу сотню вузів зі щорічного консолідованого рейтингу. Оцінки 

виставлялися за 12-бальною шкалою. Якщо в департаменті персоналу 

компанії нічого не могли сказати про якомусь із ВНЗ, йому присвоювалися 

нульова оцінка. Погодьтеся, невідомість серед працедавців не прикрашає вуз. 

Сума балів, присвоєних усіма учасниками рейтингу, і стала критерієм 

відбору 50 найкращих вузів, а також розміщення їх за місцями. За 

результатами рейтингу «Топ-50 вузів» Черкаський національний університет 

посів 40 позицію. 

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

рейтингові списки абітурієнтів, було складено «ТОП-100» найпопулярніших 

закладів вищої освіти України 2019 р. У цю сотню увійшли університети-

лідери за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти. У сотні кращих навчальних закладів Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького посів 38 місце 

(порівняно із 39 у 2018 р.). Університет став одним із двох університетів 

Черкащини, що увійшли до цього рейтингу.  
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Черкаський національний здобув гран-прі 2019 року в номінації «Лідер 

наукової та науково-технічної діяльності» та золоту медаль у номінації 

«Формування інформаційно-цифрової компетентності як важливої складової 

розвитку інноваційної особистості» на Десятій міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти-2019». 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

отримав «золоту медаль» і диплом у номінації «Інновації у формуванні й 

розвитку педагогічної майстерності в умовах вимог Нової української 

школи» в Одинадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» 

та Десятій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu». 

За наполегливу організаторську діяльність із інноваційного розвитку 

освіти Черкащини та популяризацію інноваційної діяльності на 

міжнародному та всеукраїнському рівнях колектив університету 

нагороджено дипломом та відзнакою «Імідж освіти Черкащини» на виставці  

«Інноваційний пошук освітян Черкащини». 

Почесну нагороду Черкаської облдержадміністрації «За сумлінну 

працю» отримав ректор О. В. Черевко 

Книга проф. В. М. Мельниченка посіла перше місце в обласному 

огляді-конкурсі видавничих організацій у номінації «Краща книга місцевого 

автора». 

Проф. Б. П. Мінаєв отримав нагороду МОН «Лідер науки України-

2019. WebofScienceAward» у номінації «топ-рецензент». 
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4.  У СФЕРІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Виховна робота та взаємодія з органами студентського 

самоврядування 

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді у 2019 році робота зі студентами  в Черкаському національному 

університеті імені Богдана Хмельницького спрямована на виховання молодої 

людини як свідомого громадянина. 

Протягом звітного періоду в інститутах і факультетах університету 

активно проводилися заходи з метою гармонійного розвитку студентів, 

розкриття їхнього творчого потенціалу,  формування морально-етичних 

принципів та національної самосвідомості.  

Головні напрями виховної роботи у 2019 році: 

 Національно-патріотичне виховання. 

 Виховання поваги до державної мови та національної приналежності. 

 Благодійність і волонтерство. 

 Просвітництво, зустрічі, круглі столи, форуми з видатними людьми, 

громадськими та культурними діячами. 

 Заходи з популяризації університету. 

 Взаємодія зі студентським самоврядуванням. 

 Культурно-масові заходи. 

Національно-патріотичне виховання 

Вагомою складовою патріотичного виховання, а особливо в часи 

воєнної агресії є пріоритетним виховання любові до рідної землі, її історії, 

відновлення і збереження історичної пам’яті, формування національної 

свідомості й відповідальності за долю України. 

Упродовж року проведено заходи, що мають важливий вплив на 

формування патріотів держави. Зокрема: 

– 22 січня громада Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького відзначила День Соборності України науковими та 

просвітницькими заходами, флешмобами й конкурсами. 
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– 20 лютого у Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького вшанували Небесну Сотню. 

– 14 квітня заходи до вшанування захисників незалежності і 

територіальної цілісності України. 

– 23 квітня відбулась зустріч з радником Міністра інформаційної 

політики, Героєм України, бранцем Кремля Володимиром Жемчуговим. 

– 9 травня заходи до вшанування героїв Другої світової війни. 

– 29 серпня вшанування пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність. 

– 11 жовтня у переддень трьох великих для українців свят – Покрови 

Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва та Дня захисника України – 

Черкаський національний відзначив своє 99-річчя. Музичні дарунки, посвята 

у студенти та вшанування  борців за волю України – таким запам’ятає цей 

день університетська громада. 

– У жовтні для першокурсників Черкаського національного традиційно 

організовують екскурсії до музею історії ЧНУ, де студенти дізнаються про 

історію та здобутки університету. 

– 28 жовтня з нагоди 75-ї річниці вигнання нациських окупантів із 

України та вшанування пам’яті полеглих воїнів колектив ЧНУ поклав квіти 

до меморіального комплексу на Пагорбі Слави. 

– 2 листопада ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 

провів патріотичний захід для першокурсників із нагоди відзначення у 2019 

році 75-ї річниці вигнання нацистів з України. Студенти поспілкувалися з 

воїном-атовцем Ярославом Платміром. 

– Виняткового значення в університеті набуло вшанування героїв 

Революції Гідності. Тематична виставка до Дня Революції Гідності. 

Благодійний збір коштів учасникам бойових дій на Сході. 

– 21 листопада з нагоди Дня Гідності та Свободи пройшла зустріч із 

військовими лікарями та волонтерами Революції гідності й бойових дій на 

сході країни. 
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– 22 листопада Круглий стіл на тему «Селянський опір політиці 

«суцільної» колективізації та Голодомору 1932-1933 років в Україні», 

присвячений Дню вшанування жертв голодоморів відбувся в ННІ 

міжнародних відносин, історії та філософії. 

– 23 листопада колектив Черкаського національного університету 

вшанував пам’ять жертв голодоморів покладанням квітів до пам’ятного 

знака, жалобною ходою вулицями міста, хвилиною мовчання. 

– 13 грудня Черкаський національний вшанував пам’ять ліквідаторів 

наслідків аварії на ЧАЕС покладанням квітів до пам’ятного знаку, жалобна 

хода вулицями міста, хвилина мовчання. 

Виховання поваги до державної мови та національної 

приналежності 

Низка заходів з метою виховання  поваги та любові до державної мови, 

національної приналежності стали в університеті традиційними. Головна 

мета таких акцій – привернути увагу молоді до проблем мовної культури 

українців, формувати в студентів почуття поваги до рідної мови та 

стимулювати в них бажання активно та правильно послуговуватися її 

засобами. Зокрема: 

– 16 травня у Черкаському національному університеті імені 

Богдана Хмельницького відзначали День вишиванки пісенним флешмобом та 

виступом Черкаської капели бандуристів комунального закладу «Об’єднання 

художніх колективів» Черкаської обласної ради.  

– 23 серпня колектив та студенти Черкаського національного взяли 

участь у заходах до Дня Державного Прапора та 28-ї річниці Незалежності 

України. 

– 12 вересня у Черкаському національному відзначили 

Міжнародний день грамотності. 

– 7 жовтня  студенти ННІ української філології та соціальних 

комунікацій  провели флешмоб у центрі міста до події ІІІ Черкаського 

книжкового фестивалю. 

https://www.cdu.edu.ua/news/5437-u-cherkaskomu-natsionalnomu-vidznachyly-mizhnarodnyi-den-hramotnosti.html
https://www.cdu.edu.ua/news/5437-u-cherkaskomu-natsionalnomu-vidznachyly-mizhnarodnyi-den-hramotnosti.html
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– 8 листопада, в День української писемності та мови, колектив 

університету  спільно написав Диктант національної єдності. 

Благодійність і волонтерство 

З метою культивування кращих рис української ментальності – 

доброчесності, працьовитості, бережливого ставлення до природи проведено 

низку доброчинних акцій, а саме за ініціативи студентської ради було 

проголошено щомісячний благодійний марафон:  

– 23 квітня перед Великоднем університетська громада 

Черкаського національного провела традиційну благодійну акцію на 

підтримку українських воїнів. До благодійної акції «Подаруй паску воїну», 

ініційованої Черкаською єпархією Православної церкви України та 

волонтерами, університетська громада долучається втретє. Щороку акція стає 

все масовішою. 

– 1 травня студенти та викладачі ННІ історії і філософії вчергове 

реалізували доброчинний проект для хворих дітей «Віддай людині крихітку 

себе. За це душа наповнюється світлом». 

– 4 червня студентська рада навчально-наукового інституту 

фізичної культури, спорту та здоров’я разом із гравцями футбольного клубу 

«Дніпро» в межах благодійної акції «Дитинство у кожному з нас!» відвідали 

Золотоніську спеціалізовану школу-інтернат.  

– 21 березня студенти ЧНУ відгукнулися на ініціативу ГО 

«Сонячні діти Черкащини» та провели заходи на підтримку людей із 

синдромом дауна: «Шкарпетковий флешмоб», благодійну акцію та перегляд 

тематичного мультфільму. 

– 4 жовтня студентська рада університету долучилася до 

благодійної акції на підтримку безпритульних тварин. 

– 12-21 листопада благодійна акція «Допоможи нашим 

військовим!» 

– 12 грудня перед Різдвом учасники студради відправили солодкі 

подарунки учням Лисичанської ЗОШ № 24 імені Богдана Хмельницького. 
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– 2-19 грудня благодійний марафон у розпалі. Студенти 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, «за 

дорученням Святого Миколая», привітали дітей у Черкаському обласному 

онкологічному диспансері. 

– 7, 14, 28 благодійний-концерт благодійного фонду «Життя без 

перешкод» для підтримки людей з особливими потребами, засновницею 

якого стала студентка психологічного факультету Владислава Семенченко. 

– 19 грудня студенти-історики подарували свято маленьким 

пацієнтам онкодиспансеру. 

– свої картини представили викладачі й студенти кафедри 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на  благодійному 

ярмарку «Святий Миколай, діток не минай», де збирали кошти  для  пацієнтів 

Обласного центру дитячої онкології та гематології Черкаського обласного 

онкологічного диспансеру. 

– 20 грудня студенти ННІ фізичної культури, спорту та здоров’я 

активно долучаються до доброчинних заходів, вони відвідали Золотоніську 

спеціальну школу-інтернат у межах акції «Подаруй дитині посмішку».  

– 26 грудня студентська рада ННІ української філології та 

соціальних комунікацій відправила благодійну допомогу родині Павленків із 

Городищини. 

Дієвими й вагомими формами позанавчальної виховної роботи є: 

конкурси, виставки, презентації художніх книг,  вечори-зустрічі з видатними 

людьми, урочисті академії, фестивалі, концерти, походи, подорожі, 

різноманітні обрядові заходи.   

Упродовж 2019 року було проведено: 

 23 лютого у Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького народний депутат України Владислав Голуб зустрівся зі 

своїми стипендіатами. У ході зустрічі обговорили актуальні питання 

студентського життя та перспективи розвитку студентського самоврядування. 
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 8 березня у навчально-науковому інституті педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва відбулася скайп-конференція «Соціальна 

політика впродовж життя: Українські перспективи». Захід відбувся у межах 

українсько-канадської співпраці з університетом Томпсон Ріверс (м. Камлупс, 

Канада). 

 25 квітня студентам та викладачам Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького презентували проект «Бранці 

Кремля». У його межах відбулася зустріч із першим заступником Міністра 

інформаційної політики України Еміне Джапаровою та Героєм України, 

радником Міністра інформаційної політики Володимиром Жемчуговим. 

 27 квітня у Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького побував політичний експерт, політолог, засновник Форуму 

нових політичних лідерів Микола Давидюк. У межах роботи Всеукраїнського 

проекту «Школа свідомого студента» він зустрівся зі студентами українських 

закладів вищої освіти. 

 18 травня у межах Тижня науки у Черкаському національному 

університеті імені Богдана Хмельницького відбулася відкрита лекція 

«Філософія сьогодення: гуманітарне знання та інформаційні технології». 

 жовтень, для першокурсників Черкаського національного 

традиційно організовано зустрічі з представниками патрульної поліції в 

Черкаській області. 

 2 жовтня зустріч із українським письменником, уродженцем 

Шполянщини Михайлом Слабошпицьким, презентація  третього тому 

мемуарів «З пам’яті дзеркал. Про час і про людей».   

 25 жовтня історики зустрілися з відомим в Україні та у США 

публіцистом, письменником, громадським діячем Левом Хмельковським. 

 30 жовтня на базі Черкаського національного відбулась презентація 

стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука. 

 6 листопада було проведено Круглий стіл «Студентське 

самоврядування крізь призму часу». На зустріч зібралися голови та активні 
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представники колишніх і нинішньої студентських рад ЧНУ. Метою заходу 

було – обмінятися досвідом, почути секрети успіху та поради від колишніх 

студентських лідерів, які вже реалізувалися в дорослому житті. 

Спортивно-масова робота 

У 2019 році  спортивний клуб «Богдан» ЧНУ спільно з ННІ фізичної 

культури, спорту і здоров’я провів масові одноразові спортивні заходи, а 

також університетські комплексні Спартакіади: 

- комплексна Спартакіада університету (9 видів спорту); 

- комплексна Спартакіада студентів ННІ фізичної культури, спорту і 

здоров’я (9 видів спорту); 

- змагання з легкої атлетики на призи Героя Радянського Союзу, 

професора Тканка Олександра Васильовича (грудень – щорічно, 100-150 

учасників); 

- відкрита першість спортивного клубу з пауерліфтингу (березень – 

щорічно близько 65 учасників); 

- відкрита першість спортивного клубу з карате (квітень – щорічно 

близько 110 учасників); 

- комплексна Спартакіада серед студентських гуртожитків (жовтень – 

384 учасників); 

- «Веселі старти» – спортивні змагання серед дітей співробітників та 

викладачів університету (квітень – 65-75 учасників).  

Загалом у спортивно-масових заходах взяли участь близько  2753 студентів.  

Спортивний клуб університету активно співпрацює зі Спортивною 

студентською спілкою України, відокремлений підрозділ якої у Черкаській 

області очолив у 2017 році ректор О. В. Черевко.  

Діяльність спортивного  клубу також  направлена на подальший 

розвиток фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед 

студентської молоді та професорсько-викладацького складу, покращення 

матеріально-спортивної бази та створення умов для підготовки спортсменів 

високого рівня. Наразі в університеті є: 10 пристосованих приміщень для 
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занять фізичної культурою та спортом, 11 спортивних майданчиків, 4 

спортивні зали загальною площею 5074,2 кв.м., навчально-наукова база 

«Сокирно» на 100 місць, стоматологічний кабінет, 2 медичні пункти, 2 сауни.   

При 5 гуртожитках створено і активно використовуються 5 спортивних 

кімнат для ЛФК по 50 кв.м. (перепрофільовані із холів гуртожитків), 3 

тренажерні зали для силової підготовки. Усі спортивні споруди університету 

паспортизовані і внесені до державного реєстру. 

19 листопада було відкриття нового спортивного майданчика в 

студмістечку Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

На кінець звітного року в Черкаському національному університеті 

імені Богдана Хмельницького навчається і працює: 

 1 – заслужений майстер спорту; 

 4 – заслужених тренери України; 

 1 – заслужений працівник фізичної культури України 

 6 – майстрів спорту міжнародного класу; 

 36 – майстрів спорту України. 

До складу національних збірних України зараховано 1 викладача та 33 

студентів.  

У XVIІ обласній Універсіаді серед ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації 

Університет впевнено посідає 1 місце. 

У ХІV літній Універсіаді України серед ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, по своїй 

категорії (28 закладів вищої освіти) посів ІІ місце, а в загальному заліку 

почесне VІ місце серед 118 ЗВО України. 

9 вересня у Черкаському національному провели Олімпійський урок. 

13 вересня традиційно у другу суботу вересня в Україні проводять 

свято сили, молодості та здоров’я — День фізичної культури і спорту. 
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13 вересня до Дня фізичної культури і спорту України навчально-

науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва провів 

спортивний марафон. 

20 вересня Черкаський національний приєднався до всеукраїнського 

флешмобу, присвяченого Міжнародному дню студентського спорту. 

Заходи з популяризації університету 

Протягом року було проведено День відкритих дверей в університеті та 

в інститутах і на факультетах. Загалом було охоплено близько 400 школярів.  

Сприяють формуванню позитивного іміджу університету й культурні 

заходи, які організували упродовж року  студенти та викладачі для жителів 

міста й області.   

6 березня концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню, 

подарував жіноцтву Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького ректор університету Олександр Черевко. 

5 — 16 квітня екологічна акція «Подбай про довкілля» набирала обертів 

на Черкащині. Прийнявши естафету від Канівського коледжу культури і 

мистецтв та Канівського вищого професійного училища, студентська рада 

Черкаського національного університету долучилась до Всесвітнього 

екологічного флешмобу «Trashtag Challenge». Активісти не лише прибрали 

засмічені території свого міста, а й висадили понад півтисячі кущів троянд та 

фруктових дерев. 

19 травня у Черкасах відзначають День науки. Традиційно цей день 

припадає на третю суботу травня. До нього приурочили загальноміське свято 

«Наука навколо нас». Викладачі й студенти Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького стали його активними 

учасниками, продемонструвавши різнопланову експозицію своїх наукових 

здобутків. Містяни будь-якого віку знайшли у ній для себе щось цікаве. 

22 травня викладачі й студенти Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького пройшли останнім шляхом Тараса 
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Шевченка. Як і 158 років тому, люди з усіх куточків України 22 травня 

приходять до вічного Шевченкового кургану. 

27 травня відбувся четвертий мистецький фестиваль «Студентська 

весна» зібрав у Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького креативну молодь, яка демонструвала свої таланти у 

різноманітних жанрах. До конкурсу талантів долучилися представники 

закладів вищої освіти області. Загалом на участь у фестивалі було подано 

більше 60 заявок. Їх відбирала комісія, 33 кращі увійшли до фіналу. 

1 червня Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького долучається до Дня захисту дітей та бере участь у 

загальноміському святі "Мистецький світ дитинства". Квести, вікторини, 

пізнавальні ігри та досліди, майстер-класи — так розважали викладачі й 

студенти університету маленьких черкащан і їхніх батьків. 

7 червня студенти-журналісти Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького традиційно організували флешмоб із нагоди 

професійного свята. До його організації долучилися магістранти в межах 

дисципліни «Управління поведінкою медіааудиторії». 

19 червня було проведено яскравий та видовищний концерт, який 

провели студенти Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького в селі Чижівка на Звенигородщині. Програма мала назву 

«Із Україною в серці» та була насичена народними танцями, піснями, а також 

сучасними естрадними номерами. Захід традиційно поєднали з презентацією 

університету для жителів кількох сіл. 

25, 26 та 27 червня майже 1000 студентів отримають дипломи про вищу 

освіту. Чотири роки навчання в Черкаському національному для студентів 

стали періодом розвитку, професійного та особистісного зростання. Понад 

7000 навчальних годин, 2 тисячі іспитів, заліків, 2 сотні курсових робіт і 

практик – такий освітній доробок студентів. 

14 вересня у день міста Черкаси Черкаський національний був широко 

представлений у всіх куточках міста викладачі та студенти розважали містян, 
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ділилися досвідом, дивували талантами та перемагали у спортивних й 

інтелектуальних змаганнях. Черкаський національний університет був 

широко представлений у проекті «Місто професій». Серед студентства також 

було проведено краєзнавчий квест. Команди студентів-істориків та 

студентської ради ЧНУ розділили між собою перше місце, вкотре 

продемонструвавши високий рівень професійної підготовки. Студенти 

кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва взяли участь 

у пленері. 

25 вересня Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького долучився до організації екофестивалю, що проводився у 

Водяницькій ОТГ. Екофест пройшов за ініціативи благодійного фонду 

«Урожай – громаді». 

26 листопада відзначили 80-річчя відкриття на Тарасовій горі 

Шевченківського меморіалу та 30-річчя надання Заповіднику статусу 

національного.  

29 листопада кандидат наук із соціальних комунікацій, начальник 

відділу виховної роботи Людмила Солодка провела тренінг із 

медіаграмотності для учнів міських шкіл в Черкаському національному. 

7 листопада студенти та викладачі Черкаського національного взяли 

участь у Форумі «ГРАНТуємо зміни 5.0» 

9 грудня уперше в Черкасах, вдруге в Україні відбувся Всеукраїнський 

студентський турнір з кіберспорту — «Ukrainian University Open 2019 Winter 

Cup» з ігор «Dota 2» та «CS:GО».  

24 грудня у Черкаському національному відбулось відкриття святкової 

ялинки в стилі «Гогвартс»: воно відшуміло динамічним вальсом у стилі 

юного чарівника Гаррі, новорічними піснями, теплими побажаннями й 

дзвінким сміхом гостей. 

 

 

 

https://www.cdu.edu.ua/news/5755-studenty-ta-vykladachi-cherkaskoho-natsionalnoho-vzialy-uchast-u-forumi-hrantuiemo-zminy-40.html
https://www.cdu.edu.ua/news/5755-studenty-ta-vykladachi-cherkaskoho-natsionalnoho-vzialy-uchast-u-forumi-hrantuiemo-zminy-40.html
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Взаємодія зі студентським самоврядуванням 

Активною громадянською позицією студентів та новими цікавими 

проектами став 2019 рік для Студентської ради Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького.   

Студентська рада реалізувала цікаві й сучасні молодіжні проекти. 

Основні зусилля були спрямовані на такі сфери діяльності: захист прав та 

інтересів студентства; національно-патріотичне виховання; доброчинна 

діяльність; організація та проведення культурно-масових заходів, які 

сприяють згуртованості студентства та підвищенню іміджу університету. 

Пріоритетними напрямами роботи студентської ради були: 

- благодійна діяльність; 

- культурно-масові заходи, що спрямовані на підвищення престижу 

університету серед студентів; 

- участь у наукових конференціях, зустрічах, конкурсах, олімпіадах із 

навчальних дисциплін. 

Студентська рада тісно співпрацює зі студентським профкомом, який за 

найменшої можливості намагається сприяти у роботі та фінансово 

допомагати органам студентського самоврядування. 

Успішно функціонує сторінка студентської ради, більше того, 

функціонує і електронна пошта студентської ради. 

Наші лідери беруть активну участь в різноманітних міжнародних, 

всеукраїнських  та регіональних конференціях, форумах, івентах, пленерах із 

питань роботи органів студентського самоврядування. Є членами 

різноманітних студентських/громадських організацій. Зокрема, у квітні на 

базі Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького за участю 

лідерів студентського самоврядування було проведено ІV «Всеукраїнську 

школу свідомого студента». 

Одним із наймасовіших проектів студентської ради є конкурс краси, 

стилю та сили. Цього року на глядачів чекав оновлений формат: обирали не 

лише міс університету, а й містера ЧНУ-2019. 
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Учасники демонстрували свою вроду, фізичну форму, дивували 

танцювальними номерами, креативили та відповідали на питання 

інтелектуального конкурсу. 

Креативно й нестандартно наші студенти уміють відзначити День 

Святого Валентина. Найпопулярнішим серед студентів було «одруження» 

закоханих пар. Тут і фата, і весільні обручки. Не обійшлося і без офіційного 

документа – свідоцтва про шлюб на 3 дні. 

4 березня з ініціативи студентських лідерів першокурсникам 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

розповіли про донорство, кров і її компоненти на лекції «Кров заради життя». 

11 березня до 205-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка 

студентська рада Черкаського національного університету ініціювала 

тематичний флешмоб. 

У червні студентський уряд Бельцького державного університету імені 

Алеку Руссо (Молдова) і Студентська рада Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького стали партнерами. Було укладено 

двосторонню угоду про співпрацю головами студентських рад закладів вищої 

освіти – Віктором Грігором і Аліною Козловою. 

11 жовтня було організовано посвяту для першокурсників, яка пройшла 

у вигляді флешмобів від інститутів та факультетів, від студентської ради та 

загально університетським перформансом. 

У період 16-17 жовтня відбувалися вибори до органів студентського 

самоврядування ЧНУ. 

28 листопада студентська рада Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького із власної ініціативи влаштувала акцію на 

підтримку донорства. Одночасно двадцятеро студентів відвідали Черкаський 

обласний центр служби крові «Черкаси-Плазма». 

До Міжнародного дня студентів студентська рада організувала 

пізнавальний квест «У ритмі сучасності» та святкову дискотеку. У цей день 

на факультеті обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих 
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систем (ФОТІУС) відбулось інтелект-шоу «Брейн-ринг». Актив студентської 

ради університету привітав студентську спільноту зі святом мовою жестів. 

Особлива увага приділялася виховній роботі в гуртожитках. А саме, 

активно проводяться квартирники художньої самодіяльності, спортивні 

змагання “Рухливі ігри” в гуртожитках, засідання Англійського розмовного 

клубу, присвячені історії й культурі країн зарубіжжя.  

Розроблено заходи для комфортної адаптації першокурсників у новому 

статусі студентів. Це і проведення зустрічей першокурсників з ректором та 

проректорами, Олімпійського уроку з динамічним флешмобом «Розминка 

майбутнього олімпійця», яскраве святкування Дня університету та посвяти 

першокурсників у студенти, екскурсія до Музею історії університету та інші. 

Протягом двох тижнів у жовтні-листопаді організовано й проведено  

зустрічі  патрульних поліцейських з першокурсниками усіх навчально-

наукових підрозділів університету на просвітницько-профілактичних лекціях. 

Метою таких заходів було запобігання вчиненню правопорушень і злочинів 

самими студентами університету та щодо них, інформування про їхні права 

та обов’язки, а також пояснення, що робити у випадку затримання поліцією. 

Усі ініціативи Студентської ради підтримують ректорат, дирекції 

інститутів та деканати. Їх підтримують і в студентській спільноті 

університету. 

Органи студентського самоврядування разом із адміністрацією 

університету вирішують важливі питання, що стосуються навчального 

процесу, проживання в гуртожитках, виплати стипендії тощо.  

Культурно-масова робота 

Активізовано культурно-мистецьку роботу в університету. 

Не один десяток років прославляє Черкаський національний в Україні 

та за її межам народний самодіяльний ансамбль танцю «Черкащанка». 

Танцювальний колектив радує своїми музичними дарунками як студентів і 

викладачів університету, так і черкасців та гостей міста на святкових заходах. 
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У 2018 році в Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького створений вокальний ансамбль «МЕЛОДІЯ». За цей період 

колектив неодноразово ставав лауреатам міських і регіональних фестивалів, 

також брав участь у знакових заходах університету та міста. Колектив 

постійно оновлюється. У репертуарі колективу – українські народні та 

сучасні пісні. Особливість колективу – це мобільність та осучаснене 

виконавське рішення вокальних творів.  

27-29 вересня своєю діяльністю, нас дивував новостворений ансамбль 

барабанщиць Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького «Badabum» узяв участь в урочистій ході бульваром Шевченка 

«Парад Аллє», яка відбулася в межах 4-го Всеукраїнського фестивалю 

аматорських театрів «Фортуна Фест».  

Пріоритетними завданнями на 2020 рік є: 

– формування у молоді незалежно від національної приналежності 

особистісних рис громадян Української держави; 

– формування у молоді готовності до захисту Вітчизни, розвиток 

бажання здобувати військові професії, проходити службу в Збройних Силах 

України як особливому виді державної служби; 

– залучення органів студентського самоврядування до активної 

співпраці з громадськими організаціями, до молодіжної участі та 

волонтерства як важливої умови запровадження здорового способу життя; 

– формування у студентів розвиненої духовності, фізичної 

досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, 

екологічної культури; 

– формування світогляду студентів, що відбувається в тісній єдності з 

вихованням їхніх високих моральних якостей;  

– створення умов для набуття молодими поколіннями соціального 

досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення 

високої культури національних взаємин;  

– формування корпоративної культури університетської спільноти. 
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5. У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ІМІДЖЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У звітний період відділ інформації та зв'язків з громадськістю (далі — 

ВІЗГ) виконував інформаційну, рекламно-презентаційну, комунікаційну та 

іміджеву функції.  

Для забезпечення роботи офіційних інтернет-ресурсів ЧНУ велася 

така робота: 

- збирання інформації для оновлення сайту Університету, постійного 

внесення поточних змін; 

- створення нових сторінок українською та англійською мовами на 

офіційному веб-сайті ЧНУ для навчально-наукових Центрів, інших 

підрозділів Університету, а також тематичних сторінок для студентів, 

викладачів, абітурієнтів та інших користувачів Інтернету; 

- збір інформації для рубрики «Новини», «Анонси подій» від усіх 

підрозділів ЧНУ, інформаційне наповнення рубрики на сайті, поширення 

інформації у ЗМІ та соціальних мережах; 

- модерація та наповнення рубрики «Новини»: моніторинг, написання, 

підготовка й публікація інформаційних і візуальних матеріалів у рубриці 

«Новини»; 

- модерація та організація наповнення понад 100 рубрик сайту ЧНУ. 

- фотознімання подій і поповнення фотоархіву ЧНУ; 

- відеознімання,  поповнення відеоархіву ЧНУ; 

- консультування щодо створення та наповнення офіційних сайтів 

структурних підрозділів Університету. 

Протягом 2019 року працівники ВІЗГ висвітлювали події 

університетського життя: конференції, зустрічі, круглі столи, форуми, 

просвітницькі, благодійні та культурно-мистецькі акції. Особлива увага 

приділялася діяльності органів студентського самоврядування, участі 
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університетської спільноти у важливих загальнообласних подіях, у заходах 

національно-патріотичного спрямування. 

Працівники відділу готували інформаційні матеріали про наукові 

здобутки і відкриття викладачів Університету, про переможців конкурсів та 

олімпіад, про спортивні досягнення, про міжнародну діяльність і рейтинги 

навчального закладу тощо. 

Здійснювалася інформаційна підтримка органів студентського 

самоврядування. 

ВІЗГ контактував зі всіма інститутами, факультетами й структурними 

підрозділами Університету, завдяки чому щоденно на офіційному сайті 

оперативно, після відповідного опрацювання, розміщувалися надіслані 

інститутами й факультетами матеріали. 

Усього за 12 місяців на стрічці новин веб-сайту ЧНУ було розміщено 

820 матеріалів. Кожен із них проілюстровано фотографіями (у середньому 

від 10 до 500 фотографій на публікацію). ВІЗГ забезпечував 

фотоінформацією сторінки ЧНУ в соцмережах, а також надсилав світлини в 

органи державної влади, громадські та інші організації, які були 

співорганізаторами університетських подій, у ЗМІ. 

На сайті розміщували фоторепортажі з особливо значущих подій 

наукового або виховного характеру, що відбувалися в Університеті. 

Відповідно до Положення про сайт постійно наповнювали понад 100 

рубрик сайту ЧНУ. 

Охоплення аудиторії деяких публікацій у середньому сягає відмітки 

3000 переглядів. Найбільшу зацікавленість і найширше охоплення 

викликають дописи, що стосуються вступної кампанії. Сайт переглядають 

представники 48 країн світу. Кількість користувачів за рік – 108 303. За рік 

сторінки ресурсу переглянули 1 106 590 разів. У середньому за один сеанс 

користувач переглядає близько 4 сторінок сайту. Середня тривалість сеансу 

перегляду сторінок сайту – близько 4 хвилин. 
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Забезпечення офіційного Інтернет-представництва ЧНУ 

доповнюється представленням у соціальній мережі «Facebook». Активно 

функціонують сторінки: «Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького» (https://www.facebook.com/universitycherkasy/), 

«ЧНУ – інформаційна підтримка» 

(https://www.facebook.com/%D0%A7%D0%9D%D0%A3-

%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%9

6%D0%B9%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B

0-570076913107514/ ),  а також – «Студентська рада 

ЧНУ ім. Б. Хмельницького» 

(https://www.facebook.com/groups/120559405257450/ ). 

Інтернет-комунікація через Facebook-представництво Університету 

була дуже активною. 

За 12 місяців значно збільшилася кількість підписників facebook-

сторінок ЧНУ. Кількість охоплень окремих публікацій сягають близько 5000. 

Серед читачів Facebook-сторінки ЧНУ є представники з 25 країн світу. 

Основна частка з них припадає на Україну. 

Найбільший відгук серед користувачів має візуальний контент (фото, 

відео). За характером інформації – це масштабні святкові події, 

популяризація наукових здобутків, студентська творчість, спортивні 

змагання, олімпіади з різних предметів, поїздки за обміном, зустрічі ректора з 

поважними гостями (послами, громадськими, культурними діячами), 

міжнародна співпраця, життя студентів, рейтинги університету, благодійні 

акції, анонсування всіх університетських подій. Великою популярністю 

користується інформація для абітурієнтів, оголошення про курси з 

підготовки до ЗНО, пробні тестування, правила вступу, етапи вступної 

кампанії тощо. 

На сторінку «ЧНУ-Інформаційна підтримка» підписалися 574 

користувачів, і ця кількість постійно зростає. Аудиторія є активною, кожного 

https://www.facebook.com/ЧНУ-Інформаційна-підтримка-570076913107514/
https://www.facebook.com/ЧНУ-Інформаційна-підтримка-570076913107514/
https://www.facebook.com/ЧНУ-Інформаційна-підтримка-570076913107514/
https://www.facebook.com/ЧНУ-Інформаційна-підтримка-570076913107514/
https://www.facebook.com/ЧНУ-Інформаційна-підтримка-570076913107514/
https://www.facebook.com/groups/120559405257450/


215 

 

дня на сторінку заходять десятки користувачів. 11,68% трафіку сайту ЧНУ 

приходить саме зі сторінок в соцмережі «Facebook». 

Створена сторінка в соцмережі «Instagram» chnu_life користується 

значною популярністю. Вона набрала понад 4050 підписників. 

Створений у 2019 році telegram-канал має 290 підписників. 

Інформацію, що публікується на сторінках ЧНУ в Facebook, 

поширюють 25 спільнот структурних підрозділів Університету, їхніх органів 

студентського самоврядування у мережі Facebook, 24 спільнот в Instagram, 

telegram-канал. 

Ведеться постійна робота з налагодження комунікацій між 

університетськими спільнотами в соцмережах. 

Сторінка ЧНУ зареєстрована на порталі «Работа.ua», на англомовному 

ресурсі про Україну UAGATE: Ukrainian Gate, на порталі www.education.ua 

«Освіта в Україні».  

У відеохостингу YouTube ЧНУ представлений каналом 

«Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького». Це канал, 

через який поширюються записи загальноуніверситетських подій 

(https://www.youtube.com/channel/UCz2cwZDwyKiq2EpP25Qs6LA ). Із січня 

2019 року відзнято, виготовлено та розміщено на сайті 50 подієвих 

відеорепортажів. 

Відеоматеріали поширюються через офіційні Інтернет-ресурси ЧНУ та 

популяризуються в соціальних мережах, у спільнотах та на особистих 

сторінках студентів, викладачів. 

Комунікація є нині одним із пріоритетних напрямів розвитку сучасного 

закладу вищої освіти. Першочерговими завданнями у цей період були 

розвиток та підтримка ефективних комунікацій Університету з метою 

формування єдиної інформаційної, іміджевої політики, бренду й репутації 

Університету. 

https://www.youtube.com/channel/UCz2cwZDwyKiq2EpP25Qs6LA
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Для якісного проведення іміджевої діяльності та налагодження 

комунікації з різними категоріями цільової аудиторії виготовляється 

інформаційна та презентаційна продукція Університету. 

Для абітурієнтів виготовлено: 

- спецвипуск газети «Наш національний» з інформацією для 

абітурієнтів; 

- буклети та флаєри з інформацією про інститути, окремі спеціальності, 

освітні послуги (буклети «Агрономія», «ЧНУ – твій упевнений старт», 

«Медицина» українською та англійською мовами, «Запрошуємо на 

навчання», флаєри «Філософія», «Міжнародні відносини», «Історія та 

археологія», «Дошкільна освіта» «Кафедра військової підготовки», «Курси 

підготовки до ЗНО» 

Для студентів, партнерів, інших споживачів освітніх послуг 

виготовлено: 

- путівник першокурсника українською та англійською мовами 

- флаєр «Черкащанка» 

- презентаційний палендар «ЧНУ-2020» 

- календар «Кафедра моделювання економіки і бізнесу» 

- флаєр «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників» 

- оголошення, таблички, програми конференцій, флаєри, запрошення, 

листівки, презентації, каталоги, квитки 

- брендовані блокноти, ручки, наклейки, папки, палатки. 

Крім того, підготовлено тематичні рекламні банери («Міжнародні 

відносини», «Філософія», «Вітаємо з початком навчального року», 

«Навігація», «Благодійний фонд «Життя без перешкод»», «З Днем Збройних 

Сил України», «Вітаємо випускників», «З Новим роком!», «ННІ фізичної 

культури, спорту і здоров’я»,  презентаційний банер біля актової зали в НК 

№ 3; оновлено стенд в НК №1) 

Організовано розміщення рекламних зображень на біг-бордах та 

інформаційних стендах біля корпусів Університету, розроблено дизайн 
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макетів для виробництва брендованих пакетів, блокнотів, ручок, флаєрів та 

іншої презентаційної продукції, створено візуальну інформацію рекламного 

характеру для її поширення через усі інформаційні ресурси ЧНУ. 

Надсилається інформація про вступну кампанію в ЧНУ на електронні 

адреси всіх ЗНЗ  Черкаської області. 

Для інформування абітурієнтів також використовуються ЗМІ: 

- розміщено інформацію для абітурієнтів у друкованих ЗМІ («Нова 

доба», «Шевченків край»); 

- розміщено інформацію для абітурієнтів в інтернет-виданнях 

(«Вичерпно», «Про все»); 

- розміщено інформацію для абітурієнтів на черкаських телеканалах 

(ТРК «Ільдана»). 

ВІЗГ забезпечив систематичний випуск університетської газети 

«Наш національний». За цей період редакційною колегією підготовлено й 

видано 5 номерів газети та спецвипуск газети для абітурієнтів (№ 38-43). 

Зі сторінок газети читачі могли дізнатися про: 

- навігацію для першокурсників; 

- випускників університету; 

- студентські успіхи й проєкти; 

- здобутки науковців; 

- волонтерські й гуманітарні проєкти студентів і викладачів ЧНУ; 

- важливі події в житі Університету; 

- підсумки роботи Університету; 

- склад і підсумки роботи студентської ради Університету; 

- зв’язки студентської ради зі студрадами попередніх років; 

- ювілеї структурних підрозділів університету. 

Газета поширюється у всіх структурних підрозділах ЧНУ, 

використовується як роздатковий матеріал на освітніх виставках, передається 

шкільним навчальним закладам Черкаської області, органам державної влади 

області.       
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Електронна версія газети міститься на сайті ЧНУ 

(http://www.cdu.edu.ua/mij-universitet/portret-chnu/hazeta-nash-

natsionalnyi.html). Матеріали всіх номерів оперативно викладаються в 

новинний блок сайту ЧНУ й поширюються в мережі Інтернет. 

Активна співпраця налагоджена з обласними та всеукраїнськими 

засобами масової інформації. Події, що відбувалися в навчальному закладі, 

знаходили відображення у місцевих ЗМІ та на офіційних сайтах Міністерства 

освіти і науки України, Черкаської ОДА, Департаменту освіти і науки 

Черкаської ОДА, а також у соціальних мережах. 

Зокрема, у місцевих  Інтернет-ЗМІ  опубліковано 329 інформацій та 

подієвих репортажів про роботу Університету, про його освітні послуги, про 

соціально значущі ініціативи. У газеті «Нова доба» опубліковано 10 статей, 1 

стаття в газеті «Освіта.UA». 

Постійно публікувалися коментарі та розширені інтервʼю ректора, 

проректорів в Інтернет-виданнях «Про все», «Вичерпно», «Прочерк», «Нова 

доба», «18000», «Інфоміст» в обласних газетах «Черкаський край», «Нова 

доба». 

Ректор Університету, а також проректори, професори та науковці 120 

разів були учасниками телевізійних програм на «UA:Черкаси», ТРК 

«Ільдана», в студії Інтернет-телебачення «Вичерпно», на місцевих кабельних 

телеканалах «Антенна», «Експо-ТВ». 

Працівниками відділу щоденно наповнюється оперативною подієвою 

інформацією сайт Університету. Лише у рубриці «Новини» розміщено 820 

інформаційних публікацій та звітів про події, що відбулися в стінах 

навчального закладу. 

Окрім того, працівниками відділу відзнято, виготовлено та розміщено 

на сайті 50 подієвих відеорепортажів. 

Активізується робота зі ЗМІ в період вступної кампанії.  

http://www.cdu.edu.ua/mij-universitet/portret-chnu/hazeta-nash-natsionalnyi.html
http://www.cdu.edu.ua/mij-universitet/portret-chnu/hazeta-nash-natsionalnyi.html
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Укладено угоду з Інтернет-виданням «Про все» та «Еducation.ua Освіта 

в Україні» про розміщення банерів ЧНУ з посиланням на розділ 

«Абітурієнтам» сайту ЧНУ. 

На сайті Університету публікується оперативна інформація з сайтів 

Міносвіти та Освіта.UA. 

Для підтримки позитивного іміджу й репутації Університету 

здійснюється моніторингово-аналітична робота. 

При цьому використовуються різноманітні канали комунікації. Одним 

із аспектів цієї роботи є діяльність рубрики «Запитай у ректора» на сайті 

ЧНУ. Будь-яка особа має змогу надіслати запитання щодо різних сфер 

діяльності ЧНУ: навчального процесу, наукової діяльності, міжнародних 

зв’язків, фінансової чи господарської діяльності та оперативно отримати 

відповідь. Переважають запитання щодо вступної кампанії. Так, за звітний 

період розміщено відповіді на понад 130 запитань рубрики. 

Здійснюється моніторинг місцевих, всеукраїнських та галузевих ЗМІ з 

метою вивчення настроїв, громадської думки та оперативного реагування на 

інформацію, що стосується Черкаського національного університету.  

Відстежується інформація про досягнення студентів, викладачів, 

випускників навчального закладу, опублікована в ЗМІ та в Інтернет-просторі. 

Ця інформація публікувалася на сайті Університету, в газеті «Наш 

національний» та в групах ЧНУ в соціальних мережах. 

Для забезпечення ефективних кризових комунікацій у відносинах із 

традиційними та новими медіа на основі щоденного моніторингу оперативно 

готувалися відповідні роз’яснення чи офіційні заяви. Надавалася 

консультаційна допомога та інформаційна підтримка представникам 

підрозділів Університету. 

Здійснювався інформаційний супровід вступної кампанії та подій, 

що відбувалися в Університеті.  

Це інформаційне та візуальне анонсування подій, підготовка прес-

релізів і довідкової інформації, забезпечення роботи ЗМІ під час заходів, 

https://www.education.ua/ua/
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проведення прес-конференцій, підготовка і розміщення текстових, фото-, 

відеоматеріалів на сайті Університету та в ЗМІ, надання додаткових 

роз’яснень і коментарів, висвітлення в ЗМІ. 

З метою підвищення ефективності комунікації з майбутніми 

абітурієнтами та оперативного інформування вступників постійно 

забезпечується робота окремого розділу на сайті ЧНУ: 

«Інформація/Абітурієнтам» 

(http://www.cdu.edu.ua/informatsiya/abiturientam.html). Від грудня 2019 року 

кількість її читачів зросла на 700 осіб.  

Розділ «Абітурієнтам» переглянули у січні-грудні 2019 року 56 217 

разів. 

У період вступної кампанії модераторами сторінки здійснювався 

інформаційний супровід щодо діяльності структурних підрозділів 

Університету, переліку спеціальностей та правил прийому, вступних 

випробувань, творчих конкурсів, рейтингових списків вступників, наказів 

про зарахування тощо. Забезпечувалася доступність і зручність у 

користуванні вказаною сторінкою. Серед головних тем публікацій можна 

виділити: 

- повідомлення про Дні відкритих дверей; 

- інформування про змагання, олімпіади, конкурси й вікторини, пробне 

тестування, організовані в ЧНУ для школярів; 

- інформації про підготовчі курси із ЗНО, що проводяться центром 

доуніверситетської підготовки та окремими структурними підрозділами; 

- інформування про безкоштовні гуртки, курси для школярів; 

- ознайомлення з головними тенденціями вступної кампанії та ЗНО; 

- повідомлення про участь Університету в освітніх виставках і 

форумах; 

- інформування про нові спеціальності, спеціалізації; 

- оприлюднення завдань вступних випробувань і творчих конкурсів; 

http://www.cdu.edu.ua/informatsiya/abiturientam.html
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- оприлюднення результатів вступних випробувань, рейтингових 

списків абітурієнтів, наказів про зарахування. 

Протягом року викладачів та співробітників ЧНУ неодноразово 

позиціонували як експертів у певних галузях. Найбільш популярними 

серед медіа є: ректор Олександр Черевко та проректори (Василь Мойсієнко, 

Сергій Корновенко, Галина Гаврилюк), експерти в галузі історії (Віталій 

Масненко, Юрій Присяжнюк, Анатолій Чабан, Анатолій Морозов, Андрій 

Касян, Андрій Темченко), ґендерної політики (Наталія Земзюліна, Наталія 

Байдюк), книговидавничої справи (Людмила Солодка), журналістики (Тетяна 

Бондаренко), психології (Інна Лук’янець, Тетяна Горобець, Сабіна 

Раджабова), туризмознавства (Олена Костюкова), природничих наук 

(Максим Гаврилюк, Борис Мінаєв, Олександр Спрягайло), фізики і 

математики (Андрій Гусак, Тетяна Запорожець), економіки (Олександр 

Черевко), спорту (Леонід Нечипоренко), студентського самоврядування 

(Мар’яна Кусяка, Аліна Козлова). 

Завдяки налагодженій системі комунікацій ЧНУ зі ЗМІ запити на 

фахові коментарі й оцінку поточної ситуації збільшуються, а коло 

актуальних питань розширюється. 

Провідні фахівці ЧНУ постійно залучаються до наукових, 

публіцистичних, політичних і суспільних обговорень, що висвітлюються в 

ЗМІ. Така динаміка позиціонує ЧНУ як експертне середовище для вирішення 

актуальних для громадськості питань і майданчик для наукових дискусій. 

Долучається до цієї роботи й студентство: протягом року студенти ЧНУ мали 

змогу взяти участь у суспільних, освітніх, просвітницьких та розважальних 

програмах на всіх провідних каналах Черкаської області. 

Популяризація ЧНУ у ЗМІ, соціальних мережах, поширення у 

традиційних та нових медіа інформації про діяльність і досягнення 

Університету у сфері освіти, науки та культури є важливою складовою 

зростання його позитивного іміджу.  

Серед завдань, над якими ВІЗГ продовжить працювати у 2020 році: 



222 

 

- формування позитивного іміджу Університету через єдину 

інформаційну політику в медійному просторі, в суспільстві, громадських та 

освітніх спільнотах. Моніторинг і забезпечення дотримання цієї 

інформаційної політики; 

- забезпечення комунікаційної діяльності ЧНУ з метою популяризації 

його як лідера на ринку освітніх послуг Черкаської області; 

- інформаційна підтримка позитивного іміджу та репутації 

Університету шляхом поширення в традиційних ЗМІ, нових медіа інформації 

про діяльність та досягнення Університету у сфері освіти, науки та культури; 

- моніторинг та каталогізація позитивних відгуків для подальшого 

використання з метою реклами; 

- подальший розвиток єдиної ефективної системи представництва 

Університету в мережі Інтернет; 

- збільшення кількості користувачів та розширення цільової аудиторії 

для всіх інформаційних ресурсів ЧНУ; 

- пропаганда досягнень ЧНУ на загальноукраїнському рівні; 

- максимальне інформаційне охоплення цільових аудиторій; 

- забезпечення ефективної комунікації з різними категоріями цільових 

аудиторій;  

- постійна робота над офіційним бренд-буком ЧНУ, забезпечення 

дотримання єдиного корпоративного стилю під час розробки й виготовлення 

поліграфічних макетів, візитівок, брендованого одягу та іншої сувенірної й 

візуальної продукції; 

- розроблення й реалізація комунікаційної стратегії з відзначення 

сторіччя Університету. 
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6. У СФЕРІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

6.1. Штатний розпис. Кадровий потенціал університету 

Кадрова політика університету у минулому році будувалася на 

принципах стабільності кадрового складу, поєднання професійних здобутків 

досвідчених науково-педагогічних працівників та ініціативи молодих 

викладачів, прозорості й демократії управління персоналом, справедливості, 

рівності й послідовності комплектування штатних посад 

висококваліфікованими фахівцями відповідно до потреб університету за 

умов дотримання чинного законодавства України про працю і про вищу 

освіту. Основою формування управління персоналом залишалася Стратегія 

розвитку університету на 2016-2020 роки, ухвалена вченою радою 26 

листопада 2016 року, з урахуванням стратегічних напрямів розвитку закладу 

вищої освіти, шляхів формування кадрового й інтелектуального потенціалу 

університету відповідно до новітніх критеріїв і вимог щодо ліцензування 

освітньої діяльності та акредитації освітніх програм вищої школи, 

забезпечення життєдіяльності університету в цілому.  

У центрі уваги ректорату і вченої ради університету постійно 

перебували питання кадрового забезпечення освітньо-виховного процесу. 

Одним із концептуальних шляхів зміцнення якості кадрового складу 

науково-педагогічних працівників є інтеграція традиційних педагогічних, 

наукових і новітніх інформаційно-комунікаційних технологій навчання та 

наукових досліджень. До концептуальних заходів, спрямованих на 

удосконалення якісного складу професорсько-викладацького персоналу, 

включена й успішно реалізується система підготовки та підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників, розвиток аспірантури та 

докторантури, відкриття нових спеціальностей тощо.  

У 2019 році середньорічна штатна чисельність університету складала 

1051,25 одиниці. З цієї кількості штатна чисельність науково-педагогічних 
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працівників складає 542,2 одиниці (51,6 % від загальної штатної 

чисельності).   

Таблиця 6.1  

Середньорічна кількість посадових ставок університету 

 за останні п’ять років 

 

НАЗВА ПОСАД 2015 2016 2017 2018 2019 

Науково-педагогічний 

персонал 
535,50 551.4 546,3 543,1 542,2 

Педагогічний персонал 32,60 33,0 23,43 17,9 13,3 

Навчально-допоміжний 

персонал 
96,00 122,2 122,02 118,8 126,6 

Бібліотечні працівники 54,00 46,0 38,17 35 34,2 

Спеціалісти (фахівці) 

(адміністративно-

господарський персонал) 

123,10 107.4 105,9 103,9 112, 0 

Робітників 277,00 273,00 229,85 227,8 222,95 

Загальна середньорічна  

штатна чисельність 
1118,20 1133.0 1065.67 1046,5 

1051, 

25 

 

З приведеної таблиці видно, що у порівнянні з минулими роками  

середньорічна кількість  посадових ставок науково-педагогічних працівників 

практично не змінюється. Для забезпечення освітнього процесу на початок 

2019-2020 навчального року штатним розписом передбачено 526,6 посади 

науково-педагогічних працівників, що становить 51, 0 %   загальної штатної 

чисельності працівників університету. У структурі штатного розпису 

кількість ставок науково-педагогічних працівників розподілена наступним 

чином: 

Професорів    - 73,55 ставки або 14,0 %;  

Доцентів    - 226,28 ставки або 43,0 %; 

Старших викладачів  - 108,09 ставки або 20,5 %; 

Викладачів    - 118,68 ставки або 22,5 %. 
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Рис. 6.2. Співвідношення посад науково-педагогічних працівників у 2019-2020 

навчальному році 

Виходячи з потреб університету в підготовці  фахівців за різними 

спеціальностями, з метою підвищення якості їх навчання й інтеграції 

освітнього процесу з виробництвом, підбір кадрів та їх розстановка 

проводиться з умовою найбільшого використання їхнього наукового і 

педагогічного потенціалу, наявного практичного досвіду в різних галузях 

суспільного виробництва тощо. Надзвичайно важливим питанням сучасної 

кадрової політики університету була ефективність і прозорість організації та 

проведення конкурсного заміщення посад науково-педагогічних працівників 

й укладання з ними трудових договорів на умовах, визначених Законами 

України «Про освіту» та «Про вищу освіту», підзаконними нормативними  

актами, у тому числі Міністерства освіти і науки України, а також 

локальними актами університету з дотриманням вимог законодавства 

України про працю. 

Принцип конкурсного відбору науково-педагогічних працівників 

закладено в Колективному договорі між адміністрацією і трудовим 

колективом університету, у якому визначено, зокрема, що з обраними у 

такому порядку науково-педагогічними працівниками укладається 
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строковий трудовий договір або контракт строком до 5 років. Конкурсний 

відбір здійснюється на основі чинного законодавства України, а також 

Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів) (далі – Порядок). Нині в університеті діє нова редакція Порядку, 

схвалена вченою радою університету 30 серпня 2018 року та введена в дію 

наказом ректора від 04.09.2018 № 186. У цьому Порядку враховані останні 

ліцензійні та акредитаційні вимоги щодо забезпечення якості освіти, 

змінений порядок обрання директорів навчально-наукових інститутів і 

факультетів. Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників 

проводиться у декілька етапів: кафедра, інститут (факультет), конкурсна 

комісія, відповідна вчена рада (університету, інституту,  факультету). 

Основним завданням конкурсної комісії університету залишається 

додаткове вивчення документів претендентів на заміщення вакантних посад 

директора інституту, декана факультету, завідувача кафедри та інших 

науково-педагогічних працівників на відповідність їхньої базової освіти, 

наукового ступеня, вченого звання профілю діяльності навчально-наукового 

інституту, факультету, кафедри, вивчення наукових і навчально-методичних 

здобутків претендентів на відповідні посади, можливість забезпечення ними 

відповідної освітньої програми тощо. До складу конкурсної комісії 

університету входять досвідчені доктори наук, професори з кожного 

навчально-наукового підрозділу, а для обрання викладачів і старших 

викладачів відповідні конкурсні комісії утворені в навчально-наукових 

підрозділах. Висновки комісії приєднуються до конкурсних матеріалів і є 

додатковим джерелом для обговорення вченою радою допущених до 

конкурсу кандидатур, здійснення свого вибору кожним членом вченої ради 

при таємному голосуванні. Такий багатоступеневий відбір науково-

педагогічних працівників дає можливість відповідній вченій раді прийняти 

обґрунтоване об’єктивне рішення щодо обрання того чи іншого потенційного 

претендента на відповідну посаду науково-педагогічного працівника.  
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На 31 грудня 2019 року всі посади науково-педагогічних працівників 

укомплектовані на конкурсних засадах за встановленою процедурою. 

У цілому до освітньо-виховного процесу на 2019-2020 навчальний рік 

залучено 567 науково-педагогічних працівники, що складає 55,8 відсотка від 

загальної чисельності працівників університету. З цієї кількості 508 осіб 

(89,6 %) є штатними працівниками, 36 (6,4 %) – зовнішні сумісники й 23 

(4,1 %) – внутрішні сумісники. З 36 зовнішніх сумісників – 21 мають 

науковий ступінь та/або вчене звання, а решта є досвідченими фахівцями у 

відповідній сфері виробництва і їх залучення до освітнього процесу 

зумовлено необхідністю інтеграції освітнього процесу у виробництво, 

поєднання навчання з практикою тощо. У 2019 році в університеті збереглася 

позитивна тенденція формування і зміцнення постійного штатного складу 

науково-педагогічних працівників, як правило, за рахунок власного 

потенціалу випускників магістратури, аспірантури, докторантури. 

Такий підхід до кадрової політики у формуванні професорсько-

викладацького корпусу, залучення до викладацької роботи аспірантів і 

докторантів сприяло підвищенню якісного рівня кадрового складу науково-

педагогічних працівників. Нині в університеті працює 79 штатних 

професорів, докторів наук, 332 доценти, кандидати наук, частка яких серед 

штатних науково-педагогічних працівників складає 15,5 % і 65,4 % 

відповідно.  

Загальна характеристика професорсько-викладацького складу 

наводиться в таблиці 6.3. 
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Таблиця 6.3 

Характеристика професорсько-викладацького складу 

№ ПОКАЗНИКИ 
 Р О К И 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

Кількість штатних науково-

педагогічних працівників 
492 496 501 497  508 

з них:      

докторів наук, професорів 65 65 75 75 79 

кандидатів наук, доцентів 316 322 331 330 332 

2. 

Кількість зовнішніх сумісників 42 47 28 40 36 

у тому числі:      

докторів наук, професорів 12 12 7 8 6 

кандидатів наук, доцентів 20 25 14 22 15 

3. 

Середній вік штатних викладачів 

з науковими ступенями та 

вченими званнями   

52 51 49 48 56 

у тому числі:      

докторів наук, професорів 56 55 54 57 60 

кандидатів наук, доцентів 47 47 42 42 55 

4. 

Кількість штатних науково-

педагогічних працівників 

пенсійного віку 

70 67 64 91 91 

у тому числі:      

докторів наук, професорів 25 22 27 32 35 

кандидатів наук, доцентів 39 38 45 40 39 

5. 

Кількість звільнених штатних 

науково-педагогічних працівників 
66 28 33 40 21 

у тому числі:      

докторів наук, професорів 3 4 2 6 2 

кандидатів наук, доцентів 27 13 14 19 14 

6. 

Кількість прийнятих штатних 

науково-педагогічних працівників 
29 29 35 32 29 

у тому числі:      

докторів наук, професорів 1 1 8 3 1 

кандидатів наук, доцентів 18 14 14 15 13 

7. 

Частка кафедр, які очолюють 

НПП з науковими ступенями 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

у тому числі:      

доктори наук, професори 

 
47.0 48,0 49,0 54,9 54,9 

кандидати наук, доценти 53,0 52,0 51,0 45,1 45,1 
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Наведена характеристика кількісного та якісного складу професорсько-

викладацького складу, показує, що за останні п’ять років їх загальна 

кількість, порівняно з 2015 роком, збільшилася на 3,3 %. При цьому кількість 

штатних докторів наук, професорів збільшилася на 21,5 %. Така позитивна 

динаміка стала наслідком послідовної кадрової політики, спрямованої на 

підготовку власних наукових кадрів, зміну поколінь науковців, прийом на 

роботу молодих викладачів, які мають перспективу наукового зростання, що 

й сприяло підтриманню відповідності якісного складу практично кожної 

кафедри нормативним вимогам. Нині 28 кафедр університету очолюють 

доктори наук, професори, а решту 23 – кандидати наук, доценти, наукові 

ступені, вчені звання яких відповідають профілю кафедри. 

Динаміку кількісних і якісних змін за останні п’ять років відбито на 

рис.6.4; 6.5; 6.6. 
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Рис. 6.4. Динаміка змін кількості штатних науково-педагогічних працівників 
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Рис. 6.5. Динаміка змін кількості науково-педагогічних працівників які мають 

наукові ступені та вчені звання (кандидат наук, доцент; доктор наук, професор) 
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Рис. 6.6. Динаміка змін кількості науково-педагогічних працівників, які 

працюють на умовах зовнішнього сумісництва 

Сформований кадровий склад науково-педагогічних та інших 

працівників університету успішно виконує поставлені завдання. За високі 
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особисті досягнення в освітній і науковій діяльності, активну участь у 

виховній роботі студентської молоді, її патріотичне виховання у 2019 році 

одному викладачу присвоєно почесне звання «Заслужений працівник 

фізичної культури і спорту України», один науково-педагогічний працівник 

нагороджений премією Верховної Ради України, а один – Почесною 

грамотою  Верховної Ради України. Відомчими відзнаками Міністерства 

освіти і науки України нагороджено 13 працівників, серед яких: 4 – 

нагрудним знаком «Відмінник освіти», 4 – Грамотою МОН України, 5 – 

Подяками МОН України. Крім того, 47 працівників нагороджені  грамотами і 

подяками Черкаської обласної державної адміністрації та Черкаської 

обласної ради, управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, 

Черкаської міської ради. Щорічною обласною премією імені О. А. Захаренка 

відзначений перший проректор університету В. Мойсієнко. Доцент кафедри 

прикладної психології Т. Горобець відзначена нагрудним знаком Черкаської 

міської ради «За мужність і героїзм»  за волонтерську психологічну допомогу 

воїнам АТО/ООС. Медаллю Черкаської міської ради «За сумлінну працю» 

нагороджені директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 

Десятов Т.М. і професор кафедри англійської філології та методики навчання 

англійської мови Жаботинська С.А.  

Нині в університеті працюють один академік НАПН України та один 

член-кореспондент НАПН України, вісім заслужених працівників освіти 

України, чотири заслужені діячі науки і техніки України, один Народний 

художник України, чотири заслужених художники, один заслужений 

економіст України, один заслужений працівник культури України, 4 

заслужених тренери України, 16 майстрів спорту різного рівня. 

Таким чином, в університеті зберігається стійка позитивна тенденція до 

зміцнення якісного складу науково-педагогічних працівників. Ефективності 

їхньої роботи активно сприяє навчально-допоміжний персонал, а також 

адміністративно-господарські підрозділи, посади яких укомплектовано 

фахівцями з відповідною освітою та досвідом практичної роботи, що сприяє 
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підвищенню якості надання освітніх послуг і безперебійній роботі 

університету в цілому.  

  

6.2. Розподіл навчального навантаження та нормування робочого 

часу викладачів    

Проведений аналіз кадрового потенціалу науково-педагогічних 

працівників дає підстави стверджувати про відповідність кадрового 

забезпечення освітнього процесу нормативним вимогам. Планування 

навчальної роботи науково-педагогічних працівників здійснюється 

кафедрами університету відповідно до чинного наказу Міністерства освіти і 

науки України № 450 від 7.08.2002 року «Про затвердження норм часу для 

планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів 

методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів» та наказу ректора 

університету № 550-к від 30.08.2019 року «Про затвердження штатних посад 

науково-педагогічних працівників і затвердження обсягів навчального 

навантаження на 2019 – 2020 навчальний рік» в частині, що не суперечить 

Закону України «Про вищу освіту». 

Загальний обсяг навчального навантаження на 2019 – 2020 навчальний 

рік складає 349019,19 години. Середнє навчальне навантаження становить 

548 годин на одного викладача. При цьому середнє навчальне навантаження 

професора становить 490 годин, а доцента – 539 годин, старшого викладача – 

554 години, викладача – 592 години. Обсяг навчального навантаження 

викладача в межах його робочого часу встановлюється з урахуванням 

виконання ним інших обов’язків (методичних, наукових, організаційних). 

Кількість ставок науково-педагогічних працівників для кафедр 

встановлюється ректоратом за наявності розрахунку обсягу навчальної 

роботи кафедри.  
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Таблиця 6.7 

Мінімальний і максимальний обсяг навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників на 2018/2019 навчальний рік 

№ 

з/п 

Посади, вчений ступінь та 

вчене звання 

Мінімальне 

навантаження 

Максимальне 

навантаження 

1. 

Викладач-стажист, асистент, 

викладач (без наукового 

ступеня) 

575 600 

2. 
Асистент, викладач 

(кандидат наук) 
550 575 

3. 
Доцент, ст. викладач (без 

наукового ступеня) 
525 550 

4. 
Старший викладач (кандидат 

наук) 
500 525 

5. Доцент (кандидат наук) 474 500 

6. Професор (кандидат наук) 450 475 

7. Професор (доктор наук) 425 450 
 

Аналіз кадрового складу науково-педагогічних кадрів у розрізі кафедр 

підтверджує відповідність їх забезпечення ліцензійним вимогам. Нині в 

університеті функціонує 51 кафедра, з яких дві кафедри, – іноземних мов і 

кафедра військової підготовки, – мають статус загально-університетських 

кафедр. Практично у складі кожної кафедри є доктори наук, професори 

відповідного профілю.   

Завдання: 

Сучасні виклики реформування вищої школи, останні зміни у Законі 

«Про вищу освіту» вимагають зміни підходів до формування резерву 

управлінських і науково-педагогічних кадрів. На часі формування кадрового 

резерву не тільки в системі управління університетом та його структурними 

підрозділами, але й науково-педагогічного персоналу. Перебування у 

кадровому резерві з проходженням професійного стажування стане 

додатковою підставою для прийняття виваженого рішення при конкурсному 

відборі не тільки керівника підрозділу, але й претендента на посаду 

викладача, доцента чи професора.  
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6.3. Антикорупційні заходи 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в 

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького у 

своїй роботі керується Законом України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 № 1700-VII, Законом України «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 

роки», рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції, 

зокрема Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів 

влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, іншими 

нормативними актами.  

В університеті впроваджено комплекс організаційно-правових заходів 

із питань дотримання антикорупційного законодавства, визначених 

антикорупційною програмою.  

Так, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення 

корупції визначено корупціогенні ризики, вжито заходів до зменшення 

їхнього впливу на діяльність Університету, упроваджено механізми 

запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів 

поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо 

доброчесності працівниками університету, наслідком чого стало зниження 

рівня корупційних ризиків у роботі Університету. Політика Університету 

щодо запобігання корупції ґрунтується на необхідності забезпечення 

доброчесності персоналу Університету, забезпечення прозорості діяльності, 

ефективного управління бюджетними ресурсами; доведення до 

громадськості об’єктивної і достовірної інформації про діяльність 

Університету;  забезпечення механізму ефективної взаємодії з громадянами. 

З метою формування належного рівня антикорупційної культури 

Уповноваженою особою для нових працівників, а також інших осіб, які діють 

від імені Університету, проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із 
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положеннями антикорупційного законодавства. Ділові партнери 

Університету обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості 

діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності, 

широко застосовуються тендерні процедури.  

Уповноваженою особою здійснюються планові та позапланові 

перевірки діяльності працівників Університету щодо дотримання 

антикорупційного законодавства, здійснюється реагування на кожне 

повідомлення про порушення законодавства, вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, у окремих випадках ініціюється 

питання проведення службового розслідування, створюються комісії для 

перевірки відповідних обставин. Проводиться також методична, 

консультаційна допомога з питань дотримання антикорупційного 

законодавства, організаційна та роз’яснювальна робота щодо порядку 

заповнення і подання декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання 

фінансового характеру. 

Роботу з запобігання корупції, в першу чергу, спрямовано на 

проведення упереджувальних заходів, дотримання правил щодо 

доброчесності працівниками університету. Питання дотримання 

антикорупційного законодавства включені до плану роботи університету й 

перебувають на постійному контролі ректора університету. 
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7. У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО  

ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

7.1. Виконання кошторису доходів і видатків 

Фінансування університету проводиться відповідно до законодавчо-

нормативних документів, які регламентують діяльність навчальних закладів 

відповідного рівня акредитації та бюджетних установ. 

Основні джерела фінансування діяльності університету: 

 кошти державного бюджету; 

 доходи від надання платних освітніх послуг; 

 доходи від господарської діяльності; 

 виконання науково-дослідних робіт; 

 надходження благодійних внесків, грантів та дарунків. 

Загальна сума кошторисних призначень університету за загальним і 

спеціальним фондами державного бюджету за 2019 рік склала 232003,91 тис. 

грн. Фінансування із загального фонду державного бюджету кошторисом 

доходів і видатків на 2019 рік затверджено в сумі 165 194,43 тис. грн., (в т.ч. 

45000,0 тис. грн. інвестиційний проект) в т. ч. за кодами економічної 

класифікації видатків: 

видатки споживання:  

з них по КЕКВ 2111 – оплата праці працівників бюджетних установ – 

67 671,60 тис. грн.; 

КЕКВ 2120 – нарахування на заробітну плату – 14 555,51тис. грн.; 

КЕКВ 2210 – предмети, обладнання та  інвентар в т.ч. дітям-сиротам – 

5272,87 тис. грн.; 

КЕКВ 2230 – продукти харчування дітям-сиротам – 1764,57 тис. грн.; 

КЕКВ 2240  – оплата послуг (крім комунальних) – 2842,32 тис. грн.; 

КЕКВ 2250 – видатки на відрядження – 535,09 тис. грн. ; 

КЕКВ 2270 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5004,36 тис. 

грн., в т.ч.:  



237 

 

КЕКВ 2271 – оплата теплопостачання – 4072,05 тис.грн; 

КЕКВ 2272 – оплата водопостачання і водовідведення – 120,33 тис. грн.,  

КЕКВ 2273 – оплата електроенергії – 777,10  тис. грн.,  

КЕКВ-2274 – оплата газопостачання – 9,1 тис. грн.,  

КЕКВ -2275 – оплата за вивезення сміття -25,78тис.грн. 

КЕКВ – 2282 – підвищення кваліфікації кадрів 3,13 тис.грн 

КЕКВ 2700 – субсидії і поточні трансферти – 21494,98 тис. грн., в т.ч. 

КЕКВ 2720 – стипендії – 20921,31 тис. грн.,  КЕКВ 2730 – інші виплати 

населенню – 573,67 тис. грн.; 

видатки розвитку: 

КЕКВ – 3110 – оплата за вивезення сміття –  16137,55тис.грн. 

КЕКВ 3142 – реконструкція та реставрація інших об’єктів – 

29912,45 тис.грн. 

 

Рис. 7.1. Частка видатків споживання у загальній сумі фінансування складає 

72,18 %, частка видатків розвитку – 27,82 %. 

Структура використання коштів загального фонду в 2019 роціІз 

загальної суми фінансування по загальному фонду у 2019 році оплата праці з 

нарахуваннями складає 49,84 %; придбання предметів, матеріалів, видатки на 

відрядження та утримання бюджетних установ – 4,81 %; оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв – 3,03 %; продукти харчування – 1,06 %; соціальні 
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виплати (стипендія, література та відшкодування витрат на одяг  сиротам) – 

13,44 %., видатки розвитку -27,82% 

Із загальної суми фінансування по загальному фонду у 2019 році оплата 

праці з нарахуваннями складає 49,84 %; придбання предметів, матеріалів, 

видатки на відрядження та утримання бюджетних установ – 4,81 %; оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв – 3,03 %; продукти харчування – 1,06 %; 

соціальні виплати (стипендія, література та відшкодування витрат на одяг  

сиротам) – 13,44 %., видатки розвитку -27,82% 

Відповідно до затвердженого кошторису на 2019 рік та помісячного 

плану використання бюджетних коштів по загальному фонду станом на 

31.12.2019 року профінансовано всі статті видатків. 

 Кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2020 року по видаткам 

загального фонду немає. 

Надходження до спеціального фонду державного бюджету склали         

63707,93 тис. грн., в тому числі від надання платних послуг – 61007,93 тис. 

грн. та надходження благодійних внесків, грантів, дарунків – 2700,0 тис. грн. 

Таблиця 7.1  

Структура надходжень до спеціального фонду Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького за 2019 рік 

Джерело надходжень Сума, тис. грн. 
Частка у 

загальній сумі, % 

Плата за навчання студентів 42929,17 67,38 

Додаткові освітні послуги 

(аспіранти, слухачі курсів, 

кандидатські іспити тощо) 

1207,90 1,9 

Друга вища освіта, курси 

підвищення кваліфікації 
97,00 0,15 

Плата за навчання на військовій 

кафедрі 
1146,00 1,8 

Плата за навчання від іноземні 

студенти 
2483,30 3,9 

Послуги гуртожитків, квартплата 10897,29 17,11 
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Послуги їдалень 863,80 1,36 

Послуги за проживання на ННБ 

«Сокирно» 
65,70 0,1 

Інші надходження від господарської 

діяльності  
114,60 0,18 

Бізнес-іноваційний центр –

видавнича діяльність 
595,74 0,94 

Оренда приміщень 599,03 0,94 

Реалізація металобрухту 8,4 0,01 

Благодійні внески, гранти, дарунки 2700 4,24 

Разом: 63707,93 100,00 

 

Таблиця 7.2 

Склад надходжень до спеціального фонду  

Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького за іншими джерелами надходжень за 2019 рік 

Джерела надходжень, 

фінансування 

Сума грошових 

надходжень, 

грн 

Сума 

майнових 

надходжень, 

грн 

Всього, грн: 

1.Надходження благодійних внесків в розрізі інститутів за 2019р. 

ННІ історії і філософії 23152,00 0,00 23152,00 

ННІ економіки і права 22506,00 31048,06 53554,06 

ННІ іноземних мов 52574,00 1861,00 54435,00 

ННІ укр.філ. та соц. 

комунікацій 
6860,00 10450,00 17310,00 

ННІ фіз.культ, спорту та 

здоров’я 
26894,52 1656,00 28550,52 

ННІ природничих наук 16160,00 23931,40 40091,40 

ННІ пед.осв., соц.роб і 

мист. 
132194,00 21191,00 153385,00 

ННІ фіз.мат та КІС 3402,00 30156,00 33558,00 

Психологічний ф-т 7909,00 0,00 7909,00 

ФОТІУС 16534,00 15700,00 32234,00 

Бібліотека 0,00 98648,27 98648,27 

Гуртожиток № 1 0,00 850,00 850,00 

Гуртожиток № 2 600,00 1309,44 1909,44 

Гуртожиток № 3 0,00 20,16 20,16 
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Гуртожиток № 4 0,00 0,00 0,00 

Гуртожиток № 5 1800,00 9699,00 11499,00 

Сокирне 76963,00 33501,86 110464,86 

Бізнес-іннов. центр   135415,10 135415,10 

Навчальна лабораторія  

фізичної  і медичної 

реабілітації 

2770,00 0,00 2770,00 

Медпункт 456,00 0,00 456,00 

НДЧ 7480,00 0,00 7480,00 

Інші 367655,91 399071,90 766727,81 

Надходження по 

програмі ЕРАЗМУС 
191838,19   191838,19  

Надходження по 

програмі Прагма 
332800,00   332800,00  

Разом по благодійним 

надходженням: 
1290548,62 814509,19 2105057,81 

2.Надходження коштів для виконання цільових заходів  
247980,00 

( стипендія  КМУ) 

3. Наукові  гранти 347000,00 

Разом: 2700037,81 

 

За 2019 рік видатки споживання за рахунок спеціального фонду 

становлять 66 176,87 тис. рн. в т.ч.: 

на оплату праці – 41077,34 тис.грн; 

нарахування на заробітну плату – 8239,03 тис.грн; 

на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю 1687,49 

тис.грн; 

на оплату продуктів харчування – 767,42 тис.грн; 

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9730,53 тис. грн. , 

в т.ч.  на оплату теплопостачання – 6497,0 тис.грн; 

оплату водопостачання – 1094,28 тис.грн; 

оплата електроенергії – 1934,70тис.грн; 

оплата природного газу – 40,21 тис.грн; 

оплата послуг по вивезенню сміття -164,34 тис.грн; 

відрядження – 139,29 тис грн.; 
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на оплату інших послуг, крім комунальних – 1287,78 тис. Грн.; 

на окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку – 0,60 тис. грн.; 

видатки стипендія КМУ- 269,00 тис. грн. 

інші поточні видатки (податки, збори) – 637,51 тис. Грн.; 

капітальні видатки склали 2340,88 тис. грн.  

Загальна сума видатків на заробітну плату  з нарахуванням за 

загальним та спеціальним фондами складає 131543,48 тис. грн. 

Оплата праці НПП складає 95424,25 тис. грн, що становить 72,3% від 

загальної суми заробітної плати, у тому числі 3706,79 тис. грн – заробітна 

плата наукових співробітників, що виконують наукові дослідження та гранти. 

Із загальної суми видатків на заробітну плату виплачено : 

відпускних – 13262,80 тис.грн; 

з них НПП – 11418,26 тис. грн., що становить 86,1% від загальної суми 

відпускних,  

оздоровчих – 3616,47 тис. грн; 

доплат за науковий ступінь та вчене звання -14014,86 тис. грн; 

премій НПП – 2239,42 тис. грн. 

Стипендіальний фонд та фінансування інших соціальних виплат 

студентам у 2019 р. склав 20921,31 тис. грн.  

Таблиця 7.3 

Видатки на стипендіальне забезпечення та фінансування інших 

соціальних виплат із загального фонду Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького  за 2019 рік 

Найменування 

видатків 

Кількість 

осіб 

Розмір 

стипендії (грн.) 

Річний фонд (тис. 

грн.) 

Іменні стипендії, в т.ч.       

Ім. Грушевського 1 2480 2,50 

Стипендія Верховної 

Ради 

1 2720 2,70 

Стипендія Президента 6 2720 16,30 
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Стипендія Кабінету 

Міністрів 

1 4062.50 4,10 

Стипендія Кабінету 

Міністрів 

обдарованим 

студентам із числа 

інвалідів 

1 2480.00 2,50 

Стипендія студентам:       

бал успішності 4-4,99 663 1359 10813,11 

бал успішності 5,00 189 2058 4673,00 

Індексація студентам  -  - 775,30 

Стипендія аспірантів 64 4807 3672,50 

Стипендія 

докторантів 

9 7107 739,10 

Індексація 

докторантам і 

аспірантам 

 -  - 25,00 

Матеріальна допомога 5 

 

1288 6,40 

Мат.допомога 

аспірантам 

1 4824 4,80 

Матеріальне 

заохочення 

145 1269 184,00 

Всього 

стипендіальний фонд, 

КЕКВ 2720 

 -  - 20921,31 

Виплати сиротам 

разом, в т.ч.: 

    2337,50 

на харчування  -  - 1764,60 

на придбання одягу  -  - 28,00 

на придбання 

літератури 

 -  - 509,80 

допомога при 

працевлаштуванні 

    35,10 

Разом видатків:     23258,81 

 

У 2019 р. розмір мінімальної академічної (ординарної) стипендії 

студентам університету  – 1300,00 грн. 
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7.2. Господарська діяльність, експлуатація інфраструктури 

університету 

У звітному періоді зусилля спрямовано на збереження та зміцнення 

навчальної матеріально-технічної бази, забезпечення умов для проведення 

навчально-виховного процесу, поліпшення соціально-побутових умов 

проживання студентів у гуртожитках. 

Забезпечено стійке функціонування основних об’єктів та об’єктів 

інфраструктури університету: 5 навчальних корпусів; 5 студентських 

гуртожитків – на 1763 ліжко-місця для студентів (аспірантів); навчальний 

готельно-ресторанний комплекс; ботанічний сад навчально-наукового 

інституту природничих наук; навчально-спортивний комплекс «Сокирне» на 

120 місць; навчально-наукова лабораторія кафедри видавничої справи, 

редагування та теорії інформації; юридична клініка; регіональний навчально-

реабілітаційний інклюзивний (ресурсний) центр супроводу студентів із 

обмеженням життєдіяльності; бізнес-інноваційний центр. 

У серпні 2019 р. отримано витяги з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно (всього 12 будівель) про реєстрацію права власності. 

У звітному періоді виконано значний обсяг робіт з удосконалення 

матеріально-технічної бази університету. 

Міністерством освіти і науки України виділено на реалізацію 

державного інвестиційного проекту «Реконструкція навчального корпусу 

№ 4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького – 

пам`ятки архітектури місцевого значення за адресою: м. Черкаси, 

вул. О. Дашковича, 24» – 45,0 млн. грн., з яких: 

відкориговано проектно-кошторисну документацію та проведено 

експертизу на суму 16 тис. 561 грн. 20 коп.; 

виконано будівельно-монтажні роботи по договору підряду на суму – 

29 млн. 464 тис. 831 грн. 73 коп.; 

придбано обладнання на суму – 13 млн. 661 тис. 091 грн. 73 коп.; 



244 

 

при цьому здійснювався технічний та авторський нагляд за 

будівництвом на суму – 424 тис. 320 грн. 

У листопаді 2019 р. введено в дію спортивний майданчик для міні 

футболу зі штучним покриттям по бульвару Шевченка, 79 на суму 655 тис. 

449 грн. 32 коп.  

Виконано капітальний ремонт покрівлі переходу між гурт. № 2 і 

гуртожитком № 5 (над танцювальним залом «Черкащанка») на суму 299 тис. 

623 грн.  

Виконано капітальний ремонт покрівлі гурт. № 5 на суму 525 тис. 865 

гривень 69 коп., технічний нагляд за об’єктом «Капітальний ремонт покрівлі 

гурт. № 5» на суму 5 тис. 684 грн. 21 коп. 

Виконано капітальний ремонт пасажирського ліфта в гуртожитку № 1 

на суму 93 тис. 141 грн. 37 коп. 

Виконано поточний ремонт покрівель: 

навчальний корпус № 1 на суму – 199 тис. 955 грн.; 

навчальний корпус № 3 на суму – 199 тис. 971 грн.; 

гуртожиток № 4 на суму – 199 тис. 556 грн.; 

гуртожиток № 1 на суму – 32 тис. 281 грн.; 

їдальня «Меридіан» по вул. Хрещатик, 66 на суму – 161 тис.727 грн.; 

навчально-спортивний комплекс «Сокирне» на суму – 27 тис. 617 

гривень. 

Виконано поточні ремонти навчальних приміщень, лабораторій, 

кафедр, службових приміщень, гуртожитків; також роботи, спрямовані на 

утримання будівель, споруд, території університету відповідно до норм та 

вимог пожежної, санітарної, екологічної безпеки, здійснено профілактичні 

заходи щодо забезпечення функціонування інженерних мереж систем 

теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення. 

Навчальний корпус № 1: 

реконструйовано навчальну ауд. № 305 ННІ української філології та 

соціальних комунікацій для підготовки студентів-медійників, а саме: 

створено дві навчальні лабораторії № 305 на 21 посадкове місце 
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«Мультимедійна лабораторія DESТIN» (30 кв.м) і № 305/1 на 12 посадкових 

місць «Смарт-аудиторія для студентів-медійників» (25 кв.м); 

замінено 16 вікон на металопластикові конструкції на суму – 

199,0 тис. грн.; 

виконано улаштування підвісної стелі на 1-му поверсі коридору 

(120 кв.м) із заміною світильників на світлодіодні; 

виконано поточний ремонт системи опалення в ауд. № 305, № 305/1, 

№ 119, кабінетах № 104, № 108, № 111/1, № 11/2, № 210 із заміною 

радіаторів загальною кількістю 15 шт на суму – 38,0 тис. грн.; 

виконано поточний ремонт насосної станції підвищення тиску 

холодного та гарячого водопостачання із заміною багатоступеневого насосу, 

гідроакомулюючих ємностей – 2 шт., автоматичного блоку управління 

станцією – 1 шт. всього на суму близько 50,0 тис. грн; 

виконано поточний ремонт внутрішньої мережі водовідведення кафе 

«Атенеум» із заміною 20 м п. чавунних труб на поліпропіленові на суму 

близько 5,5 тис. грн. 

Навчальний корпус № 2: 

– виконано поточний ремонт основного вводу холодного 

водопостачання в підвальному приміщенні навчальних корпусів № 2, № 4 із 

заміною фізично зношених труб на пластикові з обов’язковою фасонною 

арматурою (125 п. м) на суму близько 13,0 тис. грн.; 

– виконано поточний ремонт спортивного залу на суму – 138 тис. 973 

гривні; 

– виконано поточний ремонт приміщення ауд. № 243 з улаштуванням 

підвісної стелі, підлоги; № 113 – 16 кв. м (масажний кабінет); фарбування 

стін переходу між НК № 2 і НК № 4 загальною площею 120 кв.м; 

– виконано поточний ремонт ауд. № 221 і № 217 на суму – 59 тис. 843 

гривні; 

– укладання фасадної плитки площею 35 кв.м на східцях центрального 

входу в будівлю корпусу. 

Навчальний корпус № 3: 
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 виконано ремонт приміщення навчальної аудиторії № 238 із заміною 

меблів, встановлення жалюзі площею 115 кв.м; 

 виконано поточний ремонт приміщення електротехнічної лабораторії 

№ 135 ННІ інформаційних та освітніх технологій із заміною меблів, площею 

75 кв.м; 

 виконано поточний ремонт кабінету комп’ютерної техніки № 131, 

площею 50 кв.м; ремонт підлоги в дирекції ННІ іноземних мов № 413, 

площею 50 кв.м;  

 виконано ремонт підлоги в спортивному залі, загальною площею 

425 кв.м із додатковим встановленням радіаторів опалення; 

 розпочато ремонт підлоги в спортивному залі корпусу загальною 

площею 425 кв.м із додатковим встановленням радіаторів опалення. 

Навчальний корпус № 5: 

– виконано поточний ремонт в центральному корпусі наукової 

бібліотеки імені М. Максимовича на суму 199 тис. 632 грн.  

Гуртожиток № 1: 

– виконано ремонтно-відновлювальні роботи ґанку (26 кв.м); 

– виконано поточний ремонт житлових кімнат для проживання 

іноземних студентів (всього 10); 

– замінено чотири газових плити; 

– виконано ремонт в холах на 6-му, 9-му поверхах (штукатурення, 

фарбування стін і стелі) площею 120 кв. м; ремонт кухонь на 5-му, 9-му 

поверхах; 

– замінено пожежний водогін. 

Гуртожиток № 2: 

– виконано ремонт електрощитового приміщення (11,1 кв.м); 

– відремонтовано частину покрівлі будівлі гуртожитку (15 кв.м) 

власними силами; 

– заміна радіаторів опалення в душових кімнатах на 1-му поверсі; 

– виконано поточний ремонт місць загального користування загальною 

площею 108 п.м; 
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– виконано поточний ремонт ґанку центрального входу в гуртожиток 

(20 кв.м). 

Гуртожиток № 3: 

– виконано поточний ремонт місць загального користування загальною 

площею (170 кв.м); 

– замінено змішувачі на кухнях, умивальних кімнатах (30 од.); 

– виконано поточний ремонт 2-х аудиторій та коридорів загальною 

площею 136 кв.м з улаштуванням покриття на підлогу; 

– виконано поточний ремонт жіночої душової кімнати із заміною труб 

холодного і гарячого водопостачання. 

Гуртожиток № 4: 

 виконано поточний ремонт місць загального користування (32 кв.м); 

 виконано поточний ремонт жіночої душової кімнати із заміною труб 

холодного і гарячого водопостачання (20 кв.м). 

Гуртожиток № 5: 

 виконано поточний ремонт житлової кімнати № 101 з улаштуванням 

санвузла та душової кабіни; 

 виконано поточний ремонт жіночої душової кімнати із заміною труб 

холодного і гарячого водопостачання (55 кв.м), встановлення змішувачів, 

перегородок; 

 виконано поточний ремонт в місцях загального користування 

(89 кв.м); 

 замінено 2 віконних блоків у житлових кімнатах. 

Ботанічний сад: 

 виконано поточний ремонт на суму 199 тис. 991 грн.; 

 реалізовано продукції працівникам університету на суму 

2 тис. 335 грн. 

Навчально-спортивний комплекс «Сокирне» 

За звітний період виконано поточні ремонти в будиночках № 4, № 6а, 

№ 6б із заміною шпалер (320 кв. м), фарбуванням вікон і дверей (50 кв.м). 
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Вимощено 100 кв.м тротуарної плитки біля будиночку № 10 на суму – 82 тис. 

376 гривень.  

На території навчально-спортивного комплексу «Сокирне» 

проводилися загальноуніверситетські заходи, в яких було задіяно понад 1897 

студентів і викладачів  

Отримано коштів за перебування відвідувачів на НСК «Сокирне» – 

65тис. 655 грн. 27 коп. 

Проведено низку заходів щодо виконання робіт із поліпшення 

ландшафту Університетської площі, території студентського містечка на 

загальну суму – 10 тис. 800 грн. (заходи по боротьбі з омелою, формувальної 

та санітарної обрізки дерев). 

Із метою ефективного використання енергетичних ресурсів за звітний 

період в гуртожитках № 2, № 5 відремонтовано 63 нагрівальних елементи 

електричних плит, замінено 100 світильників на світлодіодні. У місцях 

загального користування гуртожитків встановлено енергозберігальні діоди в 

світильники (90 шт.), встановлено 450 енергозберігальних ламп і 

світильників. У НК № 1 виконано часткову заміну електричних мереж 

(200 п.м). Замінено освітленння на світлодіодне в ауд. № 135 НК № 3. 

Виконано обслуговування ВРУ-0,4 кВ гуртожитків № 1, № 3, № 5. Проведено 

обслуговування пасажирського ліфта гуртожитків № 2, № 5. Частково 

виконано заміну електропроводки в гуртожитках і навчальних корпусах 

(450 п.м). 

Із метою раціонального використання електричної енергії проводиться 

щомісячний аналіз та перерахунок збільшення понаднормового споживання 

електроенергії в студентських гуртожитках. 

Упровадження низки заходів щодо енергозбереження дало змогу 

зекономити у звітному періоді електроенергії на 55,0 тис. кВт/год, що 

складає 6% від загального споживання у 2019 році. 

У всіх гуртожитках виконано роботи з герметизації вводів у будівлю. 

Перевірено та прочищено вентиляційні канали в гуртожитках № 1, № 3, 

№ 4. 
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Спільно з працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій у 

Черкаській області проведено технічне обслуговування та перевірено 

придатність засобів пожежогасіння в університеті. 

Проведено технічний огляд 330 вогнегасників. 

Пройшли технічний огляд: 

пожежні рукави – 98 од.; 

пожежні гідранти – 2 од.; 

пожежні крани – 231 од. 

Закуплено навчально-матеріальних ресурсів на суму 5 млн. 750 тис.800 

гривень, в т.ч.: 

мед. засоби на суму 3,6 тис. грн.; 

лабораторне обладнання для навчальних цілей на суму 343,4 тис. 

гривень; 

канцелярське приладдя на суму 283,7 тис. грн.; 

друковані та періодичні видання на суму 308,8 тис. грн; 

деззасоби на суму 13,7 тис. грн.; 

презентаційна продукція і фототехніка на суму 298,7 тис. грн.; 

марки, конверти на суму 14,7 тис. грн.; 

картриджі, тонери на суму 200,0 тис. грн.; 

комп’ютерна техніка (без тендера) на суму 200,0 тис. грн.; 

капітальні придбання комп`ютерної техніки на суму 79,0 тис. грн.; 

дипломи і додатки до дипломів та студентські квитки на суму 158,0 

тисяч грн.; 

господарчі товари на суму 417,9 тис. грн.; 

електротовари на суму 321,8 тис. грн.; 

сантехніка на суму 528,6 тис. грн.; 

вікна і двері на суму 199,5 тис. грн.; 

протипожежне обладнання на суму 199,7 тис. грн.; 

меблі на суму 883,6 тис. грн.; 

електроприлади та газові прилади (газові плити) на суму 66,6 тис. 

гривень; 
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	3-4 жовтня 2019 р. ректор О. В. Черевко та проректор з освітньо-виховної та іміджевої діяльності Г. М. Гаврилюк брали участь в церемонії з початку навчального року 2019/2020 в Гуманітарно-Природничому Університеті ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща).
	26 лютого 2019 р. у ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва відбулася скайп-конференція «Соціальна політика впродовж життя: Українські перспективи». Захід відбувся у межах українсько-канадської співпраці з університетом Томпсон Ріверс ...
	З 23 по 28 січня 2019 р. працювала ІІ Зимова школа Українського асоціації дослідників освіти (УАДО) «Європейські індикатори якості освітніх досліджень», м. Умань. Захід проводився в рамках проекту УАДО «Європейські індикатори якості освітніх дослідже...
	У січні 2019 р. Артем Новіков, студент спеціальності «Реклама та PR у медіагалузі», відвідав Іспанію в межах молодіжного обміну. Долучитися до практики молодіжних обмінів Erasmus+ КА1 напряму «Mobility – young people» «Mixed up». Метою поїздки став м...
	15-18.07.2019 Артем Новіков – участь у журналістській конференції «Future News Worldwide 19», у тематичних воркшопах зі встановлення зв’язків зі світовими медіа (BBC, Reuters, Sunday Times). Програма партнерства між Британською радою та провідними св...
	Студентка ННІ природничих і аграрних наук Соколенко Юліана отримала сертифікат Youthpass за участь у тренінгу з діяльності транснаціонального співробітництва «Розширення можливостей молодіжного підприємництва у сільській місцевості», що фінансується ...
	23 студенти перемогли у конкурсі на літні курси від польського Національного агентства академічних обмінів (NAWA) для іноземних студентів та викладачів польської мови. Упродовж 4 тижнів учасники курсів інтенсивно вивчали польську мову в університетах...
	3 травня по серпень 2019 р. студентка ФОТІУС Вікторія Швець долучилася до роботи над проектом з розробки мотивувальних ігор для дітей, що спонукають їх вести здоровий спосіб життя за програмою Mitacs Globalink Research Іntreship (Канада).
	Восени 2019 р. студентка 3 курсу ННІ міжнародних відносин, історії та філософії Ангеліна Верещака взяла участь у 10-денному проекті «Eco-connected, inspired for changes» програми Erasmus+ Youth Exchange в Італії. Проект об’єднав молодих людей з Украї...
	01.09.2019 – 01.06.2021 студент ННІ інформаційних та освітніх технологій Бівзюк В.М. навчається за магістерською програмою імені Фулбрайта в Університеті Іллінойса (США).
	Із 7 по 10 листопада студентка ННІ природничих та аграрних наук Юліана Соколенко брала участь в освітній програмі Active Youth Trip (Berlin). Під час візиту учасники з України мали можливість ознайомитися з культурою Німеччини та системою освіти ЄС; ...
	Академічна мобільність іноземних делегацій
	У жовтні 2019 р. відомий публіцист, письменник, громадський діяч Левко Костянтинович Хмельковський, штат Нью Джерсі (США), провів лекцію для студентів ННІ міжнародних відносин, історії та філософії.
	Відкриті лекції Чарльза Уайта, професора християнської думки та історії Університету Спрінг Арбор (Spring Arbor University) у Мічигані, США, відбулися в листопаді 2019 р.
	У листопаді 2019 р. Наталія Чабан, доцент національного центру європейських студій університету Кентебері, м. Крайстчерч (Нова Зеландія), провела лекцію на тему «Політичні комунікації, політичний дискурс у діяльності дипломатичних установ» для студен...
	У жовтні 2018 р. в ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва відбувся триденний Міжнародний семінар-тренінг для студентів і викладачів «Виховання характеру особистості дитини». Спікером семінару-тренінгу був представник міжнародної орган...
	З 29 січня по 01 лютого в готелі «Україна» м. Черкаси відбувся організований кафедрою фізики Черкаського національного університету міжнародний науковий семінар EXMONAN (Експериментальне дослідження та моделювання нанорозмірних твердофазних реакцій м...
	У 2019 р. четверо випускників ЧНУ – Олександр Малий (дипломник А. М. Гусака, закінчив аспірантуру та отримав ступінь PhD в технологічному університеті Сингапуру, зараз працює в університеті Осло), Костянтин Сопіга (дипломник А. М. Гусака, PhD в Сінга...
	22-24 травня 2019 р. відбулася Восьма Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» за участю іноземних науковців: Здзіслава Кульчика (Польща), Ольги Прокопенко (Польща), Теофіла Тірто (Італія...
	У травні 2019 р. відбувся науковий лекторій за участю іноземних науковців Олександра Малого (Університет Осло, Норвегія) і Костянтина Сопіги (Упсальський університет, Швеція).
	У липні 2019 р. понад 200 знаних психологів із усього світу приїхали до Черкаського національного університету для участі у 43-й Європейській конференції з транзакційного аналізу. Захід такого масштабу відбувся вперше в Україні. Вітчизняні й іноземні...
	У жовтні 2019 р. відбувся ІІ Черкаський історіографічний симпозіум «Історіографія як інтелектуальний простір міжнародного діалогу: випадок Центрально-Східної Європи», що отримав статус Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. У симпо...
	25.10.2019 відбулися лекції на тему «Аутизм», «Інклюзія», які прочитав Білл Петерс представник некомерційної організації «Washington Autism Alliance & Advocacy», Річленд (США).
	22 листопада кафедрою фонетики і граматики англійської мови ННІ іноземних мов організовано і проведено міжнародний семінар «EUCross-BorderCooperationActivitiesandGovernanceofitsEasternNeighbourhood» («Східне сусідство. Діяльність ЄС у транскордонному...
	Виставкова діяльність університету
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