
Київський національний університет імені Тараса Шев-
ченка, заснований у 1834 році, є класичним дослідницьким уні-
верситетом. У ньому понад 175 років формуються поколін-
ня професійної, наукової та культурної еліти України, яка 
гідно працює у галузі розвитку освіти, науки, культури та 
громадсько-політичного життя. 

Змінюються покоління студентів, викладачів, науковців 
і кожне з них примножує велич і славу Alma Mater. 

З року в рік університет зміцнює свою роль лідера в освіт-
ній, науковій та культурній сферах України в умовах іннова-
ційної економіки і реформування освіти та науки. 

Популярність університету, престиж навчання та робо-
ти в ньому з плином часу зростають. Диплом Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка високо ціну-
ється в Україні та за її межами. 

З іменем університетських професорів і науковців пов’я-
зане становлення фундаментальних наукових ідей та шкіл, 
що здобули визнання у світовій науці. Сьогодні в університе-
ті забезпечено прогрес та оновлення наукових шкіл, створені 
умови для залучення до науки талановитої креативної моло-
ді, розвитку сучасних наукових напрямів. 

Університет успішно співпрацює з НАН  та НАПН України, 
бізнес-корпораціями та іншими інституціями країїни, а  та-
кож з провідними університетами світу, активізує академіч-
ну мобільність студентів, аспірантів, викладачів і наукових 
співробітників, займає гідне місце у світовому науковому спів-
товаристві. 

Багаторічний творчий союз із Національною академі-
єю наук України у 2011 році набув нового розвитку – спільно 
з дев’ятьма провідними інститутами та Національним уні-
верситетом харчових технологій створено корпорацію «На-

уковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» як 
форма інтегрованого розвитку науки, освіти та бізнесу. 

Науковий парк – особлива інфраструктура, завдяки якій 
буде здійснюватись впровадження високих інноваційних тех-
нологій і виведення їх на ринки (технологічний трансфер). 

Наукові здобутки університетських учених відзначають-
ся Державними преміями України в галузі науки і техніки, Дер-
жавними 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 призо-
ві місця у міжнародних олімпіадах та конкурсах. 

Наука в університеті – невід’ємна складова частина на-
вчального процесу, що надає можливість підвищувати якість 
професійної підготовки фахівців, розвивати творчі здібності 
та таланти молоді.

До когорти Почесних докторів університету (понад 100 
осіб) увійшли всесвітньо відомі вчені, лауреати Нобелівської 
премії Жан-Марі Лен (Франція), Жорес Іванович Алфьоров (Ро-
сійська федерація), дослідники Тур Хейєрдал, Жак Ів Кусто, пре-
зиденти країн світу, президенти, академіки НАН України, Ро-
сійської Федерації та інших країн, ректори вищих навчальних 
закладів, громадські та політичні діячі.

За Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка майже два століття славної історії, видатних по-
дій та здобутків. Увесь досвід минулого, традиції, які ми дбай-
ливо зберігаємо, та золотий фонд університету – наші пра-
цівники та покоління випускників допомагають нам у вирі-
шенні нових високих завдань, що ставить перед університе-
том сьогодення. 
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