
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.


