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Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка, заснований у 1834 році, є класичним дослідницьким уні-
верситетом. У ньому понад 175 років формуються поколін-
ня професійної, наукової та культурної еліти України, яка 
гідно працює у галузі розвитку освіти, науки, культури та 
громадсько-політичного життя. 

Змінюються покоління студентів, викладачів, науковців 
і кожне з них примножує велич і славу Alma Mater. 

З року в рік університет зміцнює свою роль лідера в освіт-
ній, науковій та культурній сферах України в умовах іннова-
ційної економіки і реформування освіти та науки. 

Популярність університету, престиж навчання та робо-
ти в ньому з плином часу зростають. Диплом Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка високо ціну-
ється в Україні та за її межами. 

З іменем університетських професорів і науковців пов’я-
зане становлення фундаментальних наукових ідей та шкіл, 
що здобули визнання у світовій науці. Сьогодні в університе-
ті забезпечено прогрес та оновлення наукових шкіл, створені 
умови для залучення до науки талановитої креативної моло-
ді, розвитку сучасних наукових напрямів. 

Університет успішно співпрацює з НАН  та НАПН України, 
бізнес-корпораціями та іншими інституціями країїни, а  та-
кож з провідними університетами світу, активізує академіч-
ну мобільність студентів, аспірантів, викладачів і наукових 
співробітників, займає гідне місце у світовому науковому спів-
товаристві. 

Багаторічний творчий союз із Національною академі-
єю наук України у 2011 році набув нового розвитку – спільно 
з дев’ятьма провідними інститутами та Національним уні-
верситетом харчових технологій створено корпорацію «На-

уковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» як 
форма інтегрованого розвитку науки, освіти та бізнесу. 

Науковий парк – особлива інфраструктура, завдяки якій 
буде здійснюватись впровадження високих інноваційних тех-
нологій і виведення їх на ринки (технологічний трансфер). 

Наукові здобутки університетських учених відзначають-
ся Державними преміями України в галузі науки і техніки, Дер-
жавними преміями в галузі освіти, Національними преміями 
імені Тараса Шевченка, престижними преміями НАН України, 
вітчизняними та зарубіжними нагородами.  

Студенти, магістри, аспіранти, докторанти, молоді 
вчені університету щорічно посідають перші та інші призо-
ві місця у міжнародних олімпіадах та конкурсах. 

Наука в університеті – невід’ємна складова частина на-
вчального процесу, що надає можливість підвищувати якість 
професійної підготовки фахівців, розвивати творчі здібності 
та таланти молоді.

До когорти Почесних докторів університету (понад 100 
осіб) увійшли всесвітньо відомі вчені, лауреати Нобелівської 
премії Жан-Марі Лен (Франція), Жорес Іванович Алфьоров (Ро-
сійська федерація), дослідники Тур Хейєрдал, Жак Ів Кусто, пре-
зиденти країн світу, президенти, академіки НАН України, Ро-
сійської Федерації та інших країн, ректори вищих навчальних 
закладів, громадські та політичні діячі.

За Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка майже два століття славної історії, видатних по-
дій та здобутків. Увесь досвід минулого, традиції, які ми дбай-
ливо зберігаємо, та золотий фонд університету – наші пра-
цівники та покоління випускників допомагають нам у вирі-
шенні нових високих завдань, що ставить перед університе-
том сьогодення. 

ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ 

ГУБЕРСЬКИЙ

Герой України
Академік національної Академії наук України

Академік НАПН України
Ректор університету 

доктор філософських наук, професор 
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1833 р. – Російський цар Микола І підписав 
декрет про створення «Імператорського 
університету св. Володимира» у Києві.

15 червня 1834 р. – Університет прийняв 
перші 62 студенти. На той час працював лише 
один факультет – філософський, що складався з 
кафедри історії і філології та кафедри математики 
і фізики.

Михайло Максимович, професор Московського 
університету – видатний історик, лінгвіст, 
фольклорист і близький друг Миколи Гоголя 
та Тараса Шевченка, був першим ректором 
Київського університету.

Íàö³îíàëüíèé óíí³âåðñèèòåò 
³ìåí³ Òàðàñà Øååâ÷åíêêà

1837-1842 рр. – видатний російський архітектор 
Беретті будує основний корпус університету в 
стилі російського класицизму.
1845-1846 рр. – після закінчення Санкт-
Петербурзької Академії мистецтв Тарас 
Шевченко повертається до Києва і працює у 
складі Археологічної та Етнографічної Комісії у 
Київському університеті.

Березень 1939 р. – країна відзначає 125-у 
річницю з дня народження Тараса Шевченка і 
Президія Верховної Ради СРСР надає Київському 
університету ім’я великого поета.

25 листопада 1999 р. – визначний момент у 
розвитку університету: Президент України видав 
Указ «Про Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка», чим значно розширив 
незалежність і права закладу.

5 травня 2008 року, відповідно до Указу 
Президента України №412/2008, університет 
набув статусу Київський національний 
дослідницький університет ім. Тараса Шевченка – 
головний навчально-науковий центр України 
з підготовки науково-педагогічних та наукових 
кадрів вищої кваліфікації.

1 липня 2009 року створено Інститут високих 
технологій.

23 листопада 2010 року спільно 
з Національним університетом харчових 
технологій та 9 інститутами НАН України 
створено корпорацію «Науковий парк Київський 
університет імені Тараса Шевченка».

У травні 2011 року розпочав свою діяльність 
науково-навчальний центр «Інститут біології».

У вересні 2012 року університет увійшов до 
рейтингу кращих університетів світу QS Univer-
sity Rankings (501-550)



8 інститутів, 14 факультетів, 182 кафедри, 62 науково-дослідні лабораторії, Корпорація 

«Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка», Інформаційно-обчислювальний 

центр, Навчально-дослідницький центр інформаційних технологій, Астрономічна 

обсерваторія, Ботанічний сад, Зоологічний музей, Канівський природний заповідник, 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», Наукова бібліотека тощо.

Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка – відомий в Україні центр 
підготовки та атестації наукових та науково-
педагогічних кадрів. Упродовж багатьох 
десятиліть ефективність докторантури 
та аспірантури складає 60%.

Дійсні члени та члени-кореспонденти 
державних Академій України – 43

Професорсько-викладацький склад:
• Штатні: 2 300 осіб
• Позаштатні: 500 осіб
• З науковим ступенем: 1 800 осіб

Науковий потенціал науково-дослідної частини:
• Штатні: 970 осіб
• З науковим ступенем: 510 осіб
•  Інженерно-технічний та адміністративний 

персонал: 460 осіб
• Сумісники: 2 300 осіб
• Студенти, аспіранти, докторанти: 10 690 осіб

Ñòðóêòóðà 
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УНІВЕРСИТЕТ НАДАЄ СТУПЕНІ:

Бакалавр
Кількість студентів за минулий академічний рік:
• Загалом: 17 572
• Стаціонарно: 15 328
• Заочно: 2 244

Магістр
Кількість студентів за минулий академічний рік:
• Загалом: 8 284
• Стаціонарно: 4 758
• Заочно: 3 526

Кандидат наук
Кількість аспірантів(ад’юнктів) за минулий 
академічний рік:
• Загалом: 1 620

Доктор наук
Кількість докторантів за минулий академічний рік:
• Загалом: 129

В університеті функціонує 46 спеціалізованих 
вчених рад з присудження наукових ступенів 
за 123 науковими спеціальностями.



Понад 60 років функціонує в університеті науково-
дослідна частина, де працюють 1000 співробітників, 
з них 510 доктори, кандидати наук, 460 – інженери, 
техніки, лаборанти, 17 – дійсні члени, 26 – члени-
кореспонденти державних Академій наук країни.

66 науково-дослідницьких лабораторій, 
10 науково-навчальних центрів:
• хіміко-біологічний;
• фізики неоднорідних матеріалів;
• інформаційних технологій;
• фізики, механіки та технології неоднорідних систем;
• економічних досліджень;
• фольклору та етнографії;
• українознавства;
•  німецько-український центр економіко-екологічної 

освіти,науки,підприємництва та культури;
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Сергій Андрійович Вижва

Проректор з наукової роботи,
доктор геологічних наук,професор,
академік АН ВШ України,
заслужений працівник освіти України

•  регіональний академічний сертифікований центр  SAP;
•  фінансової освіти, науки та атестації фахівців у галузі 

фінансового ринку.

16 мовно-інформаційних центрів:
єгипетський (вивчення арабської мови та культури); 
турецький (дослідження та інформації); французько-
української наукової та університетської співпраці; 
англійської мови та інформації; білоруської мови та 
культури; елліністичних студій і грецької культури; 
іраністики; іспанської мови та культури; італійської мови; 
китайської літератури та викладання китайської мови; 
корейської мови та літератури; мови хінді та індійської 
літератури; німецької мови; польської мови та культури; 
славістики; японської мови та літератури.

16 центрів колективного користування наукоємним 
обладнанням.



В університеті за підтримки 
зарубіжних партнерів функціонує 
Франко-українське об’єднання 
в галузі молекулярної хімії, 
Українсько-німецька кафедра 
екологічного менеджменту і 
підприємництва.

Університетські вчені працюють 
над розробками пріоритетних 
тематичних напрямів наукових 
досліджень:
•  фундаментальні наукові 

дослідження з найбільш 
важливих проблем розвитку 
науково-технічного, соціально-
економічного, суспільно-
політичного, людського 
потенціалу для забезпечення 
конкурентоспроможності України 
у світі та сталого розвитку 
суспільства і держави;

• інформаційні та комунікаційні технології;
• енергетика та енергоефективність;
• раціональне природокористування;
•  науки про життя, нові технології профілактики та 

лікування найпоширеніших захворювань;
•  нові речовини і матеріали.

Тематичні напрями наукових досліджень об’єднані 
в 11 Комплексних наукових программ університету.
У межах зазначених програм виконується 
56 бюджетних та 68 договірних тем.    

За міжнародними грантами щорічно виконується 
понад 50 наукових тем.
1. Новітні та ресурсозберігаючі технології  
(керівник – академік НАН України Находкін М.Г.), 
e-mail: decanat_rff @univ.kiev.ua

2. Сучасні математичні проблеми природознавства, 
економіки та фінансів 
(керівник – академік НАН України Перестюк М.О.),  
e-mail: decanat_mmf@univ.kiev.ua
3. Конденсований стан – фізичні основи новітніх 
технологій 
(керівник – академік НАН України  Булавін Л.А.), 
e-mail: decanat_phys@univ.kiev.ua
4. Інформатизація суспільства 
(керівник –  академік НАПН України Закусило О.К.),  
e-mail: zakusylo@univ.kiev.ua
5. Модернізація суспільного розвитку України в 
умовах світових процесів глобалізації 
(керівник – член-кореспондент НАН України Базилевич В.Д.), 
e-mail: dekanat@econom.univ.kiev.ua
6. Міждисциплінарні високотехнологічні дослідження 
об’єктів природного та штучного походження (керівник – 
академік НАПН України Третяк О.В.), e-mail: tov@univ.kiev.ua

7. Регіональні проблеми раціонального 
природокористування 
(керівник –  член-кореспондент НАПН України 
Олійник Я.Б.), 
e-mail: oliynik_ea@univ.kiev.ua
8. Біологічні, біомедичні та біоекологічні 
проблеми життєдіяльності людини 
(керівник –  проф. Остапченко Л.І.), 
e-mail: l_ostap@univ.kiev.ua
9. Надра 
(керівник – академік АН Вищої школи  України 
Вижва С.А.), 
e-mail: vsa@univ.net.ua
10. Нові речовини і матеріали 
(керівник –  проф. Воловенко Ю.М.), 
e-mail: tavolov@univ.kiev.ua
11. Астрономія та фізика космосу 
(керівник – проф. Івченко В. М.), 
e-mail: ivchenko_v@univ.kiev.ua
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Університет має 160 партнерських угод 
зі 145 провідними навчальними закладами 
в 51 країні світу.

У рамках міжуніверситетського партнерства ство-
рені та діють дві спільні наукові програми в галу-
зі хімії: з університетом імені Поля Сабатьє (м. Тулу-
за) та з університетом в м. Анже (Франція), які до-
зволили 12 аспірантам-хімікам навчатися в спільній 
аспірантурі (відповідальна за програму проф. Вой-
тенко З.В.). Для фізиків і хіміків за спеціальностями 
«Конденсований стан у нанофізиці» та «Інструмен-
ти й методи аналізу у фізичній хімії» створена нау-
кова програма спільно з університетом м. Страсбург 
(Франція) (відповідальні: академік НАНУ Л.А. Була-
він, с.н.с. хімічного факультету Н.В.Куцевол). Під-
готовлено також спільну наукову програму у сфе-
рі германістики «Німецька мова як іноземна» разом 
з Інститутом ім. Гердера Лейпцигського університе-
ту (відповідальні: д.філол.н. Р.Є.Пилипенко та доц. 
І.В.Сойко). У спільній аспірантурі навчаються також 
аспіранти Інституту високих технологій, факультету 
кібернетики, механіко-математичного факультету та 
Інституту філології.

50 міжнародних грантів в рамках програм ІНТС, 
НАТО, ТЕМПУС-Тасіс, CRDF, Марії Кюрі, Фулбрайта, 
«Завтра.UA», а також  діють програми стажування 
та навчання за кордоном DFG, CRDF, EGIDE, VISBY 
Programme Swedish Institude, FP7-People-2009-IRES, 
SPIE тощо.

У 2011 році було відряджено для проходження на-
вчання та стажування у провідних вищих навчаль-
них закладах та наукових установах за кордоном 
1168 осіб, серед них 686 викладачів та науковців,  
482 студенти та аспіранти до Австрії, Іспанії, Росії, 
Німеччини, Польщі, Франції, Чехії, КНР, США, Сер-
бії, Туреччини, Білорусі, Болгарії, Угорщини, Норве-
гії та інші.

8



ГЕОГРАФІЯ:
•  суспільно-географічні проблеми 

природокористування;
•  концептуальні положення розвитку туризму 

в Україні;
•  дослідження з ландшафтної екології та 

ландшафтознавства;
•  створення комплексних атласів територій на базі 

ГІС-технологій;
•  розробка принципів і методів збалансованого 

природокористування;
•  розробка методології еколого-гідрологічного 

аналізу водних об’єктів;
•  визначення впливу сучасних змін клімату на 

водні ресурси.
•  вииз

воодГЕОЛОГІЯ:
•  стратиграфічні і формаційні аспекти 

розміщення родовищ корисних копалин;
•  дослідження мінерало-геохімічного складу 

гірських порід і мінералів;
•  еколого-експертні оцінки проектів 

будівництва і реконструкції;
•  теоретичні і прикладні розробки в галузі 

геофізики;
•  математичне моделювання фізичних 

параметрів при вивченні і прогнозі порід-
колекторів нафти і газу;

•  принципи і методи геолого-економічної 
оцінки родовищ корисних копалин;

•  структурні та тектонофаціальні дослідження 
дислокаційної тектоніки докембрію 
Українського щита.
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ЕКОНОМІКА:
• економічна теорія та історія економічних учень;
•  дослідження структурних, інноваційно-інвестиційних, 

інституційних, фінансових та зовнішньо-економічних 
чинників розвитку України;

•  забезпечення економічної безпеки та управління 
ризиками, змінами в національній економіці;

•  інституційне регулювання та комерціалізація 
інтелектуальної власності;

• підвищення конкурентоспроможності підприємств;
•  статистичні дослідження та економіко-математичне 

моделювання соціально-економічних процесів;
•  вдосконалення системи бухгалтерського обліку, 

аналізу і аудиту;
•  генезис та особливості розвитку міжнародних 

економічних відносин та бізнесу;
•  міжнародні інтеграційні процеси в світовому 

господарстві;
•  удосконалення економічних механізмів фінансування 

освіти.
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БІОЛОГІЯ:
•  структура та функції вірусів при різних 

екологічних ситуаціях;
•  фізіолого-біохімічні основи формування 

стійкості рослин в стресових умовах;
•  психофізіологічні основи діяльності людини;
•  інтродукція лікарських, харчових, 

декоративних, корисних рослин світової 
флори, видів природної флори України;

•  розмноження та вивчення можливості 
збереження генофонду зникаючих і рідкісних 
рослин в штучних резерватах;

•  створення промислових плантацій корисних 
рослин та відновлення і збагачення 
природних запасів;

•  біофізика;
•  вивчення впливу фізико-хімічних факторів на 

клітинний метаболізм.
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КІБЕРНЕТИКА:
•  моделювання та оптимізація 

інформаційних систем;
•  математичне моделювання та теорія 

оптимальних рішень;
• програмологія та її застосування;
• математична інформатика;
•  розробка та впровадження сучасних 

комп’ютерних технологій в навчальному 
процесі;

•  теорія стохастичних систем і прикладна 
статистика.

МАТЕМАТИКА І МЕХАНІКА:
• диференціальні та інтегральні рівняння;
•  теорія ймовірностей та математична 

статистика;
• алгебра та теорія чисел;
• механіка.
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ:
•  розвиток міжнародних відносин та 

зовнішньої політики на сучасному етапі;
•  дослідження політики країн регіонів;
•  особливості розвитку міжнародного права 

за сучасних умов;
•  особливості розвитку міжнародних 

економічних відносин за умов глобалізації;
•  розвиток міжнародного бізнесу за умов 

світових інтеграційних процесів;
•  дослідження проблем безпеки в світовому 

інформаційному просторі.

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ:
•  фізика конденсованого стану та фізичне 

матеріалознавство рідинних систем, наноструктур, 
полімерів, медико-біологічних об’єктів, органічних 
та неорганічних напівпровідників, металів і сплавів, 
композиційних матеріалів, керамічних систем, 
функціональних шарів;

•  фізика ядра і елементарних частинок, фізика високих 
енергій;

•  астрономія, астрофізика.
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РАДІОФІЗИКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА:
• радіофізика та функціональна електроніка;
• фізика, електроніка та фізика поверхні;
• фізика напівпровідників;
• нанофізика та наноелектроніка, наноматеріали;
•  лазерна поляриметрія, фізика плазми, плазмохімія, 

медичне приладобудування;
•  магнітнорезонансна візуалізація, комп’ютерна та 

ультразвукова томографія; 
• радіотехніка та радіоелектронні системи;
•  дослідження спінзалежного транспорту та 

рекомбінації носіїв заряду в нанооб’єктах та 
напівпровідникових структурах;

•  використання «ядерного зонду» в дослідженнях 
властивостей та технологічних процесах 
створення нанооб’єктів.
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СОЦІОЛОГІЯ:
•  сучасні стратегії теоретизування в соціології;
•  соціальні нерівності та соціальна мобільність 

в сучасних суспільствах; 
•  методологія та методи порівняльних соціальних 

досліджень;
•  соціологія комунікацій.

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІІ:
• журналістика;
• моніторинг систем масової комунікації;
• історія журналістики;
• редакційний менеджмент;
• видавнича справа;
• сучасний мас-медійний дискурс України;
• реклама та зв’язок з громадськістю.
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ФІЛОСОФІЯ:
•  теоретичні економіко-філософські проблеми трансформаційних 

перетворень ринкової економіки;
• світоглядно-методологічні та культурні засади людського буття;
• українознавство;
• теорія та історія державного управляння;
• оптимізація функцій і механізмів державної служби в Україні;
•  філософські питання міжнародних відносин, політики та 

соціальної філософії.
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ПРАВО:
•  земельне, екологічне право та право 

екологічної безпеки;
•  цивільно-правове регулювання особистих 

(немайнових) і майнових відносин 
в суспільстві (в Україні);

• міжнародне право;
•  правові та політичні системи за умов 

глобалізації;
•  теоретичний та практичний аспекти 

доктрини права в правовій системі України.

ПСИХОЛОГІЯ:
• історія психології;
• психодіагностика;
• психологія соціальної роботи;
• соціальна, загальна, медична психологія;
• психологія розвитку;
• психологія особистості;
• етнопсихологія.
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ІСТОРІЯ:
•  історія формування і розвитку української 

держави;
•  дослідження розвитку первісного 

суспільства на території  України;
•  дослідження етнологічних аспектів 

української історії;
•  дослідження історії слов’янських народів 

у контексті українсько-європейських 
відносин;

•  історіографія історії України;
•  дослідження церковної історії;
•  розробка питань конкретного та 

теоретичного джерелознавства;
•  етнічна історія народів Європи.

18



ФІЛОЛОГІЯ:
•  теоретичні та методологічні проблеми 

літературознавства та мовознавства;
•  дослідження історії та сучасного етапу розвитку 

української мови та літератури;
•  дослідження мовних контактів в їх історичних 

та сучасних вимірах у контексті проблем 
перекладознавства;

•  фольклор і фольклористика в Україні: 
інтерсеміотичний аспект, компаративний 
дискурс, фольклорна герменевтика;

•  актуальні проблеми сучасного 
шевченкознавства.

ХІМІЯ:
•  комплексні сполуки в аналізі техногенних 

процесів;
•  синтез, будова і властивості гетероциклічних 

сполук;
•  координаційна хімія;
•  полімери і композиції зі спеціальним комплексом 

властивостей;
•  фізико-хімічні властивості каталізаторів, 

сорбентів і сплавів;
•  супрамолекулярна хімія;
•  синтез і дослідження модифікованих пептидів – 

потенційних лікарських засобів.
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• В університеті функціонують 68 дослідницьких 
лабораторій із сучасним обладнанням та 
пристроями, зокрема, багатофункціональні 
зондові мікроскопи, потужні ядерні мікроскопи, 
рентгено-дифрактометри тощо.

• Дослідження проводяться за 11 комплексними 
дослідницькими програмами.

 У 2012 році  функціонували 150 наукових проектів, 
з яких 56 – за кошти загального фонду Державного 
бюджету за державними програмами, 46 – за 
міжнародними грантами, 38– за кошти спеціального 
фонду та договорами із замовниками.
• Розроблено нові принципи картографії для забезпечення 

розробки нової серії спеціалізованих карт.
• Розроблено нові методи математичного моделювання 

термопружних властивостей та ефективної 
електропровідності багатокомпонентного середовища 
з тріщинами та внутрішньопоровим тиском; програмне 
забезпечення для реального моделювання великих 
нейронних гнізд (~100 000 нейронів), завдяки якому було 
проаналізовано явище синхронізації під час хвороби 
Паркінсона.

• Досліджено явище розщеплення мод гексоферитних 
резонаторів під впливом зовнішнього магнітного поля 
у діапазоні 75-100 ГГц.

• Створено унікальну установку для проведення 
досліджень із методики збігів при дослідженні спектрів 
безпосереднього випромінювання при ядерних 
реакціях. Установка складається з блоків системи           
«Vector» та блоків, що були розроблені в університеті.

•   Розроблено низку моделей та методів для вирішення 
актуальних проблем соціально-економічного розвитку 
України.

• Розроблено інтегровану базу соціологічних даних 
соціальних нерівностей і ціннісних орієнтацій 
українського суспільства, що є інструментом вивчення 
соціальних закономірностей та розробки політики 
модернізації країни.

• Розроблено мультилінгвістичний термінологічний 
словник з трансформації та менеджменту у військовій 
галузі.

• Розроблено методологічні і теоретичні принципи 
геофізичної томографії.

• Систематизовані, вивчені та застосовані у 
дослідженнях флуоресцентні мітки нового типу, 
які формують радіометричну відповідь при зміні 
полярності та гідратованості мікрооточення.

• Розроблено методи синтезу нових похідних 
сульфолану; ряду модифікованих малеїнімідів.
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• Одержано напівпровідникові оксидні матеріали 
за золь-гель технологією та оптимізовані за 
умовами методики синтезу нанорозмірних 
матеріалів газочутливого шару адсорбційно-
напівпровідникових сенсорів на основі 
діоксину олова з домішками сурми.

• Впроваджено хімічно модифіковані силікагелі 
та твердотілі контрольні проби на їх основі 
для визначення благородних металів у рудних 
зразках.

• Одержано низку твердофазних аналітичних 
реагентів на основі кремнезему та органічних 
барвників чи гетерополікомплексів для 
визначення тартрату в сечі, лабільних форм                
Cu (II), Zn (II), Nі (II) в ґрунтах, кількісного 
вилучення Pt(II) і Pd (II) з розбавлених розчинів.

• Оптимізовано процеси виготовлення 
вогневмісних порошків кремнію та пористого 
кремнію.

• Розроблено методи структурної 
біоінформатики для моделювання можливості 
розробки нових лікарських препаратів.

• Показана можливість отримання методом інно-
плазмового розпаду нанокомпозитних плівок з 
нанокластерами Si в діелектричній матриці SiO2.

• Визначено художньо-естетичну природу 
майстерності Тараса Шевченка та 
проаналізовано вербалізацію сенсорних 
прототипів у поетичній мові письменника.

• Виконано дослідження сучасного стану та 
окреслені перспективи розвитку мовних 
контактів «Україна-Європа» в умовах 
європейського мультикультуризму.

Результати наукових досліджень науковці університе-
ту презентують на щорічних наукових форумах, науко-
вих конференціях, круглих столах. У 2011 році проведе-
но понад 150 таких заходів, у тому числі  36 міжнародних, 
10 всеукраїнських та 8 конференцій молодих учених.

Щорічно науковці та викладачі університету публікують 
понад 250 монографій, 400 підручників та навчальних по-
сібників, 7500 наукових статей.

Презентація авторів університету в зарубіжних видан-
нях – щорічно публікуються у фахових зарубіжних видан-
нях  десятки монографій, підручників та навчальних по-
сібників, а також понад 1000 наукових статей.

•  Litvinenko, S., Garrone, E., Barbier, D., Alekseev, S., Lysenko, V., Venturello, A., Geobaldo, 
F., Skryshevsky, V.   Hydrogen production from nano-porous Si powder formed by 
stain etching, (2011), International Journal of Hydrogen Energy, 35 (13), pp. 6773-6778. 
(Impact= 4,4)

•  Serdiuk, T., Lysenko, V., Alekseev, S., Skryshevsky, V.A. Size tuning of luminescent silicon 
nanoparticles with meso-porous silicon membranes, (2011) Journal of Colloid and Interface 
Science, 364 (1), pp. 65-70. (Impact= 3,27)

•  Serdiuk, T., Skryshevsky, V.A., Ivanov, I.I., Lysenko, V. Storage of luminescent nanoparticles in 
porous silicon: Toward a solid state “golden fl eece”, (2011) Materials Letters, 65 (15-16), pp. 
2514-2517. (Impact= 2,3)
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2011, 111 (9), pp 5506–5568 (Impact= 40.197)
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В університеті сьогодні працює понад 
490 молодих учених, серед яких 
14 докторів наук, 1620 аспірантів та 
ад’юнктів, 120 докторантів та 800 
здобувачів наукових ступенів. 
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка – відомий 
головний науково-навчальний центр 
підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, 
що спеціалізуються в галузі державного управління, 
міжнародних відносин, юриспруденції, економіки, 
політології, фізики, математики, хімії, біології, 
філології, історії тощо. Ефективність підготовки  

в аспірантурі, ад’юнктурі та докторантурі 

найвища в Україні (60 %).

 З часів Університету Святого Володимира працює 
Наукове товариство студентів і аспірантів (НТСА, 
1918 рік).
НТСА КНУ – наукова молодіжна самоврядна 
організація, союз Наукових товариств студентів 
та аспірантів факультетів та інститутів, що сприяє 
розвитку науки та формуванню інтересу до наукової 
роботи в молодіжному середовищі університету.
Серед проектів НТСА – дебатні та дискусійні клуби, 
відкриті лекції, наукові гуртки, видання журналу 
«Вісник НТСА КНУ», соціологічні опитування, 
наукові конференції, зокрема, однією із найбільш 
масштабних є щорічна конференція «Шевченківська 
весна», що збирає понад 1000 учасників як з 
Київського національного університету, так і з інших 
українських та закордонних ВНЗ.
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НТСА активно сприяє розширенню мобільності студентів, 
магістрів, аспірантів, докторантів та молодих учених. 
Активно налагоджується міжнародна співпраця.
Студенти і аспіранти Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка взяли участь у роботі 
форуму «Молодь Росії і США – потенціал інноваційної 
співпраці» (11-18 вересня 2011 року), де отримали 
можливість створити спільну платформу культурного та 
ділового обміну, що є основою міжнародного пізнання та 
розуміння.
Понад 120 відзнак щорічно отримують молоді переможці 
Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт, а також 
40 нагород за результатами міжнародних конкурсів та 
олімпіад. Зокрема, цього року на олімпіаді ІМС (Internation-
al Mathematics Competition for University Students) Данило 
Радченко став абсолютним переможцем та отримав гран-
прі, Кирило Малярчук, Віталій Сенін – два перших місця.
 Команда університету у командному заліку посіла ІІІ 
місце серед 316 учасників серед майже 100 провідних 
університетів із 42 країн світу. Наукові керівники команди 
університету – асистенти кафедри математичного аналізу 
Д.Ю.Мітін та А.В. Бондаренко.



Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 
організована у 1834 році. Основою її фондів стали 
колекції ліцеїв, інститутів та приватних осіб. 
Із 1940 року має статус Наукової.
Наукова бібліотека сьогодні є однією з 
найбільших і найстаріших вузівських бібліотек 
із розгалуженою мережею читальних залів і 
абонементів загальною площею понад 6,6 тис. 
квадратних метрів. У її структурі – 22 відділи, 
25 секторів, 17 абонементів, 16 читальних залів.
Щороку відвідують бібліотеку понад 700 тис. 
читачів.
Фонд налічує 3,5 млн. примірників книг, 

періодичних видань та інших видів друкованої 

продукції. За змістом він універсальний, має 

видання надруковані 30 мовами світу. У фонді 

нараховується 1,7 млн. наукової та 1,6 млн. 

навчальної літератури. Щорічно надходить 
35-40 тис. примірників нової літератури, з них 
книг – 30 тис., в тому числі близько 20 тис. 
наукових, 17 тис. підручників та навчальних 
посібників, 5 тис. періодичних видань, в тому 
числі понад 500 назв книг авторів КНУ. Нові 
надходження виставляються щотижня для 
перегляду.
Веде книгообмін із 208 організаціями з України, 
СНД, Західної та Східної Європи, Америки, Азії, 
Австралії. У 1983 році створена кімната рідкісної 

книги, де зібрано понад 7 тисяч унікальних видань.
У «Колекцію наукових праць», яка налічує близько 
8 тис. назв, зібрані монографії, підручники, навчальні 
посібники університетських авторів від дня заснування 
університету св.Володимира. Значна їх частина – книги 
з автографами випускників університету, інших вчених і 
письменників, видатних людей століття.

Бібліотека забезпечує доступ до повнотекстових баз 
даних RSC Publishing, IEEE Computer Society Digital Li-
brary, EBSCO – Academic Search Premier, Business Source 
Premier, ERIC, Green FILE, Health Source-Consumer Edition, 
Health Source: Nursing/Academic Edition, Library, Informa-
tion Science&Technology Abstracts, Master FILE Premier, 
Newspaper Source, Regional Business News, Medline, 
а також окремих повнотекстових журналів American In-
stitute of Physic, American Physical Society, Emerald.
Користувачі бібліотеки мають можливість користуватися 
фондами понад 30 бібліотек в Україні та електронних 
повнотекстових бібліотек в Інтернеті.
Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка понад півтора століття видає знаний 

в Україні та за її межами «Вісник Київського 

університету» (57 серій), а також понад 30 наукових 

збірників (vydav_poligraph@univ.kiev.ua).
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