
• 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.
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