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Від початку діяльності Чер-
каського університету фа-
хівців з української мови та 
літератури готували на істо-
рико-філологічному відділенні. 
До 1989 р. у складі філологічно-
го факультету функціювало 
відділення української мови та 
літератури, де працювали дві 
фахові кафедри. За цей період 
підготовлено майже 6 тис. учи-
телів української мови та літе-
ратури. 

Маріам казарян, 
студентка 4 курсу

1. Яка найсильніша емоція або 
спогад про університетське 
життя? 

Кожен день, проведений ра-
зом з одногрупниками, – це 
окремий невеличкий спогад. Усі-
лякі жарти, історії з життя, роз-
мови «ні про що» на перервах, 
пари, зйомки для «СтудТБ» – усе 
це формується в один величез-
ний приємний спогад про уні-
верситетське життя. 

Пам’ятаю, як на другому курсі 
готувалися до театрального кон-
курсу в університеті. Тоді наша 
група ставила виставу за поемою 
Т. Г. Шевченка «Відьма». Пошук 
костюмів, постановка танців, що-
денні репетиції – це було важко й 
незвично, але вартувало того, бо 
на конкурсі ми все ж перемогли!

2. За що вдячні університету? 
Уже на четвертому курсі, мож-

на сказати, на фінішній прямій, 
я розумію, що вдячна за все: за 
знання, досвід і навіть за недо-
спані ночі. Та найбільше вдячна 
за розвиток мене не лише як 
журналіста, а і як особитості в 
цілому.

3. Яка життєва порада ниніш-
нім студентам?

Я завжди вважала, що майбут-
нє треба планувати, уявляти. Час 
збігає, тож намагайтеся завжди 
знати, чого Ви хочете досягнути 
в майбутньому, аби вже зараз іти 
назустріч запланованому. 

ніна Голуб, 
випускниця, доктор педагогіч-
них наук, професор, завідувач 
відділу навчання української 
мови та літератури Інституту пе-
дагогіки напн україни.

1. Яка Ваша найсильніша емоція 
чи спогад від навчання?

Хтось із психологів сказав, що в 
душі дитини, яка виросла, має бути 
місце, де пахне ваніллю, казками, 
почутими проханнями до Діда Мо-
роза, батьківськими поцілунками 
й вірою в те, що вона най-… най… 
най… Те місце, торкаючись якого 
вона зможе знайти в собі сили ви-
жити в нелегких випробуваннях.

У моїй душі, окрім спогадів ди-
тинства, такими ж зворушливими 
й живильними є студентські роки. 
Поміж емоцій домінує, звичайно 
ж, радість, ейфорія від того, що я 
побачила себе в списках зарахо-
ваних на навчання, водночас гор-
дість і віра в себе, адже без репе-
титорів і зв’язків, після сільської 
школи я змогла реалізувати свою 
дитячу мрію.

2. За що Ви вдячні університе-
ту? 
Я завжди при нагоді говорю, що 
навчалася в найкращій школі 
(Будо-Макіївській восьмирічній 
і Макіївській середній Смілян-
ського району) та найкращому 
виші – Черкаському педагогічно-
му інституті. Своїй альма-матер 
я вдячна за той вишкіл, який ми 

проходили, за те, що з горою (як 
кажуть у народі) виправдалися 
мої сподівання. Мої виклада-

чі – то були майстри від Бога. 
Потрапивши до оточення про-
фесіоналів, мудрих і закоханих 
у свою справу людей, до того ж 
патріотів України, ми прагнули 
досконалості й усе життя нама-
галися не розчарувати тих, хто 
вклав у кожного з нас часточку 
своєї душі. Приблизно 80 % моїх 
однокурсників присвятили своє 
життя освіті й науці.

А ще завдячую (уже універси-
тетові) за те, що запросив мене 
після дев’яти років учителю-
вання в Першій міській гімназії 
м. Черкаси на викладацьку ро-
боту. Із теплотою згадую колек-
тив нашого факультету: такий 
згуртований, до нестями патрі-
отичний, відданий своїй справі, 
неймовірно близький мені по 
духу. 

3. Яку життєву пораду може-
те дати студентам, які зараз 
навчаються?

Я дуже люблю студентську 
аудиторію й сумую за черкась-
кими студентами, тому що вони 
(принаймні ті, кого я навчала) 
щирі, допитливі, небайдужі й 
знають, чого хочуть від життя… 
Так багато хочеться їм побажа-
ти…

Будьте мрійниками. Не че-
кайте від когось готових рецеп-
тів. Ставте перед собою високу 
мету й досягайте її. Однак, тор-
кнувшись рукою зірок, не за-
бувайте про квіти під ногами, 
пам’ятайте про тих, хто для цьо-
го підставив вам своє плече.

Живіть повноцінним, насиче-
ним життям, у якому серед цін-
ностей є місце порядності, люд-
ській гідності, чуйності й доброті. 
Не сприймайте як банальність 
пораду шанувати мову свого на-
роду та опікуватися нею, бо мова 
– запорука нашої з вами безпеки.

Сміливіше запроваджуйте нові 
стандарти життя і взаємин, про-
понуйте свої правила гри й по-
будови здорового українського 
суспільства. Не бійтеся брати на 
себе відповідальність. Будьте рі-
шучими та непримиренними в 
ситуаціях, що стосуються захисту 
своєї родини й України.

Не розмінюйте своїх почуттів 
на речі тлінні. Бажаю вам успіхів у 
всіх починаннях, душевного ком-
форту, нехай наливаються силою 
крила для високого польоту, а 
кожен день приносить надію!

 ннІ української  філології 
Факультет обчислювальної  техніки, 

інтелектуальних та управляючих систем

“Хочу кожному студентові 
побажати також відчути 
себе частинкою цієї 

унікальної сім’ї – великої 
студентської родини”

Підготовка фахівців істо-
ричного профілю в ЧНУ має 
давні традиції, започатковані 
ще в 1921 р. У 2002 році факуль-
тет реорганізовано в істори-
ко-юридичний, а у 2003 році  він 
отримав назву історико-філо-
софсько-юридичним. 

Для оптимізації навчально-
виховного процесу та вдоско-
налення структури управлін-
ня університету з 1 вересня 
2008 р. на базі історико-філо-
софського факультету утво-
рено Навчально-науковий ін-
ститут історії і філософії.

олексій Шандра, 
студент 1 курсу

1. Яка найсильніша емоція або 
спогад про університетське 
життя? 

Найсильніші емоції залишили-
ся від складання першої сесії. Ці 
переживання, напевно, ніколи 
не забуду.

2. За що Ви вдячні університету? 
Вдячний за те, що зустрів сво-

їх одногрупників – неймовірно 
приємних і добрих людей.

3. Яка життєва порада ниніш-
нім студентам?

Можу порадити студентам, 
щоб вони не боялися робити по-
милки й намагалися отримувати 
насолоду від навчання.

Валентин лазуренко 
випускник, проректор із гу-

манітарно-виховних питань 
ЧдТу, доктор історичних наук, 
професор.

1. Яка найсильніша емоція або 
спогад про університетське жит-
тя? 

Згадую перший курс. Я наро-
дився в селі Суботів. Найбільш 
емоційний спогад із періоду на-
вчання – це коли я приніс на 
практичне заняття з археоло-
гії фрагмент литовської цегли 
«пальчатки», із якої побудована 
Іллінська церква в  Суботові. Це 
був момент найбільшого вияву 
гордості за свою Батьківщину та 
її популяризацію.

2. За що Ви вдячні університе-
ту? 

Університету вдячний за зна-
ння та формування національ-
но-патріотичного усвідомлення  
себе як українця.

3. Яка життєва порада ниніш-
нім студентам?

Хотілося, щоб студент сформу-
вався за трьома літерами П: про-
фесіоналізм, порядність, патріо-
тизм.

ннІ історії і філософії

(продовження на 4 стор.)
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Фотовиставку «ЧНУ-95 років: 
«Шануємо традиції, творимо 
сьогодення, крокуємо в май-
бутнє» презентували в НК № 1. 
На світлинах зображено істо-
рію університету від заснуван-
ня до сьогодення. Фотокартки 
зібрав професор ННІ історії та 
філософії Василь Мельниченко.

Конкурс стіннівок «Моєму 
університету – 95» провели в 
НК № 4 ННІ педагогічної осві-
ти, соціальної роботи й мисте-
цтва.

Переможницею конкурсу 
краси «Міс ЧНУ-2016» стала 
студентка ННІ економіки і пра-
ва Тетяна Ніколенко. Усі учас-
ниці продемонстрували не 
лише яскраву зовнішність, а й 
таланти та інтелектуальні зді-
бності. 

Студенти ННІ української фі-
лології та соціальних комуніка-
цій мали змогу дізнатися біль-
ше про свій навчальний заклад 
завдяки захопливому квесту 
«Як я знаю свій університет».

У науковій бібліотеці імені 
Максима Максимовича пре-
зентували книжкову виставку 
«Університет – віхи зростання». 
Присутні збагатили свої зна-
ння про історію становлення 
Черкаського національного.

Новий сучасний спортив-
ний зал відкрили в гуртожитку        
№ 1. Ініціювали облаштування 
спортзалу  працівники кафе-
дри фізичного виховання. 

Презентацію художньої збір-
ки доцента кафедри англій-
ської філології Олени Кресан 
організувала Рада молодих 
учених. 

Наш університет посів ІІ 
місце за результатами XII Все-
української літньої студент-
ської універсіади. Понад 20 
студентів потрапили до збір-
них команд України, отримали 
нагрудний знак «Почесна від-
знака ректора» від Олександра 
Черевка.

 «Збереження природної та 
історико-культурної спадщи-
ни Черкаської області» – такий 
семінар організувала кафедра 
екології та агробіології. 

Учасниками Всеукраїнської 
науково-практичної конфе-
ренції «Черкаському націо-
нальному університету – 95: 
історія та сучасність» стали на-
уковці, випускники універси-
тету, гості з вищих навчальних 
закладів України.

У переддень 

ювiлею... стУдентів і випУскників
ЧнУ оЧима •опитУваННя

Навчально-науковий інсти-
тут фізичної культури, спорту 
і здоров’я утворено з факульте-
ту фізичної культури 2008 року. 
В інституті працює потужний 
професорсько-вик ладацький 
склад. За час існування підго-
товлено понад 7 тис. спеціаліс-
тів.

Налагоджено співпрацю зі шко-
лами веслування, греко-римської 
боротьби, ігрових видів спорту, 
легкоатлетичною школою олім-
пійського резерву, спортивними 
товариствами Черкаської об-
ласті.

аліна ТиМЧІй, 
студентка 4 курсу

1. Яка найсильніша емоція або 
спогад про університетське 
життя? 

Найбільше я запам’ятала пер-
шу сесію. Незабутнім було від-
чуття отримання першого в жит-
ті «автомата». 

2. За що вдячні університету? 
Я завдячую професорсько-ви-

кладацькому колективу за най-
кращі роки в моєму житті. Дякую 
Вам, мої любі, за те, що навчили 
й зробили мене професіоналом.

3. Яка життєва порада менш 
досвідченим студентам?

Усім студентам бажаю бути ак-
тивними, бо ці роки є основою 
вашого життя. У наш час пасив-
них не цінують. У суспільстві по-
важають креативних, сміливих 
та активних.
Валерій данилеВський, 

випускник, начальник управ-
ління освіти і науки ода 

1. Яка найсильніша емоція або 
спогад про університетське 
життя? 

У 1989 році, повернувшись до 
навчання після служби в армії, 
я став активним членом Народ-

ного руху України, 
очолив осередок 
руху педінституту. 

Такий стан справ 
не сподобався того-
часній адміністра-
ції. Мені поставили 
ультиматум: або 
членство в Русі, або 
навчання в інститу-

ті. Оскільки своєю позицією я не 
поступився, усі очікували, що 
чергову сесію я не складу й буду 
відрахований. Однак викладачі, 
незважаючи на тиск парткому 
КПУ, обстоювали теж принципо-
ву позицію й оцінювали мої зна-
ння, а не політичні переконання. 

Сесію я склав на відмінно. До-
нині вдячний своїм викладачам 
за мужність і виняткову поряд-
ність.

2. За що Ви вдячні університе-
ту? 

Університетові вдячний насам-
перед за знання, за вміння сис-
темно мислити, за цікаво і зміс-
товно проведений час, за мудрих 
викладачів, друзів та… сина. 

3. Яка життєва порада ниніш-
нім студентам?

Роки навчання – найяскраві-
ший період у житті кожної люди-
ни, це початок захопливої книги 
вашого життя. Живіть і навчай-
теся так, щоб будь-яка людина, 
яка колись доторкнеться до цієї 
книги, могла виразити свої емоції 
одним словом – «Вау-у-у!!!»

Навчально-науковий інсти-
тут природничих наук створе-
но 2008 року на базі біологічно-
го та хімічного факультетів. 
Нині в закладі навчається по-
над 500 студентів на денній 
формі та більше як 200 осіб на 
заочній.

Інна Шиндер, 
студентка 4 курсу

1. Яка найсильніша емоція або 
спогад про університетське 
життя? 

Найсильніший спогад за роки 
навчання в Черкаському націо-
нальному – літня практика в Кар-
патах. 

2. За що вдячні університету? 
Дуже вдячна університету за 

професіоналізм викладачів, які 
дають гарні знання.

3. Яка життєва порада менш 
досвідченим студентам?

 Нехай студенти завжди 
пам’ятають, що не варто нехту-

вати навчанням, оскіль-
ки підготовка людини як 
професіонала почина-

ється в університеті!
Віталій анІсТраТенко, 
випускник, завідувач відділу 

фауни та систематики безхре-
бетних Інституту зоології на-
ціональної академії наук укра-
їни, доктор біологічних наук

1. Яка найсильніша емоція або 
спогад про університетське жит-
тя? 

Напевно, найсильніший спогад 
про Черкаський національний 
– це вступ до університету. Коли 
я побачив, як дуже прискіпливо, 
але доброзичливо ставляться 
працівники навчального закладу 
до абітурієнтів, я зрозумів, що по-
трапив саме туди, куди хотів. 

2. За що вдячні університету? 
Передовсім вдячний універси-

тету за те, що мене навчили бути 
точним у пошуку нових знань, ко-
ректним, дотримуватися правил і 
традицій. 

3. Яка життєва порада менш 
досвідченим студентам?

Сьогоднішнім студентам ЧНУ 
хочу порадити добре подумати, 
чи правильний вибір вони зро-
били. Якщо відповідь буде «так», 
то бажаю «триматися» універси-
тету й докладати всіх зусиль, щоб 
узяти максимум із того, що дають 

“роки навчання 
– найяскравіший 
період у житті 

кожної людини, це 
початок захопливої 
книги вашого життя”

ннІ природничих наук

ннІ фізичної культури, спорту та здоров’я

Навчально-науковий інститут 
економіки і права був створений 
у вересні 2008 року на базі еконо-
мічного та юридичного факуль-
тетів Черкаського національно-
го університету імені Богдана 
Хмельницького. 

Валерія дякун, 
студентка 2 курсу

1. Яка найсильніша емоція або спо-
гад про університетське життя? 

Найсильнішим спогадом є цьо-
горічна поїздка до Сокирного з 
групою на День туризму. Чудово 
замість пар провести день на сві-
жому повітрі в колі друзів. Замість 
того щоб сидіти в аудиторії, ми 
смажили м’ясо й варили смачну ко-
зацьку кашу. 

2. За що Ви вдячні університету? 
За можливість отримати диплом 

у майбутньому та за нові знайом-
ства.

3. Яка життєва порада нинішнім 
студентам?

Раджу майбутнім студентам об-
думувати обрання спеціальності, 
бо чотири роки навчання в уні-
верситеті – це за відчуттями як 
півжиття. 

Максим оробець, 
випускник, Чемпіон світу (2007) 
серед юніорів, дорослий розряд 
з гімнастики.  2006 р. – перший 
на Чемпіонаті світу з фітнесу се-
ред юніорів; 2007 р. – володар 
кубку україни; срібний призер 
перших Європейських ігор.

1. Яка найсильніша емоція або 
спогад про університетське 
життя? 

Найбільше запам’ятався мій 
перший день в університеті.

2. За що Ви вдячні університе-
ту? 

Вдячний за сформоване усві-
домлення того, що потрібно 
насамперед розраховувати на 
себе.

3. Яка життєва порада ниніш-
нім студентам?

Найголовніше – це не знання, 
а те, як ви їх використаєте. Не 
чекайте, що вас навчать, вчіться 
самі. Шукайте приклади серед 
викладачів і спілкуйтеся з ними 
не тільки на теми лекцій, а й про 
їхнє життя та досвід. Це найцінні-
ше, що ви можете отримати від 
них. Починайте реалізовувати 
себе вже зараз. Не чекайте за-
кінчення університету. Визначте 
чітко для себе, заради чого ви 
навчаєтеся. Що вам це дасть?! 
Якщо у вас немає відповіді на це 
запитання – шукайте! 

ннІ економіки і права

2

Тетяна Дзюменко, 
Віталіна Безверха

Свою діяльність підрозділ 
почав 2001 року зі створення 
факультету інформаційних 
технологій та біомедичної кі-
бернетики. У 2007 р. – перший 
випуск фахівців спеціальності 
«Інформаційні управляючі сис-
теми та технології» зі спеціа-
лізацією «Медична кібернетика 
та інформаційні технології в 
медицині». 

Валерія Федейко, 
студентка 2 курсу

1. Яка найсильніша емоція або 
спогад про університетське жит-
тя? 

 Найяскравішим спогадом було 
перше вересня. Тоді я ще не до-
сить добре знала свою групу 
та й узагалі всіх однокурсників. 
Пам’ятаю, як відбулося перше 
знайомство з одногрупницями. А 
найсильнішою була емоція на лі-
нійці, коли підіймали Прапор і лу-
нав Гімн. Знаєте, аж дух захопило!

2. За що Ви вдячні університе-
ту? 

Університетові вдячна за те, 
що, незважаючи на різні факуль-
тети, ми є однією сім’єю. Завжди 
можна звернутися по допомогу 
до будь-кого – і тобі відгукнуть-
ся. Вдячна за друзів, із якими 
ніколи не засумуєш. Окрема 
подяка викладачам, вони в нас 
«найзолотіші» люди, майстри 
своєї справи!

3. Яка життєва порада ниніш-
нім студентам?

Порада для студентів: цінуйте 
роки навчання в університеті. І 
звичайно, поважайте людей, які 
поруч із вами, інших таких не буде!

Ігор ІльЧенко, 
випускник, директор фірми 
"Webquali" (розроблення про-
грамного забезпечення) 

1. Яка найсильніша емоція або 
спогад про університетське жит-
тя? 

Мабуть, найбільше, що 
запам’яталося з університетських 
років, – це проживання в гурто-
житку, підготовка до екзаменів, 
безсонні ночі. Також неможливо 
забути святкування Дня факуль-
тету, де збиралося багато людей.

2. За що Ви вдячні університе-
ту? 

Я вдячний університету за ті не-
забутні роки студентського життя,  
що він мені подарував, за безліч 
знайомств, друзів і навіть за дру-
жину.  

3. Яка життєва порада ниніш-
нім студентам?

Хочеться порадити студентам 
ставати більш самостійними й 
водночас незалежними. Щоб вони 
усвідомлювали, навіщо вчаться, а 
не просто робили  це «заради га-
лочки».
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іСторія уніВерСитету
крізь призму життя людей

Для Ніни Тихонівни Токової, заступни-
ка начальника навчально-методичного 
відділу, Черкаський національний уже 
давно став рідною домівкою. Ця жінка 
не уявляє свого життя без нашого на-
вчального закладу. Уже півстоліття 
вона працює заради добробуту універ-
ситету. 

Цього року ЧНУ святкує 95-річчя, а в Ніни 
Тихонівни свій ювілей - 50 років трудової 
діяльності в нашому ВНЗ. На запитання «Чи 
хотіла б вона повернути час назад і піти 
іншою дорогою?», жінка впевнено відпові-
дає: «Ні! Бо ж тут минула половина життя. Я 
ні на що не проміняю ці роки».

«Історія університету – це історія 
мого життя»

Із приємністю згадуючи молоді роки, 
Ніна Тихонівна злегка усміхається: «Я при-
йшла працювати до університету, щойно 
закінчивши школу. Ще школяркою в 11 кла-
сі здобула професію секретаря-друкарки. 
Мені завжди подобалося документознавство 
й усе, що з ним пов’язане. Я відразу виріши-
ла: після школи піду працювати. Оскільки 
росла в багатодітній сім’ї, батьки  змалечку 
мене привчали до праці». У той час молода 
й активна Ніна почала свою роботу в кан-
целярії. Паралельно вступила на вечірнє 
відділення факультету іноземних мов у на-
шому університеті, тоді він мав назву Чер-
каський державний педагогічний інститут. 

Колишній педінститут півсотні років тому 
дуже відрізнявся від ЧНУ, який ми звикли 
бачити нині. Це був невеликий ВНЗ, що мав 
лише чотири факультети, а згодом шість. У 
ньому працювало близько 150 викладачів. 

Був тільки один корпус (той, що нині № 2). 
Студенти проживали в двоповерховому 
дерев’яному гуртожитку (зараз на його міс-
ці школа № 17). Жили по п’ять-шість осіб у 
ненайкращих умовах.

«Нелегкий шлях від вчительської семіна-
рії до класичного університету пройшов 
наш заклад», – згадує Ніна Тихонівна. Зараз 
ЧНУ має п’ять сучасних гуртожитків, що об-
ладнані всіма зручностями й комфортно 
облаштовані. У штаті працює понад 800 ви-
кладачів, а в університеті створено 48 різ-
них кафедр. Студенти навчаються в трьох 
великих корпусах, у нових аудиторіях. 

Розповідаючи історію свого життя, жін-
ка пригадує, як відбувалося становлення в 
університетських стінах, як долала кар’єрні 
сходинки від секретаря-друкарки до за-
ступника начальника навчально-методич-
ного відділу. «Коли я закінчила тодішній 
факультет іноземних мов, стала працювати 
викладачем англійської в нашому універ-
ситеті. На початку кар’єри була лаборан-
том, а на нинішній посаді працюю вже 37 
років». 

«За 50 років студенти еволюціонували»
«Розбудовувався університет, і змінюва-

лися студенти в ньому», – розповідає Ніна 
Тихонівна. Жінка пригадує: на початку її 
кар’єри в тодішньому інституті навчалося 
дві з половиною тисячі студентів, а нині їх 
близько шести тисяч. «Раніше на навчання 
приїздили переважно з Черкаської облас-
ті, а зараз із багатьох інших регіонів і міст. 
Адже нині наш університет – це престиж-
ний ВНЗ, що відкриває нові перспективи 
перед випускниками».

За час роботи в університе-
ті Ніна Тихонівна пам’ятає, як 
змінювалися студенти. «Рані-
ше вони були більш закриті 
та стримані. Могли якісь пари 
пропустити, щось недовчити, 
більше лінувалися. А зараз я 
помічаю, що сучасні студенти 
прагнуть навчатися, отримати 
більше знань, здобути якісну 
освіту, щоб бути конкуренто-
спроможними на ринку праці, 
стати висококваліфікованими 
спеціалістами». Жінка переко-
нує, що зараз студенти більш 
ерудовані, поінформовані, кре-
ативні та активні. 

Ніна Тихонівна пригадує чи-
мало цікавих історій, що стали-
ся в нашому університеті. Ба-
гато років тому в навчальному 
закладі готували вчителів для 
тогочасних республік Узбекис-
тану, Казахстану та Туркменіста-
ну. «Я пам’ятаю ті часи. Коли ці 
студенти приїздили до нас, усім 
було дуже цікаво знайомити-
ся з ними, їхньою культурою й 
традиціями. Запам’яталося, що 
вони ходили в університеті та 
по місту в національних костю-
мах, а ще були дуже активні в громадсько-
му й культурному житті університету. Вла-
штовували концерти, виступали з відомим 
національним ансамблем «Айгуль». Хороші 
були студенти, відкриті та здібні до навчан-
ня». 

Також цікаво минала практика студен-
тів. Раніше під час літніх канікул вони 
працювали на студентських будівельних 
заводах у Казахстані й Тюмені. Їздили 
туди, аби заробляти кошти, тяжко пра-
цювали. Нині ж студенти теж виїздять за 

кордон, однак тепер їдуть, аби вдоско-
налити англійську, побачити іншу країну, 
мати змогу подорожувати. Студенти від-
кривають для себе Англію, США, Німеч-
чину. 

Немало цікавих та незабутніх спогадів 
має Ніна Тихонівна. Тепер для неї універ-
ситет як рідний дім, наповнений теплими 
спогадами, незабутніми емоціями та вра-
женнями.

Альона Гудзенко,
Анна Дишлюк

Ніна Токова: «У МЕНЕ ОДИН ЗАПИС 
У ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ – НАШ УНІВЕРСИТЕТ»

надія овсіївна селІВерсТоВа,
кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри російської та зарубіжної (на-
далі – світової) літератури, на той час 
Черкаського державного педагогічно-
го інституту ім. 300-річчя возз’єднання 
україни з росією.

Роки викладацької діяльності в уні-
верситеті: із 1969 до 1998  рр. (29 років).

– Яка Ваша найцікавіша історія-спогад 
про університет?

Пам’ятаю, що студенти дуже люби-
ли влаштовувати творчі вечори. Кож-
на зустріч була присвячена відомому 
письменникові: О. Пушкіну, М. Гоголю, 
М. Некрасову та ін. Студенти мали змогу 
спробувати себе в різних ролях: сцена-

риста, режисера, фотографа чи артиста. 
Різні факультети змагалися між собою, 
обмінювалися досвідом, робили вечір 

неповторним і затишним.
Найбільше мені запам’ятався 

вечір «Класики і сучасники». Сту-
денти на сцені грали сценки з тво-
рів відомих класиків, а «сучасни-
ки», тобто глядачі в залі, повинні 
були відповісти, що це за твір і хто 
його автор. На вході до зали теж 
розігрували чимало цікавих сце-
нок. Наприклад, стояв студент, 
переодягнений у саморобний кос-
тюм міфічного Сфінкса. Він загаду-
вав загадку і пропускав глядачів 
тільки тоді, коли ті її відгадували.

Коли був вечір, присвячений 
О. Пушкіну, то один студент (по-
вненький і невисокого зросту) 
грав роль попа в "Сказке о попе 
и работнике его Балде". Актор так 
«увійшов» у роль, що, коли йому 
дали три щиглі, він різко упав на 
сцену та не вставав. Наш декан, 
Фаїна Марківна Береговська, аж 
підскочила, перелякалася, чи сту-
дент узагалі живий залишився!

– Чим відрізняється робота ви-
кладача (тодішнього і теперішньо-
го)? 

Викладач – це насамперед науковець. 
У часи моєї роботи ми не лише читали 
лекції, а й щомісяця їздили на різнома-
нітні тематичні конференції та симпозі-
уми, мали широке наукове коло спілку-
вання. 

На щастя, сьогодні викладачі мають 

набагато більше можливостей, ніж ми 
за часів Радянського Союзу. Наприклад, 
можна легко поїхати до Європи або 
до Америки на наукову конференцію. 
Також є змога спілкуватися з відоми-
ми науковцями 
за допомогою 
електронної по-
шти, соціальних 
мереж та скайпу.

Суттєво вдо-
сконалилися тех-
нології викла-
дання: з’явилися 
п р о е к т о р и , 
комп’ютерні кла-
си, мультимедійні дошки, відеолекції та 
багато інших новинок. Я вважаю, що 
комп’ютеризація – це добре, але вона 
не зможе замінити студентам «живого» 
спілкування з викладачами.

Сьогодні викладачі й куратори мен-
ше часу проводять зі своєю групою. 
Пам’ятаю, як у вересні кожен куратор 
разом зі своїми студентами вирушав на 
роботу в колгосп. Хтось збирав фрук-
ти: яблука, груші, сливи, а інші – овочі: 
помідори, огірки, перець або ж копали 
картоплю. Це об’єднувало колектив, ро-
било стосунки викладачів зі студентами 
більш дружними, допомогало відчути 
молоде студентське життя. 

– Як змінився студент?
Коли я працювала в університеті, амо-

ральних вчинків із боку студентів май-
же не було. Можу сказати, що тогочас-
ний студент вирізнявся стриманістю, 
позитивним ставленням до життя, висо-

ким рівнем вихованості й культури.
На мою думку, сьогодні є студенти 

дещо нестримані й надто демонстра-
тивні. У деяких з’явилося нездорове 
прагнення привернути до себе увагу 

за будь-яку ціну. Часто 
можна зустріти молодих 
людей, які не розуміють-
ся в певному питанні, 
але коментують і дово-
дять щось своє.

На щастя, і зараз є ба-
гато молодих людей, 
які не втратили мораль-
ність, повагу та шляхет-
ність. Ця лінія живуча, і 

її потрібно розвивати та зміцнювати, а 
викладачам варто таких студентів за-
охочувати й цінувати. 

– Чого б Ви не могли дозволити собі зро-
бити, як викладач тоді, але могли б зро-
бити це зараз? 

Зараз можна використати в навчаль-
ному процесі матеріали, які колись були 
заборонені. Зокрема, це праці З. Фрей-
да. Доступ до книг іноземних авторів 
узагалі був мінімальним. Це регулювала 
державна політика. Тому певне психо-
логічне обмеження ми, викладачі, від-
чували.

Якщо говорити про мою стратегію ви-
кладання, то й нині я би її не змінила. 
Упевнена, що ніколи не принизила б 
студента, не «піднесла» б себе вище за 
нього. Також у жодному разі не дозво-
лила б собі говорити зі студентами на 
аморальні теми!

Микола Максьома

Викладачка, яка цінує особистість

“...ніколи не 
принизила б 
студента, не 

«піднесла» б себе 
вище за нього”
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ННІ фізики, математики та 
комп’ютерно-інформаційних 
систем своїми коренями сягає 
1921 року – часів заснування уні-
верситету. Саме тоді був від-
критий фізико-математичний 
факультет. Нині в інституті на-
вчається близько 500 студентів.

ліщенко ВІкТорІя, 
студентка 2 курсу

1. Яка найсильніша емоція або спо-
гад про університетське життя? 

Найсильніші емоції були в день 
виборів на посаду голови студент-
ської ради ННІ фізики, математики 
та КІС, а також слухання результатів.

2. За що Ви вдячні університе-
ту? 

Вдячна університету за неймо-
вірну школу самостійності та до-
рослого життя. Саме тут я навчи-
лася правильно представляти 
себе та поводитися в соціумі.

3. Яка життєва порада нинішнім 
студентам?

Раджу студентам не сидіти на міс-
ці, бо під лежачий камінь вода не 
тече! А також завжди захищати свої 
права. Якщо ми не обстоїмо свою 
думку та погляд на речі, то хто зро-
бить це за нас?

сергій ТоМІленко, 
випускник, перший секретар 
національної спілки журналістів 
україни, заслужений журналіст 
україни.

1. Яка найсильніша емоція або спо-
гад про університетське життя? 

Найсильніші спогади – це День 
фізмату. Щороку 12 квітня прово-
дили святкування на факультеті.
Приємно згадувати КВК-вечори, де 

студенти-математики могли про-
демонструвати свої таланти. Було 
справді цікаво й весело.

2. За що Ви вдячні університету? 
Дякую університетові за посту-

повий рух до дорослого життя. 
Школа так не готує. Університет 
дає змогу спробувати себе в тій 
чи в тій сфері, обрати майбутнє-
призначення. В університеті після 
невдалої спроби реалізувати себе 
в чомусь можна почати спочатку 
або ж обрати інший напрям.

3. Яка життєва порада нинішнім 
студентам?

Ключова порада – пробувати 
себе в нових сферах, не чекати, що 
життя складеться так, як задумав 
ти чи твої батьки. Я, наприклад, об-
рав математичний напрям, а став 
журналістом. Освіта допомагає 
розвиватися. Обраний напрям – 
не вирок. Варто розраховувати не 
тільки на навчальний план, а й на 
власні сили.

Навчально-науковий інсти-
тут іноземних мов створений 
1 вересня 2008 року. 

В інституті навчається 
понад 800 студентів. За час 
існування факультетів під-
готовлено близько 5 тисяч фа-
хівців-філологів. 

олександра курдус, 
студентка 2 курсу

1. Яка найсильніша емоція або спо-
гад про університетське життя?

 
– Найбільш незабутня подія 

– посвята в першокурсники. 
Це була палітра переживань та 
емоцій: той момент, коли маєш 
змогу продемонструвати себе 
таким, яким ти є, і пізнати інших. 
Але була ще одна мить – перша 
сесія, яка, на щастя, здалася не 
такою важкою, як нам ї ї всі опи-
сували.

2. За що вдячні університету? 
– Університет справді готує 

до дорослого життя: ти почина-
єш дивитися на себе по-новому. 
Спілкування з викладачами та 
студентами розширює світо-
гляд, дає змогу відчути себе сві-
домим членом суспільства. 

Якщо ти обрав саме свою спе-
ціальність, то навчання буде 
лише в радість.

3. Яку життєву пораду можеш 
дати нинішнім студентам?

– Відсипатися! Краще щось 
не вивчити, ніж втратити 
здоров’я. І будьте активними!  
Хто нам влаштує свято, якщо не 
ти сам.

наталя анатоліївна Чабан, 
випускниця факультету іно-
земних мов Чну ім. б. Хмель-
ницького 1993року, президент 
асоціації україністів австралії 
та нової зеландії. після завер-
шення навчання працювала 
викладачем Черкаського на-
ціонального університету, ко-
ординатором тренінгу корпусу 
миру сШа в україні, дослідни-
ком у лундському університеті 
(Швеція), університеті штату 
Мериленд (сШа).

1. Яка найсильніша емоція або 
спогад про університет?

Відверто кажучи, найбільше 
запам’ята-лася поїздка нашого 
танцювального колективу «Чер-
кащанка» до Югославії на конкурс 
1991 року. Коли ми вже були там, 
почалися події Югославської війн: 
танки, маніфестації, стрільба. До-
велося місяць сидіти й чекати най-
меншої можливості вирватися до-
дому. Жили ми тоді, між іншим, на 
кіностудії «Баррандов». Зрештою, 
вдало приїхали додому, але спогад 
назавжди лишиться в моїй пам’яті. 

2. За що вдячні університету?
Я завжди голосно та гордо гово-

рю, що навчалася в Черкаському 
національному, бо саме тут отри-
мала глибокі знання з іноземних 
мов. Нині вільно володію англій-
ською й німецькою мовами. 

Уже зараз можу впевнено ска-
зати, що рівень викладання пред-
метів в ЧНУ – один із найвищих 
в Україні. Отримані знання дали 
мені змогу продовжити навчання 
в Нью-Йоркському університеті. 
Досвід навчання й викладацької 
діяльності в ЧНУ також допоміг 
адаптуватися в новій атмосфері, 
коли я почала працювати викла-

дачем в Олександрійському уні-
верситеті у Вашингтоні, згодом 
– у Лундському університеті Шве-
ції. За пропозицією керівництва 
Кентерберійського університету 
(Нова Зеландія) я була запроше-
на на роботу до Національного 
наукового центру з дослідження 
впливу Європейського Союзу в 
країнах Азійсько-Тихоокеансько-
го регіону. Усі ці та багато інших 
досягнень я присвячую саме рід-
ному Черкаському національно-
му.

3. Яка життєва порада ниніш-
нім студентам?

На тлі інтеграції до світового 
цивілізаційного простору треба 
досконало знати іноземні мови. 
І я так кажу не тому, що саме їх 
вивчала в університеті. Для того 
щоб розуміти людей, уміти пояс-
нити їм певні обставини, події, те, 
що українською чи російською 
мовами іноземцям може бути 
недоступним, треба вчити мови! 
Принаймні англійську. Володі-
ючи чужою мовою, ви завжди 
будете на рівень вище, на крок 
уперед. 

ннІ іноземних мов

Інститут педагогічної 
освіти, соціальної роботи і 
мистецтва засновано у 2008 
р. Нині в інституті навча-
ється понад 800 студентів 
та працює 62 викладачі.

Юлія неЧипоренко, 
студентка 3 курсу 

1. Яка найсильніша емоція або 
спогад про університетське 
життя? 
За три роки навчання, напевне, 
найсвітлішою та найсильнішою 
емоцією для мене було те, коли 
одного дня я прийшла до уні-
верситету і зрозуміла, що ось 
вона, моя справжня інститут-
ська, студентська родина. Коли 
ти приходиш на навчання за 
годину чи менше до пар не для 
того, щоб підготуватися, а для 
того, щоб поспілкуватися з од-
нолітками, викладачами. Коли 
ти йдеш додому не одразу піс-

ля закінчення пар, а лише тоді, 
коли починає сутеніти. 

2. За що Ви вдячні універси-
тету? 

Я вдячна всім тим студентам, 
викладачам, дирекції, техніч-
ному персоналу, які своїм від-
критим серце дали мені зро-
зуміти та відчути повний смак 
студентського життя. Цікаві та 
нестандартні пари, екскурсії й 
особливий підхід до кожного 
під час навчання – ось основні 
критерії на шляху до успіху. 

3. Яка життєва порада ни-
нішнім студентам?

Хочу кожному студентові 
побажати також відчути себе 
частинкою цієї унікальної сім’ї 
– великої студентської роди-
ни.

ольга оМельЧенко, 
випускниця, старший лабо-
рант дирекції ннІ педагогіч-
ної освіти, соціальної роботи 
і мистецтва.

1. Яка найсильніша емоція або 
спогад про університетське 
життя? 

Найсильніша емоція пов’я-
зана зі вступом до ЧНУ імені Б. 
Хмельницького, а саме до ННІ 
педагогічної освіти, соціальної 
роботи і мистецтва на спеці-
альність «Початкова освіта». 
Власне, із цього розпочалося 
доросле, самостійне життя.

Спогад – це все студентське 
життя: пари, викладачі, одно-
групниці, гуртожиток, концер-
ти, вітання, свята, улюблений 
куратор Тетяна Сергіївна Зо-
рочкіна. Якби була змога пере-
жити ще раз студентські роки, 
то я її обов’язково б викорис-
тала.

2. За що Ви вдячні університе-
ту? 

За доброту, за знання та вміння 
використовувати їх на практиці, 

за любов і щирість викладачів,
за те,  що навчили любити свою 
професію, за 5 років терпіння, 
неймовірну підтримку й усе, що 
відбувалося в інституті.  Дякую!

3. Яка життєва порада ниніш-
нім студентам?

Насолоджуйтеся студент-
ським життям, бо це найкращий 
період життя.

ннІ педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва

ннІ фізики, математики та кІс
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психологічний факультет

Факультет створено 7 липня 2001 
року на базі кафедри практичної 
психології. Засновник факультету і 
перший його декан – академік НАПН 
України, доктор психологічних наук, 
професор Тамара Яценко. На факуль-
теті навчається 450 студентів ден-
ної й заочної форм навчання.

Марина пІдГорна, 
студентка 4 курсу

1. Яка найсильніша емоція або спогад 
про університетське життя? 

Звичайно, що перша сесія, яка за-
вжди викликає шквал емоцій. І це була 
не тривога перед іспитами, а страх, що 
я не встигну поїхати додому, бо перед 
Новим роком, як я тепер знаю, квитки 
потрібно купувати заздалегідь. 

2. За що Ви вдячні університету? 
Університетові вдячна за освіту, гур-

тожиток і за змогу поєднувати навчан-
ня й активний відпочинок. 

3. Яка життєва порада нинішнім 
студентам?

Студентам раджу запастися оптиміз-
мом і кавою. Тим, хто живе в гуртожит-
ках, рекомендую не заходити до ліфта, 
якщо в ньому вже є чотири  особи.

наталія ГаВриШ, 
випускниця, старший психолог, 
майор Головного управління на-
ціональної поліції в Черкаській об-
ласті.

1. Яка найсильніша емоція або спо-
гад про університетське життя? 

Найсильніша емоція, яку відчула 
після закінчення університету, – це 
гордість. Гордість за те, що вступила 
до цього  ВНЗ і здобула якісну освіту. 
Найяскравіший спогад – це мій колек-
тив викладачів й одногрупників. До-
бре пам’ятаю танцювальний колектив 
«Черкащанка», хоча учасницею була 
не дуже довго, але спогади приємні. 

2. За що Ви вдячні університету? 
Університетові вдячна за те, що я 

навчилася досягати цілей, ефективно 
співпрацювати з людьми. Уважаю, що 
50 % мого розвитку дали мені батьки, 
а інші 50 – університет. 

3. Яка життєва порада нинішнім 
студентам?

Усім студентам раджу пам’ятати, що 
студентські роки – найкращі в житті. 
Тому треба «брати» від них макси-
мум, а не спати на останніх партах, 
бути пасивними та безініціативни-
ми.  
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Тетяна олександрівна ГаВрилоВа, 
доцент, кандидат філологічних 

наук, викладач кафедри українсько-
го мовознавства і прикладної лінг-
вістики 1976 – 2012 рр.

– Найцікавіша історія-сюжет з уні-
верситетського життя.

– Мої студентські роки – це взага-
лі одні з найцікавіших сторінок життя. 
Якось на першому курсі під час бігу в 
Соснівці ми з подругою, об’ївшись суни-
цями, заснули на галявині: шукали нас 
до вечора і викладачі, 
і студенти. Іншого разу 
– привселюдно під час 
пари я молилася на 
баскетбольне кільце, 
щоб зі ста спроб хоч 
раз влучити й отри-
мати залік. Також була 
історія, коли викладач античної літера-
тури призначив моїй групі іспит на 31 
грудня та виставив оцінки, відпустив-
ши нас, зморених, за десять хвилин до 
дванадцятої ночі. А ще був кумедний 
випадок під час діалектологічної прак-
тики, коли ми з одногрупницею вига-
дали адресу місця проживання в Смілі, 
бо нам не вистачало коштів, щоб вина-
йняти там квартиру. Довелося щодня 
їздити туди й назад. Тоді викладач і від-
повідальна за практику Фаня Адамівна 

Непийвода сказала, що ми її «до лазні 
послали»: коли вона приїхала переві-
рити, як ми живемо, то виявилося, що 
за вигаданою нами адресою розташо-
вана лазня. Але, мабуть, одна з найори-
гінальніших історій сталася, коли нас у 
дендропарку «Софіївка» сприйняли за 
німецьку делегацію (тоді ми просто по-
їхали на екскурсію автобусом із німець-
кими номерами). Там навіть знайшли 
перекладача, який усю історію парку 
розповів нам німецькою мовою. Коли 

перед від’їздом ми 
все ж зізналися, хто 
такі, то всі дуже дов-
го сміялися.

Із викладацької ді-
яльності найбільше 
запам’яталися по-
їздки зі студентами 

на збір урожаю. Якось мою та пара-
лельну групу, куратором якої був Олек-
сій Омелянович Мануйкін, відвезли на 
три тижні до села Худоліївка на буряки. 
Але минув місяць, другий, а про нас і 
не згадують. А там добре, весело: води 
не було – умиваємося кавунами. Щове-
чора Олексій Омелянович грає на бая-
ні, спимо на матах у спортивному залі, 
День учителя теж там святкували. Зга-
дали про нас в університеті лише коли 
морози вдарили. 

– Чого б ви не дозволили собі зробити як 
викладач тоді, але могли б  зробити зараз?

– Розумієте, є певні норми моралі ви-
кладання та спілкування зі студентами, 
які для мене завжди поза віком, епо-
хами, поколіннями. Це, наприклад, не 
перейти певну межу в стосунках, керу-
вати своїми емоціями навіть тоді, коли 
дуже злий чи ображений на когось. Ви-

кладач має бути стриманим і розважли-
вим: заняття – для знань та дисципліни, 
особисті розмови – у гуртожитку, на 
перервах. Тому зараз я собі дозволила 
б не більше, ніж кілька десятиліть тому.

– Чим відрізняється робота виклада-
ча тодішнього й сучасного?

– Раніше ми зі студентами були ближ-
чими. Я точно знала, хто з ким зустрі-
чається в моїй групі, хто з ким одружу-
ється. Можна навіть сказати, у мене зі 
студентами були батьківські стосунки. 
Зараз, на жаль, така тенденція відсутня. 

– Як змінився студент?
– Раніше студенти були дорослішими: 

і фізично, і духовно. Хлопці приходили 
навчатися в інститут після проходжен-
ня служби в армії, дівчата до цього вже 
десь працювали. Вони всі були серйоз-
нішими, наполегливішими, багато чита-
ли, групою відпочивали. Нині ж студент 
легковажніший, лінивіший, а книги 
йому замінив Інтернет. Я не говорю про 
всіх, але переважно трапляється саме 
так.

Тетяна Козловська 

Про суниці, баян... 
і не тільки...

людмила Макарівна кляцька ,
доцент, викладач фізико-математич-

ного факультету Черкаського націо-
нального університету з 1968 до 2015 
року.

Навчалася з 1956 до 1961 року за спеці-
альністю «Математика» фізико-математич-
ного факультету тоді ще Черкаського дер-
жавного педагогічного інституту. Закінчила 
заклад із відзнакою,  залишилася працюва-
ти на кафедрі. У 1965 р. пройшла цільову 
аспірантуру. У 1968 р. повернулася до уні-
верситету,  із того часу до 1 квітня 2015 року 
працювала в ЧНУ (була асистентом, завід-
увачем кафедри алгебри й обчислювальної 
математики, протягом десяти 
років деканом факультету).

– Найцікавіша історія-сю-
жет з університетського жит-
тя.

– Коли я повернулася з аспі-
рантури, мені дали групи для 
опіки – стала куратором. Про-
тягом викладацької діяльності 
була куратором шести груп. 
Згадую улюблену групу. Навча-
лися вони з 1972 до 1977 року. 
Набір  був сильний: восьмеро з 
25 осіб завершили навчання з 
відзнакою. 

Відправили мене до Польщі 
в місто Бидгощ на три місяці. 
Тоді з поляками підписали до-
говір про спів-працю. Я поїхала 
працювати туди на кафедру 
математики. Так-от, приїхала в 
аеропорт, щоб долетіти до Ки-
єва, а вже звідти до Бидгоща. 
Раптом у терміналі відчиняють-
ся двері та ввалюється вся моя 
група. Я в щоці. Як? У них третя 
пара зараз, що вони тут ро-
блять? Студенти заспокоїли: їх 
відпустили, а вони пообіцяли, 
що все відпрацюють. У Бидгощі 
читала лекції на магістерсько-
му курсі. Польським студен-
там було цікаво дізнатися про 
українських. Постійно розпитували про 
них. Панібратства не було – був хороший 
контакт. 

Студенти – вони скрізь студенти. Їм не ви-
стачає людського спілкування,  і вони над-
звичайно його цінують.

– Чого б ви не дозволили собі зробити як 
викладач тоді, але могли б зробити  це за-
раз?

– Доросла до такого віку, коли можу собі 
дозволити сказати людині те, чого вона 
варта, так і зі студентами. Але стала менш 
категоричною. 

Пам’ятаю студентку Тетяну Запорожець, 
нині доктора фізико-математичних наук, 
директора Навчально-наукового центру 
фізико-хімічних досліджень ЧНУ. Вона дуже 
хвилювалася, коли складала в мене перший 
іспит. Я взяла заліковку і сказала, щоб Таня 

підійшла до букета, який мені подарували 
студенти, і взяла квітку. Дівчина не знала, 
як реагувати. Я ж подякувала за чудову від-
повідь, пояснивши, що квітка – подарунок 
за неї. Це було спонтанно й не характерно 
для мене. Студентам не вистачає вимогли-
вого, але водно-
час людського, 
дружнього став-
лення. 

– Чим відріз-
няється робо-
та викладача 
тодішнього й 
сучасного?

– Раніше була 
сильніша шкіль-
на підготовка 
студентів, тому викладачам легше працю-
валося, бо можна було починати з більш 
високого рівня.  Перш ніж навчати вищої 
математики, на першому курсі ми вводи-
ли до навчальних планів перехідну  дис-
ципліну «Елементарна математика», щоб 
дати ази предмета студентам, а потім уже 
працювати. Це було дуже корисно. Зараз, 
на жаль, цей курс скасували. Студентам 
дуже важко переходити від шкільної мате-
матики до вищої, а викладачеві натомість 
теж нелегко працювати з людьми, які ма-
ють недостатній рівень знань. Я вважаю, 
що обов’язковою й надважливою має бути 
реформа середньої освіти, щоб підтягти 
шкільну підготовку майбутніх студентів. 

Я невеликий прихильник тестів: тут є 
імовірність випадкової оцінки. Екзамени 
я завжди приймала усно, а замість тес-
тів давала диктанти.  Бесіда зі студентом 
обов’язкова, інакше людина втратить умін-
ня говорити, а математична мова – особли-

ва, і нею необхідно вміти користуватися. 
Хоча й у тестах є позитивний аспект: мож-
на комп’ютеризувати перевірку знань, а це 
полегшує роботу викладача. Але вже семе-
строва перевірка має бути усною. Можли-
во, це застарілий погляд. 

Важче стало працювати через те, що в 
сучасного викладача з’явилося дуже ба-
гато писанини, яка забирає «золотий» час. 
Наші діти, випускники шкіл, не привче-
ні до самостійної роботи. Тому відразу з 
першого курсу застосувати алгоритм «за-

вдання – вико-
найте – вивчіть 
– покажіть» – 
неправильно, 
але за цими па-
пірцями у ви-
кладача не ви-
стачає часу на 
індивідуальну 
роботу зі сту-
дентом. Раніше 
такого не було. 

Колись у нас було значно менше пред-
метів, проте більше годин для спеціаль-
них дисциплін. Зараз усе навпаки. Мало 
годин на спеціальні предмети, оскільки 
зросла кількість суміжних дисциплін. 
Викладачеві важко навчити студента в 
стислі терміни, до того ж якщо він попе-
редньо не підготовлений. Накопичується 
незнання, і діти не можуть упоратися з  
навантаженням. Це не вина студентів, це 
їхня біда – шкільна освіта.

– Як змінився студент?
– Коли приходили випускники на День 

факультету, завжди питали: «Ну, як сту-
денти?» Я їм відповідала: «Ви були інші. 
Не можу сказати, що кращі чи гірші. Але 
точно – інші». 

 
Нашу розмову Людмила Макарівна за-

вершила словами Д. Карнегі: «Не заци-
клюйтеся на минулому – дайте йому по-
мерти. Не загадуйте далеко наперед, бо 
помилки минулого, накладені на пробле-
ми майбутнього, зламали не одну сильну 
натуру. Намагайтеся гарно робити свою 
справу сьогодні, тоді успіх до Вас неодмін-
но прийде».

Юрій Олійник

Людмила Кляцька: "Доросла до такого віку, 
коли можу собі дозволити сказати людині те, 

чого вона варта..."

“
ви були 
інші. не можу 
сказати, що 

кращі чи гірші.   
але точно – інші”

“...у мене     
зі студентами 
були 

батьківські 
стосунки”

“...води 
не було – 
умиваємося 

кавунами”
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 кандидатові хімічних наук, про-

фесору онуфрію білому нещодавно 
виповнилося 80 років. більше ніж 
половину з них він присвятив викла-
дацькій діяльності в Черкаському 
національному університеті імені 
богдана Хмельницького, де цьогоріч 
відзначають 95-річчя. за час роботи 
в університеті багато чого змінило-
ся. про те, що саме, професор розпо-
вів «нашому національному».

– Онуфрію Васильовичу,  розкажіть, 
будь ласка, найцікавішу історію з уні-
верситетського життя за час Вашої 
викладацької діяльності.

– Незабутніми для мене стали поїзд-
ки зі студентами до Сокирного на День 
хіміка чи День факультету. Відпочивали 
на Дніпрі, змагалися в спортивних кон-
курсах, готували юшку, танцювали – це 
були неймовірні враження. Ще однією 
цікавою історією з мого викладацького 
життя була поїздка до польського міста 
Бидгощ. Я разом із п’ятьма студентками 
протягом двох тижнів ознайомлювався 
з тим, як навчаються і живуть тамтешні 
студенти. Два тижні швидко збігли, і ми 
почали збиратися додому. Але виїхати 
з Польщі виявилося не так уже й легко, 
оскільки до Києва з Варшави курсував 
лише один потяг, та й людей на нього 
було дуже багато. Але нам насилу вда-
лося вмовити начальника потяга взяти 
нас на цей рейс. Тільки-но ми переїха-
ли кордон у Бресті, стало набагато віль-

ніше в потязі, оскільки багато пасажирів 
зійшли на цій станції.

Насправді, під час занять в університе-
ті відчуваєш субординацію між студен-
том і викладачем, а за його межами, як, 
приміром, під час спільних поїздок, ро-
зумієш, що різниця лише у віці.

– Які університетські традиції Ви 
пам’ятаєте?

– У нашому університеті є танцюваль-
ний ансамбль «Черкащанка». Спочатку 

це був дівочий колектив на природни-
чому факультеті, а потім до нього почали 
залучати студентів із різних факультетів. 
Навіть моя племінниця танцювала в цьо-
му ансамблі, досі її запрошують на вечо-
ри, коли виступає «Черкащанка».

Традиційним для мене та моєї дружи-
ни (ми разом працювали в університеті) 
є щорічні зустрічі з нашими випускни-
ками, які закінчили уні-
верситет десять, двад-
цять, тридцять років 
тому. Ми маємо тісний 
зв’язок із випускниками, 
чому дуже раді. Буває, 
хтось із них зателефо-
нує, аби ми допомогли 
їм розв’язати задачу.

Також пам’ятаю, як 
у школах почали розвивати кабінетну 
систему навчання. Я як проректор із на-
вчальної роботи поставив завдання, щоб 
на всіх факультетах університету створи-
ли зразкові кабінети шкільного типу. Ці 

кабінети й досі є.
– Чого б Ви не дозволили зробити собі 

як викладач тоді, але могли б зробити 
зараз? 

– До розпаду СРСР, безперечно, ми 
були стримані в питанні характеристи-
ки влади. Відверто кажучи, тоді й серед 
студентів, і серед викладачів були, як-то 
кажуть, «стукачі», і ми цього побоювали-
ся. Уже після розпаду Радянського Союзу 
ми стали більш демократичними. У цьо-

му плані все значно змінилося. Раніше 
й до молоді підхід був більш офіційним, 
а нині в нас зі студентами демократичні 
взаємини.

– Чим відрізняється сучасний викладач 
від тодішнього? 

Раніше у викладачеві більше цінувала-
ся професійність. Воно й зараз так, але у 
зв'язку з погіршенням рівня підготовки 

студентів зни-
зився рівень під-
готовки виклада-
чів. У студентів 
змінилася думка 
щодо престиж-
ності спеціаль-
ностей. Раніше 
п р е с т и ж н и м и 
вважали профе-

сії біолога, хіміка, фізика, та й конкурс, 
приміром, на біологічні й хімічні факуль-
тети був високий. Із відзнакою універси-
тет могли закінчити 18 осіб з одного кур-
су. Зараз же якщо двоє-троє отримають, 

то й добре. Престиж біологічної, хімічної 
діяльності знизився, і сильні студенти 
все частіше вступають на інші факульте-
ти.

– Розкажіть, яким бачите універси-
тет років через десять.

– Хочеться, щоб наш університет став 
по-справжньому центром із підготовки 
кадрів, центром культури. Для того щоб 
наш університет відповідав усім тим ви-
кликам, які виникатимуть у суспільстві, 
потрібно створити таку матеріальну 
базу, як у ВНЗ за кордоном. Треба, щоб 
університет був потужним, а я вірю, що 
наш ЧНУ таким і буде!

Маріам Казарян

онуфрій білий:
 «У нас зі студентами демократичні взаємини»

«Учень завжди повинен бути кра-
щим, ніж учитель», – упевнено запев-
няє Володимир Химич. За свою багато-
річну кар’єру (34 роки) на посаді голови 
спортивного клубу Богдан він зустрів 
чимало видатних спортсменів. Один 
із них зумів покращити рекорд Володи-
мира Йосиповича зі стрибків у висоту. 

«Спорт є невід’ємною частиною мене. 
Це не просто хобі чи вид діяльності – це 
спосіб життя», – стверджує Володимир 
Химич. Воно й не дивно, адже в студент-
ські роки він брав участь у змаганнях із 
багатьох видів спорту. Захищав честь на-

шого університету з футболу, лег-
кої атлетики та гандболу.  

Ще в далекому 1978 році в місті 
Ворошиловграді (нині Луганськ) 
Володимир брав участь у чем-
піонаті УРСР серед студентів зі 
стрибків у висоту. На змаганнях 
він показав результат 210 см. Це 
допомогло йому вибороти перше 
місце та встановити новий ре-
корд УРСР серед студентства.  

Минуло кілька років, і в 1980 

році Володимир Химич почав працювати 
в Черкаському національному університе-
ті, де будував кар’єру викладача та переда-
вав молоді свій багаторічний досвід. 

Час ішов, студенти змінювались один за 
одним, але рекорд невпинно тримався на 
вершині.  Проте немає нічого вічного в на-
шому житті. «Цілих 23 роки тримався мій 
результат. Ніхто за цей період не зміг його 
покращити. Але мені дуже приємно, що у 
2001 це зробив один із моїх студентів. У 
Словакії на чемпіонаті Європи серед мо-
лоді Олексій Гордієнко показав результат 
224 см, чим суттєво перевершив моє до-
сягнення», – розповідає Володимир Йоси-
пович.

 Рекорд Олексія тримається й до сьогод-
ні. Це неабияк радує весь колектив викла-
дачів фізичного виховання. «Я безмежно 
щасливий за нашого студента, адже його 
досягнення засвідчує нашу плідну працю. 
Для цього ми тут і є, аби наші студенти ста-
вали кращими за самих нас. І в цьому не-
має нічого ганебного», – додав Володимир 
Химич.

РекоРд 

ТриВалІсТЮ                       роки23

“ ми маємо 
тісний 
зв’язок із 

випускниками, 
чому дуже раді”
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Володимир Химич

Олексій Гордієнко
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Унiверситет 
У майбУтньомУ

OPEN

Рекреаційна зона за 
університетським 

корпусом № 1

Футбольне поле 
біля гуртожитків

Зони відпочинку
на перших поверхах

Басейн

Продаж сувенірної 
символіки університету

М'які меблі 
в читальному залі

Повсюдне покриття 
безкоштовного Wi-Fi

Кафе в бібліотеці

Протягом 95 років Черкаський націо-
нальний університет ім. Б. Хмельницького 
активно розвивався і вдосконалювався, 
а зараз є лідером серед ВНЗ регіону. Але 
досконалість немає меж, тому ми поціка-
вилися, що можна зробили для його по-
кращення.

Що поТрІбно зробиТи 
для подальШоГо посТупу 

унІВерсиТеТу?

Сергій Голуб, директор інституту 
доуніверситетської підготовки і піс-
лядипломної освіти

Було б добре, щоб в університеті пра-
цювали різні курси, як-от курси офіціан-
тів, покоївок, перукарів. Студенти часто 
підробляють, і такі вміння й навички їм 
знадобляться.

Василь Дунаєвський, голова студради
Треба покращувати навчально-ме-

тодичну базу й місця, де студенти про-
живають. У будь-якому разі потрібно 
рухатися далі, відмовитися від старих 
стандартів. Треба використовувати 
більше актуальної сучасної інформації, 
щоб готувати фахівців, які зможуть бути 
конкурентоспроможними на ринку. 

Надія Демченко, завідувач інформа-
ційно-бібліографічного відділу

для покращення роботи в бібліотеці 
треба ввести повну автоматизацію всіх бі-
бліотечних процесів. Хотілося б, щоб сту-
денти більше користувалися бібліотекою, 
а не брали всю інформацію з інтернету, 
оскільки в нас багато цікавої й рідкісної 
літератури. 

Вікторія Гаман, начальник редакцій-
но-видавничого відділу

Оновити поліграфічну техніку для дру-
ку книжок, журналів, вісників, щоб регу-
лярно виконувати замовлення, бо техніка 
в нас стара, їй уже більше як 12 років. Крім 
того, нам хотілося надавати студентам 
послуги безкоштовно, бо багато дітей на-
вчається на контрактній формі і платять 
за навчання та проживання в гуртожитку. 


