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ПРОГРАМА 

 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 

„Черкаському національному університету 

імені Богдана Хмельницького – 95:  
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присвячена 95-річчю заснування вищого 

навчального закладу 

 
 

26 лютого 2016 р. 
 
 
 

Черкаси, 2016



 

Порядок проведення  
 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 
„Черкаському національному університету 

імені Богдана Хмельницького – 95: історія та сучасність ” 

 
 

26 лютого 2016 р., п’ятниця 

 

 

10.00 – 11.00 – реєстрація учасників конференції 

11.00 – 13.00 – пленарне засідання (конференц-зал, І корпус, ІІ поверх) 

13.00 – 14.00 – обід 

14.00 – 16.00 – секційні засідання 

 

Регламент роботи: 

– доповіді до 15 хв. 

– виступи в дискусії – до 5 хв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
26 лютого 2016 р., п’ятниця 

(конференц-зал, І корпус, ІІ поверх)  
 

 
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Голова оргкомітету, доктор економічних наук, професор, ректор Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького  

 
ЧЕРЕВКО Олександр Володимирович 

 
Доповідь 

Сучасність і перспективи розвитку Черкаського національного 
 
 

ПРИВІТАЛЬНІ ПРОМОВИ ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

  

ДОПОВІДІ 
 

Масненко Віталій Васильович – доктор історичних наук, професор 
кафедри історії України Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
 

Черкаський інститут – основоположник педагогічної освіти на 
Черкащині (10–30-ті рр. ХХ ст.) 

 
Мельниченко Василь Миколайович – кандидат історичних наук, 
професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної 
науки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 
 На чолі вищої освіти новоутвореної Черкаської області 
 
Чабан Анатолій Юзефович – доктор історичних наук, професор 
кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 
 Віхи становлення Черкаського національного університету в 
новітню добу історії України 



 
СЕКЦІЯ 1 

 
Становлення та розвиток математичних і природничих наук у 

Черкаському національному університеті 
 

Керівники секції: д.ф.-м.н., доц. Ляшенко Ю. О. 
      к.б.н., доц. Нінова Т. В.  

 
Місце проведення: НК № 3, ауд. 301 
Час проведення: 14.00–16.00 
Регламент виступів – до 10 хв. 
 
 
Акуленко Ірина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор 
кафедри алгебри і математичного аналізу Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 

Кляцька Людмила Макарівна – кандидат фізико-математичних 
наук, доцент, почесний декан ФІЗМАТу Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 

 
 Ретроспективний огляд становлення та розвитку 
професорсько-викладацького складу математичних кафедр 
Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького 
 
Атамась Володимир Васильович – кандидат фізико-математичних 
наук, доцент, завідувач кафедри алгебри та математичного аналізу 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 
 Завало Сергій Трохимович у Черкаському педінституті 
 
Білоножко Володимир Якович – доктор сільськогосподарських наук, 
професор кафедри екології та агробіології Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 
Спрягайло Олександр Васильович – кандидат біологічних наук, 
доцент, завідувач кафедри екології та агробіології Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Кафедра екології та агробіології Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького як осередок екологічної 
освіти та розвитку природоохоронної справи в регіоні 



 
Богатирьов Олег Іванович – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент кафедри прикладної математики та інформатики Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 

Ляшенко Юрій Олексійович – доктор фізико-математичних наук, 
доцент, директор ННІ фізики, математики та комп’ютерно-
інформаційних систем ім. Б. Хмельницького 
 
 Фізмат – історія та сьогодення 
 
Бойко Віра Іванівна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії 
та наноматеріалознавства Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
 

Шістдесятники хімічної освіти 
 
Гриценко Валерій Григорович – кандидат фізико-математичних 
наук, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
 
 Використання хмарно-орієнтованих засобів ІКТ для підвищення 
якості освіти 
 
Дерій Сергій Іванович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
екології та агробіології Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
 

Пам’ятні сторінки життя доктора біологічних наук Дерія 
Івана Григоровича 
 
Єфіменко Надія Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри якості, стандартизації та управління проектами 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
Лисенко Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри якості, стандартизації та управління проектами Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 
Смалиус Віктор Васильович – кандидат хімічних наук, доцент 
кафедри якості, стандартизації та управління проектами Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 
 



Алгоритм упровадження міжнародного стандарту ISO 
9001:2015 у практику діяльності вітчизняних підприємств 

 
Ігнатенко Ірина Анатоліївна – старший викладач кафедри біології та 
біохімії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
Мельник Тетяна Олександрівна – кандидат біологічних наук, 
доцент кафедри біології та біохімії Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 
Осипенко Вікторія Вікторівна – кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри біології та біохімії Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
Сливка Лідія Федорівна – старший викладач кафедри біології та 
біохімії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Особистісний вплив викладачів природничих дисциплін на 
фахову підготовку та розвиток студентів  
 

Запорожець Тетяна Василівна – доктор фізико-математичних наук, 
доцент кафедри фізики, директор навчально-наукового центру 
фізико-хімічних досліджень Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
Король Ярослав Дмитрович – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент кафедри фізики, заступник директора навчально-наукового 
центру фізико-хімічних досліджень Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 
 

 Центр фізико-хімічних досліджень: навчання, наука, 
впровадження  
 

Запорожець Тетяна Василівна – доктор фізико-математичних наук, 
професор кафедри фізики, директор навчально-наукового центру 
фізико-хімічних досліджень Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
Пасічний Микола Олександрович – кандидат фізико-математичних 
наук, доцент, завідувач кафедри фізики Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 

 

Наука на кафедрі фізики: марковський ланцюг блукань, 
пошуків, знахідок, помилок і відкриттів 
 

Лизогуб Володимир Сергійович – доктор біологічних наук, 
професор кафедри фізіології та фізичної реабілітації Черкаського 



національного університету імені Богдана Хмельницького, директор 
науково-дослідного інституту фізіології ім. М. Босого  
 

 Розвиток наукової фізіологічної школи імені Михайла Босого : 
проблеми та перспективи 
 
Нінова Тетяна Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри хімії та наноматеріалознавства, директор ННІ природничих 
наук Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Історичний шлях: від природничого відділення до навчально-
наукового інституту природничих наук 
 

Онищенко Борис Олегович – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, завідувач кафедри програмного забезпечення 
автоматизованих систем Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
 

Проблеми оптимізації надійності систем як завдання 
стохастичного програмування 

 

Осауленко Ігор Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент, 
завідувач кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

 Перспективи модернізації комунального господарства 
Черкаської області як складова концепції «Розумне місто» 
 

Підгора Ніна Вікторівна – заслужений учитель України, вчитель-
методист Хацьківської ЗОШ Черкаської районної ради, Черкаської 
області 
 

Відданість справі та творчий пошук – головні цінності 
випускників природничого факультету 
 

Салапатов Володимир Іванович – кандидат технічних наук, доцент, 
декан факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та 
управляючих систем Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
 

 Створення автоматних моделей для побудови програмних 
систем 
 

Тарасенкова Ніна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри математики та методики навчання 



математики Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
 

 Участь науковців фізмату Черкаського національного 
університету у реформуванні змісту математичної освіти в 
Україні



 
СЕКЦІЯ 2 

 
Становлення та розвиток викладання гуманітарних наук у 

Черкаському національному університеті 
 
Керівники секції: д.е.н., проф. Кукурудза І. І. 
      д.і.н., проф. Морозов А. Г. 
     к.ф.н., доц. Погрібний І. І. 

 
Місце проведення: конференц-зал, навчальний корпус № 1 
Час проведення: 14.00–16.00 
Регламент виступів – до 10 хв. 
 
Астапова-Вязьміна Олена Ігорівна – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії та релігієзнавства Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Знакова система вітчизняної університетської освіти 
 
Бондаренко Тетяна Григорівна – кандидат філологічних наук, 
доцент, завідувач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Становлення і перспективи розвитку журналістики в 
Черкаському національному університеті 
 

Братко Костянтин Володимирович – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії та релігієзнавства Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 

 
Естетика як теорія та практика виховання 

 
Видриган Микола Володимирович – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії та релігієзнавства Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Роль і значення соціологічних знань у формуванні особистості 
 
Волошкевич Геннадій Андрійович – кандидат юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 



Кононенко Юрій Степанович – кандидат юридичних наук, 
професор, директор ННІ економіки і права Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Юридична спеціальність як невід’ємна складова класичного 
університету (досвід Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького) 
 
Гальченко Світлана Іванівна – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 
Іржавська Анжела Петрівна – кандидат історичних наук, доцент, 
завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
Терещенко Тетяна Вадимівна – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 
Тітіка Олена Олександрівна – кандидат історичних наук, в.о. 
доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 
 Наукова школа професора Перехреста О. Г. з проблематики 
Другої світової війни 
 
Георгізов Григорій Михайлович – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії України Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
  

Освітні програми історичного факультету ЧНУ 
ім. Б. Хмельницького у становленні громадянської парадигми 
студентства часів незалежної України 
 
Гоцуляк Віктор Володимирович – доктор історичних наук, 
професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної 
науки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 
 Музей історії університету: оновлена експозиція 
 
Драч Оксана Олександрівна – доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії України Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 
 



Витоки Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького: традиції підготовки педагогів у Черкасах на 
початку ХХ ст. 

 
Земзюліна Наталія Іванівна – доктор історичних наук, професор, 
директор ННІ історії і філософії Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 
 
 Становлення і розвиток Центру гендерних досліджень у 
Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького 
 
Івангородський Костянтин Васильович – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історії України Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 
 

«Гуржіївські історичні читання» в Черкаському національному 
університеті: здобутки та перспективи 
 
Киба Людмила Михайлівна – старший викладач кафедри 
англійської філології Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
 
 Фулбрайтівське коло: сегмент університету 
 
Клименко Тетяна Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент, 
директор Державного архіву Черкаської області 
 
 До історії Черкаського національного університету  
ім. Б. Хмельницького за документальними матеріалами Державного 
архіву Черкаської області 
 
Комарніцький Олександр Борисович – кандидат історичних наук, 
доцент, докторант кафедри історії України Кам’янець-Подільського 
національного  університету ім. І. Огієнка 
 

Навчальна діяльність студентства педагогічного вишу в 
Черкасах у 20–30-ті рр. ХХ ст. 
 
Корновенко Лариса Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики 
навчання Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 



 
Кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики 

навчання: історія – сьогодення – перспективи 
 
Корновенко Сергій Валерійович – доктор історичних наук, 
професор, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної 
діяльності Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
 
 Становлення та розвиток черкаської школи істориків-
аграрників професора А. Г. Морозова  
 
Кретов Павло Васильович – кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії та релігієзнавства Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 

Кретова Олена Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики 
навчання Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
 

Метатеоретичні підстави гуманітарної освіти: мовна та 
світоглядна ідентичність  
 

Куліш Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри іноземних мов Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 
 

 Становлення і розвиток професорсько-викладацького 
колективу Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницього: доцент Крицька Ірина Павлівна (1936–1997) 
 

Кукурудза Іван Іванович – доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної 
економіки Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
 

Основні віхи становлення економічних спеціальностей в 
Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького 
 

Левицька Надія Миколаївна – доктор історичних наук, доцент 
кафедри українознавства Національного університету харчових 
технологій (м. Київ) 



Силка Оксана Захарівна – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри українознавства Національного університету харчових 
технологій (м. Київ) 

 

Періодичні та продовжувальні видання Черкаського 
університету (повоєнний період) 
 

Мартинова Ганна Іванівна – доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри українського мовознавства і прикладної 
лінгвістики Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
 

Славні імена в історії кафедри українського мовознавства 
 

Марченко Олексій Васильович – доктор філософських наук, 
професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Історія і сучасний стан філософської освіти та науки в ЧНУ 
 

Мойсієнко Василь Миколайович – кандидат історичних наук, 
професор, перший проректор Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 
 

Інтегральна оцінка діяльності науково-педагогічних 
працівників 
 
Морозов Анатолій Георгійович – доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Спеціалізована рада Д. 73. 053. 01 у  Черкаському національному 
університеті ім. Б. Хмельницького: історія та сучасність 
 
Овчаренко Олександр Ілліч – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 

Сухушина Олена Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 



 Дослідження з історії зарубіжних країн Європи в навчально-
науковому інституті історії і філософії  Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького ( 1994–2016 рр.) 
 
Пасєка Станіслава Раймондівна – доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Підготовка фахівців з туризмознавства: історія та сучасність 
 
 
Перехрест Олександр Григорович – доктор історичних наук, 
професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Організація підготовки фахівців з вищою освітою в галузі 
історії, філософії та правознавства – важливий етап у розвитку 
Черкаського університету 
 

Погрібний Ігор Іванович – кандидат філологічних наук, доцент, 
директор ННІ української філології та соціальних комунікацій 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
Погрібна Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри видавничої справи, редагування і теорії інформації 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Українська філологія і соціальні комунікації в Черкаському 
національному університеті ім. Б. Хмельницького: традиції, 
сучасність і перспективи 
 

Поліщук Володимир Трохимович – доктор філологічних наук, 
професор, завідувач кафедри української літератури і 
компаративістики Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
 

Кафедра української літератури: історичний шлях і персоналії 
 

Присяжнюк Юрій Петрович – доктор історичних наук, професор 
кафедри історії України Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 
 

 Черкаський педінститут як провідний регіональний ВНЗ у 
перші повоєнні десятиліття 
 



Процишин Володимир Михайлович –  кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії та релігієзнавства Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Прикладна етика в структурі філософсько-гуманітарного 
знання 
 
Пушонкова Оксана Анатоліївна – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії та релігієзнавства Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Методологічні проблеми сучасних гендерних досліджень 

П’янзін Сергій Дмитрович – кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії та релігієзнавства Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 
 

Варіативність майбутнього як постнекласична підстава 
філософії освіти 
Ромащенко Людмила Іванівна – доктор філологічних наук, 
професор кафедри української літератури і компаративістики 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 
 Олександр Васильович Тканко – людина, воїн, педагог,  
письменник 
 
Швидка Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, 
доцент, директор ННІ іноземних мов Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 
 

Навчально-науковий інститут іноземних мов: перспективи 
майбутнього крізь призму минулого та реалії сьогодення 
 
Шевченко Зоя Володимирівна – кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії та релігієзнавства Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Особливості впровадження ґендерно-чутливого підходу в 
освітній процес вищої школи 
 

 



 
СЕКЦІЯ 3 

 
Становлення та розвиток психолого-педагогічної освіти, 

фізкультури та спорту 
 

Керівники секції: д.п.н., проф. Десятов Т. М. 

      к.п.н., доц. Нечипоренко А. С. 

      к.псих.н., доц. Туз Л. Г. 
          

Місце проведення: навчальний корпус № 4, ауд. 250 
Час проведення: 14.00–16.00 
Регламент виступів – до 10 хв. 
 

Архипова Світлана Петрівна – кандидат педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної 
педагогіки Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького  
 

Підготовка сучасного педагога: акмеологічний підхід 
 
Герасімова Наталія Євгенівна – кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри загальної педагогіки і психології Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького 
 

Методичні аспекти проблеми використання нових 
інформаційних технологій при формуванні в студентів психолого-
педагогічних знань 
 
Данилюк Сергій Семенович – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького  
 

Особливості формування мотиваційного компоненту в процесі 
вивчення іноземної мови студентами вищої школи 
 
Десятов Тимофій Михайлович – доктор педагогічних наук, 
професор, директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 
мистецтва Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького  
 



 Особливості педагогічної ідеї О. А. Захаренка і їх наслідування 
в освітніх технологіях України  
Звірковський Ігор Володимирович – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 
 
 Спортивні досягнення ННІ історії і філософії (1990-2016 рр.) 
 
Кучай Тетяна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри дошкільної та початкової освіти Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 
 

Інформатизація навчального закладу: організаційно-
управлінський аспект 
 
Лісова Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, проректор 
Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних 
працівників 
 

Управлінська практика в діалозі з наукою: формування школи 
високої корпоративної культури 
 
Майборода Галина Яківна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького  
 
 Моделі соціально-педагогічної діяльності суб’єктів навчально-
виховного процесу 
 
Нечипоренко Леонід Анатолійович – кандидат педагогічних наук, 
доцент, директор ННІ фізичної культури, спорту та здоров’я 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького  
Хоменко Ірина Миколаївна – викладач кафедри ТМВФ та 
спортивних ігор Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 

 
Історія становлення навчально-наукового інституту фізичної 

культури, спорту і здоров’я 
 
Свириденко Олександр Олександрович – старший викладач 
кафедри загальної педагогіки і психології Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 



 
 Проблеми родинного виховання у творчості О. А. Захаренка 
Стеценко Анатолій Іванович – кандидат наук з фізичного виховання 
і спорту, професор кафедри спортивних дисциплін Черкаського 
національного університету ім. Б. Хмельницького  
 

Реалізація загально-дидактичних принципів у процесі фахової 
підготовки учителів фізичної культури за умов застосування 
сучасних технологій навчання 
 
Чепка Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 
директор Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені 
Т. Г. Шевченка 
 
 Особливості становлення майбутніх педагогів у гуманітарно-
педагогічному коледжі 
 
Яценко Тамара Семенівна – доктор психологічних наук, професор, 
дійсний член Національної академії педагогічних наук України, 
завідувач кафедри  практичної психології Черкаського національного 
університету ім. Б. Хмельницького 
 

Умови реалізації особистісного підходу в психолого-педагогічній 
підготовці майбутнього педагога  

 
 



 
СЕКЦІЯ 4 

 
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича в контексті історії та 

сьогодення ЧНУ ім. Б. Хмельницького 
 
Керівники секції: к.і.н., доц. Голиш Г. М. 
      к.і.н., доц. Кірєєва В. О. 

 
 

Місце проведення: бібліотечний корпус, читальний зал № 3 
Час проведення: 14.00–16.00 
Регламент виступів – до 10 хв. 
 

Барановська Марина Миколаївна – завідувач відділу 
комплектування наукової бібліотеки ім. М. Максимовича  

Традиційні та сучасні пріоритети формування фонду наукової 
бібліотеки ім. М. Максимовича 

Блажко Надія Іванівна – бібліотекар 1-ої категорії наукової 
бібліотеки ім. М. Максимовича 

  Творчий доробок М. А. Жовтобрюха та Г. Р. Передрій у фондах 
наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 

Гнатюк Ольга Володимирівна – завідувач відділу наукової обробки 
документів наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 

Досвід роботи наукової бібліотеки ім. М. Максимовича з 
наукової обробки рукописів дисертаційних робіт здобувачів 
наукових ступенів Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 

Голиш Григорій Михайлович – кандидат історичних наук, доцент, 
директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
 

Ретрофонд газети «Черкаська правда» 1954–1991 рр. як джерело 
дослідження історії Черкаського педагогічного інституту 
  
Громова Наталія Петрівна – провідний бібліотекар Черкаської 
міської бібліотеки ім. Лесі Українки 
 

Форми співпраці колективу Черкаської міської бібліотеки 
ім. Лесі Українки з науково-педагогічними працівниками та 
студентством ЧНУ ім. Б. Хмельницького 



Демченко Людмила Тимофіївна – завідувач відділу краєзнавства 
Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. Т. Шевченка 
 

Співробітництво ЧОУНБ ім. Т. Шевченка з науковцями ЧНУ 
ім. Б. Хмельницького в організації просвітницько-видавничої 
діяльності 
 
Демченко Надія Василівна – завідувач інформаційно-
бібліографічного відділу наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
 

Формування інформаційної культури користувачів наукової 
бібліотеки ім. М. Максимовича 

Забєліна Оксана Анатоліївна – завідувач інформаційно-
бібліографічного відділу Черкаської обласної бібліотеки для юнацтва 
ім. В. Симоненка 
 

Науковці ЧНУ ім. Б. Хмельницького в краєзнавчій бібліографії 
обласної бібліотеки для юнацтва ім. В. Симоненка 
 

Ільченко Ольга Василівна – бібліотекар 1-ої категорії наукової 
бібліотеки ім. М. Максимовича 

Від педінституту до національного університету: історія ВНЗ 
на шпальтах газети «Черкаський край»  1992–2015 рр. 

Кірєєва Вікторія Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент, 
учений секретар наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
Силка Оксана Захарівна – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри українознавства Національного університету харчових 
технологій (м. Київ) 
 

Бібліотека Черкаського педагогічного інституту в повоєнні 
роки (1946–1955) 
 
Конджарян Наталія Григорівна – завідувач науково-методичного 
відділу наукової бібліотеки ім. М. Максимовича  
 

Застосування новітніх інформаційних технологій у науковій 
бібліотеці ім. М. Максимовича як пріоритетний напрям роботи 

 

Костюкова Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри туризму, директор науково-методичного Центру 
туризмології і екскурсознавства 



 

Співпраця Центру туризмології і екскурсознавства з науковою 
бібліотекою ім. М. Максимовича в підготовці фахових спеціалістів з 
екскурсійної справи 
 

Лисиця Лариса Григорівна – кандидат історичних наук, доцент, 
учений секретар наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
 

Дослідницько-видавнича діяльність колективу наукової 
бібліотеки ім. М. Максимовича на сучасному етапі 
 

Мальована Любов Миколаївна – завідувач відділу обслуговування 
наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
 

Ретровидання фондів наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
в історії та сьогоденні Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 

Онопрієнко Василь Іванович – завідувач відділу інформаційно-
комп’ютерних технологій наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
 

Web-сайт наукової бібліотеки ім. М. Максимовича: від 
створення до сьогодення 

Пономаренко Вікторія Володимирівна – заступник директора з 
наукової роботи наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
 

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича – провідний духовний 
осередок ЧНУ ім. Б. Хмельницького 

Силка Наталія Юхимівна – завідувач сектору наукової бібліотеки 
ім. М. Максимовича 
 

23 роки на службі бібліотечній справі: спогади директора 
університетської книгозбірні 
 

Синявська Лариса Іванівна – доктор історичних наук, доцент 
кафедри історії України Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 

Силка Оксана Захарівна – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри українознавства Національного університету харчових 
технологій (м. Київ) 
 

Початок видавничої діяльності наукової бібліотеки 
Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького 
 




