Молодь у науці
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 опи-
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The university takes pride in its 490 young scientists, including 14 doctors, 1,620 postgraduates and
adjuncts, 120 doctoral students, and 800 research degree seekers.

Taras Shevchenko National University of Kyiv is a
major academic and research center for training highly
qualified teaching staff, who specialize in public administration, international relations, law, economics, political
science, physics, mathematics, chemistry, biology, philology, history, etc. The effectiveness of postgraduate and
doctoral training proves highest in Ukraine (60%).
Students and postgraduates have been running
a scientific society since Saint Volodymyr University
times (SPSS). It is a self-governing scientific organiza-

Young researchers
тування, наукові конференції, зокрема, однією
із найбільш масштабних є щорічна конференція
«Шевченківська весна», що збирає понад 1000
учасників як з Київського національного універ-

ситету, так і з інших українських та закордонних ВНЗ.
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
щорічно беруть участь у роботі міжнародних молодіжних
форумів, конгресів, конференцій тощо, що дає можливість
створювати спільну платформу
культурного та ділового обміну, основу міжнародного пізнання та розуміння.
Традиційно за результатами
всеукраїнських, міжнародних конкурсів та олімпіад студенти, аспіранти, докторанти, молоді вчені
посідають призові місця та стають
абсолютними переможцями (математики, хіміки, ІТтехнології, економісти, міжнародне,
екологічне право
тощо).

tion that promotes science and academic interests
among the University youth. Among the projects
run by the organization there are discussion clubs,
public lectures, academic studies groups, “KNU SPSS
Bulletin” journal, polls, scientific conferences, including “Shevchenko Spring”, one of the largest annual
conferences, which brings together over 1,000 participants from Kyiv National University and other
Ukrainian and foreign universities.

SPSS promotes undergraduates, masters, postgraduates, and doctoral students’ mobility worldwide
and encourages international cooperation.
Taras Shevchenko National University of Kyiv undergraduates and postgraduates participate annually
in international forums, congresses, conferences and
have a chance to draw up a common platform for cultural and business exchange and raise cross-cultural
awareness.

Undergraduates, postgraduates, doctoral students
and other young researchers participate annually in
Ukrainian and international research projects and win
awards (in mathematics, chemistry, IT-technologies,
economics, international and environmental law).
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