киiв ський ндщонАльний унtвЕрситЕт
IMEШ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ВОЛОДИМИР

Вченоi ралЙ

БУГРОВ

хвАлА

ьного унiверситету iMeHi Тараса IТТевченка
ково-досJIiдницька робота
в Киiвському нацiонаJIьному унiверситетi iMeHi Тараса IIIgз.Igнцд,
пiдсумки за2O2t piK та завдання на 2022 piK'o
Bid 17 сiчня 2022 року

Заслухавши та обговоривши доповiдь проректора з науковоТ роботи
Толстановоi Г,М. "Науково-дос.лliдницька робота в КиiЬському нацiоналыIому
унiверситетi iMeнi Тараса Шевченка: пiдсумкп за 202l piK та завдання на 2022 piK".

Вчена рада КиТвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса ТIТевченка вiдзначас,
що результати науково-дослiдницькоi роботи за звiтний перiод в цiлому задовi,тrьнi.
Наукову дiяльнiсть в КиiЪському начiональному унiверслrгегi iMeHi Тараса Шевченка
(лалi -- Унiверситет) у 2021 роui здiйснювали 330 штатних спiвробiтникiв ЪI/{Ч (у
2020 р, - 436 осiб, у 2019 р. * 466 осiб), з яких 220 - HayKoBi працiвники (у 2020 р.
325 осiб) i 3053 науково-педагогiчнi працiвники (у 2020 - 2950 осiб; y2019 р.
2 944 осiб). У виконаннi Н!Р на умовах сумiсництва були задiянi 421 особа (у 2020 р.
* 296 сумiсникiв), серед яких 224 науковцi i 197 iня<енерно-технiчних ltрацiвttикiв
(117 докторiв наук i 124 кандидати наук), а також 2докторанти (у 2020 р. i 2019 р, також по 2 докторанти), 22 аспiранти i 1 ад'юнкт (у 2020 р. * 19 аспiрантiв, у 20l9 р.
24 аспiранти) та 10 стулентiв (у 2020 р, - 8 стулентiв, у 2019 р. -- l0 стулентiв). 50%
вiд загальноТ кiлькостi lштатних наукових спiвробiтникiв НДЧ працюIоть на хiмiчному
(86 осiб) та фiзичному (79 осiб) факультетах. У 2021 роцi розпоLIалося фiпансуванI]я
наукових напрямiв (базове фiнансування), що дозволило створити долаr,ковi робочi
мiсця для зарахування штатних спiвробiтникiв НДЧ. Керiвництво науково-дос.ltiлних
rriдроз:tiлiв - лабораторiй i ceKTopiB - здiйснюють 5 докторiв наук i l1 кандидаr,iв
наук вiдповiдно до галузi знань; вчене звання мають 1l осiб.
Злliнu, Lцо впроdовэtс KiltbKox oclпaHttix poKiB спосrперizаюmься в орzанiзацil'
вuконання науковъж dослidжень в ИtiBepcumemi, а сал4е tцорiчне злленulення кiлькосtпi
LLlmamHLlx спiвробimнuкiв НДЧ на mлi лlайже пропорцiйноzо збiльluення Bidc:omKa
cytпicHttKi*, сmалLl цiлком переdбачуванLL\,t наслidко,м незахutценосmi посаdu науково,?о
працiвнuка в уд,lовах несmабiльноlо Ko+Kypc+ozo фiнансування i воdночас вuклtuколl dля
аdл,tiнiс:mрацii'Унiверсumеmу i HayKoBux KepiBHuKiB окремuх mел,t i напрял,tiв в часmuнi
збереження HayKoBozo поmенцiалу.
В Унiверситетi функцiонуе 70 наукових шкiл в розрiзi вiдповiдних наукових
напрямiв, за якими Унiверситет атестоваrlий в частинi провадження науковоТ
дiяльностi: <Математичнi науки та природничi науки) - 26; <Бiологiя та охорона
здоров'я> - 9; <Гуманiтарнi науки та мистецтво)) - |4; кСуспiльнi науки> - 16;
<Технiчнi науки) - 5. У 2021 рошi активiзовано роботу щодо оцiнки ефекгивltосr,i
дiяльносгi наукових шкiл Упiверсlтгеry, зокрема приведено у вiлповiднiсть yci

документи та розпочато процедуру атестацii наукових шкiл Унiверситету згiдно з
вимогами прийнятого у 2021 роцi Положення про HayKoBi школи КиТвського
унiверсиТету iMeHi Тараса Шевченка. На реесТрацiЮ наукових шкiл цього року було
ПОДаНО б ШКiл (3 вiд факультету психологii та по l вiд економiчного факультету, HHI
публiчного управлiння та державноТ служби i Вiйськового iнституту).
Унiверситет вирiзняеться з-помiж iнших ЗВО краiни наявнiстrо власноi
унiкальноi HayкoBoi iнфрасгрукryри. Так, унiверситетськi HayKoBi дослiдження
ПроводIяться у вiдокремлених наукових пiдроздiлах - у KaHiBcbKoMy природному
заповil]нику, Ботанiчному саду iM. академiка О.В. Фомiна, ННЩ кIнститут бiологii та
медицини>>, Астрономiчнiй обсерваторii, Iнститутi психiатрii, Мiждиоциплiнарному
аналiтичному центрi Унiверситету, науково-дослiдних лабораторiях i секторах
факультетiв/навчально-наукових iнститутiв Унiверситету, а такох( здiйснюються
тимчасово створеними науковими колективами. Важливою складовою органiзацiТ
науково-дослiдницькоi роботи в Унiверситетi стали центри колективного
користування науковим обладнанням (ЦККНО). У звiтному перiодi унормовано
дiяльнiсть унiверситетських центрiв колективного користування науковим
обладнанням, зокрема затверджено Положення та Регламент дiяльностi ЦККНО
<HoBiTHi дослiдницькi технологiТ в бiологiТ i медицинi>>, спiвзасновниками якого, KpiM
Унiверситету, виступають 7 вiтчизняних ЗВО та НУ (наказ МОН Украlнu про
сmворення ЦККНОМ1439 Bid 19.]1.2019), а також створено два HoBi локальнi ЦККНО <Лабораторiя фiзики та астрофiзики високих енергiй> (засновники ВIРГОцентр фiзичного факультету i Астрономiчна обсерваторiя), ЦККНО <Сучаснi
технологii дослiдження речовини Землi та СонячноТ системи>> (засновники НДЛ
<Теоретичноi i прикладноТ геофiзики), НДЛ <Мiнерало-геохiмiчних дослiдrкень> HHI
<Iноти,гут геологii>).

У звiтному перiодi статус наукових об'ектiв, що становлять нацiональне
надбання Украiни надано (додатково до Колекцii тропiчних та субтропiчних
рослиtI Ботанiчного саду iM. акад. О.В. Фомiна) ще трьом об'сктам Унiверситету:
(1) КолекuiТ iнтродучентiв Ботанiчного саду iMeHi акад. О.В. Фомiна; (2) Фонду
стародрукованих, рiдкiсних i цiнних книжкових зiбрань НауковоТ бiблiотеки
iM. I\4. Максимовича; (3) Горизонтальному сонячному телескопу АстрономiчноТ
обсерваторiТ (ГСТ АО) Унiверсит9ту (Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
l0.11.202l ]ф1206). Два об'скти Унiверситету * Геологiчний ландшафт та рослиннотваринний комплекс Канiвських дислокацiй (у межах Канiвського природного
заповiдника HHI{ IБМ) i Колекцiя скам'янiлостей едiакарiю Геологiчного музею
Унiверситету iнiцiювали процедуру отримання цього статусу та отримали

рекомендацiю ВченоТ ради Унiверситету у 2021 роцi.
Тематичний план науково-дослiдних робiт Унiверситету 2021 року сформували
75 науково-дослiдних робiт (НДР), що виконуються за кошти Щержавного бюджеrу

Украiни (виконання

l8 НДР

розпочато

у

звiтному перiодi),

з

яких

57

- прикладнi дослiдження, 2 - науково-технiчнi (експериментальнi)
розробки, 4 - HayKoBi роботи молодих вчених. У межах кафелральноi тематики на
безоплатнiй ocHoBi упродовж 2021 року виконуваJIося 116 НДР, з яких |7
зареестровано в YKpIHTEI.
За кошти спецiального фонry було виконано 56 НДР та 18 мiжнародних
грантiв/НЩР в рамках мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва. Варто
зазначити, що унiверситетськi команди постiйно розширюють свос мiжнародне
спiвробiтництво в науковiй сферi, зокрема у 2021 рочi укладено l1 нових договорiв на
виконання мiжнародних проектiв. Серед пiдроздiлiв-лiдерiв за кiлькiстю виконуваних
фундапrентальнi, 12

У 2021 PoUi МiЖнародних проектiв слiд вiдзначити фiзичний факультет - 8 проектiв"
фаКУльтет радiофiзики, електронiки та комп'ютерних систем 5 просктiв.
МIiждисциплiнарний аналiтичний центр Унiверситету - 3 проекти; по 2 проскти
виконують економiчниЙ i географiчниЙ факультети, HHI права та мiжфакультетська
тема F[!Ч; по 1 проекту * HHI <Iнститут геологii> та хiмiчний факультет. Кiлькiсть
бiлатеральних проектiв Унiверситету засвiдчуе високий результат, порiвняно з
iншими ЗВО краiни. Слiд вiдзначити активну участь у бiлатеральних просктах л.фiз.МаТ.н., професора Анатолiя Веклича (ФРЕКС), який 2021 року виконус 3 проекти. i
Д.Ю.Н,, професора Iрини IзаровоТ (НШ права), яка цього року виконус 2 проскти.
Також варто зазначити, що у 2021 poui було реа,тiзовано 1 загальноунiверситетський
Проскт за кошти DAAD iз запровадження всеукраiнськоТ системи iнтернацiона"lliзацiТ
В ЗВО пiд науковим керiвництвом ректора Унiверситету Володимира Бугрова.
Виконання цього проекту продовжено на перiод 2022-202З рр.
У числi вiтчизняних донаторiв наукових дослiджень Нацiональний фопд
ДОСлiДжень Украiни у 2021 роцi став основним джерелом наповнення спецiального
фонду для фiнансування виконуваних в Унiверситетi НДР З2 договори на
ВИКОНаНня Н,ЩР. Лiдером серед пiдроздiлiв Унiверситету за кiлькiстю виконуваних
просктiв НФДУ у 2021 poui став фiзичний факультет - 9 грантiв НФДУ.
У 202l рочi загальнi обсяги фактичного фiнансування наукових дослiджень в
Унiверситетi склали 2161875 млн грн, що на 6413|2 млн грн бiльше порiвняно з 2020
РОКОМ (У 2020 poui збiльшення становило 17,3l7 млн грн).Таке зростання
унiверситетського наукового бюджету забезпечило надходження коштiв: (l) для
реалiзацii прiоритетних напрямiв наукових дослiджень (19J54.3 млн грн базове
фiнансування науки); (2) в обсязi 81,043.9 млн грн до спецiального фонду науки, що в
2,3 бiльше порiвняно з 2020 роком; (3) в обсязi 13,091 млн грн вiд платних послуг
Науково-консультацiйного центру Унiверситету (у 2020 роцi - 10,З6'7 MrrH. rpH).
Фiнансування унiверситетських наукових дослiджень за рахунок загального
фонду бюджету сюIIало за КПКВ 2201040 у 2021 роцi 103,015.3 млн грн (l06,91 млн
грн у 2020 р; |08,426,4 у 2019 р.): 8б,935.85 млн грн на фундаментальнi
дослiдження, 161079.46 млн грн на прикладнi, зокрема на науково-технiчнi
(експерим ентальнi)

р

озробки.

Мiжrародна грантова дiяльнigгь спiвробiтникiв Унiверситету залучила до
унiверситетського бюджету 7,17 млн грн. На фiнансування 4 об'еrсгiв, що становJrять
нацiональне надбання (у тому числi три унiкальнi HayKoBi об'екти, якi набули цього
статусу у 2021 р.), упродовж звiтного перiоду спрямовано - 0J9б млн грн (у 2020 р - 0о4
млн грн). Також Унiверситет отримав: 0,152 млн грн згiдно з угодою про надання
дозволу на використання об'сктiв права iнтелектуальноi власностi; благолiйrrу

допомогу в обсязi 3,0 млн грн для пiдвищення ефективностi та якостi географiчних та
геологiчних дослiджень; фiнансування виплати стипендiТ КМУ в обсязi 0n3 млн грн;
Роялтi вiд Аmеriсап Mathematical Sосiеф - 0,02б млн грн.
Щьогорiч Унiверситет майже досяг показника ефективностi одиниця, який
розраховуеться як спiввiдношення надходжень спецiального фонду до надходжень
загального фонду Наука у вiдповiдному роui. У 202l роцi цей показник зрiс до 0о91
(0,43 - у 2020 р; 0,25 - у 2019 р.) та становить 26,545 тис. грн спецфонду НАУКА на
1 науково-педагогiчного спiвробiтника (11,952 тис, грн/1 НПС * у 2020 р). Слid
вidзначumu, Ll4o заzальнuй показнuк ефекmuвносmi dля соцiоzул,tанimарнttх пidрозdiлiв
вперше dорiвнюе прuроdнuчtt-л,t, u4o засвidчу€ правllльну сmраmеdю Унiверсumеmу
tцоdо посmiйноzо льоmuвування соцiоzул,tанimарнuх пidрозdiлiв do бiльu,t aKmuBHo|
HayKoBoi' diяльносmi у конкурснол4у фiнансуваннi наукu. Так, у 2021 poui

природничими пiдроздiлами на 91,154.8 мJIн грн загального фонду бюджетних коштiв
бУЛО ЗаРОбЛеНО 61,746 млн грн до спецiального фонду, що скJIало 0,67 ефективностi,
тоДi як соцiогуманiтарними пiдроздiлами на 11,8б0.5 млн грн загаJ.Iьного фонлу
зароблено 8,611.4 млн грн до спецфонду, що становить 0,72 ефективностi. За
ефективнiстю використання бюджетних коштiв лiдерами серед природничих
пiдроздiлiв € географiчний факультет - 2,|4, HHI високих технологiй * |,4,1, фiзичний
факультеТ - 1,0, механiко-математичний факультет _ 0,91; серел соцiогуманiтарних:
HHI фiлологii _ 3,43, економiчний факультет - 1,88, мiжфакультетська тема ндч -

1,56. особливо слiд вiдзначити Унiверситетську клiнiку (директор проф.
0.I. Черняк), Iнститут психiатрii (директор * проф. I.Я. Пiнчук), Мiждисциплiнарний
аналiтичний центр Унiверситету (керiвник - д.е.н. В,В. Вiрченко), HHI журналiстики
(КеРiВrlИК - Проф. В.В. Рiзун), якi, не маючи бюджетного
фiнансування, забезпечують
HayKoBi дослiдження виключно за кошти спецiа"тьного фонду науки,

2021 року стаJIо значне покращення HayKoBoi
iНфРаuгруКryри Унiверсll.гету, зокрема, за iнiцiативою наукових керiвникiв та апарату
НДЧ, бУЛО iнiцiйовано ремонт наукових лабораторiй i примiщень, де розташовуються
РОбОЧi МiСЦя Виконавцiв Н.ЦР, та локацiй ЦККНО з метою забезпечення нrL,Iежних
УМОВ ДЛя використання/iнсталяцiТ наукового обладнання, а також задля дотримання
Санiтарних норм i вимог епiдситуацii, пов'язаноi з пандемiею. PeMoHTHi роботи
ВиконУваIIися за рахунок накJIадних витрат грантiв i коштiв, що надiйшли для
Забезпечення виконання дослiджень за прiоритетними науковими напрямами.
Зокрема покращено умови прачi дослiдникiв на фiзичному, фiлософському, MexaHiKoМаТеМаТиЧному факультетах, в IBT, ННЦ <Iнститут бiологii та медицини>, HHI права,
ВаЖЛИВИм Досягненням

Унiверситетськiй клiнiцi

та Iнститутi

психiатрiТ. Також було придбано 68 од.
Дороговартiсного обладнання, зокрема за кошти: грантiв НФДУ - 35 од.; на виконання
ЗаВдань прiоритетних наукових напрямiв 3l од,; для пiдтримки об'сктiв
нацiонального надбання * 1 од.; держзамовлення - 1 од.
Попрu значнi HayKoBi зdобуmкu 202I року, YHiBepcLtmem повuнен зосереdumu
зусuлля на забезпеченнi позumuвноi' duналtiкu i збереженнi науково2о поmенцiалу,
необхidнuл,tu склаdовл,[л4u mуm е посmiйнuй поu,tук duсерел фiнансування HaykoBux
dослidэюень, а mакоэtс пidеоmовка KadpiB вuu4оi'квалiфiкацii'mа фор.мування каdровоzо
реЗерв)), аdже цi процесu miсно вза€fuIопов'язанi.
У 2021 роцi завершилося виконання 51 держбюджетноТ НДР (44
фундаментальнi, 4 * прикладнi дослiдження; З * HayKoBi роботи молодих вчених), що
виконуються за рахунок видаткiв !ержавного бюджету УкраТни, на загальну суму
'72,441.17 млн грн iз 79 виконуваних
у 2021 poui. На конкурс МОН було подано та

88 просктiв на

суму 130,356.5 млн грн (68 проектiв
19
прикладних
дослiджень, 1 - науково-технiчних
фундаплентilJIьних дослiджень,
(експериментЕLпьних) розробок). За результатами Конкурсу МОН 72 проекти
отримала високий бал (вище 75). На конкурс МОН наукових робiт молодих вчених
було подано 18 проектiв, серед яких високий бал (вище 75) набрали 5 проектiв, ajle
жодний iз просктiв не отримас фiнансування на 2022 piK за рiшенням КонкурсноТ
KoMicii МОН. Для порiвняння: 2020 року було подано l0 проектiв, з яких
фiнансування отримав лише один проект молодих вчених хiмiчного факультету.
Оmэюе, конкуренцiя за dерэюбюdжеmне фiнансування лцороtу зросmа€, 1цо вLLцлаzа€
Bid YHiBepcumemy mа йоео пidрозdiлiв HoBllx орuziнальнuх piuleHb, а са,ме з"uiнu пidхоdу
do пidzоmовкu mа експерmuзu про€кmiв на piBHi Унiверсumеmу, аdже у 50% вuпаdкiв
резульmаmu внуmрiшньоi' експерmuзu € завuu4енuJуlu порiвняно з балауtu експерmiв у
оцiнено

МОН YKpalHu,

загальну

щодо залучення можливих позабюдлсетних джерел на 2022 р. Щього року
оголошено 3 конкурси проектiв з виконання наукових дослiдяtень i

нФдУ було

якi науковими колективами Унiверситету подано 57 проектiв: на конкурс
202l,01 "Наука для безпеки i сталого розвитку УкраТни" - 29 просктiв i 4 про€кти
СУбВИКОНання; на конкурс 2021.02 "Передовi дослiдження в галузi математичних.
природничих i технiчних наук" * 18 просктiв та 2 проскти субвиконання; на конкурс

РОЗРОбОК, на

202I.03 "Людина, суспiльство, наука перед сучасними викликами: iнновацiйнi

дослiдження в суспiльно-гуманiтарнiй сферi" - 10 просктiв. На початку грулня 2о2\
року оголошено результати конкурсу "Наука для безпеки та стiLлого розвитку
Украiни". Перемояtцями якого стzLти 57 просктiв, серед яких 4 - вiд дослiдникiв
унiверситету як органiзацii-виконавця (економiчний, фiзичний та хiмiчний
факультети, факультет психологii), а також l грант, де Унiверситет субвиконавець
(IBT). Також було подано 9 просктiв на новий Конкурс наукових, науково-технiчних
робiт та проектiв, якi фiнансуються за рахунок зовнiшнього iHcTpyMeHTy допомоги
€вропейскього Союзу для виконання зобов'язань Украiни у Рамковiй програмi

Свропейського Союзу з наукових дослiджень та iнновацiй <Горизонт 2020>>.
основною вимогою для участi в KoHKypci була попередня участь у просктах
кГоризонт 2020>>' що С унiкальною нiшею наукових команД Унiверситету як лiдера
СеРеД ЗВО за кiлькiстю грантiв такого типу. Унiверситет лише у 202l рошi був
ВИКОНаВцем 8 грантiв у рамках реалiзачiТ програми кГоризонт 2020>. Унiверситетом
ПОДаНО б наУково-технiчнrо< проекгiв; 3 iнфраструктурних проекти для ЦККНО, та l
ПРОСКТ, спрямований на пiдтримку iнновацiйноi дiяльностi закладiв вищоТ освiти й

наукових установ.
Такоэtс унiверсumеmськi KoltlaHdu mраduцiйно поdаюmь бiлаmеральнi про€кmu
mа iншi tиiэtснароdнi zpaHmu. У эrcовmнi 202 ] року було пidпuсано Yzody про учасlпь
Украiнu у РамковiЙ проzрал,ti з dослidжень mа iнновацiй кГорuзонm европа> (202l 2027 poKu) mа Проерал4u з dослidжень mа навчання европейськоzо спiвmоварuсmва з
аmомноi' eHepzii' <Свраmом> (202 ] -2025 poKu) >. Унiверсumеm через секmор проекmноi'
diяпьносmi НДЧ акmuвно працюе Had популярuзацiею цiеl' фiнансовоi'ллоэtслuвосmi, а
maчo)tc почав робоmу в напря,ui сmворення mеллаmuчнъtх лиiжduсцurъпiнарнl,tх HaynoBllx
плаmфорпt.

У 202l роцi пiдготовка наукових i науково-педагогiчних кадрiв
здiйснюсться в Унiверситетi за 40 лiцензованими спецiальностями у межах 15
iз 29 дiючих галузей знань, за 45 освiтньо-науковими програмами (37 ОНП
акредитованi), У 2021 рочi вiдкрита нова ОНП <Теорiя та методика навчання мов i
лiтератур> за спецiальнiстю 011 OcBiTHi, педагогiчнi науки. За результатами
акредитацii вiдбувся перегляд 34 ОНП з метою удосконЕlJIення та оновлення. Наукове
керiвництво аспiрантами (ад'юнктами) наразi здiйснюють 19 (4 0/о) академiкiв та
членiв-кореспондентiв НАН УкраТни та iнших гчlJIузевих академiй, 397 (74 %)
докторiв наук, l20 (22 0%) кандидатiв наук.
Наразi в аспiрантурi навчаються 1081 особа (7Зб на деннiй i 345 - на заочнiй
формi навчання) та 1б - в ад'юнктурi, у докторантурi перебувае 39 докторантiв (у
2020 р, - 844 аспiршrги, 18 ад'юrшоiв; у 2019 р.*944 аспiраrrпа, 17 ад'юrшсгiв). На умовах
контракту навчаються 367 аспiрантiв та перебувас один докторант (у 2020 р. - 206
аспiраrrгiв, l докюралrг; у 2019 р. - 228 аспiраrгiв, 7 докгораrrгiв). Контингент аспiрантiв i
докторантiв Унiверситету у 2021 poui збiльшився на 3б7 осiб (341 аспiрант i 26
докторантiв) внаслiдок створення в Унiверситетi нового пiдроздiлу - HHI публiчного
управлiння та державноi служби. Слiд звернути увагу на постiйну тенденцiю щодо

ЗДобУВаЮть ocBiTy в сферi соцiогуманiтарних наук, лише 24 О/о (у 2020 рочi - Зl %)
навчаються за природничим напрямом.
у 2021 роцi 183 аспiранти та 4 ад'юнкти завершили навчання, з них 158 - за
PhD пiдгоТоВкоЮ (ll4 (72 %) осiб - за соцiогуманiтарним напрямом, 44 (28 %) * за

природничим напрямом), 29 - за пiдготовкою кандидатiв наук); 30 - достроково
ЗаХИСТИЛИ ДИСеРтацiю. Ефективнiсть аспiрантури i докторантури Унiверситету
у 202l
роцi склала 54Yо i 47% вiдповiдно.
За РеЗУльТатами вступноi компанii у 202l роцi до аспiрантури зараховано
255 ОСiб та 4 особи - до ад'юнктури, за державним замовленням на очну (денну)
формУ навчання зараховано 152 аспiрапти, за контрактом - 103 вступники (на денну
фОРrУ -22 ОСоби, на заочну - 81 особа).До докторантури за державним замовленням
ЗаРаХОВанО 11 осiб, на умовах контракту зарахований 1 вступник факультет,у
iнфОрмацiйних технологiй (спецiальнiсть 126 Iнформацiйнi системи та технологiТ).
СеРеднiЙ конкурс на одне мiсце державного замовлення до аспiрантури склав 1,60 (у
2020 poui - 1,84). Найвищий конкурс був на спецiальнiсть l22 Комп'ютернi науки
(факультет iнформацiйних технологiй) - 5,0 осiб.
У 2021 роцi вперше був запроваджений конкурс на стипендiю <<Родовiд>>, який
ПОкриВас Bci витрати на контрактнiЙ формi навчання i передбача€ оплату за публiкацiТ

аспiранту.

Також у 2021 рочi був створений каталог навчальних дисциплiн, мова
Викладання яких англiйська. Що Hei увiйшли 72 навчальнi дисциплiни

(37 обов'яЗкових фахових дисциплiно 35 вибiркових дисциплiн), що е перспективним
у реалiзацiТ стратегiТ залучення iноземних аспiрантiв, яких наразi в Унiверситетi 63,
серед наЙбiльш привабливих спецiальностей: 035 Фiлологiя (14 аспiрантiв), |22

Комп'ютернi науки (6 аспiрантiв) та 126 Iнформацiйнi системи та технологii (5
аСПiРантiв). Такоэtс оdнuл,t iз перспекmuвнllх напря-tttiв поdальtttоi' diяльносmi
Унiверсumеmу в часmuнi пidеоmовкu Haytoтux KadpiB в аспiранmурi €
"uictcyHiBepcumemcbni MiatcHapodHi yzodu кКоmюmелiу dля поdвiйноzо керiвнuцmва.
Вiдтак, на сьогоднiшнiй день укладено 7 мiжнародних угод (котютелiв) з такими
установами: по 1 угодi з Унiверситетом Тулон (Universitё de Toulon), Унiверситетом
ЛотарiнгiТ (Universitё de Lоrrаiпе), Тулузьким унiверситетом (l'Universitё de Toulouse),

Унiверситетом Анже (Uпiчеrsitё d'Angers), Унiверситетом Клода Бернара Лiон 1
(Uпiчеrsitё Claude-Bernard Lyon l, UCBL), Францiя та 2 угоди з Унiверситетом Норл
(University of Nordland), Норвегiя. Проведене у 202l poui з метою оцiнки якостi ОНП
пiдготовки докторiв фiлософiТ репрезентативне опитування 385 аспiрантiв (ад'юнктiв)
2-4 poKiB навчання та випускникiв 2020 року засвiдчус в цiлому позитивний
результат, проmе спосmерizа€mься mенdенцiя do злленu,Lення кiлькосmi аспiранmiв з
прuроdнuчttх напрялliв, u4о прт.Iзвеdеmе dо посmуповоi' вmраmu науковцiв за цll|чlu
напрял4ал4u. Це вltклuк i рuзuк, Had якtlл,t повuннi посmiйно зал4uслюваmuся керiвнuкu
вidповidнuх пidрозdiлiв i наdаваmu пропозuцii' u4odo ефекmuвнuх захоdiв на piBHi
Унiверсumеmу.

У 202l роцi атестацiю наукових i

науково-педагогiчних кадрiв в
Унiверситетi здiйснювала 41 спецiалiзована вчена рада з правом прийня,ггя до
розгляду та проведення захисту докторських i кандидатських дисертацiй за \07
науковими спецiальностями 16 га,пузей наук. У постiйно дiючих спецiалiзованих
вчених радах Унiверситету вiдбулося 248 захиотiв дисертацiй: 83 - на здобуття
наукового ступеня доктора наук, 165 - на здобуття наукового сryпеня кандидата наук
(у 2020 р. - 138 захистiв: 59 докторських дисертацiй i 79 кандидатських дисертацiй).
У разових спецiалiзованих вчених радах Унiверситету захищено 198 дисертацiй на

ЗдобУття ступеня доктора фiлософiТ (у 2020 роцi - 56), rцо свiдчить про задовiльний
piBeHb iмплементацiт в Унiверситетi нових вимог до процедури захисту на здобу.rтя
ступеня доктора фiлософiт. Згiдно з рiшеннями Вченот рали Унiверситету видано 194
дипломи доктора фi,llософii,
Слid зазначumu, tцо в 2021 роцi вidбулася рефорлла в часmuнi процеdурu захuсmу
duсерmацiЙ на зdобуmmя науково2о сmупеня dокmора наук, а сад4е ввеdення в diю
Ho?l,tx правuл формування посmiЙнuх спецiалiзованttх вченl,tх раd mа вu.лпоz do
зdобувачiв. Вidповidно впроваdасення HoBllx BLtuytoz, а mакоэtс формування Hoтux
посmiЙно diючuх спецiалiзованuх вченuх pad сmане оdнu,м iз прiорmеmнuх завdань
Унiверсumеmу на 2022 piK.

iз

кJIючових критерiiв оцiнки ефективностi науковоi робсlти
Унiверситету с наукометричнi показники баз даних Scopus та Web оf Science Соrе
Collection, якi враховуються при визначеннi позицii Унiверситету в мiжнародних
рейтингах QS World University Rankings, Times Higher Education та iнших. Станом на
I9.||.2| р. у Scopus проiндексовано 21972 документи (зростання на 9,2 О^,
порiвняно з минулорiчним показником - 20 2З0); у Web of Science Соrе Collection
проiндексовано 20 626 документiв (зростання на 6,1Оh, порiвняно з минулорiчним
показником - 19 428). Фiнальнi показники за звiтний перiод ще формуються ,га
уточнюються, оскiльки не Bci публiкачiТ поточного року наразi проiндексовано у
НМБД Scopus i Web of Science Соrе Collection; остаточну кiлькiсть опублiкованих
документiв за 2021 piK буле вiдображено у TpaBHi 2022 року. H-index Унiверситету у
НМБД Scopus зараз становить 105 (показник збiльшився на б позицiй порiвняно з
2020 р.). Важливим свiдченням академiчного лiдерства Унiверситету с те, lцо серед
украТнських ЗВО Унiверситет очолюс iнститучiйний рейтинг публiкаuiйноi
активностi наукових установ - Nature Index 202l.
Лiдерами за публiкацiйною активнiстю зzLлишаються природничi пiдроздiли
Унiверситету. Проmе Унiверсumеm повuнен dоmрuл,tуваmuся прав1lла <dул,tаючu про

Одним

кiлькiсmь, зваэtсай на якiсmьл>, ad)tce публiкацii'у вuсокорейmuнzовttх вudаннях л4аюmь
But,l|y сmупiнь doBipu сереd HayKoBoi' спiльноmu i, вidповidно, вuttуuй piBeHb цumувань,
lцо позначасmься на заzально]иу науковол,lу рейmuнzу Унiверсumеmу. Також
Унiверсumеm повl,tнен реаеуваmu на вuклuкu часу, зокрел,lа на параduzл,tу KBidKpuma
наука) - "ореп sсiепсе" публiкацii'е плаmнtlл,tu,
У 2021 рочi портфолiо здобуткiв Унiверситету було поIIовнено одним фаховиlчt
виданням категорiТ (А) (Modern Stochastics Theory and Applications, головний

спiвредактор професор, д.ф-м.н. Мiшура Ю.С.; спiвзасновник Вiльнюський

унiверситет) та 10

- категорiТ <Б>. Вiдтак, станом на 2l.|2.2021 р. до категорii <А>
видань
належать
б наукових журналiв Унiверситету, з них у Scopus
фахових
iндексуються 3, а Web of Science - б видань: Вiсник Киiвського нацiонального
унiверситету iMeHi Тараса Шевченка. Геологiя (Visnyk Taras Shevchenko National
University of Kyiv. Geology - Web оf Science); Здобутки астрономii та фiзики космосу
(Advances in Astronomy and Space Physics - Web of Science); Методи та об'скти

хiмiчного аналiзу (Methods and Objects of Chemical Analysis - Web of Science/Scopus):
Теорiя ймовiрностей та математична статистика (Theory of Probability and
Mathenlatical Statistics - Web оf Science/Scopus); Французько-украТнський хiмiчний
журнаJI (French-Ukrainian Jоurпаl оf Chemistry - Web of Science), Modern Stochastics
Theory and Applications Web of Science/Scopus. !о категорii (Б) в чис"lli
унiверситетських фахових видань належать 50 наукових журналiв; 42 HayKoBi
журнtlJIи

-

нефаховi видання.

важливим аспектом результативностi науковоi дiяльностi Унiверситету с його
iнновацiйна дiяльнiсть, яка на сьогоднi - один iз прiоритетiв нашоi дерiкави. Станом
на20.|2.2021 р. УнiверситеТ € вJIасником266 чинпих охоронних документiв на обосrrги
права iнтыlекгУальшоi власностi (опIв)' з яких |34
патенти на винаходи, Щ1;
СТаНОВИТЬ 50,4 О/о; 71 - патенти на кориснi моделi * 26,5 %; 4 - патенти на сорти
1,5 %; 2 свiдоцтва на торгiвельнi марки
0,75 %; 55 свiдоцтва про
рослин
О/о
вiдзагальноi кiлькостi ОПIВ. За202| р,
реестрацiю авторського права на TBip - 20,8
- 60 пакетiв заявковоТ документацii для отримання ОПIВ було створено та належним
ЧиноМ оформлено, що на 76О/о бiльше у порiвняннi з показником 2020 року (34
ПаКети). За2021 р. було отримано 50 патентiв/свiдоцтв, поданих у попереднi роки (48
патентiв/свiдоцтв - отримано в 2020 роцi). Варто зазначити, що активнiсть отриманIIJI
oxopoHHLD( доrсумеrпiв не повною мiрою зzLтежить вiд Унiверситету; експертиза
ЗаявочноТ документацii за,чежно вiд виду ОПIВ проводиться вiдповiдним державним
вiдомством i тривас вiд 3 мiсяцiв до 2,5 poKiB.
Наявнiсmь оПIВ € ваэtслuв,l,tц/t, але не zоловнuм KpumepieLи рiвня iнновацiйноl'
diяльносmi, НаЙваэtслuвitле - акmuвна робоmа iз залучення iHBecmopiB i парmнерiв dо
спiльноzо впроваdження власнlrх резульmаmiв науково-mехнiчнttх розробок. Протягом
2021 року Унiверситет неодноразово скористався правом розпоряджатися своiми
маЙновими правами iнтелектуальноi власностi шляхом укладання лiцензiйноТ
угоди на користування 2 патентами СС та США i повного вiдчуження майнових прав
на патент Украiни сiмеЙства патентiв <Пептидомiметик з фотоконтрольованою
бiологiчною активнiстю>. У 202l poui реалiзовано новий спосiб трансферу технологiй

-

-

шляхом

укладання

-

договору

з ТОВ

llНПll

про

передавання

-

невикJIючних

майнових

прав на використання пiдручника <Сучаснi методи органiчного синтезу. Друге
видання)), що е службовим твором, тому виключнi майновi права на нього нil,,Iежать
Унiверситету (автори - спiвробiтники хiмiчного факультету Олександр Григоренко та
Ольга Шабликiна). Роялтi за цим договором Унiверситет отрима€ у 2022 ttiсля
опублiкування пiдручника. Проmе piBeHb iнновацiйноi' diяпьносmi в Унiверсumеmi
поmребуе акmuвiзацii. Оdнll^л,t iз tttляхiв вuрiu,tення пumання е запроваdэtсення
обов'язковоzо курсу iнновацiйноzо пidпрuе.мнuцmва dля аспiранmiв Унiверсumеmу,
сmворення бiльu.tо| кiлькосmi iнновацiйнlм лабораmорiй у спiвпрацi з бiзнесо.м mоu4о,
За звiтний перiод розроблено й втiлено iнформацiйнi заходи щодо
популяризацii наукових досягнень Унiверситету, зокрема на,IIагоджено регулярне
висвiтлення наукових новин на офiцiйному сайтi Унiверситету, шпальтах газети
<Киiвський унiверситеп> та видання МОН Украiни <<CBiT>> (в останньому
надруковано чотири cTaTTi про видатних науковцiв Унiверситету). 'Гакож

презентовано артвиставку досягнень дослiдникiв <#Наукапросто)), яка нараховуваJIа
30 фотоекспонатiв, що ст€lJIи основою унiверситетського календаря на 2022 piK;
уперше органiзовано та проведено навчально-iнформацiйнi табори для науковцiв-

стартаперiв Science&Business Startup BootCamp i Demo Day (зiбрано понад 150
учасникiв); на офiцiйнiй сторiнцi Унiверситету у FасеЬооk започатковано про€кт
<#Наука в числах>), який характеризус досягнення унiверситетськоТ науки за
поточний piK. Водночас, аналiз науковоi ск-гlадовоТ роботи 9 музеiв Унiверситет,у
рiзного профiлю свiдчить про недостатнiй piBeHb iх використання для попуJIяризачiТ i
створення бренду Унiверситету, що повинно стати одним iз важливих напрямiв
роботи НДЧ у 2022 роцi. Популярuзацiя науковuх dосяzнень повuнна буmu
невid'€л4ною часmuною diяльносmi вченоzо в сучасноJиу конкуренmнолlу cBimi mа
оdнuл,t iз

посmiйнuх завdань вчено2о Унiверсumеmу.

Слid зазначumu, ulо 7пароdовuс звimноzо перiоdу пLltпання HayKoBoi' diяльносmi
унiверсumеmу неоdноразово розапяdалuся rш засidаннях Вченоi' paou;
резульmаmом k
обzоворення сmалu усвальнi рiuлення, Lцо е невid'елпною часmuною
реалiзацil' заzапьноi'
сmраmееii' рввumку наукu mа iнновацiй в Унiверсumеmi, зокрелtа; (1) кГалузевi
ДИСПРОПОРuiТ ВСТУпу до аспiрантури та ефективнiсть освiтньо-наукових програм
ПiДгОтовки докторiв фiлософiТ у КиТвському нацiональному унiверситетi iMeHi Тараса
ШеВЧенка>; (2) кПро дiяльнiсть
сферi трансферу технологiй
КиТвському
нацiональному унiверситетi
НаЦlОНаЛЬНОМУ
iMeHi Тараса Шевченка); (З) <Про вiдповiднiсть наукових
Унiверситетi lMeHl
виданЬ Унiверситету вимогам МоН Украiни щодо фахових видань категорiТ А>;
(4) <Про результати вступноi кампанiт 2021 року завдання щодо органiзацiТ та
ЗабеЗПеЧення прийому абiтурiентiв та здобувачiв вищоТ освiти ступеня доктора
фiЛОСОфii до КНУ iMeHi Тараса Шевченка на 202212023 н.р.); (5) <Про надання
РеКОМеНДаЦiЙ щодо внесення КолекцiТ скам'янiлостей едiакарiю Геологiчного музек)
КИiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса ТТIевченка до Щержавного
РееСТРУ НаУКОВих об'ектiв, що становлять нацiональне надбання УкраIни); (6) кПро
НаДаННЯ рекомендацiЙ щодо внесення Геологiчного ландшафту та рослинноТВаРИННОГО КОМПЛексу Канiвських дислокацiЙ (у межах Канiвського природного
ЗаПОВiДНИКа ННЦ <Iнститут бiологiТ та медицини)) Киiвського нацiонального
Унiверситету iMeHi Тараса Шевченка) до !ержавного реестру наукових об'сктiв, що
становлять нацiональне надбання Украiни>.

у

у

i

Прiоритетнi завдання на 2022 piK:
1. Створення максимально сприятливих умов для унiверситетських наукових
колективiв з метою пiдвищення рiвня пiдготовки нових проектних заявок для участi у
мiжнародних i нацiональних конкурсах; досягнення високих якiсних показникiв
роЗВитку науковоi дiяльностi шляхом виконання тематичного плану НДР на2022 piK.
2, Пiдтримка у належному cTaHi, оновлення унiверситетськоТ матерiальнотехнiчноI бази та оптимiзацiя lrростору для проведення наукових дослiджень i
надання наукових послуг, зокрема шляхом розвитку центрiв колективного
користування науковим обладнанням YHi верситету.
3. Монiторинг якостi унiверситетських наукових часописiв та забезпечення j'x
фiнансово-органiзацiйноi пiдтримки для вкJIючення до МIНБД Scopus таlабо WoS.
Створення единоТ платформи унiверситетських наукових видань.

4.

Завершення акредитацii

11 ОНП

пiдготовки докторiв

фiлософiТ;

послiдовнiсть кадровоi полiтики, opieHToBaHoT на пiдготовку науковоТ змiни з числа
наЙкращих випускникiв аспiрантури Унiверситету, що передбачас залучення до
аспiрантури найбiльш здiбних випускникiв Унiверситету та iнших ЗВО.
5. Розбудова iнновацiйноТ екосистеми Унiверситету для активiзацiТ прочесiв
захисту об'ектiв права iнтелектуальноi власностi та ix подzl,,Iьшоi комерчiалiзацii;
розширення участi студентiв i молодих вчених Унiверситету у розробленнi бiзнеспросктiв i cTBopeHHi стартапiв, зокрема з використанням потенцiа.гrу КорпорашiТ
Науковий парк "КиТвський унiверситет iMeHi Тараса IIТевченка".
Зважаючи на вищезiвначене, Вчена рада Унiверситету ухвалюе:

!оповiдь прорекгора з науковоiробсrм Толсгановоi Г.М. <Науково-дослiдницька робота
в Киiвському нацiонilльному унiверситетi iMeHi Тараса Шевченка: пiдсумки за 202|
piK та завдання на 2022 piK> взяти до вiдома та обговорlтгlа iT матерiа,ти на засiданнrD(
1.

кафедр i вченlл< рад факультgгiв/навчаJIьно-науковI,D(

iнстr,rryгiв Унiверсlтгсгу.

Вidповidальнi; лекани фаrсультегiв/ дирекгори навчаJIьно-на},ковLD(
iниrа:гугiв, завiryвачi кафедр.
Терл,tiн вuконання: до |5,02.2022 р.
2. Затвердrп,r звiти про виконанrul науково-дослiднлu< робiт, завершенID( у 2021 р., та звiти
про виконанrrя сtапiв перехiднrо< НЩ.
вidповidальнz., прорекгор з науковот робоги Толсганова Г.м., начальник
Н{Ч Неlибаток о.А., началыик ПФВ, HayKoBi керiвrшса бюдкетrilй

тем i проекгiв.
TepMiH вuконання., до 3 |.0|,2022р.
Затверди:м тематичний плrан
Унiверси:гегу на 2022 piK та забезпечlтп,t його якiсне
виконанrш.

з.

Нff

Вidповidацонz., гlроректор з науковоi робсrги Толстанова Г.М., начальник
Н{Ч Неzuаба,шок О.А., началlьrпrк ПФВ, HayKoBi керiвлплс.l бюджсшtr{х

тем i проскгiв.
Терл,tiн вuконання., до 3 IJ22022 р,
4. Забезпечlгпа ефеКп.твнigгЬ }"{асгi молодрж HayKoB[D( команд Унiверсlтгчгу конкурсному
у
ВЦбОРi МОН УrСраi'ни проекгiв HayKoBI,ж робiт, науково-технiчrпос (експеримеrrгальнлж)

розробок молодI,D( вченLD(.
Вidповidальнi., голова Посгiйноi KoMiciT ВченоТрадr з питань органiзацiТ
науковоi робсrм Вижва С,А., проректор з науковоi робсrги Толgганова
Г.М., начаJIьник Н{Ч Неzплба-iпок О,А,, голова РМВ Унiверсшеry

MocKBiHa В.С., декани факультогiв/ дирекгори навчuIьно-науковлD(
iнспrгутiв, завфвачi кафелр.

Терл,tiн вuконання., до 3 Т.0З,2022р.
5. ПерегляЦrп.r змiсг КомгшtекснID( Ha}'кoBLD( програм УнiверсLпgгу в коmексгi прiори:гuгних
НаПРямiв рамковоi прогрzlми <Соризоrrг Свропо та забезпечtтм ефекпавну )пrасть
Унiверсlrгегськlо< дослiдтицькlл< колекгивiв у рiзнlас наукових програмiiх lIIJutxoM
форшгуъання команд за подiбною на}ковою тематикою в меж€lх рiзнIж пцроздiлiв.
Вidповidальнz,, прорекгор з науковоТ робсrги ТолФанова Г.М., начальник
Н{Ч Нешба,шок О.А., Науково-експерtна рада Унiверси:гry, HayKoBi

керiвrиrи бюдкsгrilD( тем i

гrроскгiв, заступники деканiв
фалqультчгiЫшrрекюрiв нtlвчtцьно-наlковtл< iнсптгугiв з науковоТ
рбсrм.
TepMiH вuконання., до 30.04.2 022 р.

6. Розробити план дiй щодо пiдвищення популярностi навчання в аспiранryрi
Унiверситету для вступникiв в аспiрантуру (ал'юнктуру) шляхом розроблення

iнформацiйних матерiалiв, участi у фестивалi КНУ ЕХРО-2022.
Вidповidальнl., прорекюр з науковоТ робсrм Толсгzurова Г.М., начаJIьник
вiллiry пiдгсrговrса та атесгащif Ha},кoBIж i науково-педагогi.ллж кадрiв
Ткачlк Д.Q., дrректор Цеrrгру кошгуrriкащiй Jftтгвlшенко В.В., голова
РМВ MocrвiHa В.С., декани фаrсультегiв/дирекгори навчzIльно-науковLD(
iнсшrгугiв, гаранти ОНП пiдгсrговюr докгорiв фiлософiТ.
Терлliн вuконання., до

0

1

.0б.2022 р.

7. Продовжити аIФедlrгацiю ОНП пiдотовки докгорiв фiлософii та здiйснlrги акry.цьне
oHoBIIeHmI змiry ОНП РhD-пiдсrговки вiдповИно до зilrверджених стандартiв вищоТ освiти
дIя третього (освiтrrьо-наукового) рiвrrя.
BidпoBidaltbHl., прорекюр з науковоiробсrм Толgганова Г.М,, прорекгор з
науково-педаюгi.+rоi робсrги Гожик А.П., В.о. керiвrпака сектору
MoHiToplшtry якочгi освiти Iа\Д] ООП Щегrпок !.В., нача-гtьrик вiддiлу

пlдотовкИ та атестаЦii наукових i науково-педагогi.плж кадрiв Ткачук
А.О., декани фаrqультогiв/дирекгори навчально-наукових iнсгlтгlтiв,

гаранти ОНП пiдготовки докгорiв фiлософiТ.
Терл,tiн вttконання., до 3 |.12,2022р,

8. Розробrм модулЬ <Аспiраrп, ад'юнкг)) в унiверсrrгсгськiй елекгроrшiй базi
даних
<Трlrгон> та ввести його в дiю на
фаrсультега</в нi}вчiIльно-науковID( iнсшrгутах лчя
забезпочон}ш пiдготовки академiчноi довiдки аспiраrrга.
BidпoBidatbHl., проректор з науковоТ роботи Толgганова Г.М., прорекгор

з науково-педагогiчноi роботи Гожик А.п., дирекгор Iilщ ооп
Пижик А.м., дирекгор IоЦ Бойко ю.в., вчений секретар ндч
караульна Н.в., начальник вiддi"гry пiдготовки та атестацiт наукових i
науково-педагогi.+rю< кадрiв Ткачук
Терлliн вuконання., до 30.06.2 022 р.

А.О.

9. Продовжlтпа проведен}ш оп}rryванrul аспiраrrгiв (ад'юнкгiв)
ОНП пiдготовки докторiв фiлософiТ.

з

метою оцiнки якостi

вidповidальнi: прорекюр з наlковот робсrги Толсганова Г.м,,
в.о. керiвгппса секtору монiюриrгу якоgгi освiти н}д] ооп
Щеглпок,Щ.В., начальншс вiлцi,ту пiлгоговки та атестацiТ HayKoBlж i

на}ково-педагогi.п*ж кадрiв Ткачук А.о., завiдрач навча,тьноТ
лабораторii соцiологiчн}D( та ocBiTrrix дослiдкеrъ Лапiна В.В., декани

фаrсультсгiв/дирекгори навчiшьно-науковlл< iнсшrгугiв, гарашгл онп
пiдготовки докгорiв фiлософii.
TepMiH вuконанrя., до 0 1.06.2022 р.
l0.ЗабезПечитИ iмплементацiю в Унiверситетi нових нормативно-правових aKTiB, що
регламентуютЬ порядок присудження наукового ступеня доктора наук i ocBiTHboНаУКОВоГо ступеня доктора фiлософii та процедуру позбавлення таlабо скасування
рiшення спецiалiзованоI вченоТ ради щодо присуд}кення вiдповiдного ступеня.
Вidповidальнz., прорекгор з науковоТ робсrм Толсганова Г.М,, вчений
сеIФsгар Н{Ч Караульна Н.В., начальник ПФВ, дирекгор Цегпру
комунiкацiй Лtа:гвиненко В.В., декани факультогiв/ дирекrори
навчально-науковLD( iнсшrryгiв.
Терл,tiн вuконання., до 3 |J22022р.
11. ПроловЖити аудlrг grану матерiально-технiчного забезпеченrrя виконаш{я на}ководослiднрп< робiт в Унiверсlrгегi та розбулову науковоi iнфрасгрутсгури; забезпе.п,тм умови д,uI
ефекпавного фlнкцiон}tsашш I]еrrгрiв колективного користуван}uI науковим обладнанням
Унiверсlтгогу.
Вidповidальнl., проректор з науковоi робсrм Толшанова Г.М., прорекгор
з на}ково-педагогi.пrоi робсrги (алмiнiсгративно-господарська робота)
Федевич О.М., прорекгор з науково-педагогiчноТ роботи (з фiнансовоекономi.+пд< шrгань) Бiлявська О.Б., начаlьшлlс Н{Ч Нешбаrпок О.А.,
дФекюр IОЦ Боfu<о Ю.В., коордд{ЕIюри LЩ(КF{О, декани
фаrсультсгiв/дирекгори навч€lльно-науковLD( iнстlтгугiв.
TepMiH вllконання., до 30.06.2 022 р.
1 2. Вiдновчrм cairr на}кових шублiкацiй УнiверсIтгогу.
Вidповidальнi., проректор з науковоТ робогги Толсганова Г.М., начаIьник
Недабаrпок
директор I{ауковоi бiблiсrгеки
iMeHi М. МаксимовшIа Сербiн О.О., длркткlр IOI] Боfuсо Ю.В.
Терл,tiн вuконання., до 3 1.05.2022 р.

ЩЧ

О.А.,

13. РОЗРОбrш Та подати на зzIтвердкешuI Вченiй ралi Унiверсrrгеry Положення про
Забезпеченrrя академiчноi доброчесноgгi в КиiЪському нацiонаJIьному унiверсrгегi iMeHi
Тараса Шевченка.

Вidповidальнi: прорекгор з науковот роботи Толсганова I,.М[,,
прорекгор з науково-педагогiчноi роботи Гожик А.П., члени
робочоТ
групи фозпорядженrrя J\Ъ110 вiд 02.11,2021 р.), голова ПостiйноТ
KoMicii Вченоi ради Вижва С.А.

Терл,tiн вuконання., до 3 1,05,2022 р.
14. Продовжити робсrry з поryJUIризацiТ HayKoBIд( злоб1,"псiв Унiверсrrгry
у медiйних
проектitХ <dНаlкапРосто)), <#Наука В числах)), "!айджесг найвп,тивовiшлж Ha}K9BLD(
розробок POIqY", "Життя в науui як воно с", зокрема в газgгi <CBiT>,
вidповidальнi., проректор з науковоi робсrм Толсганова Г.м., прорекгор

з

з

науково-педагогiчноТ робсrги (зв'язки
|ромадськiсгю)
!обржанська О.Л., начiчьник НДЧ Недба,ток о,А., дтрекюр HHI
>лg,рна,тiсгlпса Piq,HB.B., дире}сгор НауковоТ бiблiотеки iMeHi
М. МаксимовшIа Сербiн о.о., голова РМВ MocKBiHa В.С., засryпники
деканiв фаrсультегiыдирекгорiв навчiшьно-науковрж iнстlтгугiв з
науковоi робсrги.

Терл,tiн вl,tконання., до 3 l122022 р,
15. Продовжити атестацiю та монiторинг дiятьностi науковлтх шкiл yHiBepclncry з метою
посиJIенrш ix ролi у забезпеченнi ефекгивноgгi науково-дослiдноi
роботи на факультетах/ в
iнстI,rцтах Унiверси:гегу.
BidпoBidaltbHi., прорекгор з науковоi робсrги Толgганова r'.M., начаJIьник

НЛЧ

Недлбаrпок О.А., голова Поgгiйноi KoMiciT Вченоi ради
Вижва С.А., Науково-експерIна рада Унiверсrгегу, керiвrиюt на}ков[ж
trпdл, заступники деканiв факультетiв/дирекгорiв навчально-наукових

iнсгlтгутiв з науковоТ робсrм.
Tep"MiH вuконання., до 3 l.|2.2022 р.
16. ЗабеЗпеЧити покращення iнновацiйного KlliMary в Унiверсrr,гgгi у свiтлi виконаннJI
}ХВiUIИ Вченоi ради вiд 07.06.2021 р. кПро дiяльнiсть у сферi трансферу технологiй у
Киiвському нацiональному унiверситетi iMeHi Тараса IIIевченка>
BidпoBidaltbHi., прорекгор з наlковоi робсrм Толсrанова Г.М., начаJIьник
ШЧ Нешбашок О.А., д.rрекгор Наукового парку ЛушцакС.В., голови
Посгiйшпж комiсiй Вченоiрад.r IпrапокА.I., Вижва С.А.
Терл,tiн вuконання., до 30.06.2 022 р,
|7, Пiдвищrпа якiсть науковI]tх видань Унiверсшгry у KoHTeKcTi виконанIuI ухвtulи ВченоТ

рали вiл 06,09,2021 р. <Про вiдповiднiсть наукових видань Унiверситету вимогам
МОН УкраТни щодо фахових видань категорii А>.
Вidповidаtьнi,, прорекtор з науковоi робсrги Толстанова Г,М., директор
НауковоТ бiблiсrгеки iMeHi М. МаксшцовиLIа Сербiн О.О., начальник
ПФВ, голова Посгiйноi KoMiciT Вченоi радl з питань органiзацiТ
науковоТ робсrги Вижва С.А., професор кафедри видавничоТ справи та
редагування НШ журна,тiсгики Женченко M.I.
Тер.u iH вuконання., до 30.06.2 022 р.
18. Iнформачiю
виконанюI }хвали зас,т}D<aти
засiданнi рекrораry
pol<y.
лютому
2023
у
19. Коtrгроль за виконан[шм ухвiulи покIIасти на проректора з науковоТ роботи
Г.М. Толстанову.

про

на

ф

