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Київський національний
університет 

імені Тараса Шевченка

Університет 
у цифрах і фактах

1833 р. – Російський імператор Микола І підписав 
декрет про створення «Імператорського універси-
тету св. Володимира» у Києві.
15 червня 1834 р. – Університет прийняв перші 62 
студенти. На той час працював лише один факуль-
тет – філософський, що складався з кафедри історії 
і філології та кафедри математики і фізики. Михайло 
Максимович, професор Московського університе-
ту – видатний історик, лінгвіст, фольклорист і близь-
кий друг Миколи Гоголя та Тараса Шевченка, був 
першим ректором Київського університету.
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 по-
вертається до Києва і працює у складі Археографічної 
та Етнографічної Комісії у Київському університеті.
1834 – 1920 рр. В університеті організовується 
та діє інститут Почесних членів і докторів Універ-
ситету Св. Володимира. Першим почесним док-
тором університету Св. Володимира  (1834 р.) був 
обраний церковний діяч, історик, письменник, 
митрополіт Євгеній (в миру – Євфімій Олексійович 
Болховітінов). Останнім  – військовий командир, 
генерал-лейтенант, військовий письменник Антон 
Іванович Денікін (1919  р.). Серед почесних членів 
і докторів університету Св. Володимира: Іван Сергі-
йович Тургенєв (1879 р.), Дмитро Іванович Менде-
лєєв (1880 р.), Лев Миколайович Толстой (1884 р.), 
Микола ІІ Олександрович Романов (1884 р.), Олек-
сандр Миколайович Островський (1884 р.), Ілля Іл-
ліч Мєчніков (1888 р.) та ін. 

У 60-70 рр. ХХ ст. в Університеті організовується ін-
ститут почесних докторів і професорів Києвського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
Серед почесних докторів і професорів Універси-
тету: Індіра Ганді (1982 р.), Борис Євгенович Патон 
(1994  р.), Гельмут Коль (1996 р.), Віктор Антонович 
Садовничий (2000 р.) та ін.
1935 р. – До столітнього ювілею Університету 
було присвоєно звання «Київський державний 
університет».
Березень 1939 р. – країна відзначає 125-у річницю 
з дня народження Тараса Шевченка і Президія Вер-
ховної Ради СРСР надає Київському університету 
ім’я великого поета.
21 квітня 1994 р. Київському університету Указом 
Президента України Л.М. Кравчука № 176/94 було 
присвоєно статус «національного»
25 листопада 1999 р. – визначний момент у роз-
витку університету: Президент України видав Указ 
«Про Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка», чим значно розширив незалеж-
ність і права закладу.
5 травня 2008 р., відповідно до Указу Президента 
України №412/2008, університет набув статусу Київ-
ський національний дослідницький університет ім. 
Тараса Шевченка – головний навчально-науковий 
центр України з підготовки науково-педагогічних та 
наукових кадрів вищої кваліфікації. 
1 липня 2009 р. створено Інститут високих техно-
логій.
23 листопада 2010 р. спільно з Національним уні-
верситетом харчових технологій та 9 інститутами 
НАН України створено корпорацію «Науковий парк 
Київський університет імені Тараса Шевченка».
У травні 2011 р. розпочав свою діяльність науково-
навчальний центр «Інститут біології».
З вересня 2012 р. Університет у щорічній версії сві-
тового рейтингу QS World University Rankings увій-
шов у ТОР-500 кращих університетів світу.
У листопаді 2013 р. розпочав діяльність факультет 
інформаційних технологій.


