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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

2

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.

Київський національний
університет
імені Тараса Шевченка

Університет
у цифрах і фактах

1833 р. – Російський імператор Микола І підписав
декрет про створення «Імператорського університету св. Володимира» у Києві.
15 червня 1834 р. – Університет прийняв перші 62
студенти. На той час працював лише один факультет – філософський, що складався з кафедри історії
і філології та кафедри математики і фізики. Михайло
Максимович, професор Московського університету – видатний історик, лінгвіст, фольклорист і близький друг Миколи Гоголя та Тараса Шевченка, був
першим ректором Київського університету.
1837-1842 рр. – видатний російський архітектор
Беретті будує основний корпус університету в стилі
російського класицизму.
1845-1846 рр. – після закінчення СанктПетербурзької Академії мистецтв Тарас Шевченко повертається до Києва і працює у складі Археографічної
та Етнографічної Комісії у Київському університеті.
1834 – 1920 рр. В університеті організовується
та діє інститут Почесних членів і докторів Університету Св. Володимира. Першим почесним доктором університету Св. Володимира (1834 р.) був
обраний церковний діяч, історик, письменник,
митрополіт Євгеній (в миру – Євфімій Олексійович
Болховітінов). Останнім – військовий командир,
генерал-лейтенант, військовий письменник Антон
Іванович Денікін (1919 р.). Серед почесних членів
і докторів університету Св. Володимира: Іван Сергійович Тургенєв (1879 р.), Дмитро Іванович Менделєєв (1880 р.), Лев Миколайович Толстой (1884 р.),
Микола ІІ Олександрович Романов (1884 р.), Олександр Миколайович Островський (1884 р.), Ілля Ілліч Мєчніков (1888 р.) та ін.

У 60-70 рр. ХХ ст. в Університеті організовується інститут почесних докторів і професорів Києвського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Серед почесних докторів і професорів Університету: Індіра Ганді (1982 р.), Борис Євгенович Патон
(1994 р.), Гельмут Коль (1996 р.), Віктор Антонович
Садовничий (2000 р.) та ін.
1935 р. – До столітнього ювілею Університету
було присвоєно звання «Київський державний
університет».
Березень 1939 р. – країна відзначає 125-у річницю
з дня народження Тараса Шевченка і Президія Верховної Ради СРСР надає Київському університету
ім’я великого поета.
21 квітня 1994 р. Київському університету Указом
Президента України Л.М. Кравчука № 176/94 було
присвоєно статус «національного»
25 листопада 1999 р. – визначний момент у розвитку університету: Президент України видав Указ
«Про Київський національний університет імені
Тараса Шевченка», чим значно розширив незалежність і права закладу.
5 травня 2008 р., відповідно до Указу Президента
України №412/2008, університет набув статусу Київський національний дослідницький університет ім.
Тараса Шевченка – головний навчально-науковий
центр України з підготовки науково-педагогічних та
наукових кадрів вищої кваліфікації.
1 липня 2009 р. створено Інститут високих технологій.
23 листопада 2010 р. спільно з Національним університетом харчових технологій та 9 інститутами
НАН України створено корпорацію «Науковий парк
Київський університет імені Тараса Шевченка».
У травні 2011 р. розпочав свою діяльність науковонавчальний центр «Інститут біології».
З вересня 2012 р. Університет у щорічній версії світового рейтингу QS World University Rankings увійшов у ТОР-500 кращих університетів світу.
У листопаді 2013 р. розпочав діяльність факультет
інформаційних технологій.
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Taras Shevchenko
National University
of Kyiv

University in Facts
and Figures
1833 – Nikolai I, Russian Emperor, signs a decree on
establishing “St. Volodymyr Imperial University” in Kyiv
June 15, 1834 – the University welcomes its first 62 students at the only faculty of philosophy, which has two
divisions. The first division includes the departments of
Philosophy, Greek philology, Roman philology, Russian
philology, World and Russian history, and Statistics. The
second division is composed of the departments of
Mathematics, Geography, Chemistry, Botany, Biology,
and Physics.
Mikhail Maksimovich, Moscow University professor,
eminent historian, linguist, folklorist and a close friend
of Nikolai Gogol and Taras Shevchenko’s, becomes the
first Rector of the University.
1837-1842 – Vincent Beretti, an outstanding Russian
architect, erects the main university building in the Empire style of high Classicism.
1845-1846 – after graduating from St. Petersburg
Academy of Arts, Taras Shevchenko returns to Kyiv and
joins the Archeographic Commission of Kyiv University.
1834 – 1920 – the institute of the Honoured members
and doctors of St.Volodymyr University is founded. The
Metropolitan Eugen (secular name – Euthymius Bolkhovitinov), church leader, historian and writer, is elected the first Honorary doctor of St. Volodymyr University (1834). Anton Denikin (1919), military commander,
Lieutenant-General and military writer, becomes its
last Honoured member. Among the Honoured members and doctors of St.Volodymyr University are: Ivan
Turgenev (1879), Dmitri Mendeleev (1880), Lev Tolstoy
(1884), Nikolai ІІ Romanov (1884), Alexandr Ostrovsky
(1884), Ilya Mechnikov (1898), and others.

The institute of the Honoured doctors and professors of
Taras Shevchenko National University of Kyiv is founded in the 60-70s of the XX century. Among the honorary doctors and professors of the University are: Indira
Gandhi (1982), Jacques-Yves Cousteau (1994), Boris
Paton (1994), Helmut Kohl (1996) Victor Sadovnychyi
(2000), and others.
1935 – the University is awarded the title of Kiev State
University to mark its 100th anniversary.
March, 1939 – the country celebrates the 125th anniversary of Taras Shevchenko’s birth; and the Presidium
of the Supreme Council of the USSR names Kyiv University after the great poet.
April 21, 1994 – according to the Decree of the President of Ukraine, Kyiv University is given the status of a
National research university.
November 25, 1999 – a remarkable moment in the
development of the University: President of Ukraine
issues a decree “On Taras Shevchenko National University of Kyiv”, which greatly extends the University rights
and independence.
May 5, 2008, pursuant to the Decree of the President
of Ukraine # 412/2008, the University acquires the status of Taras Shevchenko National Research University
of Kyiv and becomes Ukraine’s major educational and
scientific center for training highly-qualified educationalists and scientific brainpower.
July 1, 2009 – the Institute of High Technology is
founded.
November 23, 2010 – in close collaboration with the
National University of Food Technologies and 9 institutes of NAS of Ukraine, Taras Shevchenko Kyiv University Science Park Corporation is established.
May, 2011 – “Institute of Biology” Research Center is
established.
September, 2012 – the University appears among the
world top 500 universities, according to QS World University Rankings.
November, 2013 – the Faculty of Information Technology is established.
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Структура університету
University Structure

8 інститутів, 16 факультетів, 182 кафедри, 66 науково-дослідних лабораторії, Корпорація «Науковий парк
Київський університет імені Тараса Шевченка», Інформаційно-обчислювальний центр, Навчально-дослідницький
центр інформаційних технологій, Астрономічна обсерваторія, Ботанічний сад, Зоологічний музей, Канівський
природний заповідник, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», Наукова бібліотека тощо.
8 institutes, 16 faculties, 182 departments, 62 research laboratories, Taras Shevchenko Kyiv University Science Park Corporation,
Information Technology Center, Training and Research Center for Information Technology, Astronomical Observatory, the Botanical Gardens, Zoological Museum, Kaniv Nature Reserve, Kyiv University Publishing, University Library, and other structural units.

Київський національний університет ім. Тараса
Шевченка – відомий в Україні центр підготовки та
атестації наукових та науково-педагогічних кадрів.
Упродовж багатьох десятиліть ефективність докторантури та аспірантури складає 60%.
Дійсні члени та члени-кореспонденти державних
Академій України – 43
Професорсько-викладацький склад:
• Штатні: 2 450 осіб
• Позаштатні: 350 осіб
• З науковим ступенем: 2 200 осіб
Науковий потенціал науково-дослідної частини:
• Штатні: 1160 осіб
• З науковим ступенем: 600 осіб
• Інженерно-технічний та адміністративний
персонал: 500 осіб
• Сумісники: 2 600 осіб
• Студенти, аспіранти, докторанти: 25 690 осіб
• Загальний фонд наукової бібліотеки:
• Понад 3,5 мільони примірників
Наукові видання:
• 20 серій «Вісника Київського універсиетут»
• 42 наукових журнали
• 2 електронних видання
УНІВЕРСИТЕТ НАДАЄ СТУПЕНІ:
Бакалавр
Кількість студентів за минулий академічний рік:
• Загалом: 17 572
• Стаціонарно: 15 328
• Заочно: 2 244
Магістр
Кількість студентів за минулий академічний рік:
• Загалом: 8 284
• Стаціонарно: 4 758
• Заочно: 3 526
Кандидат наук
Кількість аспірантів(ад’юнктів) за минулий
академічний рік:
• Загалом: 1 660
Доктор наук
Кількість докторантів за минулий академічний рік:
• Загалом: 129
В університеті функціонують 45 спеціалізованих
вчених рад з присудження наукових ступенів за
124 науковими спеціальностями.

Taras Shevchenko National University of Kyiv is a wellknown center for training and certifying scientific and
educational staff. For many decades, its post-graduate
studies efficiency has been as high as 60%.
Full members and corresponding members of the
state Academies of Ukraine – 43.
Teaching Staff:
• On the staff: 2,450 persons
• Freelance: 350 persons
• Holding post-graduate and research degrees: 2,200
persons
Fundamental Science and Research Department:
• On the staff: 1,160 persons
• Holding post-graduate and research degrees: 600 persons
• Engineering-technical and administrative staff: 500
persons
• Freelance: 2,600 persons
• Students, post-graduate students: 25,000 persons
• The scientific library collections include:
• Over 3.5 million items
Scientific publications:
• 20 series of “Kyiv University Bulletin”
• 42 scientific journals
• 2 electronic journals
THE UNIVERSITY AWARDS THE FOLLOWING DEGREES:
Bachelor
Number of students in the past academic year:
• Total: 17,572
• Full-time: 15,328
• By correspondence: 2,244
Master
Number of students in the past academic year:
• Total: 8,284
• Full-time: 4,758
• By correspondence: 3,526 PhD
PhD
Number of post-graduate students in the past academic
year:
• Total: 1,660
Dr.
Number of doctoral students in the past academic year:
• Total: 129
The university has 45 specialized academic councils
that award degrees in 124 research fields
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Київський національний
університет
імені Тараса Шевченка

Сергій Андрійович Вижва
Проректор з наукової роботи,
доктор геологічних наук,професор,
академік АН ВШ України,
заслужений працівник освіти України
Serhiy Vyzhva
Vice-Rector
Professor
Academician of Higher School Academy of
Sciences of Ukraine,
Honoured Worker of Education of Ukraine

Понад 60 років функціонує в університеті науководослідна частина, де працюють 1000 співробітників,
із них 600 – доктори, кандидати наук, 460 – інженери, техніки, лаборанти, 17 – дійсні члени, 26 – членикореспонденти державних Академій наук країни.
66 науково-дослідницьких лабораторій,
10 науково-навчальних центрів.
16 мовно-інформаційних центрів.
16 центрів колективного користування наукоємним обладнанням.
В університеті за підтримки зарубіжних партнерів
функціонує Франко-українське об’єднання в галузі
молекулярної хімії, Українсько-німецька кафедра
екологічного менеджменту і підприємництва.
Університетські вчені працюють над розробками
пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень:
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Fundamental Science and Research Department,
which has been operating for over 60 years, employs
1,000 persons, including 600 full doctors and PhDs, 460
engineers, technicians, and laboratory technicians, 17
full members and 26 corresponding members of the
state academies of the country.
66 research laboratories,
10 research and educational centers.
16 Language and Information Centers.
Free access to 16 high-tech equipment centers.
The university and its foreign partners support the
Franco-Ukrainian association for molecular chemistry
studies and the Ukrainian-German department of environmental management and entrepreneurship.
University scientists are developing the priority areas
of research, science and technology:
• fundamental research on the most topical issues

• фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного,
соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу
для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого
розвитку суспільства і держави;
• інформаційні та комунікаційні технології;
• енергетика та енергоефективність;
• раціональне природокористування;
• науки про життя, нові технології
профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
• нові речовини і матеріали.
Тематичні напрями наукових досліджень
об’єднані в 11 Комплексних наукових програм
університету.
У межах зазначених програм виконується 56 бюджетних та 68 договірних тем.
За міжнародними грантами щорічно виконується понад 50 наукових тем.
1. Новітні та ресурсозберігаючі технології
(керівник – академік НАН України Находкін М.Г.),
e-mail: decanat_rff @univ.kiev.ua
2. Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів
(керівник – академік НАН України Перестюк М.О.),
e-mail: decanat_mmf@univ.kiev.ua

covering Ukraine’s scientific, technical, socio-economic, socio-political, and human resources to ensure its
competitiveness in the world and sustainable development of society and the state;
• information and communication technologies;
• power engineering and its efficiency;
• sustainable nature management;
• life sciences, new technologies of preventing and
treating common diseases and disorders;
• new substances and materials.
Research areas are represented by 11 comprehensive research programs:
1. Innovative resource-saving technologies
(Director – Nakhodkin, M.G., Academician of NAS of
Ukraine),
e-mail: decanat_rff@univ.kiev.ua
2. Mathematical techniques in natural science, economics and finance
(Director – Perestyuk, M.O., Academician
of NAS of Ukraine),
e-mail: decanat_mmf@univ.kiev.ua
3. Condensed matter – physics of
new technologies
(Director – Bulavin, L.A., Academician of
NAS of Ukraine),
e-mail: decanat_phys@univ.kiev.ua
4. Information Technologies and
Society
(Director – Zakusylo, O.K., Academician
of NAPS of Ukraine),
e-mail: zakusylo@univ.kiev.ua
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3. Конденсований стан – фізичні основи новітніх
технологій
(керівник – академік НАН України Булавін Л.А.),
e-mail: decanat_phys@univ.kiev.ua
4. Інформатизація суспільства
(керівник – академік НАПН України Закусило О.К.),
e-mail: zakusylo@univ.kiev.ua
5. Модернізація суспільного розвитку України в
умовах світових процесів глобалізації
(керівник – член-кореспондент НАН України Базилевич В.Д.),
e-mail: dekanat@econom.univ.kiev.ua
6. Міждисциплінарні високотехнологічні дослідження об’єктів природного та штучного походження
(керівник – академік НАПН України Третяк О.В.),
e-mail: tov@univ.kiev.ua
7. Регіональні проблеми раціонального природокористування
(керівник – член-кореспондент НАПН України Олійник Я.Б.),
e-mail: oliynik_ea@univ.kiev.ua
8. Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини
(керівник – проф. Остапченко Л.І.),
e-mail: l_ostap@univ.kiev.ua
9. Надра
(керівник – академік АН Вищої школи України Вижва С.А.),
e-mail: vsa@univ.net.ua
10. Нові речовини і матеріали
(керівник – проф. Воловенко Ю.М.),
e-mail: tavolov@univ.kiev.ua
11. Астрономія та фізика космосу
(керівник – проф. Івченко В.М.),
e-mail: ivchenko_v@univ.kiev.ua
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5. Modernization of the social development of
Ukraine and world globalization
(Director – Bazylevych, V.D., Corresponding Member of
NAS of Ukraine),
e-mail: nauka@econom.univ.kiev.ua
6. High-technology interdisciplinary research on
objects of natural and artificial origin
(Director – Tretiak, O.V., Academician of NAPS of Ukraine),
e-mail: tov@univ.kiev.ua
7. Sustainable regional nature management
(Director – Oliynyk, Y.B., Corresponding
Member of NAPS of Ukraine),
e-mail: oliynik_ea@univ.kiev.ua
8. Biological, biomedical and bioecological aspects
of human life activity
(Director – Ostapchenko, L.I., Professor),
e-mail: l_ostap@univ.kiev.ua
9. Earth’s Interior
(Director – Vyzhva, S.A., Academician of Higher School
Academy of Sciences of Ukraine),
e-mail: vsa@univ.net.ua
10. New substances and materials
(Director – Volovenko, Y.M., Professor),
e-mail: tavolov@univ.kiev.ua
11. Astronomy and Space Physics
(Director – Ivchenko, V.N., Professor),
e-mail: ivchenko_v@univ.kiev.ua

Міжнародна
співпраця
Університет має 160 партнерських угод зі
145 провідними навчальними закладами в 51
країні світу.
У рамках міжуніверситетського партнерства створені та діють дві спільні наукові програми в галузі хімії: з університетом імені Поля
Сабатьє (м. Тулуза) та з університетом в м. Анже
(Франція), які дозволили 12 аспірантам-хімікам
навчатися в спільній аспірантурі (відповідальна
за програму проф. Войтенко З.В.). Для фізиків і
хіміків за спеціальностями «Конденсований стан
у нанофізиці» та «Інструменти й методи аналізу у фізичній хімії» створена наукова програма
спільно з університетом м. Страсбург (Франція)
(відповідальні: академік НАНУ Л.А. Булавін, с.н.с.
хімічного факультету Н.В.Куцевол). Підготовлено також спільну наукову програму у сфері германістики «Німецька мова як іноземна» разом з

Інститутом ім. Гердера Лейпцигського університету (відповідальні: д.філол.н. Р.Є.Пилипенко та
доц. І.В.Сойко). У спільній аспірантурі навчаються також аспіранти Інституту високих технологій,
факультету кібернетики, механіко-математичного факультету та Інституту філології.
50 міжнародних грантів в рамках програм
ІНТС, НАТО, ТЕМПУС-Тасіс, CRDF, Марії Кюрі, Фулбрайта, «Завтра.UA», а також   діють програми стажування та навчання за кордоном DFG, CRDF,
EGIDE, VISBY Programme Swedish Institude, FP7People-2009-IRES,SPIE тощо.
Щорічно Університет відряджає для проходження навчання та стажування у провідних
вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном (57 країн світу) понад 1000
осіб, серед них викладачі, науковці, докторанти, аспіранти та студенти.
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International
Cooperation
The University has concluded 160 partnership
agreements with 145 leading academic institutions
in 51 countries.
Within the framework of inter-university partnership, the University has launched and is currently running two joint research programs in chemistry with Paul
Sabatier University (Toulouse) and the University of Angers (France), which gave 12 post-graduate chemistry
students an opportunity to take a joint post-graduate
course (Program Director – Voitenko, Z.V., Professor).
There is a joint research program set up together
with the University of Strasbourg (France) for physicists
and chemists majoring in “Condensed matter in nanophysics” and “Tools and methods in physical chemistry”
(Program Directors – L.A. Bulavin, Academician, N.V.
Kutsevol, senior researcher). A joint research program
in German (“German as a second language”) with the
Herder Institute of Leipzig University has been developed (Program Directors – R.Y. Pylypenko, Professor and
I.V.Soyko, PhD.). Postgraduate students of the Institute of
High Technology, Faculty of Cybernetics, Mechanics and
Mathematics Department and the Institute of Philology
are taking international postgraduate courses.

10

There are 46 international research grants – INTS,
NATO, TEMPUS-TACIS, CRDF, Marie Curie, Fulbright,
“Zavtra.UA”, etc. International student programs are as
follows: DFG, CRDF, EGIDE, VISBY Programme Swedish
Institute, FP7-People 2009-IRES, SPIE, and others.
Over 1,000 teachers, researchers, students and
post-graduate students enroll yearly on oversees
training and internship programs at leading universities and research institutions (in 57 countries
worldwide).

ГЕОГРАФІЯ:

• суспільно-географічні проблеми
природокористування;
• концептуальні положення розвитку
туризму в Україні;
• дослідження з ландшафтної екології та
ландшафтознавства;
• створення комплексних атласів територій
на базі ГІС-технологій;
• розробка принципів і методів
збалансованого природокористування;
• розробка методології екологогідрологічного аналізу водних об’єктів;
• визначення впливу сучасних змін клімату
на водні ресурси.

Scientific
Research

GEOGRAPHY:

• social and geographical aspects of natural resource
management,
• development of tourism in Ukraine: principles and
strategies,
• landscape ecology and sustainability,
• GIS technologies in mapping,
• principles and methods of sustainable environmental
management,
• methodology of ecological and hydrological analysis
of river water bodies,
• impact of current climate change on water resources.

ГЕОЛОГІЯ:

• стратиграфічні і формаційні аспекти розміщення
родовищ корисних копалин;
• дослідження мінерало-геохімічного складу гірських
порід і мінералів;
• еколого-експертні оцінки проектів будівництва і
реконструкції;
• теоретичні і прикладні розробки в галузі геофізики;
• математичне моделювання фізичних параметрів при
вивченні і прогнозі порідколекторів нафти і газу;
• принципи і методи геолого-економічної оцінки
родовищ корисних копалин;
• структурні та тектонофаціальні дослідження
дислокаційної тектоніки докембрію Українського щита.

GEOLOGY:

• stratigraphic and formational aspects of mineral
occurrence,
• mineralogy and geochemistry of rocks and
minerals,
• geological and environmental aspects of
construction and reconstruction projects
evaluation,
• theoretical and applied projects in geophysics,
• mathematical modeling of physical parameters
in studying and prospecting for oil and nonconventional shale gas,
• principles and methods of geological and
economic evaluation of mineral deposits,
• structure and tectonics of the Precambrian
Ukrainian Shield.
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Наукові
дослідження
ЕКОНОМІКА:
• економічна теорія та історія економічних учень;
• дослідження структурних, інноваційноінвестиційних, інституційних, фінансових та
зовнішньо-економічних чинників розвитку
України;
• забезпечення економічної безпеки та управління
ризиками, змінами в національній економіці;
• інституційне регулювання та комерціалізація
інтелектуальної власності;
• підвищення конкурентоспроможності
підприємств;
• статистичні дослідження та економікоматематичне моделювання соціально-економічних
процесів;
• вдосконалення системи бухгалтерського обліку,
аналізу і аудиту;
• генезис та особливості розвитку міжнародних
економічних відносин та бізнесу;
• міжнародні інтеграційні процеси в світовому
господарстві;
• удосконалення економічних механізмів
фінансування освіти.
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ECONOMICS:
• history of economics,
• development of Ukraine: innovation and investment,
structural, institutional, financial and external factors,
• economic security and risk management in the
national economy,
• institutionalization and commercialization of
intellectual property,
• business organization,
• statistical studies and economic modeling of
socioeconomic processes,
• accounting, analysis and audit,
• international economic relations and business:
genesis and development,
• world economy and economic integration,
• innovation in investment policy, management
systems and economic mechanisms for education
funding.

БІОЛОГІЯ:

• вивчення механізмів впливу фізичних і
хімічних факторів на організм людини
і тварин з метою створення новітніх
біомедичних технологій;
• психофізіологічні основи діяльності
людини;
• структура та функції вірусів при різних
екологічних ситуаціях;
• фізіолого-біохімічні основи формування
стійкості рослин в стресових умовах;
• інтродукція лікарських, харчових,
декоративних, корисних рослин світової
флори, видів природної флори України;
• розмноження та вивчення можливості
збереження генофонду зникаючих і
рідкісних рослин в штучних резерватах;
• створення промислових плантацій
корисних рослин та відновлення і
збагачення природних запасів.

Scientific
Research

BIOLOGY:

• research into physical and chemical
factors which influence humans and
animals: developing innovative biomedical
technologies;
• psychophysiological bases of human
activities;
• structure and function of viruses in different
environmental conditions;
• physiological and biochemical basis for
developing stress resistance in plants;
• introduction of medicinal, crop, ornamental,
and cultivated plants including both world
flora and species of Ukraine’s flora;
• reproduction and preservation of the gene
pool of endangered and rare plants in
artificial reserves;
• cultivating plants and conserving natural
resources.
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Наукові
дослідження
КІБЕРНЕТИКА:

• моделювання та оптимізація
інформаційних систем;
• математичне моделювання та теорія
оптимальних рішень;
• програмологія та її застосування;
• математична інформатика;
• розробка та впровадження сучасних
комп’ютерних технологій в навчальному
процесі;
• теорія стохастичних систем і прикладна
статистика.

МАТЕМАТИКА І
МЕХАНІКА:

• диференціальні та інтегральні рівняння;
• теорія ймовірностей та математична
статистика;
• алгебра та теорія чисел;
• механіка.

CYBERNETICS:

• modeling and optimization of information
systems,
• mathematical modeling and the theory of
optimal resolutions,
• programming science and its application,
• mathematical information science,
• developing and introducing computer
technology in education,
• theory of stochastic systems and applied
statistics.

MATHEMATICS AND
MECHANICS:

• differential and integral equations,
• probability theory and mathematical
statistics,
• algebra and number theory,
• mechanics.
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Scientific
Research
МІЖНАРОДНІ
ВІДНОСИНИ:

• розвиток міжнародних відносин та зовнішньої
політики на сучасному етапі;
• дослідження політики країн регіонів;
• особливості розвитку міжнародного права за
сучасних умов;
• особливості розвитку міжнародних
економічних відносин за умов глобалізації;
• розвиток міжнародного бізнесу за умов
світових інтеграційних процесів;
• дослідження проблем безпеки в світовому
інформаційному просторі.

INTERNATIONAL RELATIONS:
• theory of international relations and foreign
policy,
• country studies in the international relations
research system,
• international law,
• globalization and economic integration,
• international business and globalization:
development trends,
• security in the global information network.

15

Наукові
дослідження
РАДІОФІЗИКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА:

• радіофізика та функціональна електроніка;
• фізика, електроніка та фізика поверхні;
• фізика напівпровідників;
• нанофізика та наноелектроніка, наноматеріали;
• лазерна поляриметрія, фізика плазми, плазмохімія,
медичне приладобудування;
• магнітнорезонансна візуалізація, комп’ютерна та
ультразвукова томографія;
• радіотехніка та радіоелектронні системи;
• дослідження спінзалежного транспорту та рекомбінації
носіїв заряду в нанооб’єктах та напівпровідникових
структурах;
• використання «ядерного зонду» в дослідженнях
властивостей та технологічних процесах створення
нанооб’єктів.

RADIOPHYSICS AND
ELECTRONICS:

• radiophysics and functional electronics,
• physics, electronics and surface physics,
• physics of semiconductors,
• nanophysics and nanoelectronics, nanomaterials,
• laser polarymmetry, plasma physics, plasma
chemistry, medical instrument engineering,
• magnetic resonance imaging, computed
tomography and ultrasound,
• radio engineering and radio-electronic systems,
• spindependent transport and charge
recombination in nanoobjects and semiconductor
structures,
• “nuclear probing” in manufacturing nano-objects
and studying their properties.
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СОЦІОЛОГІЯ:

• сучасні стратегії теоретизування в соціології;
• соціальні нерівності та соціальна мобільність в
сучасних суспільствах;
• методологія та методи порівняльних соціальних
досліджень;
• соціологія комунікацій.

Scientific
Research
SOCIOLOGY:

• new paradigms of theoretical sociology,
• social inequality and social mobility in modern
societies,
• methodology and methods in comparative social
research,
• sociology of communication

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІІ:
• журналістика;
• моніторинг систем масової комунікації;
• історія журналістики;
• редакційний менеджмент;
• видавнича справа;
• сучасний мас-медійний дискурс України;
• реклама та зв’язок з громадськістю.

JOURNALISM:

• social communication,
• monitoring mass communication systems,
• history of journalism,
• editing,
• publishing,
• modern Ukrainian mass media discourse,
• advertising and public relations.
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Наукові
дослідження
ФІЛОСОФІЯ:

• теоретичні економіко-філософські
проблеми трансформаційних
перетворень ринкової економіки;
• світоглядно-методологічні та культурні
засади людського буття;
• українознавство;
• теорія та історія державного
управляння;
• оптимізація функцій і механізмів
державної служби в Україні;
• філософські питання міжнародних
відносин, політики та соціальної
філософії.

PHILOSOPHY:

• theoretical economic and philosophic issues of
the market economy transformations,
• worldview, methodological and cultural aspects
of human existence;
• Ukrainian studies,
• theory and history of public administration,
• functions and mechanisms for optimization of
civil service in Ukraine,
• philosophic issues of international relations,
politics and social philosophy.
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Scientific
Research

ПРАВО:

• земельне, екологічне право та право
екологічної безпеки;
• цивільно-правове регулювання особистих
(немайнових) і майнових відносин у суспільстві
(в Україні);
• міжнародне право;
• правові та політичні системи за умов
глобалізації;
• теоретичний та практичний аспекти доктрини
права в правовій системі України.

LAW:

• land law, environmental law and environmental
safety,
• civil and administrative law in Ukraine,
• international law,
• legal and political systems under globalization,
• Ukraine’s legal system: theoretical and practical
issues.
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Наукові
дослідження

ПСИХОЛОГІЯ:

• історія психології;
• психодіагностика;
• психологія соціальної роботи;
• соціальна, загальна, медична психологія;
• психологія розвитку;
• психологія особистості;
• етнопсихологія.
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PSYCHOLOGY:

• history of psychology,
• psychodiagnostics,
• psychology of social work,
• social, general, medical psychology,
• developmental psychology,
• personality psychology,
• ethnopsychology.

Scientific
Research
ІСТОРІЯ:

• історія формування і розвитку української
держави;
• дослідження розвитку первісного суспільства
на території України;
• дослідження етнологічних аспектів української
історії;
• дослідження історії слов’янських народів у
контексті українсько-європейських відносин;
• історіографія історії України;
• дослідження церковної історії;
• розробка питань конкретного та теоретичного
джерелознавства;
• етнічна історія народів Європи.

HISTORY:

• history of the Ukrainian state,
• evolution of primitive society on the territory of
Ukraine,
• ethnic aspects of Ukrainian history,
• history of the Slavs,
• historiography of Ukraine’s history,
• history of church,
• specific and theoretical sources,
• European ethnic history.
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Наукові
дослідження
ФІЛОЛОГІЯ:

• теоретичні та методологічні проблеми
літературознавства та мовознавства;
• дослідження історії та сучасного етапу розвитку
української мови та літератури;
• дослідження мовних контактів в їх історичних
та сучасних вимірах у контексті проблем
перекладознавства;
• фольклор і фольклористика в Україні:
інтерсеміотичний аспект, компаративний
дискурс, фольклорна герменевтика;
• актуальні проблеми сучасного
шевченкознавства.

PHILOLOGY:

• theory and methodology of literary criticism;
• Ukrainian: modern language tendencies;
• language contacts in the historical and presentday paradigm as viewed through modern
translation;
• folklore and folklore studies in Ukraine;
intersemiotics, comparative discourse, folklore
hermeneutics;
• Shevchenko studies.
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ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ:

• фізика конденсованого стану та фізичне
матеріалознавство рідинних систем,
наноструктур, полімерів, медико-біологічних
об’єктів, органічних та неорганічних
напівпровідників, металів і сплавів,
композиційних матеріалів, керамічних систем,
функціональних шарів;
• фізика ядра і елементарних частинок, фізика
високих енергій;
• астрономія, астрофізика.

Scientific
Research

PHYSICS AND ASTRONOMY:

• condensed matter physics, physical engineering:
fluid systems, nanostructures, polymers,
biomedical objects, organic and inorganic
semiconductors, metals and alloys, composite
materials, ceramic systems, functional layers,
• physics of nuclei and elementary particles,
highenergy physics,
• astronomy, astrophysics
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дослідження
ХІМІЯ:

• комплексні сполуки в аналізі техногенних
процесів;
• синтез, будова і властивості гетероциклічних
сполук;
• координаційна хімія;
• полімери і композиції зі спеціальним
комплексом властивостей;
• фізико-хімічні властивості каталізаторів,
сорбентів і сплавів;
• супрамолекулярна хімія;
• синтез і дослідження модифікованих пептидів –
потенційних лікарських засобів.

CHEMISTRY:

• chemical compounds and technological processes;
• synthesis, structure, and properties of heterocyclic
compounds;
• coordination chemistry;
• polymers and compounds with special sets of
properties;
• physical and chemical properties of catalysts,
sorbents, and alloys;
• supramolecular chemistry;
• synthesis and analysis of modified peptides as
prospective medicinal agents.
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Scientific
Achievements
В університеті функціонують 66 дослідницьких лабораторій із сучасним обладнанням та
пристроями, зокрема, багатофункціональні
зондові мікроскопи, потужні ядерні мікроскопи, рентгено-дифрактометри тощо.
Дослідження проводяться за 11 комплексними дослідницькими програмами.
Щорічно в Університеті функціонують понад 150
науково-дослідницьких проектів, з яких 60-70 – за
кошти загального фонду Державного бюджету за
державними програмами, 40-50 – за міжнародними грантами, 30-40 – за кошти спеціального фонду
та договорами із замовниками.
• З’ясовано механізми впливу нових біологічно
активних речовин, що мають пробіотичну, антиоксидантну і антиканцерогенну активність.
• Вивчено закономірності коеволюції вірусів та їх
хазяїв, а також коадаптації у системі «патоген-хазяїн».
• Розроблено методи інтродукції та штучного відновлення популяцій рідкісних видів в умовах
природних та трансформованих біоценозів.

• 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.
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Наукові
здобутки
• 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.
• Одержано напівпровідникові оксидні матеріали
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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 інноплазмового 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.

Scientific
Achievements
The University houses 66 research laboratories
equipped with modern devices, such as multiprobe microscopes, powerful nuclear microscopes, X-ray diffractometers, etc.
11 complex research programs are underway.
Over 150 research projects are run, with 60-70 of
those being carried out at the expense of the State
budget general fund for public programs; 40-50 are
international grants; 30-40 are supported by surplus
funds.
• New biologically active substances showing probiotical, antioxidant and anticarcinogenic properties:
mechanisms of impact.
• Regularities of co-evolution of viruses and their
hosts, and “pathogen-host” co-adaptation.
• Methods of introduction and restoration of rare
species populations in natural and transformed
biocenosis.
• New principles of cartography to draw up a new series of specialized maps.

• New methods in mathematical modeling of
thermoelastic properties and efficient conductivity of complex medium with cracks and
pore fluids; software for laboratory simulation
of large neural nodes (≈ 100,000 neurons),
which was used to analyze the synchronization phenomenon characteristic of Parkinson’s disease.
• There has been investigated the phenomenon of
xeroferritic resonator mode splitting under the influence of external magnetic fields in the range of
75-100 GHz.
• There has been built unique equipment for studying nuclear reaction direct radiation, with the coincidence method being used. The equipment
consists of “Vector” and modules designed by the
University scientists.
• There have been devised several methods for solving urgent problems of social and economic development of Ukraine.
• There has been set up a database of social inequalities and values of Ukrainian society – an effective
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здобутки
tool in studying regularities and patterns of social relationships.
• There has been compiled a multilingual glossary of military field conversion and management terms.
• There have been laid down methodological and theoretical principles
of geophysical tomography.
• New types of fluorescent labels have
been systematized, studied, and
brought to research. They ensure
radiometric response to polarity
change and hydration of the environment.
• There have been developed methods for synthesizing new sulfolan
derivatives containing modified maleinimides.
• With sol-gel technology employed, oxide semiconductors
have been obtained; there have been improved
the techniques of synthesizing nanoscale materials for the gas sensitive layer of semiconductor
absorption sensors based on tin dioxides containing antimony components.
• There have been introduced chemically modified
silica gels and corresponding solid samples for detecting precious metals in ores.
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• There have been obtained numerous solid analytical reagents that contain silica and organic dyes or
heteropolicomplexes for determining bartill in
urine, labile forms of Cu (II), Zn (II), Ni (II) in soils, and
for quantitative removal of Pt (II) and Pd(II) from dilute solutions.
• There has been optimized manufacturing of fireproof powdered silicon and porous silicon.
• There have been devised methods of structural bioinformatics
to develop new medicinal agents.
• Experiments have been conducted on synthesizing nanocomposite films that contain nanoclaster Si in dielectric matrix SiO2
by inno-plasma decay.
• There has been defined artistic
and aesthetic nature of Shevchenko’s skill; there has also been analyzed verbalization of perception
prototypes in the poetic language
of the writer.
• There have been studied current
“Ukraine-Europe” language contacts, and the prospects of their development have been outlined.

Scientific
Achievements
Результати наукових досліджень науковці університету презентують на щорічних наукових форумах, наукових конференціях, круглих
столах, міжнародних, всеукраїнських та конференціях молодих учених.
Щорічно науковці та викладачі університету
публікують понад 250 монографій, 400 підручників та навчальних посібників, 11000 наукових статей.
Презентація авторів університету в зарубіжних виданнях – щорічно публікуються у фахових зарубіжних виданнях десятки монографій,
підручників та навчальних посібників, а також понад 1000 наукових статей.

University scientists’ research work is represented
at annual scientific congresses, conferences, and
round table talks, international, national conferences, and young scientist conferences.
University scientists and teachers publish over 250
monographs, 400 manuals, and 11,000 research
papers annually.
University scholar publication index makes dozens
of monographs and manuals, with over 1,000 scientific papers a year published abroad.

• Moroz, U., Moroz, U., etc. Short peptides self-assemble to produce catalytic amyloids, (2014), Nature,
(Impact= 21,76)
• Vasuchka, D., Bogko, D., etc. Bose-Einstein condensation in an ultra-hot gas of pumped magnons, (2014),
Nature Communications, (Impact= 10,015)
• Volkov, O., Kravchuk, V., etc. Periodic magnetic structures generated by spin-polarized currents in
nanostripes, (2013), Applied Physics Letters, (Impact= 5,8)
• Tan,R., Guralska, I., etc. Nano-electromanipulation of Spin Crossover Nanorods: Towards Switchable
Nanoelectronic Devices, (2013), Advanced materials, (Impact= 14,83)
• Tkachenko, A., Mykhailiuk, P., Afonin, S., Radchenko, D., etc. A 19F NMR Label To Substitute Polar Amino
Acids in Peptides: A CF3-Substituted Analogue of Serine and Threonine, (2013), Angewandte Chemie
(Impact= 13,73)
• Melkov, G. Direct Measurement of Magnon Temperature: New Insight into Magnon-Phonon Coupling in
Magnetic Insulators, (2013), Physics Review Letters, (Impact= 7,943)
Mazurenko, M. Etienne, O. Tananaiko, V. Urbanova, V. Zaitsev, A. Walcarius, IElectrophoretic deposition of
macroporous carbon nanotube assemblies for electrochemical applications, (2013), Carbon, (Impact= 5.87)
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Молодь у науці
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 опи-

30

The university takes pride in its 490 young scientists, including 14 doctors, 1,620 postgraduates and
adjuncts, 120 doctoral students, and 800 research degree seekers.

Taras Shevchenko National University of Kyiv is a
major academic and research center for training highly
qualified teaching staff, who specialize in public administration, international relations, law, economics, political
science, physics, mathematics, chemistry, biology, philology, history, etc. The effectiveness of postgraduate and
doctoral training proves highest in Ukraine (60%).
Students and postgraduates have been running
a scientific society since Saint Volodymyr University
times (SPSS). It is a self-governing scientific organiza-

Young researchers
тування, наукові конференції, зокрема, однією
із найбільш масштабних є щорічна конференція
«Шевченківська весна», що збирає понад 1000
учасників як з Київського національного універ-

ситету, так і з інших українських та закордонних ВНЗ.
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
щорічно беруть участь у роботі міжнародних молодіжних
форумів, конгресів, конференцій тощо, що дає можливість
створювати спільну платформу
культурного та ділового обміну, основу міжнародного пізнання та розуміння.
Традиційно за результатами
всеукраїнських, міжнародних конкурсів та олімпіад студенти, аспіранти, докторанти, молоді вчені
посідають призові місця та стають
абсолютними переможцями (математики, хіміки, ІТтехнології, економісти, міжнародне,
екологічне право
тощо).

tion that promotes science and academic interests
among the University youth. Among the projects
run by the organization there are discussion clubs,
public lectures, academic studies groups, “KNU SPSS
Bulletin” journal, polls, scientific conferences, including “Shevchenko Spring”, one of the largest annual
conferences, which brings together over 1,000 participants from Kyiv National University and other
Ukrainian and foreign universities.

SPSS promotes undergraduates, masters, postgraduates, and doctoral students’ mobility worldwide
and encourages international cooperation.
Taras Shevchenko National University of Kyiv undergraduates and postgraduates participate annually
in international forums, congresses, conferences and
have a chance to draw up a common platform for cultural and business exchange and raise cross-cultural
awareness.

Undergraduates, postgraduates, doctoral students
and other young researchers participate annually in
Ukrainian and international research projects and win
awards (in mathematics, chemistry, IT-technologies,
economics, international and environmental law).
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Бібліотека сьогодні
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича організована у 1834 році. Основою її фондів стали колекції ліцеїв, інститутів та приватних осіб. Із 1940
року має статус Наукової.
Наукова бібліотека сьогодні є однією з найбільших і найстаріших вузівських бібліотек із розгалуженою мережею читальних залів і абонементів
загальною площею понад 6,6 тис. квадратних метрів. У її структурі – 22 відділи, 25 секторів, 17 абонементів, 16 читальних залів.
Щороку відвідують бібліотеку понад 700 тис.
читачів.

Фонд налічує 3,5 млн. примірників книг, періодичних видань та інших видів друкованої
продукції. За змістом він універсальний, має
видання, надруковані 30 мовами світу. У фонді
нараховується 1,7 млн. наукової та 1,6 млн. навчальної літератури. Щорічно надходить 35-40
тис. примірників нової літератури, з них книг –
30 тис., в тому числі близько 20 тис. наукових, 17
тис. підручників та навчальних посібників, 5 тис.
періодичних видань, в тому числі понад 500 назв
книг авторів КНУ. Нові надходження виставляються щотижня для перегляду. Веде книгообмін
із 208 організаціями з України, СНД, Західної та
Східної Європи, Америки, Азії, Австралії. У 1983
році створена кімната рідкісної книги, де зібрано понад 7 тисяч унікальних видань. У «Колекцію наукових праць», яка налічує близько 8 тис.
назв, зібрані монографії, підручники, навчальні
посібники університетських авторів від дня заснування університету св.Володимира. Значна їх
частина – книги з автографами випускників університету, інших вчених і письменників, видатних людей століття.
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Maksymovych University library was founded in
1834. Lyceum, institute, and private collections made
its primary stock. It has been referred to as an academic and research library since 1940. Kyiv National
University library is now one of the largest and oldest university libraries with a wide network of reading halls and membership, and the total area of more
than 6,600 m2. It consists of 22 departments, 25 sectors, 17 subscriber halls, and 16 reading rooms. More
than 700 thousand readers visit the library every year.
The library stock holds 3.5 million copies of books,
periodicals, and other printed materials. Being universal in content, the library stock possesses editions
printed in 30 languages. The library stock contains
1.7 million scientific papers and 1.6 million items of
academic literature.
It annually receives 35-40 thousand items of new
literature, among which 30 thousand are books, including 20 thousand research papers, 17 thousand
textbooks and manuals, 5 thousand periodicals, and
500 books written by the university teaching staff.
New exhibits are
regularly displayed for review. The library maintains book exchange with 208 organizations from
Ukraine, CIS, Eastern and Western Europe, America,
Asia, and Australia. In 1983 there was equipped a
rare book room, which contains more than 7,000
unique publiations.

“The Collection of Scientific Works”, which makes
8,000 items, has held monographs, textbooks, manuals by university authors since the foundation of
Saint Volodymyr University. Most of them are books
autographed by the alumni of the university, scientists and writers, and other prominent people of the
century.

Library
Бібліотека забезпечує доступ до повнотекстових
баз даних RSC Publishing, IEEE Computer Society Digital Library, EBSCO – Academic Search Premier, Business Source remier, ERIC, Green FILE, Health SourceConsumer Edition, Health Source: Nursing/Academic
Edition, Library, Information Science&Technology
Abstracts, Master FILE Premier, Newspaper Source,
Regional Business News, Medline, а також окремих
повнотекстових журналів American Institute of
Physic, American Physical Society, Emerald.
Користувачі бібліотеки мають можливість користуватися фондами понад 30 бібліотек в Україні
та електронних повнотекстових бібліотек в Інтернеті.Київський національний університет імені Тараса Шевченка понад півтора століття видає знаний в Україні та за її межами «Вісник Київського
університету» (20 серій), а також понад 50 наукових збірників (vydav_poligraph@univ.kiev.ua).
55 наукових видань є фаховими.
Наукові видання університету внесені до міжнародних наукометричних баз даних:

The library provides access to full-text databases
of RSC Publishing, IEEE Computer Society Digital Library, EBSCO - Academic Search Premier, Business
Source Premier, ERIC, Green FILE, Health SourceConsumer Edition, Health Source:
Nursing / Academic Edition, Library, Information
Science & Technology Abstracts, Master FILE Premier,
Newspaper Source, Regional Business News, Medline, and some full-text
journals of American Institute of Physics, American Physical Society, Emerald.The University library
subscribers have access to the book stocks of more
than 30 libraries in Ukraine and full-text electronic
libraries online.
Taras Shevchenko National University of Kyiv has
been issuing 20 series of “Kyiv University Bulletin”
and more than 50 journals for over half a century
(vydav-oligraph@univ.kiev.ua).
The University has 55 scientific journals. University
journals are included into international bibliographic databases:

1. Index Copernicus International – http://www.indexcopernicus.com/
2. Ulrich’s Periodicals Directory – http://ulrichsweb.serialssolutions.com
3. EBSCO Information Services - http://www.ebsco.com
4. DOAJ Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org
5. Chemical Abstracts Service (Division of
the American Chemical Society) – http://www.acs.org
6. РИНЦ – http://elibrary.ru
Наукове видання «Теорія ймовірностей та математична статистика» перекладається англійською
мовою «Theory of Probability and Mathematical
Statistics», що видається американським математичним товариством.
Наукові видання внесені також до реферативної бази «Україна наукова».
Сайти наукових видань Університету розміщуються за електронною адресою наукової бібліотеки
ім. М.Максимовича – http://www.library.univ.kiev.ua

Scientific journal “Theory of Probability and Mathematical Statistics” is published by The American
Mathematical Society in English.
Scientific journals are included into Ukrainian bibliographic database.
The homepages of the University’s scientific journals can be found on the Maksymovych University
library website http://www.library.univ.kiev.ua
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