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НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА ВІТАЄ ВАС ЗІ ВСЕСВІТНІМ 
ДНЕМ НАУКИ!  

 
8-9 листопада 2018 року в Університеті відбудеться 
V Всеукраїнська науково-практична конференція 
студентів, аспірантів і молодих вчених «Об’єднані 

наукою: перспективи міждисциплінарних 
досліджень», що приурочена до Всесвітнього дня 

науки в ім’я миру та розвитку 
 
 
 
 

 
 Горизонт 2020 

 
За період 01.01.2018 – 30.10.2018 співробітниками Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка підготовлено 13 проектних пропозицій у рамках 
конкурсів Горизонт 2020. Найбільшу кількість проектів підготовлено співробітниками 
хімічного факультету (4 проекти). 

Серед поданих заявок: 3 проекти отримали позитивне рішення, 1 – на етапі 
розгляду, 9 – відхилені. 

 
 Міжнародні гранти 

 
У 2018 році Університет виконує науково-дослідні роботи в рамках 

міжнародних грантів 
 

Назва міжнародних фінансових організацій 
або країн-донорів гранту Інститут/факультет, керівник 

Грант NATO, США Фізичний факультет, Єщенко Олег 
Анатолійович 

Грант NATO, США Фізичний факультет, Булавін Леонід 
Анатолійович 

Грант Горизонт 2020, Італія Географічний факультет, 
Гродзинський Михайло Дмитрович 

Грант Горизонт 2020, 
Україна 

Науково-дослідна частина, 
Бедюх Олександр Радійович 

Угода про обслуговування гранту від фонду 
Фольксваген, Німеччина 

Економічний факультет, Лютий Ігор 
Олексійович 

Науково-дослідна рада Норвегії, Норвегія Географічний факультет, Мезенцев 
Костянтин Володимирович 

Консорціум EEN-Ukraine, Україна ННЦ «Інститут біології та 
медицини», Зима Ігор Григорович 
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 Заключення госпдоговірних науково-дослідних робіт 

 
Науковці інститутів/факультетів Університету залучають кошти до 

спеціального фонду, що є одним із джерел фінансування діяльності Університету. 
Серед них є і Міжнародні замовники. 

Інформація про заключення НДР 
(станом на 01.11.2018 року) 

№ 
п/п Інститут, факультет Фундаменталь-

ні Прикладні Разом 

  к-
сть 

об’єм 
(тис.грн.) 

к-
сть 

об’єм 
(тис.грн.) 

к-
сть 

об’єм 
(тис.грн.) 

 Міжнародні замовники 

1 ННЦ «Інститут біології та 
медицини» - - 1 86,3 1 86,3 

2 Хімічний факультет 2 1382,8 1 98,0 3 1480,8 
3 ННІ «Інститут геології» - - 1 560,0 1 560,0 
4 Міжфакультетська тема - - 1 140,0 1 140,0 

Спецфонд – бюджетне фінансування 

1 ННЦ «Інститут біології та 
медицини» 6 482,5 - - 6 482,5 

2 Хімічний факультет 3 316,0 1 538,5 4 854,5 
3 Фізичний факультет 8 796,2 - - 8 796,2 

4 
Факультет  радіофізики, 

електроніки та 
комп’ютерних систем 

3 495,0 - - 3 495,0 

5 Факультет комп’ютерних 
наук та кібернетики 1 150,0 - - 1 150,0 

6 Механіко-математичний 
факультет 1 150,0 1 300,0 2 450,0 

7 Історичний факультет 1 140,0 - - 1 140,0 

8 Інститут високих 
технологій 2 110,0 - - 2 110,0 

9 Географічний факультет - - 1 50,0 1 50,0 
Спецфонд – вітчизняний  приватний сектор 

1 ННЦ «Інститут біології та 
медицини» - - 2 348,2 2 348,2 

2 Хімічний факультет 1 850,0 - - 1 850,0 

3 Механіко-математичний 
факультет - - 2 65,4 2 65,4 

4 Географічний факультет   1 50,0 1 50,0 
5 Юридичний факультет   1 5,0 1 5,0 

УСЬОГО: 28 4872,5 13 2241,4 41 7113,9 
 

 

 
 Премії, нагороди та відзнаки працівників Університету  

 
Відповідно до Указу Президента України №301/2018 "Про присудження 

Державних премій України в галузі освіти 2018 року" десятьом співробітникам 
нашого Університету присуджено Державні премії України в галузі освіти 2018 року 

 
у номінації "Загальна середня освіта" за роботу "Науково-методичні засади та 
освітні технології розвитку ключових компетентностей в авторській школі" 
Акмеологічний ліцей": 

ГОЛЬДЕНБЕРГУ Якову Михайловичу – учителеві історії Українського 
гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
заслуженому вчителеві України; 

НЕСТЕРЕНКО Наталії Василівні – учителеві української мови, 
заступникові директора з виховної роботи Українського гуманітарного ліцею 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

САЗОНЕНКО Ганні Стефанівні – директорові Українського гуманітарного 
ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидатові 
педагогічних наук, народному вчителеві України; 

СКОРОФАТОВІЙ Анні Олександрівні – учителеві зарубіжної та 
української літератури Українського гуманітарного ліцею Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидатові філологічних наук, доцентові; 

 
у номінації "Вища освіта" за "Навчально-методичний комплекс "Класичні та 

сучасні методи обчислювальної та прикладної математики": 
АНІСІМОВУ Анатолію Васильовичу – деканові факультету комп'ютерних 

наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
докторові фізико-математичних наук, професорові, членові-кореспондентові 
Національної академії наук України;  

ЗУБУ Станіславу Сергійовичу – старшому науковому співробітникові 
науково-дослідної лабораторії обчислювальних методів у механіці суцільних 
середовищ факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, докторові фізико-математичних наук;  

КЛЮШИНУ Дмитру Анатолійовичу – професорові кафедри 
обчислювальної математики факультету комп'ютерних наук та кібернетики 
Київського  національного університету імені Тараса Шевченка, докторові фізико-
математичних наук; 

ЛЯШКУ Сергію Івановичу – завідувачеві кафедри обчислювальної 
математики факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, докторові фізико-математичних наук, 
професорові, членові-кореспондентові Національної академії наук України; 

СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу – професорові кафедри 
обчислювальної математики факультету комп'ютерних наук та кібернетики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторові фізико-
математичних наук; 
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 Премії, нагороди та відзнаки працівників Університету  

 
ШКІЛЬНЯКУ Степану Степановичу – професорові кафедри теорії та 

технології програмування факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, докторові фізико-математичних 
наук. 

Детальніше на сайті НДЧ http://science.univ.kiev.ua/news/official/3218/ 
 
Відповідно до Указу Президента України №300/2018 «Про відзначення 

державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти» за значний 
особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, 
багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм було присвоєно 
почесне звання "ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ": 

ДМИТРУКУ Олександру Юрійовичу — докторові географічних наук, 
професорові, завідувачеві кафедри географії України географічного факультету. 

РУБЛЬОВУ Богдану Владиславовичу — докторові фізико-математичних 
наук, професорові кафедри обчислювальної математики факультету комп'ютерних 
наук та кібернетики. 

Детальніше на сайті НДЧ http://science.univ.kiev.ua/news/official/3224/ 
 
 

 Відзнаки студентів та аспірантів  
 

Відповідно до Наказу МОН від 28.09.2018 №1037  «Про призначення академічної 
стипендії імені М.С.Грушевського аспірантам на 2018/2019 навчальний рік» 
стипендію призначено трьом аспірантам Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка: 

 БАХМАЧУК Анні Олегівні (Інститут високих технологій) 
 БОРИСЕНКО Миколі Миколайовичу (ННЦ «Інститут біології та 

медицини) 
 ГРЕСЬКО Вікторії Володимирівні (Факультет психології) 

Детальніше на сайті НДЧ http://science.univ.kiev.ua/news/official/3212/ 
 
Розробки науковців КНУ на виставці «Зброя та безпека – 2018» 

 
9 – 12 жовтня 2018 року Університет прийняв участь у XV Міжнародній 

спеціалізованій виставці «Зброя та безпека – 2018», яка проходила на території 
Міжнародного Виставкового центру. На виставці були представлені 9 розробок 
науковців фізичного, хімічного факультетів, факультету комп’ютерних наук та 
кібернетики, інституту високих технологій, центру ядерної безпеки, військового 
інституту. 

Винахідникам Університету вдалося налагодити контакти з профільними 
науковими установами з різних регіонів, а також домовитися про співпрацю зі 
спеціалізованими підприємствами військового та оборонного комплексів.  

Детальніше на сайті НДЧ http://science.univ.kiev.ua/news/official/3215/ 

 
 Наукова рада Національного фонду досліджень України  

 
За результатами виборів 14 вересня Науковий комітет Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій сформував персональний склад 
Наукової ради НФДУ, який найближчим часом має пройти затвердження Кабінетом 
Міністрів України. До складу ради увійшли і науковці від Університету. 

Секція природничих, технічних наук і математики: 
З терміном повноважень 4 роки: 
Мельник Тарас Анатолійович – професор кафедри математичної фізики 
механіко-математичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка; 
З терміном повноважень 2 роки: 
Вільчинський Станіслав Йосипович – завідувач кафедри квантової теорії поля 
фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; 
 

Аспірант КНУ. Info day 
 
16 жовтня 2018 року в 329 аудиторії Головного корпусу КНУ відбувся 

організований Радою молодих вчених інформаційний захід для аспірантів першого 
року навчання «Аспірант КНУ: Info day». 

Аспірантам було надано вичерпну інформацію щодо прав та обов’язків 
аспірантів, умов участі в закордонних програмах навчання й стажування, діяльності 
Ради молодих вчених, а також можливостей і перспектив під час навчання в 
аспірантурі КНУ імені Тараса Шевченка. 

Детальніше на сайті НДЧ http://science.univ.kiev.ua/news/official/3211/  
 

 Семінар «Правила роботи з базою публікацій Університету»  
 

18.10.2018 р. о 14.00 на базі наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича 
відбувся семінар «Правила роботи з базою публікацій Університету» для 
співробітників, відповідальних за внесення інформації у базу публікацій 
Університету. 

На сьогодні, база публікацій Університету налічує більше ніж 360 
співробітників, які відповідають за введення інформації на всіх структурних 
підрозділах Університету, та понад 130 000 публікацій за всі роки. 

Детальніше на сайті НДЧ: http://science.univ.kiev.ua/news/official/3146/ 
 
 Оголошені конкурси на науково-дослідні проекти 
 

1. Конкурс спільних науково-дослідних проектів науковців Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії 
наук України на 2019-2020 рр. – закінчення конкурсу 23 листопада 
2018 року. 
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/3219/ 
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 Оголошені конкурси на науково-дослідні проекти 

 
2. Конкурс «2018 AGFUND International Prize» – термін подання заявок до 

30 листопада 2018 року 
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/3178/ 

3. Конкурс українсько-білоруських науково-дослідних проектів на 2019-2020 
роки –  термін подання заявок до 3 грудня 2018 року. 
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/3207/ 

4. Конкурс спільних українсько-ізраїльських науково-дослідних проектів для 
реалізації у 2019-2020 роках–  термін подання заявок до 31 січня 2018 року. 
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/3228/ 
 

 Оголошені конкурси на здобуття стипендій, премій тощо 
 

1. Конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І. Вернадського Національної 
академії наук України – термін подання заявок до 12 листопада 2018 року 
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/3166/ 

2. Конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів вищих 
навчальних закладів за кращі наукові роботи – термін подання роботи на 
конкурс до 15 грудня 2018 року 
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/3165/ 
 

 Анонс конференцій  
 
1. XІ Міжнародна конференція студентів та молодих науковців «Соціологія та 

сучасні соціальні трансформації» – 31-01 жовтня-листопада. 
2. Міжнародна наукова конференція «Україністика в університеті: до 100-річчя 

заснування українознавчих кафедр у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка» – 31 жовтня 

3. IV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та 
взаємодії» –  07-09 листопада.  

4. VI Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація 
особистості в умовах сучасного суспільства» –  08-09 листопада. 

5. IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та 
молодих вчених «Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних 
досліджень» –  08-09 листопада 

6. Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та 
екологічного стану середовища» –  13-16 листопада. 

7. XІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Молоді науковці – 
географічній науці» – 15-16 листопада. 

8. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мале та середнє 
підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні» – 15-
16 листопада. 

9. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Військова освіта і наука: 
сьогодення та майбутнє» – 30 листопада. 

 
 Анонс конференцій  

 
10. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Грудневі читання 2018» – 

06-07 грудня. 
Детальніше на сайті НДЧ: http://science.univ.kiev.ua/research/confereces/ 

 
 
 
 

Інформаційний бюлетень НДЧ  E-mail: ndchinfo@univ.kiev.ua, 
http://science.univ.kiev.ua Україна, 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, 14А, т. 239-32-40, 
science.univ.kiev.ua/byuleten 


