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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, заснований у 1834 році, є класичним університетом дослідницького типу, центром освіти, науки і культури України.
За 180-річну історію в університеті підготовлено багато поколінь професійної, наукової та
культурної еліти України, які плідно працюють у
галузі розвитку освіти, науки, культури та громадянського суспільства.
Вищу освіту в університеті здобувають понад 26 тис. студентів і курсантів, 1660 аспірантів, 14 ад’юнктів і 129 докторантів.
Атестацію наукових і науково-педагогічних
кадрів здійснюють 45 спеціалізованих вчених рад
за 124 науковими спеціальностями.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка є найбільш рейтинговим університетом України. У дзеркалі наукометричної бази
даних SciVerseScopus у рейтингу вищих навчальних
закладів України університет постійно посідає
перше місце. У міжнародному рейтингу QS World
University Rankings університет увійшов у 500 найкращих університетів світу.
Змінюються покоління студентів, викладачів,
науковців і кожне з них примножує велич і славу
Alma Mater.
Популярність університету, престиж навчання та роботи в ньому з плином часу зростають.
Диплом Київського національного університету
імені Тараса Шевченка високо цінується в Україні
та за її межами.
З іменем університетських професорів і науковців пов’язане становлення фундаментальних
наукових ідей та шкіл, що здобули визнання у світовій науці. Сьогодні в університеті забезпечено
прогрес та оновлення наукових шкіл, створені
умови для залучення до науки талановитої кре-

ативної молоді, розвитку сучасних наукових напрямів.
Наукові здобутки університетських учених
відзначаються Державними преміями України в
галузі науки і техніки, Державними 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 призові місця у міжнародних
олімпіадах та конкурсах.
Університет успішно співпрацює з НАН та
НАПН України, бізнес-корпораціями та іншими
інституціями країни, а також з провідними університетами світу, активізує академічну мобільність студентів, аспірантів, викладачів і наукових співробітників, займає гідне місце у світовому
науковому співтоваристві.
Корпорація «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» - інноваційна структура інтегрованого розвитку науки, освіти і бізнесу, забезпечує поширення наукових розробок на
ринок та її впровадження.
Наука в університеті – невід’ємна складова
частина навчального процесу, що надає можливість підвищувати якість професійної підготовки фахівців, розвивати творчі здібності та таланти молоді.
За Київським національним університетом
імені Тараса Шевченка майже два століття славної історії, видатних подій та здобутків. Увесь
досвід минулого, традиції, які ми дбайливо зберігаємо, та золотий фонд університету – наші працівники та покоління випускників допомагають
нам у вирішенні нових високих завдань, які висуває
перед університетом сьогодення.

For over 180 years, Taras Shevchenko National University of Kyiv, a classical research university founded in
1834, has been educating generations of professional,
scientific and cultural elite of Ukraine. University graduates can be found in top positions in Ukraine’s education, science, culture, as well as its social and political
vanguard.
The University is home to over 26,000 bachelor and
master students, 1,670 postgraduate students, and 129
doctoral students.
Postgraduate and research degrees are awarded by
45 Graduate Boards in 124 areas of academic specialization.
Taras Shevchenko National University of Kyiv is
rated first in Ukraine in terms of research power in SciVerseScopus Ranking of Universities. The University has
risen to the world’s top 500 in the influential QS World
University Rankings.
Succeeding generations of students, teachers and
scholars contribute to the greatness and glory of their
alma mater.
Year by year, the University strengthens its leading
role in the educational, scientific and cultural spheres.
The University is gaining in popularity; studying and
working in it carries steadily rising prestige. A diploma
awarded by Taras Shevchenko National University of
Kyiv is highly regarded in Ukraine and abroad.
The names of the University professors and scientists are associated with laying the foundations of science, creative ideas and schools recognized by the international scholarly and academic community. Today
the University promotes the development of new styles
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of scientific thinking and involves talented creative
youth in pioneering research programs.
State Prizes for Science and Technology, State Prizes
for Education, Taras Shevchenko State Prizes, the National
Academy of Sciences of Ukraine Prizes, and other prestigious
national and foreign awards are given to the University
scholars for their educational and scientific achievements.
Every year bachelor and master students, postgraduate students, and young scientists of the University
win international competitions and contests.
The University is cooperating with NAS (National
Academy of Sciences) of Ukraine, business corporations
and other organizations in Ukraine, as well as the world
leading universities, promoting academic mobility of
students, lecturers and researchers and holding an important place in the world community.
The Taras Shevchenko Kyiv University Science Park
Corporation – a new integrated form of science, education and business development – is designed to introduce
innovative technologies and put them on the market.
Science is an integral part of the University’s activities providing an opportunity to enhance the quality of
professional training, students’ ability to develop their
creative skills, and giving the young talents inspiration
for new discoveries and accomplishments.
Taras Shevchenko National University of Kyiv has
a distinguished 200-year history of academic achievement. Our rich educational heritage, the cherished
tradition of success in learning and research, and the
University’s most valuable resource – our employees
and generations of graduates – help us in solving new
challenging tasks that confront the University today.

