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ВСТУП 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – це класи-
чний університет дослідницького типу, основним завданнями якого є навча-
льно-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. 

Із початку 2012/13 навчального року навчально-виховну роботу в університеті за-

безпечують 16 факультетів (географічний, геологічний, економічний, історичний, кібер-

нетики, механіко-математичний, психології, радіофізичний, соціології, фізичний, філо-

софський, хімічний, юридичний, підготовчий, військової підготовки ВІКНУ, факультет з 

підготовки іноземних громадян), 7 навчальних інститутів (високих технологій, журналіс-

тики, міжнародних відносин, філології, військовий, управління державної охорони, після-

дипломної освіти), 1 навчально-науковий центр (ННЦ "Інститут біології") та підготовче 

відділення. У листопаді Кабінет Міністрів України за пропозицією Міністерства освіти і нау-

ки, молоді та спорту України передав нашому університетові Кримську астрофізичну об-

серваторію. Крім того, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України вес-

ною цього року до складу університету включено Український фізико-математичний лі-

цей, а з початку навчального року – приєднано 2 коледжі (геологорозвідувальних тех-

нологій та оптико-механічний), сформовані на базі відповідних технікумів. 

Із врахуванням останніх змін види діяльності університету з підготовки кадрів суттєво 

розширились: крім підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями Бакалавр, 
Спеціаліст і Магістр та підготовки кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторан-

турі (які, безумовно, залишаються основними для університету), відтепер в університе-
ті здійснюватиметься й підготовка кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молод-

ший спеціаліст, а також надаватимуться послуги з набуття повної середньої освіти еліт-

ного рівня. Таким чином, ураховуючи інтенсифікацію діяльності наукового парку, можна 

констатувати, що університет робить впевнені кроки на шляху формування потужного 

навчального-наукового комплексу. 

Загалом, за всіма напрямами та спеціальностями в університеті (з урахуванням 

коледжів) вищу освіту здобуває понад 26,6 тис. студентів і курсантів (16,3 тис. – за 

державним замовленням і 10,3 тис. – за контрактом, у тому числі понад 500 іноземних 

громадян), 1587 аспірантів, 13 ад’юнктів і 122 докторанти. 

Переконливим підтвердження правильності обраного нами курсу щодо перетворення 

нашого університету на вищий навчальний заклад світового рівня стало високе місце в 

рейтингу QS WorldUniversityRankings, який університет посів у 2012 році, уперше взявши 

участь у рейтингуванні. Місце в діапазоні 501–550 в QS WorldUniversityRankings® 
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2012/2013, яке позиціонує університет як найбільш рейтинговий університет України, 

здобуто переважним чином завдяки досягненням у навчально-виховній роботі (які бу-

ли підтверджені експертами-роботодавцями). Не абсолютизуючи цього досягнення (та 

враховуючи, що рейтингові показники необхідно підтверджувати щороку), усе ж варто 

зазначити, що рейтингове місце є своєрідним зовнішнім аудитом, що засвідчує якість ді-

яльності університету, її прозорість і відповідність світовим стандартам. Рейтингова агенція 

THOMSON REUTERS, яка адмініструє інший усесвітній рейтинг TIMES HIGHER EDUCATION, 

у надісланих аналітичних матеріалах також відзначає суттєвий рух уперед в організації 

академічної діяльності нашого університету. Водночас, аналіз рейтингових оцінок, наданих 

агенціями QS і THOMSON REUTERS, дає можливість проаналізувати стан справ в універси-

теті, виявити недопрацювання та зосередитися на їх усуненні. Такий підхід наявний у цьо-

му звіті у вигляді постановки проблем та опису шляхів їх розв'язання. 

З урахуванням останніх структурних змін, на рівні вищої освіти університет пропонує 

програми підготовки:  

 за 12 спеціальностями на освітньо-кваліфікаційному рівні Молодший спеціаліст; 

 за 47 напрямами підготовки на освітньо-кваліфікаційному рівні Бакалавр; 

 за 66 спеціальностями на освітньо-кваліфікаційному рівні Спеціаліст; 

 за 91 спеціальністю на освітньо-кваліфікаційному рівні Магістр; 

а також забезпечує перепідготовку за рівнями Молодший спеціаліст (1 спеціальність) і 

Спеціаліст (11 спеціальностей).  

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

1) Мистецтво і гуманітарні науки (Arts&Humanities) 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр: 

 Культурологія  Історія 
 Філософія  Філологія 

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні Спеціаліст і Магістр: 

 Філософія  Історія 
 Релігієзнавство  Археологія 
 Мова і література:       Українська мова і література  
західноєвропейські мови: англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, 

новогрецька; 
східні мови: азербайджанська, арабська, гінді, грузинська, турецька, китайська, ко-

рейська, перська, узбецька, японська; 
слов'янські мови: чеська, польська, хорватська, болгарська, сербська; 
класичні мови: латина, давньогрецька;  
російська мова  Літературна творчість 
 Переклад  Фольклористика 
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2) Інженерні науки, технології і виробництво (Engineering&Technology) 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст: 

 Прикладна екологія  Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і 
обладнання 

 Розробка програмного забезпечення  Виробництво оптичних і оптико-електронних 
приладів 

 Буріння свердловин  Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр: 

 Інформатика  Програмна інженерія 
 Системний аналіз  Радіотехніка 
 Комп’ютерна інженерія  Оптотехніка 
  Геодезія, картографія та землеустрій 

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні Спеціаліст і Магістр: 

 Землеустрій і кадастр  Лазерна та оптоелектронна техніка 
 Інформатика  Програмне забезпечення систем 
 Картографія  Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 

  Системи та методи прийняття рішень 
 

3) Науки про життя і медицина (Life Sciences&Medicine) 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр: 

 Біологія 
 

 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване приро-
докористування 

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні Спеціаліст і Магістр: 

 Біологія  Генетика 
 Біофізика  Зоологія 
 Біохімія  Мікробіологія 
 Ботаніка  Фізіологія людини і тварин 
 Вірусологія  Фізіологія рослин 

  Лабораторна діагностика біологічних систем 
 

4) Природничі і фізичні науки (Natural Sciences) 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст: 

 Пошук і розвідка геологічними методами  Пошук і розвідка геофізичними методами 
 Пошук і розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр: 

 Хімія  Фізика 
 Геологія  Прикладна фізика 
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 Географія (фізична, природнича) Гідрометеорологія  Статистика 
 Математика  Прикладна математика 
 Механіка  Фізика 

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні Спеціаліст і Магістр: 

 Хімія  Теоретична та прикладна механіка 
 Геологія  Комп'ютерна механіка 
 Гідрогеологія  Фізика 
 Геофізика  Фізика конденсованого стану 
 Геоінформатика  Фізика наносистем 
 Геологія нафти і газу  Фізика ядра та фізика високих енергій 
 Геохімія та мінералогія  Радіофізика і електроніка 
 Географія  Статистика 
 Природнича географія  Прикладна та теоретична статистика 
 Конструктивна географія  Астрономія 
 Геоморфологія та палеогеографія  Прикладна математика 
 Метеорологія  Геоінформаційні системи і технології 
 Гідрологія  Фотограмметрія та дистанційне зондування 
 Математика  Високі технології 
 Актуарна та фінансова математика  Теоретична та прикладна механіка 
 

5) Соціальні науки і управління (Social Sciences&Mgmt) 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст: 

 Діловодство  Економіка підприємства 
 Бухгалтерський облік  
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр: 

 Соціальна педагогіка  Видавнича справа та редагування 
 Соціологія  Правознавство 
 Психологія  Економічна теорія 
 Політологія  Економічна кібернетика 
 Міжнародні відносини  Міжнародна економіка 
 Міжнародне право  Економіка підприємства 
 Міжнародні економічні відносини  Прикладна статистика 
 Міжнародна інформація  Фінанси і кредит 
 Країнознавство  Облік і аудит 
 Міжнародний бізнес  Менеджмент 
 Журналістика  Географія (крім фізичної і природничої) 
 Реклама і зв’язки з громадськістю   Соціальна робота 
 Соціальна педагогіка  Туризм 
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Освітньо-кваліфікаційні рівні Спеціаліст і Магістр: 
 Соціальна педагогіка  Економіка підприємства 
 Етнологія  Фінанси і кредит 
 Архівознавство  Банківська справа 
 Соціологія  Облік і аудит 
 Психологія  Менеджмент організацій і адміністрування 
 Політологія  Менеджмент інноваційної діяльності 
 Міжнародні відносини  Економічна та соціальна географія 
 Міжнародне право  Географія України 
 Міжнародні економічні відносини  Політична географія та геополітика 
 Міжнародна інформація  Географія рекреації та туризму 
 Міжнародний бізнес  Соціальна інформатика 
 Журналістика  Соціальна робота 
 Реклама  Туризмознавство 
 Зв’язки з громадськістю  Державна служба 
 Видавнича справа і редагування  Бізнес-адміністрування 
 Правознавство  Медіа-комунікації 
 Економічна теорія  Управління навчальним закладом 
 Економічна кібернетика  Прикладна економіка 
 Міжнародна економіка  Охоронна діяльність та безпека 
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1. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

Навчально-виховна, наукова та інноваційна робота є головними напрямками ді-

яльності університету. Стратегічне завдання колективу університету – рівноправне вхо-

дження до світового та європейського освітнього простору, документальною фіксацією 

чого має стати відображення нашого університету у міжнародно визнаних рейтингах 

вищих навчальних закладів. Перший крок до цього у звітному році зроблено: місце в 

діапазоні 501–550 в QS WorldUniversityRankings® 2012/2013 отримане. 

Визначені ректоратом університету три роки тому пріоритети у сфері навчальної 

і навчально-методичної роботи спрямовані на забезпечення високої якості освіти і 
наукових досліджень, їх нерозривної інтеграції і поєднання з інноваційною діяльністю 

для університету як класичного вищого навчального закладу, залишаються незмінними: 
1.1. Забезпечення лідерського статусу університету в підготовці кадрів через 

надання максимально широкого спектру освітніх послуг. 
1.2. Підвищення конкурентоспроможності завдяки високій гарантованій якості. 
1.3. Забезпечення конкурентоспроможності завдяки особистому професіоналі-

зму та науковому авторитету викладачів.  
Із цього випливають і незмінні основні  завдання: 

 відкриття в університеті нових напрямів підготовки та спеціальностей; 

 підвищення рівня викладання, у т.ч. шляхом поєднання навчання з науковими 

дослідженнями; 

 відкриття міжфакультетських спеціалізацій, сертифікатних програм для забезпе-

чення мобільності в межах університету; 

 запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов і вимог до 

мовних кваліфікацій; 

 створення англомовних груп для вітчизняних студентів; 

 перехід до підготовки фахівців із повною вищою освітою винятково за ОКР "Магістр"; 

 забезпечення набору до магістратури висококваліфікованих випускників бакала-

врату інших вищих навчальних закладів; 

 кардинальне збільшення кількості іноземних студентів, насамперед на природ-

ничих факультетах; 

 удосконалення внутрішньої системи контролю якості;  

 здійснення комплексу заходів щодо професійно-орієнтаційної роботи; 

 розвиток зв'язків із підприємствами та організаціями, що є потенційними робо-

тодавцями для випускників університету. 

Розглянемо, що  ж  зроблено для реалізації цих завдань, і на  чому  слід  зосе-

редити  основну  увагу в  подальшому. 
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1.1. Формування контингенту студентів 
 

Станом на 01.11.12 в інститутах та факультетах університету загалом навчалось 

(табл. 1) 24893 студенти та курсанти, із них 538 – іноземні громадяни (на 01.01.12. – 

24599 і 379, відповідно). За кошти державного бюджету здобувають вищу освіту за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями Бакалавр, Спеціаліст і Магістр – 15312 студентів і 

курсантів (на 10 більше, ніж у минулому році), а за кошти фізичних та юридичних осіб 

– 9581 студентів (на 296 більше, ніж торік), у т. ч. 2064 здобувають другу вищу освіту. 

Вищу освіту за програмами підготовки молодших спеціалістів у щойно включених 

до складу університету коледжах на 01.11.12 здобуває 1731 студент, у тому числі в 

оптико-механічному коледжі – 607 (472 – державне замовлення, 135 – на умовах кон-

тракту) і в коледжі геологорозвідувальних технологій – 1124 (570 – державне замов-

лення, 554 – на умовах контракту). 

Крім того, на факультеті військової підготовки Військового інституту за програмою 

підготовки офіцерів запасу навчається 2227 студентів (на 61 менше, ніж торік). Із них 

1265 студентів університету та 962 студенти з 25 інших вищих закладів освіти (Академії 

праці та соціальних відносин Федерації професійних спілок України, Академії адвокату-

ри України, Національної академії управління, Київського національного університету 

культури та мистецтв, Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Украї-

на", Київського Міжнародного університету, Київського університету права Національної 

академії наук України, Фізико-технічного навчально-наукового центру Національної 

академії наук України, Київського інституту інвестиційного менеджменту, Національного 

університету "Києво-Могилянська академія", Київського славістичного університету, На-

ціонального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського університе-

ту управління та підприємництва, Білоцерківського національного аграрного універси-

тету, Київського інституту перекладачів, Київського національного лінгвістичного уні-

верситету, Національної академії статистики, обліку та аудиту тощо). 

На підготовчому факультеті протягом 2012 року навчалися 856 осіб, серед яких 

716 громадян України та 140 іноземних громадян із 30 країн світу. Станом на 01.12.12 

кількість громадян України, які навчаються на 4 із 7 наявних програм (на решту набір 

слухачів здійснюється із січня місяця) підготовчого відділення становить 530 осіб.  
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Таблиця 1.1 

Кількість студентів і курсантів станом на 01.11.12 (без ОКР Молодший спеціаліст) 
 

Денна форма навчання 
( громадяни України та іноземні громадяни) 

Заочна форма навчання 
(громадяни України та іноземні громадяни) 

Бакалавр Спеціаліст Магістр Разом Бакалавр Спеціаліст Магістр Разом Факультет / Інститут 

гр
ом
ад
ян

 У
кр
аї
н
и

 

ін
оз
ем
н
и
х 

гр
ом
ад
ян

 

д.з. конт. д.з. конт. д.з. конт. д.з. конт. д.з. конт. д.з. конт. д.з. конт. д.з. конт.

гр
ом
ад
ян

 У
кр
аї
н
и

 у
 

н
а 

01
.0

1.
12

 

ННЦ "Інститут біології" 1238 14 599 46 35 1 240 14 874 61 0 208 0 58 0 51 0 317 1311 
Військовий інститут 644 0 485 0 115 0 3 0 603 0 16 0 0 0 25 0 41 0 693 
Ін-т високих технологій 100 1 0 0 0 0 97 4 97 4 0 0 0 0 0 0 0 0 75 
Географічний факультет 1364 14 538 247 29 43 209 46 776 336 150 60 30 26 0 0 180 86 1516 
Геологічний факультет 536 4 254 26 0 0 101 5 355 31 83 29 28 14 0 0 111 43 544 
Економічний факультет 2085 43 698 539 0 0 290 189 988 728 83 44 0 0 46 239 129 283 2211 
Інститут журналістики 1317 6 427 449 25 17 193 28 645 494 89 26 0 15 45 9 134 50 1300 
Історичний факультет 988 0 513 49 55 5 148 5 716 59 132 21 24 0 29 7 185 28 1036 
Ф-т кібернетики 934 8 596 61 56 10 145 19 797 90 19 9 14 0 0 13 33 22 965 
Мех.-математ. ф-т 807 1 501 7 41 4 133 19 675 30 57 23 15 8 0 0 72 31 829 
Ін-т міжнар. відносин 2126 153 651 931 48 55 211 308 910 1294 0 0 0 0 0 75 0 75 2104 
Ін-т післядипл. освіти 2064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2064 0 0 0 2064 1785 
Факультет психології 676 8 328 159 15 5 104 15 447 179 0 0 0 0 7 51 7 51 623 
Радіофізичний ф-т 751 0 570 26 33 0 121 1 724 27 0 0 0 0 0 0 0 0 660 
Факультет соціології 331 0 200 47 15 10 56 3 271 60 0 0 0 0 0 0 0 0 321 
Фізичний факультет 688 2 476 16 9 0 187 2 672 18 0 0 0 0 0 0 0 0 698 
Інститут філології 2870 154 1457 561 46 6 485 171 1988 738 181 23 10 7 63 14 254 44 2870 
Філософський ф-т 1117 15 404 227 29 0 112 27 545 254 137 69 11 5 55 56 203 130 1023 
Хімічний факультет 494 4 349 11 22 0 109 7 480 18 0 0 0 0 0 0 0 0 489 
Юридичний факультет 3155 111 638 976 50 36 296 265 984 1277 121 229 25 78 200 352 346 659 3157 
Ін-т управління 
державної охорони 

70 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 40 0 40 0  

разом громадян України 24355  9664 4048 623 189 3266 1018 13553 5255 1067 681 157 2275 510 857 1734 3813 24210 
разом іноземних 
громадян  538 20 330 0 3 4 110 24 443 1 60 0 0 0 10 1 70 389 

Всього по університету 24893 9684 4378 623 192 3270 1128 13577 5698 1068 741 157 2275 510 867 1735 3883 24599 
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Порівняно з минулим роком на 1,5 % зменшилась кількість студентів за ОКР Ба-

калавр, натомість кількість студентів за ОКР Спеціаліст і Магістр зросла на 3 % і 
8 %, відповідно  
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Зменшення кількості студентів за першим циклом вищої освіти (Бакалавр) 

пов’язане в першу чергу із меншими, порівняно з попередніми періодами, обсягами 

державного за цим рівнем у 2011 і 2012 роках, а також зменшенням кількості осіб, які 

здобувають диплом бакалавра, навчаючись за контрактом, на географічному факуль-

теті та факультеті соціології (денна форма навчання), в ННЦ "Інститут біології", інсти-

тутах журналістики, філології, на геологічному та історичному факультетах (заочна фор-

ма навчання). Ще однією причиною зменшення кількості студентів-контрактників є пе-

реведення найкращих за рейтингом або потребуючих соціального захисту студентів, які 

навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, на вакантні місця державного замо-

влення: у 2012 р. кількість таких студентів становила 168 осіб (134 – за денною та 32 

– за заочною формами навчання). 

Зростання кількості студентів за ОКР Спеціаліст досягнуте переважно завдяки 

зростанню кількості студентів, що навчаються за контрактом в інституті міжнародних 

відносин і на факультеті соціології (денна форма), на юридичному факультеті (денна і 

заочна форми), в інститутах журналістики і філології, ННЦ "Інститут біології", інституті 

післядипломної освіти (заочна форма).  

Більш ніж переконливе зростання кількості студентів магістратури є наслідком як 

збільшення обсягів державного замовлення, так і зростанням кількості осіб, які бажа-

ють здобути диплом цього рівня за кошти фізичних та юридичних осіб, у тому числі за 
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нововідкритими спеціальностями. Найсуттєвіше зростання кількості студентів спо-

стерігається на магістерських програмах інститутів філології, журналістики, міжнарод-

них відносин, високих технологій, юридичного фізичного, філософського і геологічного 

факультетів. Тривожним симптомом може бути зменшення кількості магістрів на еконо-

мічному факультеті. 

За три квартали 2012 року із університету відраховано 950 студентів, що на 34 

особи менше, ніж за аналогічний період 2011 року: суттєво зменшилась кількість відра-

хованих із заочної форми навчання (на 164 особи) і, навпаки, зросла кількість відраху-

вань із денної форми (на 130 осіб). У результаті за денною формою навчання кількість 

відрахованих за три квартали поточного року майже зрівнялася з показниками чо-
тирьох кварталів минулого року. Натомість, різке зменшення відрахувань за заочною 
формою навчання дає підстави говорити про вирівнювання показників відрахувань за 
денною та заочною формами: за останні п’ять років середньорічна кількість відрахо-

ваних за денною формою навчання становила зазвичай 4,2-5,3 % від кількості студен-

тів, а за заочною – 8,4-8,9 %. Поточні ж показники відрахування як із денної, так і з 

заочної форми практично тотожні – на рівні 3,8 % від контингенту студентів. 

 

Серед відрахованих з денної форми навчання, як і в минулі роки, домінують сту-

денти-контрактники (430 осіб, або 7,5 % від контингенту). Основною причиною їх 

відрахування залишаються невиконання навчального плану (51 %), невихід на за-

няття (24 % від числа відрахованих, усього 101 особа, із них 89 – в інститутах філо-

логії і журналістики та на економічному факультеті) і несплата за навчання (15 %). 

Кількість відрахованих з цих причин порівняно з 2011 роком зросла та в абсолютному 
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(на 32 особи), і у відносному виразі (на 12 %). Дещо незрозумілим є зростання кількос-

ті студентів, які не приступили до занять, із числа осіб, які навчаються за кошти дер-
жавного бюджету (інститут філології та радіофізичний факультет). Основними ж при-

чинами їх відрахування (всього 303 особи, або 2,2 % від контингенту) залишаються 

невиконання навчального плану (62 %), а також за власним бажанням (26 %). 

За заочною формою навчання диспропорцій у відрахуванні студентів-
контрактників і тих, хто навчається за кошти державного бюджету, не виявлено – 

4,1 % і 3,3 % від контингенту (відповідно, 159 і 58 осіб). Натомість разюче відрізня-

ються причини відрахування – майже 80 % студентів державного замовлення відра-

ховано за академічну неуспішність, у той час як у студентів-контрактників домінує від-

рахування за власним бажанням – 70 осіб (44 %), кількість же відрахованих за не-

сплату за навчання зменшилась практично в 4 рази і становить 16 % відрахувань. Слід 

також зауважити суттєве зменшення (в 10 разів) у 2012 році відрахувань студентів за-

очної форми навчання без присвоєння кваліфікації (за денною формою навчання кіль-
кість таких студентів навпаки зросла). 
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1.2. Прийом на навчання 
 

Вступна кампанія 2012 р. проводилася на підставі Умов прийому до вищих навча-

льних закладів України, затверджених МОНмолодьспорту України, Правил прийому до 

нашого університету та інших чинних нормативно-правових документів. З метою по-

ліпшення якісного складу абітурієнтів, їх профорієнтації, забезпечення високого конку-

рсу керівництвом університету, приймальною комісією, факультетами та інститутами 

протягом року проведена значна та різнопланова робота. 

1. ОКР бакалавр. Від абітурієнтів було подано заяв на денну форму навчання – 

33604 (у 2011 році – 21896), на заочну – 644 (у 2011 році – 732 заяви). Порівняно з 

минулим роком конкурс до університету зріс і загалом на всі напрями підготовки за 

денною формою навчання перевищував 14 осіб на місце, а за заочною формою на-

вчання – 3,4. Ця обставина особливо прикметна з огляду на те, що в університеті міні-

мальний прохідний бал із профільної дисципліни був установлений у діапазоні 140-170 

(суттєво вище, ніж в інших вищих закладах освіти).  
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Таблиця 1.2 

Кількість заяв, поданих до університету у 2008–2012 рр. 
Форма навчання 2008 2009 2010 2011 2012 
Денна 13498 23774 21549 21896 33604 
Заочна 540 832 756 732 644 
Всього 14038 24606 22305 22628 34248 

 

Найбільші конкурси були на географічному факультеті (напрям підготовки "Ту-

ризм"), в інституті журналістики (напрями підготовки "Видавнича справа та редагуван-

ня", "Реклама та зв'язки з громадськістю"), на економічному факультеті (напрям підго-

товки "Міжнародна економіка") та в інституті філології (спеціалізації "Англійська мова і 

література та переклад", "Переклад з англійської мови"). 
Таблиця 1.3 

Середній конкурс по університету у 2008–2012 рр 
Форма навчання 2008 2009 2010 2011 2012 

Денна 5,30 9,58 9,3 9,9 14,1 
Заочна 1,75 3,18 3,22 3,8 3,4 
Всього 4,92 8,97 8,8 8,98 13,35 

 
Таблиця 1.4 

Найвищі конкурси в університеті в 2012 р. 

Напрям План Заяв Конкурс 
Реклама та зв'язки з громадськістю 20 1217 60,8 
Англійська мова і література та переклад 17 910 53,5 
Туризм 15 737 49,1 
Видавнича справа та редагування 15 719 47,9 
Переклад з англійської мови 20 921 46,1 
Міжнародна економіка 25 1007 40,2 

 

Кількість поданих від абітурієнтів оригіналів документів у відсотковому значенні 

зменшилась, порівняно з минулим роком: станом на 01.08.11 подали оригінали докуме-

нтів 1722 вступники (7,6 % від кількості заяв), а станом на 01.08.12 – 2311 вступників 

(6,7 % від кількості заяв). 

У 2012 р. кількість абітурієнтів, які мали право на вступ поза конкурсом, збільши-

лась, порівняно з минулим роком. У 2012 році право на вступ поза конкурсом мали 

1286 осіб (3,75 % від кількості заяв), а в 2011 – 483 особи (2,1 % від кількості заяв). 

На багатьох факультетах кількість заяв від абітурієнтів, які вступали поза конкур-

сом, перевищувала встановлені квоти від плану державного замовлення, а на окре-

мих напрямах підготовки (напр., "Реклама та зв'язки з громадськістю", "Туризм", "Фі-

нанси і кредит", "Міжнародне право", "Міжнародна економіка", "Англійська мова і літе-

ратура та переклад", "Переклад з англійської мови", тощо) – взагалі перевищувала 

план державного замовлення. 
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Таблиця 1.5 

Напрями, на які переважно подавали заяви абітурієнти,  
які вступали поза конкурсом 

Факультет, інститут План Заяв 
Кількість абітурієнтів 
поза конкурсом 

Туризм 15 737 31 
Геодезія, картографія та землеустрій 15 397 15 
Економіка підприємства 25 886 43 
Фінанси і кредит 25 966 54 
Облік і аудит 20 479 27 
Міжнародна економіка 25 1007 35 
Програмна інженерія 25 938 25 
Соціальна педагогіка 15 229 15 
Правознавство 125 2270 123 
Реклама та зв'язки з громадськістю (у медіагалузі) 20 1217 50 
Видавнича справа та редагування 15 719 27 
Міжнародний бізнес 25 670 31 
Міжнародні економічні відносини 25 727 32 
Японська мова і література та переклад 10 266 9 
Китайська мова і література та переклад 9 171 9 
Англійська мова і література та переклад 17 910 44 
Переклад з англійської мови 20 921 40 
Переклад з іспанської мови 10 189 9 
Переклад з італійської мови 10 171 12 

 

На місця державного замовлення було зараховано 2597 осіб (на 288 осіб більше, ніж 

у 2011 р.), із них 2404 (на 304 особи більше, ніж у 2011 р.) – на денну та 193 (на 16 осіб 

менше, ніж у 2011 році ) – на заочну форму навчання (із них на базі диплома молодшого 

спеціаліста на другий курс 63 – за денною та 16 – за заочною формами навчання).  

За контрактами зараховано 1672 особи (на 748 осіб більше, ніж у 2011 р.), із них 

1488 (на 741 особу більше, ніж в 2011 році) – на денну та 154 (на 23 особи менше, 

ніж у 2011 році, та на 132 особи менше, ніж у 2010 році) – на заочну форму навчання. 

Станом на 01.12.12 кількість контрактників становить 1228 осіб (1155 – денна та 73 – 

заочна форма навчання). Вибуло через непідписання контрактів і несплату за навчання 

– 60 осіб (13,5 % від загальної кількості відрахованих). 
2. ОКР Спеціаліст і Магістр (без урахування осіб, які здобувають другу вищу 

освіту). У 2012 році кількість заяв від вступників на ОКР Магістр становила 5181 (на 

813 заяв більше, ніж у 2011 р.), із них з інших вищих навчальних закладів – 1073 за-

яви (на 470 заяв більше, ніж у 2011 році). Для вступу на навчання за ОКР Спеціаліст 

було подано 2541 заяву (на 415 заяв менше, ніж у 2011 році), із них з інших вищих 

навчальних закладів – 363. Звичайно студенти подавали заяви на вступ на кілька спе-
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ціальностей та за обома кваліфікаційним рівнями одночасно. Конкурс на вступ на на-

вчання за ОКР Магістр по університету становив 2,6 заяви на місце. Конкурс на вступ 

на навчання за ОКР Спеціаліст по університету становив 3,8 заяви на місце.  
За державним замовленням зараховано:  

 на ОКР Спеціаліст – 669 осіб (на 235 осіб менше, ніж у 2011 р.), із них 512 (на 

178 осіб менше, ніж у 2011 р.) – на денну та 157 (на 57 осіб менше, ніж у 2011 р.) – 

на заочну форму навчання, у т. ч. 64 – випускники інших вищих закладів освіти;  

 на ОКР Магістр – 1938 осіб (на 196 осіб більше, ніж у 2011 р.), із них 1720 (на 

190 осіб більше, ніж у 2011 р.) – на денну та 218 (на 6 осіб більше, ніж в 2011 р.) – на 
заочну форму навчання, у т. ч. 151 – випускник інших вищих закладів освіти.  

За контрактами зараховано: 

 на ОКР Спеціаліст 411 осіб (на 16 осіб менше, ніж у 2011 р.), із них – 200 (на 8 

осіб більше, ніж в 2011 р.) – на денну та 211 (на 24 особи менше, ніж у 2011 р.) – на 

заочну форму навчання, у т. ч. 73 – випускники інших вищих закладів освіти. Станом 

на 01.12.12  кількість контрактників становить 402 особи (190 – денна та 212 – заочна 

форма навчання). Вибуло через непідписання контрактів і несплату за навчання – 5 

осіб (55,5 % від загальної кількості відрахованих); 

 на ОКР Магістр 1015 осіб (на 90 осіб менше, ніж у 2011 р.), із них 622 (на 7 осіб 

менше, ніж у 2011 р.) – на денну та 393 (на 83 особи менше, ніж у 2011 р.) – на заоч-

ну форму навчання, у т. ч. 205 – випускників інших вищих закладів освіти. Станом на 

01.12.12 кількість контрактників першого року навчання становить 944 особи (515 – 

денна та 429 – заочна форма навчання). Вибуло через непідписання контрактів і не-

сплату за навчання – 16 осіб (22,5 % від загальної кількості відрахованих). 

Серед випускників бакалаврату в університеті продовжили навчання за денною 

формою понад 83 %: 22,5 % – за ОКР Спеціаліст і 57 % – за ОКР Магістр. При цьому 

пріоритетними для студентів був вступ до магістратури денної форми.  
Серед тих, хто навчався за державним замовленням, вступили на навчання на місця 

державного замовлення 71,8 % осіб, 12,3 % – продовжили навчання за контрактом. 

Із числа тих, хто навчався за контрактом, вступили на навчання на місця держав-

ного замовлення 28,3 % осіб, 41,1 % – продовжили навчання за контрактом. 

Серед тих, хто навчався за денною формою навчання, 356 осіб продовжили на-

вчання на заочній формі. 6 випускників бакалаврату заочної форми навчання продов-

жив навчання за денною формою навчання. 

435 випускників бакалаврату університету (11,7 % від випуску) припинило на-

вчання в університеті. 
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1.2.1. Прийом на навчання іноземних громадян  
  
Цього року університет зайняв активну позицію щодо збільшення обсягів набору 

на навчання іноземних громадян. Кількість іноземних громадян, які здобувають вищу 

освіту в університеті, зросла майже в 1,4 рази (з 389 до 538 осіб, або із 1,6 до 2,3 % 

загального контингенту). Тут існують значні резерви, адже весь контингент іноземних 

студентів розподілений всього по 30 із 91 спеціальності, наявної в університеті. 59 % 

від загальної кількості навчаються в інститутах філології і міжнародних відносин 

(приблизно порівну), ще 21 % на юридичному і 9 % на економічному факультетах. 

Водночас немає жодного іноземного студента на історичному, радіофізичному факу-

льтетах, а також на факультеті соціології. 

Зростанню набору іноземних громадян сприяли запровадження російськомовних 

та англомовних програм підготовки (відповідно 55 і 8 % від зарахованих на навчання). 

Щоправда, недостатній рівень організаційної та інформаційної роботи призвів до того, 

що навчання здійснюватиметься значною мірою в малочисельних групах (8 на бакала-

враті та 19 у магістратурі), а саме зарахування іноземних громадян продовжувалось до 

листопада включно, що ускладнювало нормальну організацію навчального процесу і 

викликало справедливі нарікання студентів.  

Ще одним ускладнюючим чинником є застарілість нормативної бази із забезпе-

чення мовної підготовки іноземних студентів (виділення передбаченого відповідними 

інструктивними документами обсягу навчального часу на вивчення української та ро-

сійської мов призводить до зменшення часу на вивчення фахових навчальних дисцип-

лін, що негативно позначається на якості підготовки), з приводу чого університет вже 

звернувся до МОНмолодьспорту України за дозволом на проведення відповідного педа-

гогічного експерименту.  

Розуміння необхідності рішучого поліпшення стану справ як із залученням на на-

вчання іноземних громадян, так і з організацією навчального процесу за російськомов-

ними та англомовними програмами стало причиною прийнятого керівництвом універси-

тету рішення щодо утворення факультету підготовки іноземних громадян та підготов-

чого факультету для іноземних громадян. Одним із першочергових завдань новост-

ворених факультетів має стати також забезпечення належної якості освіти іноземних 

студентів, адже однією з причин збільшення кількості заяв до університету стала відмо-

ва урядів ряду країн визнавати дипломи низки українських ВНЗ. Ми повинні вжити всіх 

заходів, аби не повторити долі цих університетів! 
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Таблиця 1.6 

Прийом на навчання іноземних громадян у 2012 році  
 

Українська мова 
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Юридичний факультет 0 0 0 1 0 0 38 0 1 23 0 4 0 0 0 0 0 0 67 
Інститут філології 8 0 11 0 0 0 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 
ІМВ 38 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 58 
Економічний факультет 4 0 2 0 0 2 6 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
Філософський факультет 4 0 1 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
ННЦ "Інститут біології" 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 10 
Географічний факультет 2 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 9 
Факультет кібернетики 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 6 
Геологічний факультет 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Інститут журналістики 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Хімічний факультет 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 
Факультет психології 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Ін-т високих технологій 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Мех.-матем. факультет 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Фізичний факультет 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Всього по університету 62 3 27 4 0 4 71 0 36 36 0 5 0 0 22 0 0 0 270 

 

Водночас, украй актуальним завданням для згадуваних спеціалізованих факу-
льтетів, як і для базових факультетів та інститутів, залишається підвищення рівня 
інтернаціоналізації навчання, зокрема в частині збільшення контингенту іноземних 
студентів. Це потрібно не лише для зростання університетських рейтингів, але й, 
насамперед, для поліпшення комунікативних здатностей наших студентів і викла-
дачів, для поширення позитивного іміджу нашого університету в країнах, звідки 
прибувають на навчання іноземці, зрештою, і для збільшення фінансових надход-
жень до університету. 

 

1.3. Розробка, впровадження 
       та вдосконалення програм підготовки фахівців 

 

За звітний період факультетами та інститутами університету здійснювалась доста-

тньо активна політика із запровадження нових напрямів і спеціальностей. Зокрема 

отримано 9 нових ліцензій на підготовку магістрів: 
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 3 в ННЦ "Інститут біології"(Фізіологія рослин, Вірусологія, Лабораторна діагнос-

тика біологічних систем); 

 2 на геологічному факультеті (Геологія нафти і газу, Геоінформатика); 

 по 1 на географічному (Геоморфологія та палеогеографія), механіко-

математичному (Комп'ютерна механіка), фізичному (Фізика наносистем) факультетах, а 

також в інституті  управління державної охорони (Охоронна діяльність та безпека). 

ННЦ "Інститут біології", факультетами соціології і кібернетики, а також філософсь-

ким факультетом були підготовлені та проведені через АК України справи щодо зміни 

ліцензованих обсягів за напрямами і спеціальностями: Фізіологія людини і тварин, Про-

грамне забезпечення систем, Соціологія, Філософія і Політологія. 

У результаті цих змін сукупний ліцензований обсяг університету зріс на 490 осіб, 

у тому числі за програмами підготовки магістрів – на 405 осіб. 
Таблиця 1.7 

Кількісні дані стосовно акредитації Київського національного університету 
 імені Тараса Шевченка (станом на 20.11.12) 

Кількість 
спеціальнос-

тей  

Термін акредитації 
завершується 

01.07.13* 

Термін акредитації 
завершується 

01.07.14  Назва 
факультету/інституту 

К
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ьк
іс
ть
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ря
м
ів

  

Спеці-
аліст 

Ма-
гістр 

Бака-
лавр 

Спеці-
аліст 

Ма-
гістр 

Бака-
лавр 

Спеці-
аліст 

Ма-
гістр 

ННЦ "Інститут біології" 2 8 10 1 7 8  -  - 1 
Інститут високих технологій  -  - 1  -  -  -  -  -  - 
Географічний факультет 4 10 14 2 5 4  -  - 3 
Геологічний факультет 1 4 6 1 4 4  -  -  - 
Економічний факультет 8 2 11  -  -  -  -  - 1 
Інститут журналістики 3 4 4 2 2 1  -  - 4 
Історичний факультет 1 4 4 1 2 2  -  -  - 
Факультет кібернетики 4 5 6 2 3 3  -  - 1 
Механіко-математичний ф-т 3 3 4  -  -  -  -  -  - 
Ін-т міжнародних відносин 6 5 5  -  -  - 1  -  - 
Ін-т післядипломної освіти  - 11  -  - 13  -  -  -  - 
Факультет психології 3 3 4 1 2 2  - 1 1 
Радіофізичний факультет 3 2 1 2 2 1  -  -  - 
Факультет соціології 1 1 1 - - -  -  -  - 
Ін-т управління дер. охорони - - 1 - - - - - 1 
Фізичний факультет  2 5 6  -  -  -  -  -  - 
Інститут філології 1 5 5 1 5 5  -  -  - 
Філософський факультет 3 3 4 2 3 3  -  - 1 
Хімічний факультет 1 1 1 1 1 1  -  -  - 
Юридичний факультет 1 1 1 1 1 1  -  -  - 
Всього по університету 47 77 90 17 50 35 1 1 14 
 

*у таблиці відображені всі напрями і спеціальності, з яких ще відсутнє рішення АК, незалеж-
но від того передана відповідна справа на розгляд чи ні. 
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У 2012-2013 роках відбувається повторна акредитація університету. У встановлені 

ректоратом терміни із завданням підготовки необхідних документів справились ли-

ше економічний, механіко-математичний і фізичний факультети, факультет соціо-
логії та інститут міжнародних відносин.  

 

Формування навчальних планів, орієнтованих на студента 
Із урахуванням виявленого за результатами соціологічних досліджень достатньо 

низького рівня задоволеності студентів змістом підготовки в університеті (як щодо 

переліку дисциплін, так і методики викладання, проведення семінарських і практичних 

занять, практик, консультацій тощо), ректорат, керівництво факультетів та інститутів у 

минулому році проголосили рішучий курс на формування навчальних планів, орієнто-

ваних на студента: від "процесної" організації навчального процесу (прослухав курс – 

отримав диплом) до навчального процесу, зорієнтованого на досягнення визначених 

результатів навчання. Як свідчить міжнародний досвід, зростання привабливості та про-

зорості навчальних програм університету для потенційних споживачів неможливе без 

рішучого переходу до навчальних планів, орієнтованих не на викладача (викладач ви-

кладає те, що йому комфортно викладати), а на студента (викладається те, що необхідно 

студенту для підвищення його здатності до працевлаштування). 

Правильність цього рішення підтвердило прийняття Урядом Постанови "Про за-

твердження національної рамки кваліфікацій", ухвалення Верховною Радою Законів 

України "Про професійний розвиток працівників", "Про організації роботодавців, їх об'-

єднання, права і гарантії їх діяльності" (Стаття 26 цього закону має промовистий харак-

тер –- Права організацій роботодавців, їх об'єднань у сфері вищої, професійно-технічної 

освіти, навчання на виробництві), "Про формування державного замовлення на підго-

товку кадрів", а також низки інших прийнятих чи підготовлених до прийняття докумен-

тів вищого нормативного рівня (напр., прийняття в першому читанні законопроекту 

"Про національну систему професійних кваліфікацій", створення системи визнання ре-

зультатів навчання за межами навчальних закладів тощо). 

Саме у зв’язку із цим Вченою радою університету було прийняте рішення про 
обов’язковість укладання і затвердження паспортів кластерів і спеціалізацій. На жаль, 
труднощі із визначення того, якими саме специфічними (відмінними від інших спеціалі-
зацій) уміннями і здатностями володітиме випускник за даним кластером/спеціа-
лізацією, виявились майже непоборними для більшості кафедр – продовжений на 
рік (!) термін укладання відповідних паспортів практично зірвано, і на грудневе засі-
дання вченої ради винесені розробки тільки інститутів журналістики і міжнародних 
відносин, історичного та економічного факультетів, факультету кібернетики. Урахо-
вуючи, що досить велика кількість паспортів спеціалізацій перебуває на останніх стаді-
ях погодження, прийняте рішення щодо ще одного, останнього у 2012/13 навчальному 
році розгляду цього питання Вченою радою університету.  
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Подальше ж відкладання не принесе жодної користі загальній справі. Саме тому 
прийнято рішення, що, незалежно від наявності спеціалізацій у навчальних планах, 
звернень науковців, кафедральних традицій тощо у 2013/14 навчальному році підго-
товка студентів за кластерами та спеціалізаціями, які не будуть затверджені Вченою 
радою в лютому 2013 року, не здійснюватиметься, відповідні дисципліни буде ви-
креслено із оперативних навчальних планів, а затверджені заявки – скасовано. 

Окремим питанням, яке стосується всіх навчальних планів, є перехід до карди-
нально іншого підходу їх формування – укладання навчальних планів на основі сфо-
рмульованих результатів навчання, що є необхідною умовою їх зовнішньої (міжнаро-
дної) сертифікації. Крім того, більшість навчальних планів в університеті через відсу-
тність у факультетів/ інститутів розгалуженої системи зв’язків з роботодавцями (що не 
дозволяє враховувати їхню думку при формуванні навчальних програм) позначаються 
надлишковим академізмом. Як наслідок, студенти недоотримують знання, уміння, 
навички та компетентності, необхідні для швидкого й успішного працевлаштування 
на першому робочому місці. 

При формуванні навчальних планів на основі результатів навчання необхідно, ви-
ходячи з бачення розвитку професії випусковою кафедрою, з урахуванням міжнародно-
визнаних розробок і консультацій з визнаними фахівцями, вимог професійних стандар-
тів і побажань роботодавців: 

 визначити у вигляді переліку компетентностей портрет майбутнього фахівця; 
 підібрати оптимальні шляхи надання студентам можливостей здобути вказані 

компетентності; 
 обрати найбільш ефективні форми оцінювання, 

і лише після цього формувати перелік навчальних дисциплін, курсових, практик тощо. 
Процес розробки програми підготовки фахівців 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вихідні параметри плану:  
- Кваліфікаційні/рівневі дескриптори у відповідності до НРК . 
- Встановлені державою та органами забезпечення якості пріоритети, спрямовані на : працевлаштування 
випускників, досягнення соціальна і громадянської компетентності, культурної освіченості тощо; 
- Опис узагальненого об’єкту діяльності. Національні стандарти та  міжнародні еталони (наприклад, проект  
Tuning). Профіль спеціальності/спеціалізації;  
- Типові види занять випускників (карта професій); Професійний стандарт; Одиниці компетентностей 
кваліфікації 

Визначення 
цілей 

програми 
підготовки 

 

Формулювання результатів 
навчання в термінах 

компетентностей: загальні 
(інструментальні, міжособистісні, 

системні) та фахові 

Проектування  
оцінювання  

 

Визначення 
критеріїв 

рубіжної оцінки 

  

Визначення 
критеріїв оцінки 

рівня 
досягнень 

 
Розробка методу оцінювання на основі обраних 

критеріїв 

 

Вибір видів навчальної 
діяльності які 

дозволяють досягти 
визначених результатів 
навчання і виконання 
студентами критеріїв 

оцінювання 
 
 

 
Розробка навчального плану спрямованого на досягнення 
студентами результатів навчання і здійснення запланованих 

процедур оцінювання у відповідності до встановлених  критеріїв 
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Такий шлях може не подобатись, але вже сьогодні, якщо немає навчального пла-
ну, побудованого на компетентнісній основі, практично неможливо запровадити про-
граму подвійних дипломів із більшістю європейських університетів, пройти процедуру 
підтвердження кваліфікації в іншій країні тощо. Студенти все більше орієнтуватимуться 
на ті вищі заклади освіти, які все це забезпечать, а кафедри, які цього не розуміють, 
завтра можуть залишитись без студентів взагалі! 

Варто не забувати, що Законом України "Про професійний розвиток працівників" 
передбачене право осіб на визнання результатів неформальної освіти. Така норма (для 
України, звісно, передчасна – європейські країни створювали необхідні процедури два 
десятиліття) передбачає можливість особи пройти в стислий час комплексну перевірку і 
отримати/не отримати обраний диплом/сертифікат. 

Традиційний набір заліків/іспитів у даному випадку непридатний – така перевірка 
може здійснюватись винятково за оцінкою рівня досягнутих компетентностей. Якщо 
відповідні переліки компетентностей, вимоги до їх рівня і способи оцінки ми не сформу-
ємо, то завтра створений невідомо на якій основі кваліфікаційний центр не тільки 
видаватиме дипломи юристів, економістів, політологів тощо, але й диктуватиме нам 
правила оцінювання наших випускників! 

Вкрай важливим є розвиток комунікативних здатностей студентів, від яких знач-

ною мірою залежить їх можливість професійно працювати в міжнародному контексті. 

Розуміючи важливість задоволення потреб студентів у формуванні цієї компетентності, 

три роки тому Вченою радою схвалено Концепцію поглибленого вивчення іноземних 

мов на неспеціалізованих факультетах та інститутах. На сьогодні за цією концепцією 

вже навчаються студенти 11 факультетів та інститутів, на радіофізичному факультеті 

буде запроваджено у 2013/14 н. р. Уже здійснені (і заплановані на найближчий час) 

заходи із реорганізації кафедр, що забезпечують мовну підготовку на неспеціалізова-

них факультетах, спрямовані на формування контингенту викладачів іноземних мов, які 

будуть максимально наближеними до фахового спрямування факультету/інституту на 

якому здійснюється викладання: відкрито кафедри іноземних мов інституту журналі-

стики, економічн – реорганізовано кафедри, які забезпечують від інституту філології 

мовну підготовку на інших неспеціальних факультетах – кафедру німецької мови та ка-

федру романських мов; створено кафедри іноземних мов історичного та філософського 

факультетів, іноземних мов хіміко-фізичних факультетів, іноземних мов природничих 

факультетів, іноземних мов математичних факультетів, іноземних мов факультетів пси-

хології та соціології. 

Поступово розширюється перелік спецкурсів, які викладаються іноземними мова-

ми. Уперше 3 суто англомовні магістерські програми запроваджені в інституті міжнаро-

дних відносин. Ураховуючи думку студентів, згідно з якою застосування іноземних мов у 

навчальному процесі є одним із найбільш пріоритетних заходів для підвищення якості 
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навчального процесу (майже 52 % опитаних), факультетам та інститутам слід продов-

жувати роботу із запровадження викладання спецкурсів англійською мовою, у першу чер-

гу на рівні магістратури. Для реалізації цього завдання можливо варто переглянути про-

грами стажувань викладачів і науковців (у т. ч. за Урядовою програмою "100+100+100") 

зорієнтувавши їх на формування необхідної критичної маси викладачів для забезпечення 

функціонування повноцінних англомовних магістерських програм на кожному факультеті.  

Керівництво університету, зі свого боку, уживатиме заходів для сприяння підви-

щенню рівня володіння англійською мовою науково-педагогічними працівниками. Напри-

клад, уже нині викладачі основних факультетів та інститутів отримують доплату 10 % до 

посадового окладу за викладання іноземною мовою. Розпочато підвищення мовної ком-

петентності професорсько-викладацького складу через університетський Центр мовної 

підготовки. 

 

1.4. Підвищення якості методичного забезпечення 
        навчальних дисциплін 

 
У звітному році факультети та інститути приділяли значну увагу розвитку існуючих 

методик викладання і впровадженню нових. Серед заходів, здійснюваних в цьому на-
прямку, можна назвати: 

 використання активних методик навчання – як імітаційних ігрових, так і не іміта-
ційних;  

 проведення занять безпосередньо на базі замовників;  
 участь студентів у регулярних наукових семінарах дослідницьких груп; 
 використання Internet-ресурсів для розв’язання задач;  
 розробка курсів лекцій у вигляді мультимедійних презентацій;  
 проведення ділових і рольових ігор, ігрового проектування, вирішення реальних 

господарських ситуацій і ширше запровадження інтерактивних методів навчання;  
 використання формату слайд-курсу, який розробляється спеціально для викла-

дання конкретної дисципліни з урахуванням рівня підготовленості аудиторії для сприй-
няття матеріалу і сучасних вимог до презентаційних матеріалів;  

 використання креативних завдань: ситуаційні вправи, лабораторна робота з ви-
користанням комп’ютерних програм, аналітичні завдання для виконання у міні-групах; 
кейсові завдання для вирішення проблем реально діючих вітчизняних та іноземних 
компаній; 

 запровадження електронної системи оцінювання поточних знань студентів (еле-
ктронне тестування); 

 використання техніки для показу образотворчого, аудіо- та відеоматеріалу;  
 проведення майстер-класів; 
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 залучення студентів до підготовки доповідей за окремими завданнями на прак-
тичних заняття;  

 застосування комп’ютерного моделювання та систем автоматизованого проекту-
вання (САПР) на лабораторних роботах; 

 використання методу аналізу ситуацій, тощо. 
У зв’язку з переходом на нові навчальні плани вдосконалення потребує і процес 

оцінювання – традиційні іспити і заліки (у вигляді тестів чи усні) не дають змоги оці-
нювати всі компетентності. Доцільним вбачається використання рекомендацій європей-
ського фонду освіти щодо диверсифікації засобів оцінювання відповідно до оцінюваної 
компетентності:  

 екзаменування (аналоги в Україні – контрольні роботи, тести ЗНО, тести ТЗНК, 
семестрові  заліки та іспити; державний екзамен тощо);  

 декларативна заява кандидата на присвоєння кваліфікації (студента) (найближчі 

аналоги в Україні – курсові роботи/проекти, кваліфікаційні роботи всіх рівнів – бака-

лаврські, дипломні, магістерські, дисертації на здобуття наукового ступеню);  

 спостереження (найближчі аналоги в Україні – оцінювання на базі виробничої 
практики; іспит на право управління транспортним засобом);  

 моделювання (найближчі можливі аналоги в Україні – навчальні практики, кейс-
методики);  

 демонстрація результатів роботи (найближчі аналоги в Україні – атестаційні 
справи на присвоєння вчених звань).  

Звісно, запровадження таких форм оцінювання часом може потребувати і внесен-
ня змін до нормативних документів, однак хто ж як не флагман української освіти такі 
зміни ініціюватиме?  

Складним залишається стан справ із забезпеченням якісного рівня викладання, 
досягнення якого неможливе за відсутності відповідності фаху викладача і дисципліни, 
викладання якої він забезпечує (нагадаємо базовий принцип вищої освіти – "дослі-
джуючи-навчаю"). Зусилля НМЦОНП щодо забезпечення профільності викладання 
навчальних дисциплін нерідко наштовхувались на значний спротив кафедр, який набу-
вав різних форм, у тому числі й пропозицій щодо перейменувань навчальних дисциплін 
для забезпечення відповідності з назвою кафедр (наскільки б абсурдним з погляду здо-
рового глузду таке перейменування не виглядало). При передаванні програм дисциплін 
на рецензування на профільні кафедри нерідко виявлялась невідповідність змісту та 
назви дисципліни, що вже є прямим обманом як самих студентів, так і їх майбутніх ро-
ботодавців. Наслідки зрозумілі – зростання незадоволеності студентів і формування у 
роботодавців недовіри до дипломів університету. 

Для налагодження більш продуктивної співпраці між кафедрами при науково-
методичній раді університету сформовано предметну комісію з юридичних та економіч-
них дисциплін, що дозволить полегшити розв’язання значної кількості спірних питань, 
однак ще раз зазначимо – у нас немає іншого шляху для підвищення якості освіти, 
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крім залучення викладання дисциплін саме тих викладачів, для яких ці дисципліни 
є фаховими. 

Досягнення стовідсоткового забезпечення навчальних дисциплін навчально-мето-
дичними матеріалами, їх друкування та розміщення у внутрішньо-університетській ме-
режі, використання мультимедійного обладнання при проведенні лекційних і семінарсь-
ких занять, запровадження інтерактивних технологій навчання та електронного тесту-
вання при поточному контролі, підвищення вимогливості до результатів самостійної 
роботи студентів – ось орієнтовний перелік заходів, які дозволять забезпечити інтен-
сифікацію та належну якість навчального процесу, а також полегшити соціалізацію ви-
пускників на майбутньому робочому місці.  

У звітному році зафіксовано загалом позитивну зміну показників із видання нав-
чально-методичних праць і розміщення на сайтах навчально-методичних матеріалів, 
яка почалася минулого року. Згідно зі звітами факультетів та інститутів, кількість вида-

них підручників і посібників, порівняно з минулим роком, зросла на 716 найменувань 

(більш як удвічі), а їх обсяг – на 980 д.а. (на 11 %); кількість навчальних Інтернет-

ресурсів збільшились більш ніж на 1000 одиниць.  
 

Кількість підручників и посібників, 
опублікованих у період з 2007/08 по 2011/12 навч. р. (одиниць) 

 

 
 

Загальний обсяг підручників і посібників, 
опублікованих у 2007/08 – 2011/12 навч. р. (др. арк) 
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Водночас частка спрямованих на студента Інтернет-ресурсів все ще надто низька 

і становить не більш як 16 %, чого явно недостатньо для належного забезпечення са-

мостійної роботи студентів. Відтак факультетам, інститутам і кафедрам слід рішуче по-

силити роботу з підготовки навчально-методичних матеріалів усіх рівнів, а також їх 

розміщення на сайтах. 

 
Порівняння обсягів видання навчально-методичної продукції 

у 2011/12 н.р. (найменувань) 
 

 
 

 

 

 
 

Порівняння обсягів видання навчально-методичної продукції 
у 2011/12 н.р. (найменувань) 
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Структура навчально-методичних матеріалів, 
розміщених на сайтах факультету/інституту у 2011/12 н.р. (найменувань) 
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Таблиця 1.8  

Підручники та навчальні посібники, видані у 2011/2012 н.р. 

Підручники з 
грифом МОНМС 

України 

Підручники  
без грифу 

Навчальні посібни-
ки з грифом 

МОНМС України 

Навчальні 
посібники  
без грифу 

Інші навчально-методичні 
матеріали Факультет / інститут 

Кільк. Обсяг (д/а) Кільк. Обсяг (д/а) Кільк. Обсяг (д/а) Кільк. Обсяг (д/а) Кільк. Обсяг (д/а) 

ННЦ "Інститут біології" 3 54 0 0 6 79 5 59 31 225 
Інститут високих техноло-
гій 

1 116 1 20 1 32 1 5 2 13 

Географічний факультет 8 243 4 111 15 310 6 154 31 133 
Геологічний факультет 3 79 0 0 7 140 5 67 2 4 
Економічний факультет 13 444 3 81 13 261 14 198 61 252 
Інститут журналістики 2 39 1 4 3 31 12 166 17 84 
Історичний факультет 5 134 1 41 5 123 10 300 53 160 
Факультет кібернетики 3 56 0 0 8 194 24 112 3 31 
Мех.-матем. ф-т 3 101 0 0 6 72 30 365 3 24 
Ін-т між нар. відносин 5 172 2 45 3 82 17 176 1305 1958 
Факультет психології 3 49 0 0 1 18 15 147 26 44 
Радіофізичний факультет 1 44 1 7 7 115 3 35 3 23 
Факультет соціології 0 0 0 0 1 2 0 0 1 14 
Фізичний факультет 2 0 0 0 4 22 22 454 3 1496 
Інститут філології 23 540 10 147 37 691 116 1431 112 454 
 Військовий інститут  0 0 100 76 0 0 258 184 0 0 
Філософський факультет 8 105 0 0 1 45 7 127 51 75 
Хімічний факультет 3 65 0 0 1 16 9 39 3 28 
Юридичний факультет 8 178 3 124 3 62 30 293 22 386 
К-а фізвиховання і спорту  0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 
Підготовчий факультет  0 0 3 100 0 0 3 66 4 45 
Всього по університету 94 2418 126 656 122 2295 584 4311 1733 5414 
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Таблиця 1.9  

Розміщення навчально-методичних матеріалів на сайтах факультетів та інститутів у 
2011/12 н.р. 

Факультет / інститут 

вс
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го
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чн
и
ки
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Механіко-математичний факультет 301 4 6 282 9 
Історичний факультет 142 4 4 45 89 
Фізичний факультет 137 1 86 50 0 
Інститут журналістики 100 0 5 82 13 
Юридичний факультет 68 0 0 46 22 
Геологічний факультет 62 0 7 49 6 
Факультет психології 53 0 0 53 0 
Економічний факультет 51 2 2 47 0 
Інститут філології 45 3 10 14 18 
Факультет соціології 40 0 0 32 8 
Факультет кібернетики 18 0 10 2 6 
Радіофізичний факультет 12 0 0 1 11 
ННЦ "Інститут біології" 11 4 4 0 3 
Географічний факультет 8 0 3 5 0 
Хімічний факультет 7 1 1 3 2 
Інститут міжнародних відносин 4 2 1 0 1 
Філософський факультет 4 0 0 4 0 
Військовий інститут  3 3 0 0 0 
Разом по університету 1066 24 139 715 188 

 

1.5. Посилення практичної підготовки студентів 
 

Здійснюваний Науково-методичним центром організації навчального процесу ана-

ліз стану організації і проведення практик на факультетах та в інститутах, експертиза 

проектів нових навчальних планів, а також проведені, на виконання Ухвали Вченої ра-

ди Університету, заходи із моніторингу ефективності підсумків практик, свідчать про 

зростання уваги випускових кафедр і науково-методичних комісій факультетів/інсти-

тутів до питань практичної підготовки студентів. Водночас, визнанням наявності про-

блеми в цьому питанні є і відверте незадоволення якістю проведення практик з боку 

студентів – вище ніж у 4,0 бали оцінюють якість проведення всіх видів практик студе-
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нти лише 4 структурних підрозділів (геологічний, географічний і фізичний факульте-

ти, ННЦ "Інститут біології"), а студенти факультету психології, інституту філології та 

інституту журналістики якість цього компоненту навчального процесу оцінюють не 

більш як в 3,0 бали. Оцінка студентами якості проведення виробничих практик ще 

нижча (1,7 балів), і саме проведення практик у провідних фахових установах, на думку 

студентів (в першу чергу гуманітарних напрямів), є першорядним заходом із поліп-

шення якості навчального процесу.  

У 2011/12 навчальному році різними видами практик охоплено:  

 навчальні практики – майже 4000 студентів, середня тривалість практик – 17 

днів (тут і далі тривалість практик наводиться в перерахунку на кількість днів з відри-

вом від навчання); 

 педагогічна практика в школі – понад 1500 студентів, однак у більш ніж полови-

ні випадків їх тривалість менша за 3 тижні, а кількість студентів, практика яких переви-

щує 4 тижні, не досягає і 200 осіб (згідно з галузевим стандартом педагогічної освіти при-

своєння кваліфікації вчителя передбачає не менш як 6 тижнів практичної підготовки); 

 асистентська практика – майже 2000 осіб, середня тривалість – 27 днів; 

 виробничі практики – понад 4500 осіб. 

За поданням НМЦ керівництвом університету було впорядковане проведення пе-

дагогічних практик у школах – наказом ректора (від 03.02.12 за №65-32) перелік спе-

ціальностей, за якими організовуються такі практики, приведено у відповідність до на-

казу МОНмолодьспорту України від 09.11.10 № 1067; факультети та інститути зо-

бов’язані внести корективи до навчальних планів підготовки спеціалістів щодо тривало-

сті практик (механіко-математичним, історичним та хімічним факультетами відповідні 

новим вимогам навчальні плани вже розроблено). У результаті очікується покращення 

педагогічної підготовки тих студентів, які здобудуть кваліфікацію вчителя, а витрати 

університету, завдяки скороченню у 4-5 разів кількості студентів, які направлятимуться 

на практику, суттєво зменшаться. 

У звітному році понад 1000 студентів (23 % від загальної кількості) проходило ви-

робничу практику на кафедрах і в наукових підрозділах університету, за межі універси-

тету було направлено близько 3500 студентів (77 %). На жаль, значна кількість студе-

нтів направляється на практики без оформлення угод про співпрацю, що потенційно 

обмежує права студентів під час проходження практики. Укладання угод про направ-

лення студентів на практику здійснюється факультетами/інститутами ініціативно, без 

загальної координації в межах університету, унаслідок чого непоодинокі випадки одно-
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часного укладання кількох угод з одним і тим самим підприємством, або направлення 

студентів на практику без посилання на існуючу угоду. Відсутні на системному рівні 

зворотні зв’язки з базами практик, без яких сумнівними є встановлення готовності 

студента до проходження практики та внесення відповідних коректив до передуючого 

практиці етапу теоретичного навчання. Ураховуючи викладене, украй необхідною є 

координація дій факультетів та інститутів щодо укладання договорів про практичну під-

готовку студентів на рівні університету, здійснення якої, зважаючи на роль практичної 

підготовки у підвищенні придатності випускників до працевлаштування (необхідна умо-

ва на думку понад 75 % роботодавців), слід доручити Центру працевлаштування сту-

дентів і випускників (А.І.Черняк). 
Потребує перегляду й існуючий порядок організації проходження виробничої 

практики на кафедрах і в наукових підрозділах університету. Належна адаптація сту-

дентів до майбутньої професійної діяльності неможлива: 

 без включення їх, принаймні на обмежений час, до складу трудових колективів,  

 без виконання під час практики функціональних обов’язків працівників відповід-

ного рівня.  

Підвищенню відповідальності керівників практики в підрозділах університету і, 

водночас, підвищенню ефективності такої практики сприяло б зарахування (за рахунок 

фонду заробітної плати наукових тем, грантів тощо) студентів під час виробничої прак-

тики на посади фахівців і молодших спеціалістів.  

Загальним недоліком більшості виробничих практик (незалежно від місця їх про-

ведення) є їх незначна тривалість – в середньому 23 доби, при цьому у понад 30 % 

студентів тривалість практики менша за 2 тижні, і лише в 17 % – більша за 4 тижні. За 

такий час студент найчастіше просто не встигає взяти повноцінну участь у роботі під-

приємства/творчого колективу, виконати принаймні мінімальний, але цілісний обсяг 

роботи, а відтак він є нецікавим/обтяжливим для потенційного роботодавця.  
 
Ураховуючи викладене, випусковим кафедрам, факультетам та інститутам 

слід, із найширшим залученням роботодавців, у першу чергу з приватного сектору 
економіки (в якому працевлаштовується більшість випускників), переглянути на-
вчальні плани, програми і терміни проведення практик, передбачивши зокрема збі-
льшення тривалості практик до мінімально-необхідного рівня. 
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Таблиця 1.10 

Проходження виробничої практики студентами університету на підприємствах різних форм власності (денна форма навчання) 

Кількість 
направлень 
студентів* 

Кількість сту-
дентів які 
проходили 
практику 

У т.ч. – за на-
явності угод 
про співпра-

цю 

у т.ч.- без угод 
про співпрацю 

Кількість студентів які були праце-
влаштовані на підприємствах-

базах практики після завершення 
навчання 

Бази практики (підприємства, 
організації, установи) 
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Органи центральної влади 
та їх регіональні підрозділи 

60 16 59 253 7,3 99 2,9 154 4,4 28 13 15 6,6 11,1 

Органи місцевої влади 118 16 106 364 10,5 227 6,5 137 3,9 2 2 0 0,5 0,5 
Органи судової влади 141 133 8 567 16,3 555 16,0 12 0,3 27 25 2 6,4 4,8 
Прокуратура 141 139 2 536 15,4 533 15,3 3 0,1 16 16 0 3,8 3,0 
Підприємства державного 
сектору економіки  

99 42 58 341 9,8 227 6,5 114 3,3 62 47 15 14,6 18,2 

Науково-дослідницькі установи 
національних академій наук 

59 46 22 593 17,1 502 14,5 91 2,6 71 70 1 16,7 12,0 

Представництва нерезидентів 11 6 7 46 1,3 27 0,8 19 0,5 5 0 5 1,2 10,9 
Підприємства приватного 
сектору економіки, всього 

388 78 313 773 22,3 322 9,3 451 13,0 214 75 139 50,4 27,7 

у т.ч. :               
ЗМІ 105 2 104 171 4,9 21 0,6 150 4,3 42 0 42 9,9 24,6 
громадські організації 9 5 4 60 1,7 44 1,3 16 0,5 25 22 3 5,9 41,7 
дослідницькі установи 13 13 0 84 2,4 84 2,4 0 0,0 33 33 0 7,8 39,3 
інші підприємства та установи 261 58 205 458 13,2 173 5,0 285 8,2 114 20 94 26,8 24,9 
Разом 1017 476 575 3473 100 2492 71,8 981 28,2 425 248 177 100,0 12,2 

*Перевищення кількості направлень над кількістю баз практики студентів обумовлене одночасним направленням на одне й те саме 

підприємство студентів з різних структурних підрозділів  
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1.6. Підвищення якості підготовки фахівців 
 
У 2011 році в університеті було прийнято "Програму заходів із забезпечення якос-

ті освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка", яка стала 
першим в Україні документом, що визначає основні орієнтири діяльності у сфері забез-
печення якості освіти на університетському рівні. У межах реалізації цієї програми за-
проваджено суттєві складові системи забезпечення якості освіти:  

 внутрішній контроль якості формування контингенту студентів першого курсу 
(проведено вхідні контрольні роботи з іноземних мов та фахових профільних дисциплін);  

 започатковано співпрацю з УЦОЯО щодо "пілотування" Тесту загальної навчаль-
ної компетентності та вдосконалення предметних тестів;  

 контроль залишкових знань із дисциплін циклу соціально-гуманітарної та еконо-
мічної підготовки;  

 у 2011/12 навч. році вперше проведено вибіркове дослідження формування у 
студентів наскрізних компетентностей (методологічна культура, політична культура, 
політологічна компетентність, управлінські навички та компетентності); 

 у 2012/13 навчальному році запроваджене вибіркове дослідження рівня набутих 
студентами базових фахових компетентностей, яке здійснюється силами співробітників 
інших структурних підрозділів, тобто є "зовнішнім" щодо випускових кафедр. 

Накопичувана на рівні університету інформація обробляється й формує основу 
майбутніх звітів із самооцінки, служить доказовою базою для формування пропозицій 
щодо зміни умов та правил прийому, удосконалення навчальних планів і взаємної учас-
ті факультетів та інститутів у підготовці фахівців. Однак слід наголосити, що основним 
"споживачем" результатів таких контрольних заходів (як об’єктивної інформації щодо 
готовності першокурсників до навчання чи якості опанування студентами програми під-
готовки) мають бути ті кафедри, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.  

Що ж до традиційних даних успішності студентів, то, за результатами минулоріч-
них зимової і літньої сесій, навчальні здобутки студентів університету утримуються на 
достатньо високому рівні, якісна (на "4" і "5") та абсолютна (без "2") успішність зага-
лом по університету становлять: 

денна форма: 

 за ОКР Бакалавр – 58,5% (2011 р. – 58,8%) і 92,8% (2011 р. – 91,7%); 

 за ОКР Спеціаліст – 71,2% (2011 р. – 69,9%) і 95,9% (2011 р.– 94,2%); 

 за ОКР Магістр – 81,1% (2011 р. – 84,0%) і 97,4% (2011 р. – 97,3%).  

Найнижча якісна успішність спостерігається у студентів 3-го курсу бакалаврату і 
спеціалістів денної форми навчання, 3-4 курсів бакалаврату заочної форми навчан-
ня. Дещо тривожить, як можлива ознака заниженого рівня вимог при зарахуванні, 
відсутність значущих відмінностей між успішністю студентів освітньо-кваліфікаційних 
рівнів спеціаліста і магістра на заочній формі навчання, тоді як за денною формою 
навчання показники успішності значно вищі. 
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Аналіз зведених даних щодо успішності студентів різних освітньо-кваліфікаційних 

рівнів вкотре демонструє наявність суттєвих відмінностей показників успішності на 
різних факультетах. Наприклад, за ОКР Бакалавр кількість відмінників на факульте-

тах та в інститутах відрізняється втричі (від 8,8% на механіко-математичному до 27 % 

– в інституті філології); якісна успішність – більш ніж удвічі (від 29% на механіко-

математичному факультеті до 70% – в ННЦ "Інститут біології"), а кількість студентів, 

які отримали незадовільні оцінки – у сімнадцять разів (від 1% на юридичному факуль-

теті до 17,4% – на механіко-математичному). Такі самі разючі відмінності виявляють-

ся при аналізі результатів складання сесій за ОКР Спеціаліст: кількість відмінників 

відрізняється більш ніж у десять разів (діапазон – від 0% на філософському факульте-

ті до 56% – в ННЦ "Інститут біології"). 

Практично на кожному факультеті є викладачі, які при виставленні оцінок кори-
стуються майже винятклвл "двобальною" шкалою – "відмінно" чи "добре". Напри-
клад, на літній сесії:  

проф. Соломаха В.А. (ННЦ "Інститут біології") із 67 оцінок було виставив 28 – "від-

мінно", 35 – "добре", 3 – "задовільно", 1 – "незадовільно" (відхилення від середніх оці-

нок, які отримали ці ж студенти під час сесії, +15 балів за 100-бальною шкалою);  



 36

доц. Вороніна О.К. (ННЦ "Інститут біології") із 26 оцінок 21 – "відмінно", 3 – "доб-

ре", 2 – "задовільно" (відхилення +13);  

проф. Комаров І.В. (ІВТ) із 97 оцінок 82 – "відмінно", 14 – "добре", 1 – "задовіль-

но" (відхилення +10);  

ас. Чейлитко Н.Г. (інститут філології) із 159 оцінок 150 – "відмінно", 9 – "добре" 

(відхилення  +13);  

доц. Косаревська Н.В. (юридичний факультет) із 60 оцінок 57 – "відмінно", 1 – 

"добре", 1 – "задовільно", 1 – "незадовільно" (відхилення +12);  

доц. Перебитюк М.В. (юридичний факультет) із 82 оцінок 62 – "відмінно", 14 – 

"добре", 6 – "задовільно" (відхилення +10);  

доц. Заболотна І.М. (історичний факультет) із 103 оцінок 68 – "відмінно", 25 – 

"добре", 8 – "задовільно", 2 – "незадовільно" (відхилення +10);  

доц. Ніколаєнко В.Л. (факультет соціології) із 81 оцінок 62 – "відмінно", 12 – "до-

бре", 7 – "задовільно" (відхилення  +10). 
Укотре наголошуємо – в університеті має бути єдина шкала оцінювання знань і 

вмінь студентів, і ця шкала має максимально точно відображати реальний рівень під-

готовки за кожним напрямом/спеціальністю. Надмірна кількість відмінних оцінок може 

призвести лише до виникнення недовіри щодо якості підготовки в нашому університеті, 

а також викликати сумніви в фінансових органів, оскільки відсоток студентів, що отри-

мують стипендії в університеті, є дуже високим. Звичайно, це не має на меті заниження 
оцінок для економії стипендіального фонду – але якщо б наші студенти були насправ-

ді такими успішними, то в університеті був би аншлаг роботодавців (агітація на ро-
боту) і представників з ВНЗ інших країн (стажування з метою перейняття передово-
го досвіду). На жаль, нічого подібного не спостерігається, тому йдеться про 
об’єктивність оцінювання знань студентів.  

Оскільки, незважаючи на всі заклики, суттєвих зрушень зі зростанням об’єктивності 

оцінювання (наголосимо – йдеться саме про об’єктивність, а не про завищення чи за-

ниження оцінок), не відбувається, можливо, варто запровадити в університеті систему, 

яка рекомендується всіма міжнародними агенціями із забезпечення якості:  
1) викладач, який веде викладання з дисципліни, може брати участь в оціню-

ванні студентів винятково у складі комісії;  
2) за можливості будувати систему підсумкових оцінювань таким чином, щоб 

приймання іспитів забезпечувалось більш ніж одним викладачем;  
3) будь-яке вдосконалення системи оцінювання студентів має сприяти форму-

ванню у них усвідомлення особистої відповідальності за результати навчання. 

Повторюються критичні зауваження минулорічної давнини і з приводу оцінювання 
на ДЕК і присвоєння дипломів з відзнакою. Ситуація дещо виправилася, але карди-
нально не змінилася – державні екзаменаційні комісії надзвичайно щедро ставлять 
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нашим випускникам відмінні оцінки й видають дипломи з відзнакою. Цим, звичайно 
можна було б тішитися, якщо б ці комісії були реально зовнішніми, сформованими з 
визнаних фахівців і роботодавців. Однак, насправді ж оцінку формують фактично пред-
ставники випускових кафедр, які, видаючи дипломи з відзнакою випускникам, таким 
чином виставляють відмінні оцінки самим собі.  

 

 

 

Унаслідок цього ми можемо отримати висновок агенцій із забезпечення якості, що 
університет не забезпечує ні внутрішньої, ні зовнішньої валідації процесів і резуль-
татів оцінювання, відповідно не може гарантувати достовірність виставлених сту-
дентам оцінок! Сумніви щодо достовірності оцінок у будь-кого можуть виникнути при 
простому аналізі результатів випуску студентів: чи можна довіряти вищому навчаль-
ному закладу, в якому кількість дипломів із відзнакою перевищує кількість "зви-
чайних" дипломів? Яким чином сумарна кількість дипломів з відзнакою у спеціалістів і 

магістрів майже в 1,5 рази може перевищувати кількість дипломів з відзнакою у бака-
лаврів? Про необхідність більш відповідального ставлення при оцінюванні студентів 
ОКР "Спеціаліст" і "Магістр" під час навчання й на ДЕК, про відповідальність кафедр за 
надання рекомендацій щодо дипломів з відзнакою вже йдеться більш ніж два роки, од-
нак відповідальності випусковим кафедрам не додалось. Навпаки, у звітному році 
одна з кафедр надала своїй випускниці рекомендацію щодо видачі диплому з відзнакою 
19 липня (сам захист відбувся ще в травні). Сумнівна пальма першості в цьому відно-
шенні належить ННЦ "Інститут біології", історичному, хімічному факультетам і факу-
льтету психології. 
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Таблиця 1.11 

Середні показники успішності за 2 сесії 2011/12 навч. року по курсах (денна форма навчання), у % 

Склали сесію Одержали незадовільні оцінки 

За курсами і ОКР 

Н
е 
до
пу
щ
ен
о 
до

 

ек
за
м
ен
ів

 

Н
е 
з'
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ил
ис
ь 
з 

не
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ж
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х 

пр
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ин
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на
 д
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 і 
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м
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і 

оц
ін
ки
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до
ві
ль
но

 

Ус
ьо
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у 

Д
ві

 

Тр
и 

Аб
со
лю
тн
а 

 у
сп
іш
ні
ст
ь 

Як
іс
на

 у
сп
іш

-

ні
ст
ь 

по 1 курсах 0,8 2,2 16 39 33 4,2 8,3 4,9 1,2 1,6 92,2 54,8 

по 2 курсах 1,0 2,2 20 36 31 4,0 8,1 5,3 1,2 1,5 91,9 56,6 

по 3 курсах 0,8 3,4 22 36 30 4,2 9,1 5,9 1,7 1,5 92,2 58,3 

по 4 курсах 0,5 1,5 26 37 27 3,9 5,0 3,3 1,0 0,7 94,6 63,2 

по бакалаврам в цілому 0,8 2,3 21 37 30 4,1 7,6 4,9 1,3 1,3 92,8 58,5 

по спеціалістам 0,4 1,1 34 37 21 3,4 3,5 2,2 0,4 0,9 95,9 71,2 

по 1 курсу магістратури 0,1 1,6 36 43 16 1,5 2,7 1,4 0,3 1,0 97,0 79,0 

по 2 курсу магістратури 0,2 0,5 54 32 11 2,0 1,2 1,0 0,2 0,1 98,3 85,3 

по магістрам в цілому 0,2 1,2 42 39 15 1,7 2,1 1,3 0,2 0,6 97,4 81,1 
Разом по університету 0,6 2,0 25,7 37,5 27,0 3,5 6,4 4,0 1,1 1,2 93,6 63,2 
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Таблиця1.12 

Середні показники успішності за 2 сесії 2011/2012 навчального року  по курсах (заочна форма навчання), у % 

Склали сесію Одержали незадовільні оцінки 

За курсами і ОКР 

Н
е 
до
пу
щ
ен
о 
до

 

ек
за
м
ен
ів
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и 
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со
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ь 

Як
іс
на

 у
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іш

-

ні
ст
ь 

по 1 курсах 0,3 7,3 12,6 31,8 35,0 8,0 12,2 6,0 3,7 2,5 87,5 44,4 

по 2 курсах 0,0 8,8 14,1 31,5 30,3 13,2 9,4 4,2 3,4 1,8 89,2 45,6 

по 3 курсах 1,1 9,9 7,9 35,2 36,8 7,5 12,3 8,3 1,8 2,4 87,4 43,1 

по 4 курсах 0,0 6,6 10,4 32,3 38,3 7,4 11,0 6,3 1,4 3,3 88,4 42,7 

по 5 курсах 0,2 5,3 11,1 33,6 40,6 5,9 7,7 4,5 1,3 1,8 91,3 44,7 

по бакалаврам 0,3 7,4 11,0 33,0 36,7 8,1 10,3 5,8 2,1 2,3 88,9 44,1 

по спеціалістам 0,0 3,8 13,9 36,1 36,1 9,7 4,1 2,5 0,8 0,8 95,8 50,0 

по 1 курсу магістратури 0,0 2,8 15,9 36,2 32,5 7,5 3,0 2,4 0,5 0,9 92,1 52,0 

по 2 курсу магістратури 0,2 1,2 20,9 37,9 34,9 4,9 1,3 0,8 0,3 0,3 98,6 58,8 

по магістрам 0,1 2,1 17,9 37,4 32,9 6,7 2,3 1,8 0,4 0,6 94,9 55,3 
Разом по університету 0,2 5,3 13,6 34,7 35,4 7,9 7,1 4,2 1,4 1,6 92,5 48,3 
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Таблиця 1.13 

Середні показники успішності за 2 сесії 2011/12 навч. року 
 по факультетах/інститутах загалом (денна форма навчання), у % 

Склали сесію Одержали незадовільні 

оцінки 

Факультети / 

Інститути 

Ус
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до
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ст
ь 

ННЦ "Інститут 

біології" 
0,3 4,0 34 43 16 2,2 5,7 3,2 0,9 1,6 94,3 76,3 

Географічний 0,7 7,6 27 40 21 2,2 9,8 4,3 2,0 3,6 90,2 66,6 

Геологічний 4,1 4,6 15 44 29 2,7 9,6 4,9 3,2 1,5 90,4 58,9 

Економічний 0,5 0,7 24 40 24 7,1 4,8 4,0 0,5 0,4 95,1 64,5 

Інститут висо-

ких технологій 
2,1 2,4 32 43 20 0,0 4,5 2,1 0,0 2,4 95,5 75,1 

Інститут жур-

налістики 
1,1 2,0 30 37 26 1,0 5,6 3,9 0,9 0,7 94,4 66,9 

Інститут між-

народних від-

носин 

0,1 2,5 19 35 30 3,0 12,4 10,0 1,7 0,7 87,3 54,0 

Інститут філо-

логії 
0,0 0,0 30 39 26 2,4 3,5 1,7 0,5 1,3 96,3 68,4 

Історичний 1,5 1,7 24 44 26 2,0 3,6 2,1 0,3 1,2 96,4 68,0 

Кібернетики 0,2 2,4 22 32 28 5,4 14,6 7,5 3,2 1,8 87,3 53,8 

Механіко-

математичний 
3,6 2,8 15 24 41 6,2 13,3 9,1 2,9 1,3 86,7 39,3 

Психології 0,0 1,9 29 38 26 4,6 1,9 0,3 0,3 1,2 97,9 67,2 

Радіофізичний 0,6 2,8 13 33 41 5,8 8,3 5,6 0,8 2,0 91,8 45,4 

Соціології 1,9 2,2 29 36 24 3,2 4,9 3,1 0,6 1,1 95,1 64,8 

Фізичний 0,0 0,0 24 35 27 5,1 7,1 4,5 1,2 1,5 91,1 58,8 

Філософський 0,0 1,9 30 36 26 4,3 3,7 2,1 0,6 0,9 96,3 66,1 

Хімічний 2,5 4,9 21 39 29 2,4 7,5 4,7 1,0 1,8 92,2 60,7 

Юридичний 0,0 0,4 31 39 29 2,8 0,9 0,6 0,2 0,1 99,1 70,0 

гуманітарні  0,4 1,2 27,1 38,2 26,7 3,4 4,8 3,4 0,7 0,7 95,1 65,4 

природничі  1,2 3,8 22,9 36,0 27,7 3,9 9,5 5,4 1,8 2,0 90,5 58,9 

Разом по 
університету 

0,6 2,0 25,7 37,5 27,0 3,5 6,4 4,0 1,1 1,2 93,6 63,2 
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Таблиця 1.14 

Середні показники успішності за 2 сесії 2011/12 навчального року  
 по факультетах/інститутах загалом (заочна форма навчання), у % 

Склали сесію 
Одержали незадовільні 

оцінки 
Факультети / 

Інститути 
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ст
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"Інститут біології" 0,3 1,1 5 45 35 12 1,4 0,9 0,0 0,6 96 49 

Географічний 0,4 8,1 9 36 40 6 9,9 6,9 1,6 1,4 90 45 

Геологічний 0,0 11,0 5 25 33 18 19,7 11,6 2,7 5,4 80 29 

Економічний 0,1 2,1 8 43 38 7 2,5 1,5 0,3 0,7 96 51 

журналістики 0,0 6,6 21 37 27 1 14,0 10,0 2,4 1,6 86 58 

Інститут філології 0,0 3,3 17 36 40 2 4,1 2,6 1,0 0,5 95 53 

Історичний 0,0 4,5 19 47 28 2 4,9 3,0 1,6 0,2 95 66 

Кібернетики 0,0 7,2 5 14 50 19 10,5 6,6 2,0 2,0 89 20 

Механіко-

математичний 
0,0 19,9 5 18 39 14 22,6 12,7 7,7 2,2 77 24 

Психології 0,0 4,4 31 39 26 0 4,4 2,9 0,0 1,5 96 70 

Філософський 1,4 19,7 23 31 20 3 22,3 10,2 5,2 6,9 78 55 

Юридичний 0,0 0,0 17 28 40 11 0,5 0,7 0,0 0,5 100 45 

гуманітарні  0,2 4,5 17 35 35 6 5,8 3,3 1,2 1,5 94 52 

природничі  0,2 7,4 6 33 38 12 10,1 6,2 1,9 2,0 89 39 

Разом  0,2 5,3 14 35 35 8 7,1 4,2 1,4 1,6 92 48 
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Таблиця 1.15 

Порівняння результатів випуску фахівців у 2010/11 – 2011/12 н.р 
(за денною та заочною формою разом) 

2010/2011 н.р 2011/2012 н.р 

у тому числі 
здобули дип-
лом з відзна-

кою 

у тому числі здо-
були диплом з 
відзнакою 

Факультети / Інститути випускників 
всього 

осіб % 

випускників 
всього 

осіб % 

ННЦ "Інститут біології" 547 181 33 510 162 32 

Військовий інститут  221 27 12 90 28 31 

Інститут високих техно-

логій 
0 0 0 21 11 52 

Географічний 564 155 27 574 111 19 

Геологічний 201 30 15 212 23 11 

Економічний 830 175 21 783 165 21 

Інститут журналістики 499 155 31 447 123 28 

Історичний 377 123 33 362 113 31 

Кібернетики 364 84 23 371 85 23 

Механіко-математичний 273 38 14 300 42 14 

Інститут міжнародних 

відносин 
833 209 25 895 145 16 

Психології 193 63 33 187 77 41 

Радіофізичний 190 20 11 203 34 17 

Соціології 86 21 24 114 40 35 

Фізичний 219 36 16 244 40 16 

Інститут філології 1064 297 28 1071 314 29 

Філософський 352 84 24 300 60 20 

Хімічний 151 57 38 153 39 25 

Юридичний 1225 489 40 1208 351 29 
Разом по університету 8189 2244 27 8045 1963 24 
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Таблиця 1.16 

Показники випуску фахівців у 2011/2012 навчальному році (денна форма) 
Отримали диплом 

Бакалавра Спеціаліста Магістра 

Факультети та інститути 

Всього 
студен-
тів на 
випус-
кному 
курсі 

В
сь
ог
о 

ви
п
ус
кн
и
кі
в 

за
га
л
ьн
а 
кі
л
ьк
іс
ть

 

д
и
п
л
ом
ів

 

в 
т.
ч.

 з
 в
ід
зн
ак
ою

 

за
га
л
ьн
а 
кі
л
ьк
іс
ть

  

д
и
п
л
ом
ів

 

в 
т.
ч.

 з
 в
ід
зн
ак
ою

 

за
га
л
ьн
а 
кі
л
ьк
іс
ть

   

д
и
п
л
ом
ів

 

в 
т.
ч.

 з
 в
ід
зн
ак
ою

 

Навчально-науковий центр 

"Інститут біології" 
360 360 198 53 53 21 109 73 

Військовий інститут  66 66     57 18 9 1 

Інститут високих техноло-

гій 
21 21        21 11 

Географічний 485 482 276 57 90 4 116 48 

Геологічний 117 117 78 13 0 0 39 10 

Економічний 544 544 272 64 0 0 272 83 

Інститут журналістики 370 365 216 61 72 17 77 34 

Історичний 264 264 142 36 41 1 81 52 

Кібернетики 319 318 168 37 74 12 76 32 

Механіко-математичний 258 257 137 15 48 5 72 21 

Інститут  міжнародних від-

носин  
755 753 407 65 80 4 266 65 

Психології 180 179 106 32 23 13 50 29 

Радіофізичний 205 203 118 12 27 0 58 22 

Соціології 114 114 76 22 10 0 28 18 

Фізичний 251 244 145 27 29 0 70 13 

Інститут філології 967 965 550 129 135 19 280 152 

Філософський 203 202 89 16 36 3 77 28 

Хімічний 156 153 81 7 15 0 57 32 

Юридичний 800 799 486 138 81 0 232 141 

 Всього по університету 6435 6406 3545 784 871 117 1990 865 
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Таблиця 1.17 
Показники випуску фахівців у 2011/2012 навчальному році (заочна форма) 

Отримали диплом 
Бакалавра Спеціаліста Магістра 

Факультети та інститути 

Всього 
студе-
нтів на 
випус-
кному 
курсі 

В
сь
ог
о 

 в
и
п
ус
кн
и
кі
в 

за
га
ль
на

 
кі
ль
кі
ст
ь 

ди
пл
ом
ів

 

в 
т.
ч.

 з
 

ві
д
зн
а-

ко
ю

 

за
га
ль
на

 
кі
ль
кі
ст
ь 

 
ди
пл
ом
ів

 

в 
т.
ч.

 з
 

ві
д
зн
а-

ко
ю

 

за
га
ль
на

 
кі
ль
кі
ст
ь 

  
ди
пл
ом
ів

 

в 
т.
ч.

 з
 

ві
д
зн
а-

ко
ю

 

Навчально-науковий центр 
"Інститут біології" 150 150 81 3 47 5 22 7 

Військовий інститут  24 24         24 9 
Географічний 94 92 37 0 55 2     
Геологічний 95 95 52 0 43 0     
Економічний 242 239 26 2 46 0 167 16 
Інститут журналістики 85 82 41 3 18 2 23 6 
Історичний 98 98 50 10 30 7 18 7 
Кібернетики 53 53 22 1 15 3 16 0 
Механіко-математичний 44 43 20 0 23 1     
ІМВ  142 142 0 0 142 11     
Психології 8 8         8 3 
Інститут філології 113 106 52 7 27 0 27 7 
Філософський 101 98 46 3 24 1 28 9 
Юридичний 417 409 92 15 103 0 214 57 
 Всього по університету 1666 1639 519 44 573 32 547 121 

 

Таблиця 1.18 
Показники випуску фахівців у 2011/2012 навчальному році  

(за денною та заочною формою разом) 
Отримали диплом 

Бакалавра Спеціаліста Магістра 
Факультети та інститути 

Всього 
студе-
нтів на 
випус-
кному 
курсі 

В
сь
ог
о 

ви
п
ус
кн
и
кі
в 

за
га
ль
на

 
кі
ль
кі
ст
ь 

ди
пл
ом
ів

 

в 
т.
ч.

 з
 

ві
д
зн
а-

ко
ю

 

за
га
ль
на

 
кі
ль
кі
ст
ь 

 
ди
пл
ом
ів

 

в 
т.
ч.

 з
 

ві
д
зн
а-

ко
ю

 

за
га
ль
на

 
кі
ль
кі
ст
ь 

  
ди
пл
ом
ів

 

в 
т.
ч.

 з
 

ві
д
зн
а-

ко
ю

 

Навчально-науковий центр 
"Інститут біології" 510 510 279 56 100 26 131 80 

Військовий інститут  90 90     57 18 33 10 
Ін-т високих технологій 21 21         21 11 
Географічний 579 574 313 57 145 6 116 48 
Геологічний 212 212 130 13 43 0 39 10 
Економічний 786 783 298 66 46 0 439 99 
Інститут журналістики 455 447 257 64 90 19 100 40 
Історичний 362 362 192 46 71 8 99 59 
Кібернетики 372 371 190 38 89 15 92 32 
Механіко-математичний 302 300 157 15 71 6 72 21 
ІМВ  897 895 407 65 222 15 266 65 
Психології 188 187 106 32 23 13 58 32 
Радіофізичний 205 203 118 12 27 0 58 22 
Соціології 114 114 76 22 10 0 28 18 
Фізичний 251 244 145 27 29 0 70 13 
Інститут філології 1080 1071 602 136 162 19 307 159 
Філософський 304 300 135 19 60 4 105 37 
Хімічний 156 153 81 7 15 0 57 32 
Юридичний 1217 1208 578 153 184 0 446 198 
 Всього по університету 8101 8045 4064 828 1444 149 2537 986 
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Окремої уваги потребують найбільш "видатні" результати роботи випускових ка-

федр і ДЕК щодо присвоєння дипломів з відзнакою: 
дипломів з відзнакою Напрям, спеціальність денна ф. н. заочна ф. н. 

ОКР Бакалавр, середній показник по університету:  22,1 8,5 
економічна кібернетика  34,8 - 
міжнародні відносини 33,9 - 
фольклористика, українська мова і література, іноземна мова   36,8 15,4 
літературна творчість, українська мова і література    38,5 - 
мова і література (давньогрецька, латинська) іноземна мова   50,0 - 
переклад (із зазначенням мови) 31,7 - 
психологія  31,3 - 
історія - 20,0 

ОКР Спеціаліст, середній показник по університету:  13,4 5,6 
біологія - 33,3 
зоологія 50,0 - 
генетика 50,0 - 
фізіологія людини та тварин 46,7 - 
мікробіологія 50,0 - 
видавнича справа та редагування  20,8 - 
зв’язки з громадськістю 50,0 - 
мова і література (давньогрецька, латинська) іноземна мова   50,0 - 
мова і література (слов’янська, українська)  42,9 - 
переклад 35,7 - 
міжнародна інформація 66,7 25,0 
психологія  68,8 - 
соціальна робота  28,6 - 
історія - 23,0 
інформатика - 20,0 

ОКР Магістр, середній показник по університету:  43,5 22,1 
біологія 80,0 - 
біохімія 78,8 - 
зоологія 80,0 - 
ботаніка 80,0 - 
фізіологія 60,0 - 
мікробіологія та вірусологія - 60,0 
 літературна творчість, українська мова і література    100,0 - 
мова і література (давньогрецька, латинська) іноземна мова   100,0 - 
фольклористика, українська мова і література, іноземна мова   - 40,0 
мова і література (російська, іноземна)    72,7 - 
переклад (з української мови) іноземці 100,0 - 
переклад (із зазначенням мови) 77,0 - 
історія 63,6 38,9 
етнологія  100,0 - 
інформатика  62,5 - 
соціологія  64,3 - 
філософія  70,8 58,3 
правознавство  60,8 - 
психологія - 37,5 
фінанси (ВІ) - 44,4 
міжнародна інформація (ВІ) - 60  
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Такі результати ще більше вражають, ніж узагальнення на рівні факультетів та ін-

ститутів. Жоден європейський фахівець в галузі освіти, жоден роботодавець не мо-

же навіть уявити собі, що вищий навчальний заклад видає 100 своїх випускників 
дипломи з відзнакою! 

В університеті щойно затверджені положення про диплом з відзнакою і нове поло-

ження про роботу ДЕК, однак очікувати змін на краще від самого їх прийняття не варто – 

це лише інструменти, які університет надав у розпорядження факультетів, інститутів та 

випускових кафедр для забезпечення належного виконання ними своїх функцій.  

 

1.7. Випуск фахівців – виконання державного замовлення 
 

У звітному році університет знову не виконав план випуску фахівців за 
державним замовленням у розрізі напрямів і спеціальностей:  

Таблиця 1.19 

Відхилення від плану держзамовлення з випуску фахівців  у  2011/2012 н. р. 
ОКР "бакалавр" ОКР "спеціаліст" ОКР "магістр" 

Показники випуску 
денна заочна денна заочна денна заочна 

План 2376 329 692 211 1492 128 

Факт 2337 330 679 207 1478 128 

Відхилення від плану держзамовлення  за напрямами/спеціальностями 

Перевиконання 1 2 1 1  2 

Недовиконання 40 1 14 5 14 2 
 

Загальний "недовипуск" фахівців становить 76 осіб. Серед них 34 особи (44,7) 

відраховані через академічну неуспішність або невиконання навчального плану; 21 осо-

ба (27,6) відраховані як такі, що повністю виконали теоретичний та практичний курс 

навчання, але не склали державний іспит та/або не захистили кваліфікаційну роботу; 

11 осіб (14,5) – грубі помилки при формуванні пропозицій плану випуску (наприклад – 

включення до плану випуску студентів, які не захистили дипломних робіт у минулі ро-

ки, без надходження заяв цих студентів). 

На жаль, компенсувати недовиконання плану випуску за рахунок переведення 

студентів контрактної форми на бюджет у більшості випадках було неможливо через 

відсутність на певних напрямах (спеціальностях) контрактних студентів. 

Як наслідок, можемо констатувати продовження практики безвідповідального 

ставлення деканатів і випускових кафедр до виконання своїх обов’язків – адже не-

виконання плану випуску навіть у зв’язку з відрахуванням студента чи ненаписання 

ним дипломної роботи є грубим порушенням (за яке у підсумку відповідає перед дер-

жавними органами ректор), якого можна було б уникнути, якби відверто слабкі сту-
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денти відраховувались ще на молодших курсах (саме такою, до речі, є практика в 

університетах світу, де теж існує державне замовлення на випуск). 

Варто відзначити, що вже з цього року весь рух студентів здійснюється через Єди-

ну державну електронну базу "Освіта" (ЄДЕБО), тож виправляти/приховувати власні 

помилки чи недбалість  буде вкрай складно. Уже початок роботи з цією базою, попри 

всю її недосконалість, виявив факти безвідповідальності яких потрібно не допускати в 

жодному разі. (на географічному факультеті кілька десятків студентів перевели з ака-

демзаборгованостями на наступний курс; на фізичному факультеті перевели на насту-

пний курс студентку, яка померла щ в травні місяці). Науково-методичному центру ор-

ганізації навчального процесу слід встановити жорсткий контроль за рухом студентів і 

вимагати відповідальності виконавців за цю ділянку роботи.  

 

1.8. Нормування робочого часу викладачів  
       і кадрове забезпечення навчального процесу  

 

Уніфікованим показником, який дозволяє оцінити сукупні обсяги робіт (навчаль-

ної, навчально-методичної, виховної тощо), виконуваних науково-педагогічними пра-

цівниками, є педагогічне навантаження. Загалом обсяги педагогічного навантаження, 

враховуючи наявність нормативних співвідношень студент/викладач, мають корелюва-

ти із кількістю штатних одиниць науково-педагогічних працівників та кількістю студен-

тів. З наведеної діаграми очевидно, що в університеті поки що спостерігається кореля-

ція кількості посадових одиниць викладачів і навчального навантаження (в останні ро-

ки – переважно аудиторного), однак з динамікою контингенту студентів обидва ці по-

казники пов’язані слабко.  

Керівництво університету, погоджуючи кілька років тому внесення змін до колек-

тивного договору в частині нормування робочого часу викладачів (встановлені цим до-

кументи обсяги мінімального загального і аудиторного навантаження є унікальними 

в Україні), мало на меті створити для науково-педагогічних працівників такі умови 

праці, за яких у них залишалася б достатня кількість часу для наукової роботи, участі в 

різноманітних організаційних, виховних, профорієнтаційних і представницьких заходах, 

самовдосконалення і творчого пошуку в царині педагогічної діяльності тощо – тобто 

всіх тих видів діяльності, без яких неможливий успішний розвиток творчої особистості, 

кафедри, факультету/інституту та університету загалом (а об’єктивне нормування цих 

видів робіт неможливе). 
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На жаль, широким загалом науково-педагогічних працівників (у т. ч. завідува-

чами кафедр) запровадження суттєво пом’якшених норм навантаження було сприйня-

то, у першу чергу, як можливість обґрунтувати мінімізацію власної участі в навчаль-

ному процесі та/або потребу кафедри (факультету/інституту) у додатковому виділенні 

штатних одиниць НПП, не дуже переймаючись проблемою: звідки керівництво універ-

ситету видобуде необхідні ресурси. Наявність таких суб’єктивістських підходів у бага-

тьох керівників структурних підрозділів виразно простежується практично у всіх скла-

дових академічної політики, які формуються за участі кафедр.  

Так, вже неодноразово ректоратом наголошувалось на економічній недоцільності 

(за винятком випадків наявності значного попиту на підготовку за кошти фізичних та 

юридичних осіб, та перепідготовки) паралельної підготовки фахівців з повною вищою 

освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями Спеціаліста і Магістра, і необхідності 

зосередження зусиль саме на підготовці Магістрів (див. діаграми). Проте, у звітному 

році, навіть за відсутності планів набору, окремі факультети "явочним порядком" сфор-

мували малочисельні (4-5 осіб) групи спеціалістів (Метеорологія, Гідрологія тощо), що 
автоматично призвело до невиправданого зростання педагогічного навантаження.  
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Аналогічно вказувалось на порівняно високу (з урахуванням чинних нормативних 

співвідношень студент/викладач) трудомісткість навчального процесу за заочною фо-

рмою навчання і необхідність виваженості як при прийнятті рішень щодо набору за ці-

єю формою навчання, так і при плануванні навчального процесу. Проте, у 2012 році за 

окремими спеціальностями на заочну форму навчання було зараховано від 4 до 7 

осіб (Інформатика, Мікробіологія, Організація туристичного обслуговування тощо). По-
дібні випадки, а також намагання при формуванні навчальних планів по заочному від-

діленню запланувати максимально можливу (обмежену виключно тривалістю екзаме-

наційної сесії) кількість годин аудиторних занять, призводить до суттєвого зростання 

навантаження науково-педагогічних працівників. Зокрема, якщо б викладання за ден-

ною і заочною формами навчання здійснювалось окремо, то, за чинними планами за-

очної форми, середнє навантаження на одну штатну одиницю ННП становило б 1414 

годин (загалом в університеті тепер цей показник становить 892 години).  
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Ситуація доволі критична. Ураховуючи ж наявність фізіологічних обмежень студен-
тів щодо можливості опанування нової інформації упродовж обмеженого часу сесії, наяв-
ності великих обсягів загальнодоступної інформації, "перевантаженість" сесійного пері-
оду аудиторними заняттями є навіть шкідливою, оскільки не сприяє самостійній роботі 
студентів. Слід рішуче переглянути навчальні плани заочного відділення щодо змен-
шення аудиторного навантаження (воно не повинно займати більш як половину часу 
сесії) і виділення достатньої кількості часу для консультування та оцінювання. Такий 
крок дозволить одночасно поліпшити якість підготовки і оцінювання, і зменшити по-
треби у кадрових ресурсах. Звісно, при цьому підготовка студентів-заочників цілковито 
має бути забезпечена навчально-методичними виданнями, насамперед електронними. 

Доцільно також переглянути підходи до формування навантаження викладачів, 
виключивши з нього ті види робіт, виконання яких не піддається об’єктивному кон-
тролю – не можна нормувати те, що не вимірюється. Зокрема, тепер до педагогічного 
навантаження викладачів включаються такі види роботи, як керівництво самостійною 
роботою студентів і консультування впродовж семестру. Їх частка в загальному на-

вантаженні (разом більш ніж 11 всього навантаження) практично не змінюється неза-

лежно від профілю кафедр і кількості студентів, у підготовці яких ці кафедри беруть 
участь. Така "стабільність" є побіжним свідченням фіктивності цих показників, а в під-
сумку: ми знаємо, що студенти приходять далеко не до усіх викладачів за отриманням 
консультацій, а якщо приходять – жоден сумлінний викладач не відмовить студентам у 
спілкуванні незалежно від того, скільки годин йому за це передбачено. Далеко не без-
сумнівною є норма щодо зарахування в навантаження певної кількості годин за підго-
товку навчально-методичних праць – викладач відповідає за наявність (та оновлен-
ня) навчально-методичного забезпечення з дисциплін, які викладає, і саме це має кон-
тролюватися при переукладанні договорів, продовженні терміну роботи, ураховуватись 
при рейтингуванні тощо. Від того ж, який обсяг має відповідний посібник чи підручник 
(а розрахунок годин йде саме за кількісними параметрами видання, а не його якістю чи 
необхідністю), кращим навчально-методичне забезпечення не стане.  

Варто переглянути доцільність існування в переліку нормативів і інших видів ро-
біт, насамперед тих, які включаються в навантаження "за посадою" – за участь у 
роботі вчених рад, науково-методичних комісій, редколегій тощо. Всі ці види робіт аб-
солютно доречно враховувати при визначенні рейтингу викладача, встановленні його 
внеску у життєздатність університету, і (за реальні досягнення) відповідним чином за-
охочувати.  

Натомість, враховуючи необхідність забезпечення валідності процесів оцінювання, 
скорочувати нормативи часу, відведені на процеси оцінювання (перевірка контроль-
них робіт, проведення заліків і іспитів) не можна. Разом з тим, ураховуючи необхідність 
проведення оцінювання більш ніж одним викладачем, слід одразу при плануванні пе-
редбачати розподіл вказаного часу між кількома викладачами, які здійснюватимуть оці-
нювання. 
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Порівняння витрат часу НПП на підготовку фахівців (базова і повна вища освіта) 
за денною та заочною формами навчання, підготовку кадрів вищої кваліфікації 

та на підготовку навчально-методичних видань  
(у 2012/13 н.р., за структурними підрозділами) 

 

 

 
 

На даний момент створена робоча група при проректорові з науково-педагогічної 

роботи, яка вивчає питання планування педагогічного навантаження і внесе свої про-

позиції на розгляд ректорату університету. 
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Структура навантаження НПП у 2012/13 н.р. 

 
 

Структура навантаження НПП 
кафедр мистецько-гуманітарного спрямування (план на 2012/13 н.р.) 

 



 55

Структура навантаження НПП 
кафедр інженерно-технічного спрямування (план на 2012/13 н.р.) 

 
 

Структура навантаження НПП 
кафедр у сфері наук про життя (план на 2012/13 н.р.) 
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Структура навантаження НПП 
кафедр природничих і точних (план на 2012/13 н.р.) 

 
 

Структура навантаження НПП 
кафедр соціально-економічних наук, сфери послуг та охорони 

(план на 2012/13 н.р.) 
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Аналіз структури навантаження відповідно до групування кафедр за галузями 
знань (незалежно від належності до того чи іншого факультету/інституту) підтверджує 
наявність об’єктивних відмінностей в структурі навантаження. Зокрема, частка аудито-
рного навантаження у загальній структурі навантаження становить:  

 близько 51, домінуючою формою аудиторних занять є практичні – за кафедрами 
мистецького і гуманітарного спрямування (переважно за рахунок інституту філології, на 
кафедрах філософського та історичного факультетів частка аудиторного навантаження 
не перевищує 40-42); 

 близько 49, при приблизно рівній частці в аудиторному навантаженні практич-

них, лабораторних  та лекційних занять, з незначним переважанням останніх – за ка-
федрами природничих і точних наук (найбільш характерно для радіофізичного, фізич-
ного, хімічного факультетів та інституту високих технологій); 

 близько 45, з домінуванням лабораторних та практичних занять – на кафедрах 

інженерно-технологічного спрямування та тих, що спеціалізуються в галузі наук про 
життя; 

 близько 42, з домінуванням лекційних та семінарських занять – на кафедрах со-

ціально-економічних наук і сфери послуг. 
 

Порівняння структури навантаження у 2010/11, 2011/12 та 2012/13 н.р. 
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Щодо структури позааудиторного навантаження, то тут на загальному фоні виріз-

няються дві специфічні групи факультетів: 1) юридичний, кібернетики, економічний 
факультети, інститути журналістики і міжнародних відносин (на яких навчається ве-
лика кількість студентів-контрактників) – значна частина позааудиторного наванта-
ження припадає на керівництво кваліфікаційними роботами та перевірку модульних 
контрольних робіт; 2) географічний, геологічний факультети та ННЦ "Інститут біоло-
гії", в яких найбільша частка позааудиторного  навантаження припадає на керівництво 
практичною підготовкою студентів.  
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Наявність цих та інших об’єктивних специфічних особливостей у структурі наван-
таження унеможливлює прийняття будь-яких уніфікованих управлінських рішень на 
рівні університету, тому оптимізація структури навантаження залежить майже виключ-
но від рівня відповідальності і доброї волі випускових кафедр.  

Завершуючи аналіз структури навантаження, зауважимо, що упродовж останніх 
років спостерігається тенденція до зростання позааудиторного навантаження і частки 
лекційних занять, та зменшення обсягів часу, відведеного на консультації та іспити. 

Порівнюючи обсяги запланованого кафедрами педагогічного навантаження на 
2012/13 навчальний рік і фактичне виконання навантаження у 2011/12 н.р., можна 
констатувати, що здійснювана ректоратом достатньо жорстка політика щодо обме-
ження формування малочисельних груп і потоків виявилась відносно ефективною – 
аудиторне навантаження (якщо виключити показники по факультету військової підго-
товки, якого у минулому році не існувало), незважаючи на відкриття нових напрямків і 
спеціальностей і формування російськомовних та англомовних програм підготовки, не 
зросло. На жаль, цей результат, за рідкісними винятками (радіофізичний, геологіч-
ний, хімічний факультети і, почасти, ННЦ "Інститут біології" та інститут журналісти-
ки, керівництво яких свідомо йшло на максимально можливе укрупнення груп і потоків) 
досягнутий зовсім не завдяки добрій волі кафедр і структурних підрозділів. Зростання 

загального навантаження на 44000 годин (без урахування факультету військової під-

готовки) при загальному обсязі у 2216000 годин, хоча й не є бажаним, однак все ж не 
надто суттєве.  

Аналізуючи зміну навантаження по факультетах (див. табл. 1.22), слід зазначити, 
що зростання обсягів аудиторного таі позааудиторного навантаження в інституті жур-
налістики, на економічному факультеті та, почасти, на юридичному факультеті, пе-
реважно обумовлені включенням до їх складу кафедр іноземних мов (на юридичному 
факультеті додатковим чинником було майже двократне збільшення кількості спеціалі-
зацій в магістратурі), що, з іншого боку призвело, до зменшення навантаження в інсти-
туті філології. Зростання ж навантаження філософського факультету і факультету 
психології є переважно наслідком збільшення участі викладачів цих факультетів у під-
готовці фахівців в інших структурних підрозділах.  

Як наслідок, зменшилось і середнє навантаження, яке припадає на 1 штатну оди-

ницю науково-педагогічного працівника: загальне – з 905 до 892 годин, а аудиторне – 

з 419 до 416 годин.  
Порівнюючи навантаження викладачів власних кафедр із середніми показниками 

по факультетах та інститутах, завідувачам кафедр і керівникам інституту філології, 
геологічного, механіко-математичного, фізичного, хімічного, радіофізичного та іс-
торичного факультетів, а також інституту журналістики, слід пам’ятати що від 4 до 
20 штатних одиниць, які вони використовують, мали б належати інституту міжнаро-
дних відносин, юридичному і філософському факультетам (економічний факультет з 
2012/2013 н.р до числа "донорів" більше не належить), і внести корективи до своєї 
академічної і кадрової політики.  
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Таблиця 1.20 

Виконання навантаження у 2011/12 н.р. (без ВІКНУ, ІПО і  підготовчого факультету) 

Всього годин по факультету/інституту  Виконано штатними (на повну і неповну ставку) 
науково-педагогічними працівниками 

аудиторні заняття аудиторні заняття 
з них з них Назва факультету / 
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ННЦ "Інститут біології" 108903 50282 14845 1128 30306 9827 7756 93146 40317 11981 958 23727 8916 6143 

Ін-т високих технологій 14067 7302 2580 221 4010 439 938 8685 3966 1432 68 2198 294 691 

Географічний ф-т 104202 49458 17224 7276 19747 13629 8160 89248 39422 14501 5113 15404 13379 6948 

Геологічний ф-т 51275 25565 8893 200 10230 4308 2637 48089 25382 8237 234 9933 4272 2957 

Економічний ф-т 183643 71158 25492 28497 7234 5741 22936 170498 64545 22886 25422 6356 5517 21485 

Ін-т журналістики 69869 36931 5488 9273 20047 5884 11745 68696 35682 5406 9114 19086 6148 11706 

Історичний ф-т 85141 30436 14097 10268 536 5576 7103 84575 30149 15950 10100 510 5568 7043 

Ф-т кібернетики 88593 42064 14695 1114 22088 2010 8696 80667 37176 12041 912 20442 2002 7650 

Мех.-матем. ф-т 75815 34623 15011 2012 14398 1953 3941 71461 31796 12685 1859 13955 1953 3752 

ІМВ 180792 83741 17519 18918 37437 6760 14247 178555 81335 17106 18375 36540 6760 14166 

Ф-т психології 71103 29553 11068 10064 2963 2294 4835 68629 27917 10395 9329 2828 2274 4811 

Радіофізичний ф-т 77636 44318 10099 850 27047 1540 2984 66945 37704 8334 794 22543 1057 2732 

Ф-т соціології 32205 13033 4871 5590 1285 1874 3189 30374 12090 4385 5270 1257 1664 2997 

Фізичний ф-т 82597 44337 17683 1986 20494 1452 6518 71729 37258 12963 1525 19013 1404 5742 

Ін-т філології 477267 275450 39486 17887 198754 14891 23956 470339 279628 38223 17450 197047 14891 23756 

Філософський ф-т 134116 51724 19936 23627 651 2475 8431 128278 48502 18994 22170 469 2455 8619 

Хімічний ф-т 60745 30585 7403 1011 17998 4097 3832 55728 27132 6999 977 14538 4097 3668 

Юридичний ф-т 182017 65761 18239 32667 4821 11791 22692 179696 64873 17864 32311 4821 11713 22045 

Кафедра фіз. вихов. 27650 23010 114 0 23474 1136 0 27650 23010 114 0 23474 1136 0 

Разом 2123961 1009331 264743 172589 463520 97677 164596 2002719 947884 240496 161981 434141 95500 156911 
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Таблиця 1.21 

Планування навантаження на 2012/2013 н.р.  
(без ВІКНУ, Ін-ту управління  державної охорони, ІПО, підготовчого факультету і підготовчого відділення) 

у тому числі аудиторне навантаження 
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Інші 
види 
наван-
тажен-
ня 

ННЦ "Ін-т біології" 106252 47480 13900 1078 500 28064 860 3086 1258 6520 8914 4955 7987 10078 4764 2987 11309 

Ін-т високих технологій 16119 8378 2950 172 1716 2921 112 568 313 599 1858 847 1854 309 204 920 837 

Географічний ф-т 113975 48680 17178 6004 15139 4546 1111 4714 1489 6330 11880 5290 8738 14543 2573 2863 11589 

Геологічний ф-т 46895 21119 8250 309 3342 7211 374 1633 429 3529 3260 2347 2647 4616 1864 1959 5125 

Економічний ф-т 191646 81753 27422 27588 10342 6996 1727 7646 3935 12404 22196 10700 22127 4326 8641 6318 19246 

Ін-т журналістики 101671 46145 5930 10036 25000 1124 836 3227 1624 6484 5434 5566 12091 7077 4201 2335 10714 

Історичний ф-т 85259 30571 15266 9564 838 14 878 4009 1146 5556 10047 4703 5915 4030 6075 5888 11328 

Ф-т кібернетики 88139 41546 14847 1313 11678 9967 658 3083 977 4645 7521 4462 8308 2247 4540 4236 9657 

Мех.-матем. ф-т 78804 35210 15269 2361 11457 2450 694 2979 1160 3909 6982 3796 4019 2118 5961 3855 11794 

ІМВ 188169 89675 19247 21116 39724 0 1547 7995 1795 11993 26515 11622 12676 6288 2192 6290 19123 

Ф-т психології 76242 32371 12285 11562 2452 2316 706 3050 2555 4599 14894 3845 6165 1952 1000 3071 5790 

Радіофізичний ф-т 80718 43308 11230 116 8464 20670 496 2332 732 3979 9723 4673 3110 1678 2719 2495 8301 

Ф-т соціології 34135 13441 4710 5781 482 1121 232 1115 632 1541 4588 2057 2886 2439 365 1531 4655 

Фізичний ф-т 81704 43124 16884 1671 8911 12725 660 2273 1567 4453 6773 5158 5657 1572 3453 3896 6051 

Ін-т філології 461146 243463 38303 16005 2E+05 0 4187 9216 5293 14566 45719 25372 25689 9950 37295 17881 35918 

Філософський ф-т 134355 55157 19521 25342 1462 34 1692 7172 2447 11518 16481 7865 9755 2522 7919 12902 7789 

Хімічний ф-т 55191 28223 7607 852 3583 14197 466 1468 682 3167 4624 3123 3913 2024 2333 3045 4057 

Юридичний ф-т 201300 77299 23498 39234 2678 0 2443 9445 5228 14635 25386 10596 26484 12697 2079 6202 20694 

Ф-т військової 
підготовки 

48894 30598 3267 3526 21618 552 193 1442 39 2798 5060 1352 0 2428 0 0 6619 

Кафедра фіз. вихов. 
та спорту 

26058 21028 110 0 20918 0 0 0 552 0 2154 0 0 1824 0 0 500 

Разом по університету 2216672 1038569 277674 183630 366057 114908 19872 76453 33853 123225 240009 118329 170021 94718 98178 88674 211096 
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Таблиця 1.22 
Динаміка зростання (зменшення) навантаження по структурних підрозділах 

у 2012/13 н.р. порівняно із 2011/12 н.р. (год.) 
у т. ч. – аудиторне  

Факультет/ 
Інститут 

Наван-
таження, 
всього всього у т.ч. 

лекції 

керівни-
цтво 

практи-
ками 

керівни-
цтво 

кваліфі-
каційни-
ми робо-
тами 

інші види 
навантаження 

Юридичний факультет 19283 11538 5259 906 3792 3047 
Інститут журналістики 15477 9214 442 1193 346 4724 
Географічний факультет 9773 -778 -46 914 578 9059 
Економічний факультет 8003 10595 1930 -1415 -809 -368 
Інститут міжнародних відносин 7377 5934 1728 -472 -1571 3486 
Факультет психології 5139 2818 1217 -342 1330 1333 
Радіофізичний факультет 3082 -1010 1131 138 126 3828 
Механіко-математичний ф-т 2989 587 258 165 78 2159 
Інститут високих технологій 2052 1076 370 -130 916 190 
Факультет соціології 1930 408 -161 565 -303 1260 
Філософський факультет 239 3433 -415 47 1324 -4565 
Історичний факультет 118 135 1169 -1546 -1188 2717 
Факультет кібернетики -454 -518 152 237 -388 215 
Фізичний факультет -893 -1213 -799 120 -861 1061 
Кафедра фізвиховання та спорту -1592 -1982  688  -298 
ННЦ "Інститут біології" -2651 -2802 -945 251 231 -331 
Геологічний факультет -4380 -4446 -643 308 10 -252 
Хімічний факультет -5554 -2362 204 -2073 81 -1200 
Інститут філології -16121 -31987 -1183 -4941 1733 19074 
Разом 43817 -1360 9664 -5387 5425 45139 
 

Таблиця 1.23 
Середнє навантаження НПП у 2012/13 н.р. (план) 

Середнє навантаження на 1 
штатну одиницю НПП 

Середнє навантаження на 1 
штатного НПП (100ставки) Факультет 

/ 
Інститут всього годин аудиторне 

навантаження всього годин 
аудиторне 

навантаження 
Радіофізичний факультет 899 482 882 468 
Інститут міжнародних відносин 989 471 996 464 
ННЦ "Інститут біології" 1015 453 913 379 
Філософський факультет 1090 448 1085 433 
Географічний факультет 1023 437 1031 417 
Інститут філології 819 432 815 424 
Фізичний факультет 793 418 747 376 
Хімічний факультет 779 398 760 382 
Геологічний факультет 881 397 843 351 
Факультет кібернетики 819 386 800 362 
Механіко-математичний факультет 862 385 852 368 
Економічний факультет 901 384 895 374 
Інститут журналістики 842 382 832 375 
Інститут високих технологій 732 380 656 332 
Факультет психології 888 377 889 359 
Юридичний факультет 955 367 944 361 
Факультет соціології 916 361 904 350 
Історичний факультет 959 344 956 340 
Разом 892 419 881 403 
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На жаль, диспропорції при плануванні навантаження зберігаються і між кафед-

рами всередині факультетів/інститутів; спостерігається, через нераціональний роз-

поділ штатних одиниць, перевантаження одних і недовантаження інших кафедр: 
 

Кафедри з мінімальним 
навантаженням 

Кафедри з максимальним 
навантаженням 

Назва факультету / 
інституту 

Назва кафедри 

Се
ре
дн
є 
ау
д.

 н
ав
ан

-
та
ж
ен
ня

 1
 ш
та
тн
ог
о 

ви
кл
ад
ач
а 

(1
00

 с
та

-
вк
и)

 

Назва кафедри 

Се
ре
дн
є 
ау
д.

 н
ав
ан

-
та
ж
ен
ня

 1
 ш
та
тн
ог
о 

ви
кл
ад
ач
а 

(1
00

 с
та

-
вк
и)

 

Філософський ф-т Релігієзнавства 327 Філософії гуманітарних 
наук 545 

Фізичний ф-т Квантової теорії поля 300 Ядерної фізики 486 

Радіофізичний ф-т Математики та теорети-
чної радіофізики 387 Радіотехніки та радіоеле-

ктронних систем 561 

Ін-т філології Російської мови 321 Англійської філології 478 

Юридичний ф-т Господарського права; 
Конституційного права 303 Теорії права та держави 451 

Ін-т журналістики 

Електронних видань та 
медіадизайну; Історії 
журналістики; Телеба-
чення і радіомовлення 

302-305 Періодичної преси 450 

ННЦ "Ін-т біології" Ботаніки 304 Екології та охорони на-
вколишнього середовища 424 

Ін-т високих техно-
логій 

Молекулярної біології, 
біотехнології та біофізики 265 Нанофізики конденсова-

них середовищ 384 

Економічний ф-т Статистики та демографії 290 Економічної кібернетики 400 

Ф-т кібернетики Моделювання складних 
систем 293 Інформаційних систем; 

Теоретичної кібернетики 397 

Ін-т міжнародних 
відносин 

Міжнародного приват-
ного права 319 Міжнародних організацій і 

дипломатичної служби 422 

Мех.-математичний 
факультет Геометрії 313 Математичного аналізу 411 

Географічний ф-т Землезнавства та гео-
морфології 383 Геодезії та картографії 478 

Ф-т соціології Соціальних структур та 
соціальних відносин 307 Теорії та історії соціології 397 

Геологічний ф-т Геології нафти і газу 294 Мінералогії, геохімії та 
петрографії 379 

Історичний ф-т Української історії та 
етнополітики 301 Новітньої історії України 371 

 

Однак абсолютно незрозумілою і безвідповідальною  є кадрова політика тих стру-

ктурних підрозділів, які (часто при перевищенні лімітів штатного розпису): 

 в кабінеті одного проректора, мотивуючи зверненнями студентів або необхідні-

стю збереження кадрового складу кафедр, випрошують дозвіл на формування мало-
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чисельних груп, а в кабінеті іншого проректора, мотивуючи зростанням навантажен-

ня, просять виділити додаткові ставки; 
 подають клопотання щодо надання дозволу на меншу, ніж передбачено на-

казом ректора, кількість годин аудиторних занять для викладачів однієї кафедри 
(кількість ставок на якій давно вже перевищує ту, яка б їй належала відповідно до її 

ролі в начальному процесі) і, водночас, показуючи реально катастрофічно-високе на-

вантаження іншої кафедри, просять виділити додаткові ставки;    

 подають клопотання щодо надання дозволу на меншу, ніж передбачено наказом 

ректора, кількість годин лекційних занять для одних викладачів і, одночасно, щодо на-

дання дозволу на читання лекцій особам без ступеня;  
 намагаються зарахувати на посади професорів (доцентів) осіб, яким лекцій-

не навантаження не планується взагалі, а аудиторне навантаження формується з 

практичних/лабораторних занять (неспеціальні дисципліни на 1 курсі), з якими легко б 

впорався асистент, або й аспірант на педагогічній практиці. 

Кількісний та якісний склад науково-педагогічних працівників є однією з клю-

чових позицій більшості рейтингів ВНЗ. Вимоги до фахового рівня професорсько-

викладацького складу та їх наукових досягнень значною мірою визначають можливості 

отримання ліцензії для надання освітніх послуг. 

Для забезпечення навчального процесу у 2012/13 н.р. кафедрами університету 

(без Військового інституту, інститутів післядипломної освіти та управління державної 

охорони, підготовчого факультету і підготовчого відділення) було заплановане залу-

чення 3071 особи, для оплати яких передбачалося використання 2481 ставки. Збіль-

шення порівняно з 2011/12 н.р. (на 66 осіб і на 103 ставки) переважно зумовлене 

включенням до штатного розпису університету факультету військової підготовки, 

який забезпечує підготовку офіцерів запасу. Крім того, до навчального процесу перед-

бачено залучення, в межах педагогічної практики, 185 аспірантів. 

Із загального числа викладачів, яким було затверджене навантаження на 2012/13 

навчальний рік, 2464 є штатними (2269 – на повну і 195 – на неповну ставку), 66 – на 

умовах внутрішнього і зовнішнього сумісництва, 465 – на умовах погодинної оплати, 

187 – за кошти ВЦП НАНУ. Основними категоріями науково-педагогічних працівників в 

університеті є:  

 доценти – 1306 осіб, або 42 від загальної чисельності (серед штатних працівни-

ків відповідно – 1060 осіб, або 43); 

 асистенти – 849 осіб, або 27 від загальної чисельності (серед штатних праців-

ників відповідно – 718 осіб, або 29);  
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 професори – 582 особи, або 18 від загальної чисельності (серед штатних пра-

цівників відповідно – 313 осіб, або 13); 

–завідувачі кафедр (відділень, ПМК) – 192 особи, або 6 від загальної чисельнос-

ті (серед штатних працівників відповідно – 169 осіб, або 7). 22 особи із числа завідува-

чів кафедр працюють на умовах сумісництва, з них 4 – на юридичному факультеті 

(адміністративного права, конституційного права, історії права та держави, теорії права 

та держави), по 2 – на геологічному (геоінформатики, геофізики), економічному 

(економічної теорії, фінансів), історичному (давньої та нової історії України, новітньої 

історії України) факультетах, факультеті кібернетики (дослідження операцій, матема-

тичної інформатики), та в інституті філології (методики навчання іноземних мов і при-

кладної лінгвістики, новітньої української літератури); частка інших категорій виклада-

чів є порівняно незначною. 

Знайшли відображення в структурі викладацького складу і визначені університе-

том пріоритети щодо залучення на умовах сумісництва і погодинної оплати переважно 

визнаних вчених і науковців – серед цієї категорії частка професорів становить 39, до-

центів – 36.  

 
Кадрове забезпечення навчального процесу у 2012/13 н.р. 
(без підготовчого відділення). Усі викладачі – за посадами 
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Кадрове забезпечення навчального процесу у 2012/13 н.р. 
(без підготовчого відділення). Сумісники та погодинники – за посадами 

 

 
 

Кадрове забезпечення навчального процесу у 2012/13 н.р. 
(без підготовчого відділення). Штатні викладачі – за посадами 

 
 

До навчальної роботи в Університеті залучено 106 академіків і член-кореспон-

дентів НАНУ та галузевих академій, у тому числі 20 академіків та 42 член-корес-

понденти НАНУ.  
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Залучення до навчального процесу академіків та член-кореспондентів НАНУ 
та галузевих академій (осіб) у 2012/13 н.р. 

 
 

Таблиця 1.24 
Порівняння участі у навчальному процесі академіків, член-кореспондентів 

НАН України та галузевих АН України у 2011/12 та 2012/13 н.р  
(за даними факультетів). 

Академік / 
член-

кореспондент 

 Штатні на 
повну 
ставку 

 Штатні на 
неповну 
ставку 

Сумісники 
Погодинники 
за кошти 
КНУ 

Погодинники 
за кошти 
ВЦП НАНУ 

Всього 

Навчальний 
рік 

2011/ 
12 

2012/ 
13 

2011/ 
12 

2012/ 
13 

2011/ 
12 

2012/ 
13 

2011/ 
12 

2012/ 
13 

2011/ 
12 

2012/ 
13 

2011/ 
12 

2012/ 
13 

Академіки 
НАНУ 3 4 2 3 4 3 5 6 9 4 23 20 

Член-кор. НА-
НУ 10 8 3 3 3 5 10 11 15 15 41 42 

Академіки 
АПН 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 

Член-кор. 
АПН 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 5 5 

Академіки 
галузевих 
академій 

14 16 5 1 3 2 4 3 1 3 27 25 

Член-кор. 
галузевих 
академій 

7 8 1 0 0 1 1 2 0 0 9 11 

Всього 36 39 13 9 12 13 22 22 25 22 108 106 
 

Основним своїм партнером щодо підготовки фахівців університет вважає Націона-

льну академію наук. Це відображається і у кількості співробітників академії, зарахова-

них за різними формами оплати для забезпечення навчального процесу: 
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Кількість співробітників НАН України залуче-

них до навчального процесу Факультет / інститут 
за кошти ВЦП НАНУ за кошти університету 

ННЦ "Інститут біології" 75 1 
Фізичний факультет 44 12 
Радіофізичний факультет 12 5 
Геологічний факультет 12 4 
Факультет кібернетики 10 11 
Механіко-математичний факультет 6 18 
Хімічний факультет 6 0 
Географічний факультет 0 17 
Інститут філології 0 6 
Факультет соціології 0 5 
Інститут міжнародних відносин 0 3 
Юридичний факультет 0 3 
Інститут високих технологій 0 2 
Економічний факультет 0 2 
Історичний факультет 0 2 
Філософський факультет 0 2 
Факультет психології 0 1 
Інститут журналістики 0 0 
Разом 165 94 

 

Співробітники НАНУ переважно (180 із 259) беруть участь у підготовці фахівців у 

магістратурі, їх педагогічне навантаження при забезпеченні магістерських програм у 

2012/2013 н.р. складатиме понад 18,5 тисяч годин (у т. ч. 7,5 тисяч – лекційні заняття, 

4 тисячі годин – семінарські, практичні і лабораторні). Співпраця з інститутами НАН 

України при реалізації магістерських програм найбільш активно здійснюється в ННЦ 

"Інститут біології" (5,3 тисячі годин, у тому числі 1,3 тисячі годин лекцій), на фізич-

ному (4,6 тисячі годин, лекцій – 2,3 тисячі годин), на географічному (1,7 тисячі го-

дин) та механіко-математичному факультетах (1,6 тисячі годин).  
Водночас, слід вважати недостатнім рівень залучення фахівців НАНУ до керів-

ництва кваліфікаційним роботами – на цей рік їм надано керівництво усього лише 51 

кваліфікаційною роботою магістрів. 
Порівняно з 2011/12 н.р. у 2012/13 н.р. серед викладачів зросла кількість штат-

них докторів наук (на 19 осіб), проте зменшилась кількість докторів наук, які працю-

ють на умовах сумісництва та погодинної оплати (на 24 особи, переважно за рахунок 

скорочення фінансування по відділенню цільової підготовки НАНУ). З аналогічних при-
чин зменшилась кількість кандидатів наук, які працюють на умовах сумісництва і 

погодинної оплати (на 42 особи), натомість кількість штатних кандидатів наук зрос-

ла на 63 особи. 
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Слід зазначити, що розподіл штатних науково-педагогічних працівників за по-
садами, наявністю наукового ступеню і вченого звання в структурних підрозділах уні-
верситету досить нерівномірний. Так, частка науково-педагогічних працівників, які 

працюють на посаді професора, найбільша на хімічному факультеті (29), в інституті 

високих технологій (24), фізичному (23) і геологічному (22) факультетах, а най-

менша (7) – в інституті філології, в якому, як і в інституті журналістики, понад 40 
штатних викладачів працюють на посадах асистентів і викладачів.  

Найбільший відсоток докторів наук серед штатних викладачів – в інституті висо-

ких технологій (41) та на хімічному факультеті (34). На хімічному, історичному та 

філософському факультетах мінімальною (менш ніж 1) є частка викладачів, які не 

мають наукового ступеня. А понад 82 викладачів історичного факультету мають вче-
не звання доцента або професора. 

 

Кадровий склад на 2012/13 н.р. (план, без підготовчого відділення) 
Наявність наукового ступеня 

 
Кадровий склад на 2012/13 н.р. (план, без підготовчого відділення) 

Наявність вченого звання 
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Таблиця 1.25 
Якісний склад штатних (на повну і неповну ставку)  

науково-педагогічних працівників у 2012/2013 н.р. (план) 

За посадами Науковий ступінь Вчене звання 

Факультет / інститут 

Вс
ьо
го

 о
сі
б 

за
в.

 к
аф
ед
ра
м
и,

 
ві
дд
іл
ен
ня
м
и 

пр
оф
ес
ор
и 

до
це
нт
и 

ас
ис
те
нт
и 
і в
и-

кл
ад
ач
і 

до
кт
ор
и 
на
ук

 

ка
нд
ид
ат
и 
на
ук

 

б/
с 

пр
оф
ес
ор
и 

до
це
нт
и 

не
м
ає

 з
ва
нн
я 

Історичний ф-т 88 11 19 57 13 28 72 0 28 53 18 
Філософський ф-т 117 9 16 55 20 23 76 1 21 45 33 
Хімічний ф-т 70 6 29 47 19 34 64 1 33 43 24 
ННЦ "Ін-т біології" 100 11 12 60 17 25 73 2 21 47 32 
Ін-т високих технологій 17 18 24 35 24 41 53 6 41 24 35 
Геологічний ф-т 50 10 22 48 20 34 60 6 26 44 30 
Географічний ф-т 100 8 14 50 28 23 70 7 21 48 31 
Ф-т психології 80 8 9 46 38 15 78 8 11 44 45 
Фізичний ф-т 105 10 23 45 23 33 59 8 25 40 35 
Мех.-матем. ф-т 89 8 19 46 27 28 63 9 25 42 34 
Ф-т кібернетики 101 7 20 50 23 30 58 12 22 43 36 
Радіофізичний ф-т 90 8 17 46 30 23 64 12 20 41 39 
Ф-т соціології 36 11 11 44 33 25 58 17 22 33 44 
Юридичний ф-т 199 5 14 46 35 17 65 18 14 39 47 
Економічний ф-т 209 6 11 47 36 15 66 19 11 44 45 
Ін-т між нар. відносин 184 6 11 42 40 18 57 24 16 34 50 
Ін-т журналістики 126 6 10 42 41 11 61 28 11 33 56 
Ін-т філології 604 5 7 33 54 10 48 42 10 30 60 
Ф-т військової під-ки 61 13 0 26 61 0 34 66 0 25 75 
Кафедра фізвих.  38 3 0 0 97 0 0 100 3 0 97 
Разом 2464 7 13 43 37 18 59 22 16 38 46 

 

За загалом прийнятної загальної картини по університету, наявні певні недоліки 

в кадровому забезпеченні кафедр. Зокрема (за затвердженим навантаженням) у 

2012/13 н.р.: 

 немає жодного професора (за посадою) на 30 кафедрах: на 10 кафедрах ін-

ституту філології (англійської мови гуманітарних факультетів, англійської мови приро-

дничих факультетів, англійської мови фізико-математичних факультетів, історії та сти-

лістики української мови, китайської, корейської та японської філології, методики на-

вчання іноземних мов та прикладної лінгвістики, німецької мови, сучасної української 

мови, тюркології, української та російської мов як іноземних); на 3 кафедрах економіч-

ного факультету (підприємництва, страхування та ризик-менеджменту, іноземних мов); 

на 2 кафедрах ННЦ "Інститут біології" (мікробіології та загальної імунології, фізіології 
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людини і тварин), факультету кібернетики (прикладної статистики, теоретичної кібер-

нетики), інституту журналістики (телебачення і радіомовлення, іноземних мов), факу-

льтету психології (психодіагностики та клінічної психології, психології розвитку), юри-

дичного факультету (нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, іноземних 

мов), філософського факультету (філософії, філософії гуманітарних наук); на 1 кафе-

дрі фізичного факультету (астрономії та фізики космосу), інституту міжнародних від-

носин (міжнародної інформації), факультету соціології (методології та методів соціоло-

гічних досліджень), історичного факультету (історії слов’ян), інституту високих техно-

логій (нанофізики та конденсованих середовищ); 

 немає жодного доктора наук на 12 кафедрах: на 7 кафедрах інституту філоло-

гії (англійської мови гуманітарних факультетів, англійської мови природничих факульте-

тів, комунікації та лінгвокраїнознавства, методики навчання іноземних мов та прикладної 

лінгвістики, німецької мови, теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зе-

рова, української та російської мов як іноземних); на 2 кафедрах економічного факуль-

тету (страхування та ризик-менеджменту, іноземних мов); на 1 кафедрі юридичного 

(іноземних мов) та філософського (філософії гуманітарних наук) факультетів; 

 немає жодного доцента (за посадою) на 3 кафедрах: електронних видань і медіа-

дизайну, Близького Сходу, математики, теоретичної фізики та комп’ютерних технологій; 

 немає жодного асистента на 15 кафедрах: на 6 кафедрах історичного факуль-

тету (архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, давньої та нової історії 

України, історії для гуманітарних факультетів, історії слов’ян, новітньої історії України, 

української історії та етнополітики); на 2 кафедрах геологічного факультету (геології 

корисних копалин, геології нафти і газу), факультету кібернетики (дослідження опера-

цій, моделювання складних систем); на 1 кафедрі радіофізичного факультету (фізич-

ної електроніки), філософського (української філософії та культури), хімічного (хімії 

високомолекулярних сполук) факультетів, інститутів філології (теорії літератури, ком-

паративістики і літературної творчості), високих технологій (молекулярної біології, біо-

технології та біофізики). 
Наголошуємо, що будь-яке надмірне викривлення якісної структури кафедри 

створює проблеми при реалізацією кафедрою свого основного завдання – підготов-

ки фахівців. Кадрова політика має бути продуманою, її метою в жодному разі не має 

бути досягнення 100 результату по будь-якому з показників.  
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Таблиця 1.26 
Структура запланованого кафедрами використання штатних ресурсів  

(у 2012/2013 н.р. ) 
Використано для зарахування Дефіцит ставок 

перекритий 

Факультет /  
Інститут 

Всього 
заплано-
вано 

штатних 
одиниць 
до вико-
ристання 

штатні 
виклада-
чів на 
повну 
ставку 

штатні 
викла-
дачів на 
неповну 
ставку 

сумісни-
ків 

пого-
дин-
ників 

погодин-
никами 
ВЦП  
НАНУ 

педпрак-
тикою 

аспірантів 

ННЦ "Інститут біології" 104,7 93 1 3 3 12,6 1,6 
Ін-т високих технологій 22,0 77 0 11 11 0,0 0,3 
Географічний ф-т 111,4 90 0 1 9 0,0 2,2 
Геологічний ф-т 53,2 86 4 2 8 2,0 0,9 
Економічний ф-т 212,8 90 3 2 6 0,0 3,4 
Ін-т журналістики 120,7 92 6 0 1 0,0 0,2 
Історичний ф-т 89,0 96 1 1 2 0,0 0,0 
Ф-т кібернетики 107,6 91 0 2 6 1,6 0,7 
Мех.-матем. ф-т 91,4 93 2 1 5 1,4 0,6 
Ін-т між нар. відносин 190,2 94 1 0 5 0,0 0,5 
Факультет психології 85,9 93 0 0 7 0,0 1,0 
Радіофізичний ф-т 89,8 94 3 1 3 1,3 1,1 
Ф-т соціології 37,3 94 1 1 3 0,0 0,1 
Фізичний ф-т 103,1 87 7 0 5 6,4 0,1 
Ін-т філології 563,2 91 7 0 1 0,0 0,4 
Філософський ф-т 123,2 92 2 2 5 0,0 2,3 
Хімічний ф-т 70,8 92 4 1 4 0,5 0,9 
Юридичний ф-т 210,8 91 1 2 6 0,0 0,9 
Ф-т військової підготовки 55,8 84 12 4 0 0,0 0,0 
Кафедра фіз. виховання 
та спорту 38,0 100 0 0 0 0,0 0,0 

Разом 2481 91 4 1 4 25,9 17,2 
 

Ректорат свідомо йде назустріч кафедрам у питаннях залучення до викладання 

фахівців з великим досвідом роботи, видатних науковців тощо, у тому числі (і голо-

вним чином) на умовах погодинної оплати. Режим максимального сприяння відкритий 

також щодо зарахування викладачів (у тому числі штатних науково-педагогічних пра-

цівників) для забезпечення навчального процесу в англомовних та російськомовних 

потоках (підготовка іноземних громадян). У таких випадках подання кафедр часто під-

тримуються навіть тоді, коли відповідним факультетом/інститутом вже вичерпаний 

встановлений для нього ліміт штатного розпису – зокрема, за мотивованими поданнями 

кафедр здійснено зарахування на умовах погодинної оплати 89 штатних викладачів і 

96 співробітників НДЧ та інших підрозділів університету.   

Аналіз планування навантаження на 2012/13 н.р. показує, що частка лекцій, які 

читають науково-педагогічні працівники без наукового ступеня, знизилась до (мабуть) 

об’єктивно обґрунтованого  рівня і становвить 2,1 від загальної кількості лекцій.   
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Таблиця 1.27 

Читання лекцій науково-педагогічними працівниками без наукового ступеня 
Всього осіб 

Назва факультету/інституту штатні сумісники і 
погодинники 

Частка лекцій, які 
читають НПП без 
наукового ступеню 

ННЦ "Інститут біології" 0 0 0,0 
Інститут високих технологій 1 0 1,4 
Географічний факультет 1 0 0,2 
Геологічний факультет 0 0 0,0 
Економічний факультет 4 2 1,6 
Інститут журналістики 4 1 4,9 
Історичний факультет 0 0 0,0 
Факультет кібернетики 1 1 0,3 
Механіко-математичний факультет 0 0 0,0 
Інститут міжнародних відносин 8 1 3,2 
Факультет психології 1 0 1,2 
Радіофізичний факультет 7 0 6,6 
Факультет соціології 0 0 0,0 
Фізичний факультет 0 0 0,0 
Інститут філології 34 6 8,3 
Філософський факультет 1 0 0,1 
Хімічний факультет 0 0 0,0 
Юридичний факультет 5 1 1,4 
Разом по університету 67 12 2,1 

 

З метою набуття аспірантами досвіду проведення семінарських, практичних і ла-
бораторних занять у 2012/13 навчальному році в рамках педагогічної практики до на-

вчального процесу залучено 185 аспірантів другого і третього років навчання з від-
ривом від виробництва (на 24 особи менше, ніж у попередньому навчальному році). 

 

Залучення аспірантів до навчального процесу 
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На жаль, укотре необхідно констатувати, що кафедрами використовуються да-
леко не всі можливості для зменшення аудиторного навантаження штатних викла-
дачів: не всі факультети задіюють можливості погодинної оплати через ВЦП НАН Укра-
їни, не повною мірою використовуються можливості виконання частини навантаження 
аспірантами під час педагогічної практики. Зокрема, економічний факультет передає 

аспірантам 2104 години аудиторного навантаження, філософський – 1736 год., гео-

графічний – 1606 год., а факультет соціології, фізичний факультет та інститут жу-

рналістики цю можливість майже не використовують. 
Особливо дивує повна відсутність аспірантів, яким виділене навантаження, на 

історичному факультеті – багаторічному лідеру за кількістю дипломів з відзнакою, які 

видаються випускникам: невже за такої якості підготовки студентів аспіранти історич-

ного факультету не здатні до самостійного проведення занять? 
Таблиця 1.28 

Планування педагогічного навантаження аспірантам 
2011/ 12 н.р. 2012/ 13 н.р. 

Факультет/ інститут 
Кількість осіб 

середнє ауд. 
навантажен-
ня 1 аспіран-
та, год. 

Кількість 
осіб 

середнє ауд. 
навантажен-
ня 1 аспіран-
та, год. 

ННЦ "Інститут біології" 17 75 20 63 
Інститут високих технологій 5 67 4 54 
Географічний факультет 21 116 15 107 
Геологічний факультет 9 61 12 59 
Економічний факультет 23 80 35 58 
Інститут журналістики 10 48 4 29 
Історичний факультет  0 0 0 0 
Факультет кібернетики 10 44 12 48 
Механіко-математичний факультет 10 35 10 57 
Інститут міжнародних відносин 6 118 7 66 
Факультет психології 15 67 9 85 
Радіофізичний факультет 16 72 12 71 
Факультет соціології  4 46 1 52 
Фізичний факультет 5 54 2 60 
Інститут філології 13 54 7 50 
Філософський факультет 24 72 18 96 
Хімічний факультет 18 71 11 64 
Юридичний факультет 1 82 6 136 
Разом по університету 207 71 185 71 

 

У 2011/12 н.р. 222 штатних науково-педагогічних працівника підвищили квалі-

фікацію шляхом захисту дисертацій та отримання вчених звань, з них 45 з інституту 

філології та 31 з економічного факультету. Якщо врахувати загальну чисельність нау-
ково-педагогічних працівників, найбільш ефективними ці види підвищення кваліфікації 

були в інституті високих технологій (23 від загальної кількості штатних науково-

педагогічних працівників), на фізичному (20) та економічному (17) факультетах.  
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У 2011/2012 н.р. 252 штатних науково-педагогічних працівники пройшли стажу-

вання (у тому числі 99 осіб з відривом від навчального процесу та 153 – без відриву від 

навчального процесу). Найбільша частка викладачів пройшли стажування: з фізичного 

факультеті (28), факультету психології (27) та економічного факультету (24); най-

менше – з юридичного (1,4) і хімічного (2,8) факультетів.  
Таблиця 1.29 

Ефективність програм з підвищення кваліфікації у 2011/12 н.р. 
(захист дисертацій та отримання вчених звань) 

Штатні науково-педагогічні працівники 
Захистили дисертацій 

(осіб) 
Отримали вчені 
звання (осіб) Факультет / інститут 

доктора 
наук 

кандидата 
наук 

професо-
ра 

доцента 

ННЦ "Інститут біології" 0 0 0 0 
Військовий інститут 0 4 0 0 
Інститут високих технологій 1 2 0 0 
Географічний факультет 1 7 1 4 
Геологічний факультет 1 0 1 1 
Економічний факультет 0 22 3 6 
Інститут журналістики 4 5 1 1 
Історичний факультет 3 0 3 2 
Факультет кібернетики 2 6 1 3 
Механіко-математичний факультет 1 7 0 1 
Інститут міжнародних відносин 1 4 2 4 
Підготовчий факультет 0 0 0 0 
Інститут післядипломної освіти 0 0 0 0 
Факультет психології 0 6 0 0 
Радіофізичний факультет 0 10 0 2 
Факультет соціології 2 1 0 0 
Фізичний факультет 2 9 2 5 
Інститут філології 2 19 3 21 
Філософський факультет 3 2 1 8 
Хімічний факультет 2 2 0 1 
Юридичний факультет 1 8 1 4 
Разом 26 114 19 63 
 

На жаль, факультети часто використовують стажування для маскування недо-
статньої завантаженості кафедр, намагаючись зберегти ту кількість ставок, яка істо-
рично склалася на кафедрі, і незважаючи на зменшення її внеску у підготовку фахівців. 
Середнє аудиторне навантаження науково-педагогічних працівників, які направляються 
на стажування з таких кафедр, зазвичай заледве перевищує половину мінімального 
річного навантаження (а то й не дотягує до нього). Так, на кафедрі нотаріального та 

виконавчого процесу і адвокатури – 144 год. для професора і доцента, статистики та 

демографії – 197 год. для асистента, телебачення та радіомовлення – 176 год. для до-

цента, історії журналістики – 181 год. для професора і доцента, електронних видань та 

медіадизайну – 219 год. для асистента, видавничої справи та редагування – 234 год. 
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для асистента, правосуддя – 126 год. для професора, української історії та етнополіти-

ки – 152 год. для доцента, геометрії – 133 год. для професора. 
На інших кафедрах, де стажування науково-педагогічних працівників є  плановим, 

середнє аудиторне навантаження близьке до річного мінімуму, а то й значно його пе-

ревищує. Наприклад, на кафедрі англійської мови для гуманітарних факультетів – 330 

год. для асистента, англійської філології – 307 год. для асистента,  фізичної хімії – 389 

год. для доцента, цивільного права – 245 год. для професора, зарубіжної літератури – 

318 год. для доцента. 

У звітному році в нашому університеті підвищувало кваліфікацію 60 працівни-

ків інших вищих навчальних закладів (у тому числі 30 осіб з відривом від навчально-

го процесу та 30 – без відриву), з яких 11 осіб проходили стажування на факультеті 

психології та 8 на географічному факультеті. Ці показники не можна вважати при-
йнятними, університет має стати центром підвищення кваліфікації за всіма галузями 
знань, які в ньому розвиваються,  однак без активних дій факультетів, інститутів та ка-
федр рішучих змін досягти не вдасться, які б зусилля не докладав інститут післядипло-
мної освіти.  

Таблиця 1.30 

Ефективність програм з підвищення кваліфікації у 2011/12 н.р. (стажування) 
Кількість штатних науково-
педагогічних працівників, 
які пройшли стажування 

(осіб) 

Кількість працівників ін-
ших ВНЗ, які проходили 
стажування в університеті 

(осіб) Факультет / інститут 
з відривом від 
навчального 
процесу 

без відриву 
від навчаль-
ного процесу

Штатні 
НПП, які 
пройшли 
стажу-
вання 

з відривом 
від навчаль-
ного процесу 

без відриву 
від навчаль-
ного процесу

ННЦ "Ін-т біології" 8 0 7,7 0 0 
Військовий ін.-т 9 0 12,9 0 0 
Ін-т високих технологій 0 2 15,4 0 0 
Географічний ф-т 2 11 13,8 0 8 
Геологічний ф-т 0 7 13,7 0 0 
Економічний ф-т 9 36 24,2 0 4 
Ін-т журналістики 10 0 9,5 1 0 
Історичний ф-т 5 1 6,7 1 1 
Ф-т кібернетики 2 3 4,9 7 0 
Мех.-матем. ф-т 3 3 6,7 3 0 
ІМВ 9 1 5,6 4 1 
Підготовчий ф-т 0 4 16,7 0 0 
Ін-т післядипл. освіти  7  8 0 
Ф-т психології 0 19 27,1 1 11 
Радіофізичний ф-т 0 18 19,8 0 0 
Ф-т соціології 4 0 12,1 1 1 
Фізичний ф-т 3 22 28,1 0 0 
Ін-т філології 31 15 7,1 0 0 
Філософський ф-т 2 4 5,0 4 0 
Хімічний ф-т 2 0 2,8 0 2 
Юридичний ф-т 2 0 1,4 0 2 
Разом 99 153 15,8 30 30 
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Завдання на 2013 рік 
Завершення формування цілісної системи моніторингу і забезпечення якості освіти 

на основі "Програми заходів із забезпечення якості освіти у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка". Забезпечення повноцінної діяльності новостворе-

ного Відділу моніторингу якості освіти. 

Розгортання інтернаціоналізації навчання через продовження створення англомо-

вних магістерських програм, через розширення програм подвійного дипломування. 

Підведення підсумків першого етапу (4 роки) реалізації Концепції вивчення інозе-

мних мов студентами не-мовних спеціальностей, формування та здійснення другого 

етапу заходів цієї Концепції. 

Завершення акредитації університету загалом, напрямів і спеціальностей, термін 

акредитації яких закінчується в 2013 році. 

Відкриття та ліцензування нових напрямів підготовки і спеціальностей відповідно 

до потенційних можливостей університету та суспільного і корпоративного запиту на 

підготовку фахівців. 

Повноцінна інтеграція Українського фізико-математичного ліцею, Оптико-

механічного коледжу та Коледжу геологорозвідувальних технологій до структури уні-

верситету. 

Створення Навчально-наукового центру "Літературний інститут". 

Розгортання широкомасштабної інформаційно-іміджевої та професійно-

орієнтаційної діяльності з метою залучення до навчання в університеті абітурієнтів з 

найбільш обдарованої шкільної молоді, здатної опановувати університетські програми. 

Перегляд та удосконалення нормативів педагогічного навантаження з метою виві-

льнення часу для самостійної роботи студентів та розвитку професійних та особистіс-

них якостей науково-педагогічних працівників. 

Посилення практичної підготовки студентів через налагодження тісніших зв’язків з 

роботодавцями та їх об’єднаннями, через залучення роботодавців до формування на-

вчальних планів і програм. 

Участь університету у міжнародно визнаних рейтингах вищих навчальних закла-

дів, забезпечення високих показників відповідно до їх критеріїв оцінювання. 
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2. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА 
 

2.1. Кадри, наукова тематика і фінансування у 2012 році 
 

Науково-дослідна частина функціонує як наукова установа, яка у 2004 році впер-

ше внесена до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка дер-

жави. 16.06.2012 року вона атестована як наукова установа та внесена до Державного 

реєстру наукових установ терміном на 4 роки. 

У науково-дослідній частині університету як штатні співробітники сьогодні працю-

ють 59 докторів, 468 кандидатів наук, 472 інженери (техніки), лаборанти – усього 

999 осіб. У цьому році до штату НДЧ зараховано 21 випускни університету, 2 випускни-

ки докторантури. За результатами конкурсу на заміщення посад наукових співробітни-

ків, проведеного у 2012 році, обрано 57 осіб. 

На наукову діяльність у 2012 році університет отри мав від держави 68 млн. 
257,1 тис. грн., у тому числі на виконання 

 фундаментальних досліджень 61 млн. 371,7 тис. грн.,  
 прикладних – 6 млн. 782,7 тис. грн.,  
 на організацію і проведення наукових конференцій – 102,7 тис. грн. 
До тематичного плану наукових досліджень Київського національного університе-

ту станом на 15 листопада 2012 року включено 123 науково-дослідні роботи, з яких 56 

тем виконуються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету на зага-

льну суму 68 млн. 154,4 тис. грн., 67 тем за договорами із замовниками виконуються за 

рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету на загальну суму 16 млн. 
393,67 тис. грн.  

Середній обсяг фінансування однієї бюджетної теми становить у 2012 році, 

1 млн. 199 тис. грн., договірної – 244,7 тис. грн. 

За виконані науковцями університету роботи щодо надання наукової експертизи 

52 підприємствам і організаціям отримано 1 млн. 788,48 тис. грн. 

Усі 56 тем, що фінансуються державою за рахунок коштів загального фонду дер-

жавного бюджету, відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки на 

період до 2020 р. (Закон України № 2519-VI від 9 вересня 2010 року): 

1. фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розви-
тку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського по-
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тенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку 
суспільства і держави; 

2. інформаційні та комунікаційні технології; 
3. енергетика та енергоефективність; 
4. раціональне природокористування; 
5. науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших 

захворювань; 
6. нові речовини і матеріали, 

та переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-
технічних розробок на період до 2015 р. 

56 бюджетних і 67 госпдоговірних тем, що фінансуються з інших джерел (поза-

бюджетні кошти), об’єднуються в 11 Комплексних наукових програм Університету 
(КНП). До складу Координаційних рад, які опікуються проведенням наукових дослі-
джень в університеті, входять провідні вчені університету, інститутів НАН України та 
НААН України. Координаційні ради приймають результати науково-дослідних робіт і 
готують пропозиції щодо відкриття нових тем та їх фінансування.  

Аналіз даних рейтингового оцінювання виконання держбюджетних тем за 2011 
рік, кадрового забезпечення тем, технічних завдань тем на наступні роки, поточних 
результатів виконання, які щоквартально подавалися у 2011-2012 рр. до Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, показав: 

 низка тем, зареєстрованих як фундаментальні, мають суттєвий прикладний до-
робок, а тому можуть кваліфікуватися як фактично спрямовані на прикладні задачі; 

 однак серед таких тем тільки 11 можуть бути віднесені до існуючих, законодав-

чо затверджених, напрямів прикладного спрямування науки і техніки до 2020 року (За-
кон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"), а саме: 

напрям 4 – раціональне природокористування: 
 тема № 11БФ050-01 "Комплексний географічний аналіз великого міста" – науко-

вий керівник Бортник С.Ю.; 
 тема №11БФ050-02 "Суспільно-географічні основи дослідження трансформації 

системи природокористування в Україні" – науковий керівник Олійник Я.Б.; 
 тема № 11БФ050-03 "Аналіз динаміки стоку наносів, трансформації хімічного 

складу води річок та синоптично-циркуляційних умов формування катастрофічних па-
водків" – науковий керівник Хільчевський В.К.; 

 тема № 11БФ050-04 "Теоретичні і прикладні картосеміотичні основи моделю-
вання стану навколишнього середовища" – науковий керівник Молочко А.М.; 

 тема № 11БФ049-01 "Створення прототипу геологічного депозитарію території 
України та принципових засад його ефективного використання в якості державного 
надбання" – науковий керівник Шнюков С.Є.; 
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Таблиця 2.1 

Назва програми Керівник програми Керівник теми Базовий підрозділ 

КНП "Астрономія та фізика космосу" Івченко В.М. Івченко В.М.      Жданов В.І. 
Лозицький В.Г.    Чурюмов К.І. 

Фізичний ф-т 
Астрономічна обсер-

ваторія 

Виконуються 4 фундаментальні теми 

КНП "Біологічні, біомедичні та біо-
екологічні проблеми життєдіяльнос-
ті людини" 

Остапченко Л.І. Остапченко Л.І.   Поліщук В.П. 
Капустян В.В.    Шевчик В.Л. 

ННЦ 
"Інститут біології” 

Виконуються 2 фундаментальні та 2 прикладні теми 

КНП "Інформатизація суспільства" Закусило О.К. 

Закусило О.К.   Гаращенко Ф.Г. 
Нікітченко М.С.   Ляшко С І. 
Провотар О.І.   Анісімов А.В. 
Наконечний О.Г.   Неділько С.Г. 
Заславський В.А. 

Ф-т кібернетики 
Служби НДЧ 

Виконуються  6 фундаментальних та 3 прикладні теми 

КНП "Конденсований стан – фізичні 
основи новітніх технологій" Булавін Л.А. Зеленський С.Е. Фізичний ф-т 

Виконується 1 фундаментальна тема з 6 підрозділами 

КНП "Міждисциплінарні високотех-
нологічні дослідження об’єктів при-
родного та штучного походження" 

Третяк О.В. Скришевський В.А.  Лозовський В.З. 
Говорун Д.М.      Комаров І.В. 

Інститут високих 
технологій 

Виконуються 4 фундаментальні теми 

Базилевич В.Д. Економічний ф-т 
Колесник В.Ф. Історичний ф-т 
Горбачик А.П. Ф-т соціології 
Конверський А.Є. 
Обушний М.І. 

Філософський  
ф-т 

Балюк Г.І. Юридичний ф-т 

КНП "Модернізація суспільного роз-
витку України в умовах світових 
процесів глобалізації" 

Базилевич В.Д. 

Лєнков С.В. 
Замаруєва І.В. Військовий інститут 
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Назва програми Керівник програми Керівник теми Базовий підрозділ 

Різун В.В. Ін-т журналістики 
Копійка В.В. Ін-т МВ 
Семенюк Г.Ф. Ін-т філології 
Бурлачук Л.Ф. Ф-т психології 

Виконуються 10 фундаментальних та 2 прикладні теми 

КНП ”Надра” Вижва С.А. Вижва С.А.      Шнюков С.Є. 
Михайлов В.А. Геологічний ф-т 

Виконуються 2 фундаментальні та 1 прикладна тема 

КНП "Нові речовини і матеріли". з 
підпрограмою ”Матеріалознавство та 
технології неоднорідних та наносис-
тем” 

Воловенко Ю.М. 
Воловенко Ю.М.    Слободяник М.С. 
Фрицький І.О.   Запорожець О.А. 
Колендо О.Ю.   Макара В.А. 

 
Хімічний ф-т 
Фізичний ф-т 

Виконуються 6 фундаментальних тем 

КНП ”Новітні та ресурсозберігаючі 
технології”.  Находкін М.Г. 

Находкін М.Г.     Анісімов І.О. 
Висоцький В.І.   Григорук В.І. 
Гайдай Ю.О.      Коваль І.П. 

Радіофізичний ф-т 

Виконуються 4 фундаментальні та 2 прикладні теми 

КНП ”Регіональні проблеми раціона-
льного природокористування” Олійник Я.Б. Олійник Я.Б.       Бортник С.Ю. 

Хільчевський В.К.    Молочко А.М. Географічний ф-т 

Виконуються 4 фундаментальні теми 

КНП "Сучасні математичні проблеми 
природознавства, економіки та фі-
нансів" 

Перестюк М.О. 
Перестюк М.О.      Мішура Ю.С. 
Кириченко В.В.     Лимарченко О.С. 
Маципура В.Т. 

Механіко-
математичний ф-т 

Виконується 5 фундаментальних тем 
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напрям 6 – нові речовини і матеріали: 

 тема № 11БФ07-02 "Оптичні, електронні та атомарні явища в низько вимірних 

матеріалах і структурах" – науковий керівник Лозовський В.З.; 

 тема № 11БФ07-04 "Пептиди і білки як мішені лікарських засобів, синтез само-

рганізованих молекулярних капсул – дослідження та розробка новітніх технологій" – 

науковий керівник Комаров І.В.; 

 тема № 11БФ038-04 "Варіаційні та асимптотичні методи в задачах механіки су-

цільних середовищ" – науковий керівник Лимарченко О.С.; 

 тема № 11БФ038-05 "Крайові задачі динаміки пружних тіл зі спряженими польо-

вими фізико-механічними властивостями та їх застосування в неруйнівному контролі, 

сенсорних мікроелектромеханічних системах та хвильових гіроскопах" – науковий кері-

вник Маципура В.Т.; 

 тема № 11БФ037-04 "Органомінеральні наноматеріали та супрамолекулярні сис-

теми для вилучення, концентрування та визначення аналітів різної природи" – науко-

вий керівник Запорожець О.А.; 

 тема 11БФ037-05 "Наноструктурні високомолекулярні сполуки, композити, їх 

компоненти та комплекси для застосування в інформаційних і біотехнологіях та соняч-

ній енергетиці" – науковий керівник Колендо О.Ю. 

Відповідність 11 зазначених тем прикладним пріоритетним напрямам дозволила 

подати пропозиції до Переліку замовлень (завдань) на проведення прикладних дослі-

джень, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та до Бюджетного 

запиту на 2013 рік. 

Пропозиції щодо внесення змін до тематичного плану науково-дослідних робіт об-

говорені на засіданні Вченої ради університету. На підставі відповідної ухвали Вченої 

ради від 13 липня 2012 року "Внесення змін до тематичного плану науково-дослідних 

робіт", для більш ефективного та швидкого впровадження результатів науково-

дослідних робіт, що виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бю-

джету, ректор видав наказ від 10.10.2012 р. № 777-32 "Про внесення змін до Комплек-

сного тематичного плану науково-дослідних робіт університету на 2013 рік". Відповідно 

до зазначеного наказу реорганізовані прикладні наукові теми завершуються 
31.12.2013 року. 

Така реорганізація тематики відповідає вимогам МОНмолодьспорту щодо кількості 

фундаментальних і прикладних тем (60  фундаментальних і 40  прикладних). (У 2012 р. 

ми маємо в університеті 85  фундаментальних і 15  прикладних тем. Після пропонова-

ної реорганізації стане: 65  фундаментальних, 35 прикладних.) 

Аналіз результатів виконання тем науково-дослідних робіт у 2012 році за рейтин-

говими показниками засвідчив: 



 82

За критерієм ефективності використання бюджетних коштів Sбюд, наданих уні-

верситету державою, Sеф=Sбюд/Sдог. (Sдог) – обсяг зароблених коштів, найбільш зна-

чущі результати отримали теми: 

 "Нові гетероциклічні сполуки – ефективні джерела біологічно-активних речовин, 

флуоресцентних зондів, модифікаторів супрамолекулярних об’єктів", науковий керівник 

 Воловенко Ю.М., S бюд=1 млн.489,86 тис. грн., S дог.=5 млн.870,13 тис. грн. (на-
укові керівники договірних тем с.н.с. Бойко О.М., с.н.с. Толмачов А.О.). Sеф.=3,94; 

 "Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов 

розвитку різних патологій", науковий керівник Остапченко Л.І., Sбюд=8 млн. 697,33  
тис.грн., Sдог.=4 млн.470,85 тис. грн. (наукові керівники договірних тем проф. Ос-

тапченко Л.І., проф. Берегова Т.В., проф. Рибальченко В.К., проф. Бучацький Л.П., 

проф. Савчук О.М., с.н.с. Германчук Л.В., с.н.с. Харчук І.В.).  Sеф.=0,51; 

За критерієм визнання результатів наукових досліджень науковою спільнотою (на-

уковометричний аналіз рівня публікацій штатних наукових співробітників НДЧ) найвищі 

показники цитувань h-індекса (Гірша) у співробітників таких тем: 

 "Синтез неорганічних та координаційних сполук для створення нових функціо-

налізованих матеріалів", науковий керівник Слободяник М.С. (хімічний факультет), у 

списку ТОП-"100" 20 штатних співробітників із 43, що працюють по темі; 

 "Наноструктурні високомолекулярні сполуки, композити, їх компоненти та ком-

плекси для застосування в інформаційних і біотехнологіях та сонячній енергетиці", нау-

ковий керівник Колендо О.Ю. (хімічний факультет), у списку ТОП-"100" 12 штатних 

співробітників із 30, що працюють по темі; 

 "Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елемента-

рних частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх техноло-

гій", науковий керівник Зеленський С.Є. (фізичний факультет), у списку ТОП-"100" 26 

штатних співробітників із 142, що працюють по темі. 

Більш детальні дані наведено у розділі 2.2, таблицях 2.2.4 і 2.2.5. 

У подальшому відбір проектів наукових досліджень здійснюватиметься на конку-

рсній основі. Порядок проведення конкурсу визначається Постановою Кабінету Мініст-

рів України від 25 серпня 2004 р. №1084 "Про затвердження Порядку формування і 

виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикла-

дних наукових досліджень та виконання науково – технічних (експериментальних) роз-

робок за рахунок коштів державного бюджету". 
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На виконання даної постанови та враховуючи нормативні документи, розроблені 

після її прийняття, з урахуванням автономії та статусу дослідницького університет са-

мостійно проводить конкурс науково-дослідних робіт. 

Перший етап конкурсу проводять Вчені ради факультетів/ інститутів. Здійснюєть-

ся аналіз та відбір пропозицій кафедр. При формуванні тематики наукових досліджень 

обов`язковим є її узгодження з Переліком пріоритетних напрямів розвитку науки і тех-

ніки на період до 2020 року. 

Другий етап конкурсу проводять координаційні ради Комплексних наукових про-

грам університету. На цьому етапі особливу увагу слід звернути на формування ком-

плексних міжфакультетських проектів. Комплексність проекту полягає в першу чергу 

в тому, що проблема, на вирішення якої спрямовується проект, вивчається всесторон-

ньо, із використанням різних наукових методів, способів, підходів, гіпотез тощо. 

Пропозиції координаційних рад комплексних наукових програм проходять експер-

тизу Громадської наукової ради університету. 

Результати експертизи відібраних проектів затверджуються Конкурсною комісі-

єю. Склад комісії та порядок її роботи визначаються наказом ректора університету. 

Перелік науково–дослідних робіт, затверджених Конкурсною комісією, затверджу-

ється наказом ректора. 

Такий порядок конкурсного відбору проектів науково – дослідних робіт дозволяє 

включити їх до Переліку замовлень (завдань) на проведення наукових досліджень, що 

фінансуються за рахунок коштів державного бюджету на наступний рік (Перелік на 

2014 рік до Мінекономіки України буде направлено в квітні 2013 року). 

У формах запитів на відкриття тем з 2014 року будуть уточнені вимоги до про-

блематики досліджень, сучасного стану проблеми, доробку колективу авторів проекту, 

очікувані наукові та науково–технічні результати, їх переваги над аналогами, очікуване 

використання отриманих результатів, наявність електронного доступу до світових ін-

формаційних ресурсів. Вимоги будуть диференційовані в залежності від того, проект 

якої теми пропонується: фундаментальної, прикладної, комплексної. 

Відповідні форми запитів після завершення їх розробки та узгодження будуть роз-

міщені на сайті НДЧ (повідомлення буде розміщено на головній сторінці сайту НДЧ). 

На даний момент за Державними цільовими програмами та Державним замовлен-

ням виконується 12 тем, за Програмами міжнародного науково-технічного співробітницт-

ва – 22 теми, 8 тем виконується на замовлення міжнародних компаній. За Програмою 
економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна 

економіка, ефективна держава" виконуються 4 теми та за іншими програмами і планами 

– 5. Загалом це 51 тема з 67 договірних тем (чинних станом  на 15.11.12) на виконання 

науково-дослідних робіт, тобто 76  (у минулому році цей показник становив 55 ). 
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Участь університету в реалізації Державного замовлення 
та Державних цільових програм: 

 12ДП07- 02 – науковий керівник Третяк О.В.; 
 11ДП036-08 – науковий керівник Таран Н.Ю.;  
 12ДФ036-08 – науковий керівник Берегова Т.В.; 
 12ДФ036-09 – науковий керівник Поліщук В.П.; 
 12ДФ036-10 – науковий керівник Савчук О.М.; 
 11ДП037-05 – науковий керівник Бойко О.М.; 
 12ДП037-04 – науковий керівник Бойко О.М.; 
 11ДП051-10 – науковий керівник Макара В.А.; 
 12ДП051-02 – науковий керівник Булавін Л.А.; 
 11ДП052-03 – науковий керівник Бойко Ю.В.; 
 11ДП052-05 – науковий керівник Находкін М.Г.; 
 12ДП052-03 – науковий керівник Коваленко В.Ф. 

Участь університету в реалізації програм міжнародного 
науково-технічного співробітництва: 

 12ДФ07-01 – науковий керівник Скришевський В.А.; 

 12ДП015-04 – науковий керівник Наконечний О.Г.; 

 12ДФ023-01 – науковий керівник Чурюмов К.І.; 

 12ДП036-11 – науковий керівник Остапченко Л.І.; 

 12ДФ036-04 – науковий керівник Поліщук В.П.; 
 12ДФ036-05 – науковий керівник Таран Н.Ю.; 

 12ДП036-07 – науковий керівник Харчук І.В.; 

 12ДФ037-01 – науковий керівник Фрицький І.О.; 

 12ДП037-02 – науковий керівник Куцевол Н.В.; 

 12ДП037-03 – науковий керівник Пивоваренко В.Г.; 

 12ДП046-01 – науковий керівник Шидловський П.С. 

 12ДФ051-03 – науковий керівник Івченко В.М.; 

 12ДФ051-04 – науковий керівник Якименко О.І.; 

 12ДФ051-08 – науковий керівник Погорєлов В.Є.; 

 12ДФ051-10 – науковий керівник Захаренко М.І.; 

 12ДП051-11 – науковий керівник Ящук В.М.; 

 12ДФ051-12 – науковий керівник Міліневський Г.П.; 

 12ДП051-13 – науковий керівник Рево С.Л.; 

 12ДП051-14 – науковий керівник Міліневський Г.П.; 

 12ДФ052-02 – науковий керівник Черняк В.Я.; 

 12ДФ052-05 – науковий керівник Мелков Г.А.; 

 12ДП052-06 – науковий керівник Веклич А.М. 
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Участь університету в реалізації інших програм і планів: 
 

Програма економічних реформ на 2010-2014 роки 
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава": 

 12ДП040-01 – науковий керівник Лютий І.О.; 

 12ДП040-02 – науковий керівник Лютий І.О.; 

 12ДП040-03 – науковий керівник Базилевич В.Д.; 

 12ДП040-04 – науковий керівник Лютий І.О. 
 

Програма комплексного протипаводкового захисту  
в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006-2015 роки": 

 12ДП050-03 – науковий керівник Гребінь В.В. 
 

Програма наукового приладобудування НАН України: 
 12ДП052-04 – науковий керівник Мартиш Є.В. 
 

За постановою Президії НАН України: 
 12ДФ051-05 – науковий керівник Губанов В.О.; 
 12ДФ051-06 – науковий керівник Кизима О.А. 
 

За наказом Державного агентства водних ресурсів України: 
 12ДП050-01 – науковий керівник Гребінь В.В. 
 

На замовлення міжнародних компаній: 
"Самсунг Електронікс": 

 12ДП015-01 – науковий керівник Терещенко В.М.; 
 12ДП015-02 – науковий керівник Анісімов А.В.; 
 12ДП015-03 – науковий керівник Анісімов А.В.; 
 12ДП038-01 – науковий керівник  Лавренюк Я.В.; 
 12ДП038-02 – науковий керівник Городній М.Ф. 

 
BCH Research L.L.: 

 11ДФ037-01 – науковий керівник Толмачов А.О. 
 

"WORLD MEDICINE": 
 12ДП036-02 – науковий керівник Остапченко Л.І. 
 

West African Synergies: 
 11ДП049-01 – науковий керівник Михайлов В.А. 
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У 2012 році університет уклав договори на виконання науково-дослідних робіт із 

24 організаціями/підприємствами. Найбільше замовлень: від Державного агентства з 

питань науки, інновацій та інформатизації України – 29 договорів, інститутів НАН Украї-

ни – 6, ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" – 5.  

У виконанні перелічених завдань взяли участь науковці 12 підрозділів університе-

ту: фізичний факультет – 12 завдань, ННЦ "Інститут біології" – 9 завдань, радіофізи-

чний факультет – 7 завдань, хімічний факультет – 6 завдань, економічний факультет, 

факультет кібернетики – по 4 завдання, географічний, механіко-математичний фа-

культети, інститут високих технологій – по 2 завдання, астрономічна обсерваторія, 

геологічний та історичний факультети – по 1 завданню. 

Загалом у виконанні договірної тематики беруть участь 10 з 11 факульте-

тів/інститутів природничого профілю і 3 з 9 – соціогуманітарного:  
Таблиця 2.2 

№ Підрозділи Кількість 
договорів 

Обсяг фінансу-
вання тис.грн (*) 

Природничі факультети 
1. ННЦ "Інститут біології" 13 3447,13 
2. Географічний факультет 3 175,00 
3. Геологічний факультет 1 0 
4. Факультет кібернетики 8 1446,60 
5. Механіко-математичний факультет 3 587,6 
6. Радіофізичний факультет 9 1105,66 
7. Фізичний факультет 14 1059,55 
8. Хімічний факультет 7 6030,13 
9. Інститут високих технологій 2 869,00 
10. Військовий інститут – – 
11. Астрономічна обсерваторія 1 65,00 
УСЬОГО: 61 14785,67 

Соціогуманітарні факультети 
12. Економічний факультет 4 1573,00 
13. Історичний факультет 1 35,00 
14. Факультет соціології – – 
15. Факультет психології – – 
16. Філософський факультет – – 
17. Юридичний факультет – – 
18. Інститут журналістики – – 
19. Інститут міжнародних відносин – – 
20. Інститут філології 1 0 
УСЬОГО: 6 1608,00 
РАЗОМ: 67 16393,67 
У 2012 РОЦІ: 81 9802,70 

 
(*) – виділені обсяги зароблених коштів понад 1 млн. 
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Як бачимо, жодного договору не виконується на факультетах психології, соціоло-
гії, філософському, юридичному, у військовому інституті, в інституті журналістики та 
в інституті міжнародних відносин. 

Проводять науково-технічну експертизу у 2012 році лише 3 підрозділи:  
Таблиця 2.3 

Кількість 
№ Підрозділи 

замовників договорів 
Обсяг договорів, 

тис.грн. 
1. ННЦ "Інститут біології" 49 56 1555,62 
2. Геологічний факультет 2 34 207,23 
3. Інститут журналістики 1 1 25,63 

 РАЗОМ: 52 91 1788,48 
 

Розпочав більш активно працювати науковий парк університету. Виконано 5 за-

мовлень загальним обсягом 501 тис. грн. (Детальніше див. розділ 2.8) 

Таким чином, на виконання науково-дослідних робіт та проведення науково-
технічної експертизи укладено договорів обсягом 18 млн. 683,15 тис. грн. Ефективність 
(відношення обсягів зароблених коштів до обсягів коштів, наданих державою) ста-

новитиме 0,27 (у минулому році – 0,21). 

 
Структура фінансування наукової діяльності 

68257,1

16393,67

1788,48

501,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Платні послуги Науковий парк  

 

 

2.2. Рейтингові показники університету 
 

2.2.1. Університет у наукометричних базах 
 

Для оцінки ефективності наукової роботи важливим є рейтинг вищих навчальних 
закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus. База даних Scopus 

містить понад 47,4 млн. реферативних записів про публікації з 18 тис. найбільш інфо-

рмативних журналів 5 тис. видавництв. Наукометричний апарат Scopus забезпечує об-
лік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості. 
Нижче в таблиці 2.4 наведено наукометричні показники вищих навчальних закладів 
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України, впорядкованих за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад 
h публікаціях), а в його межах — за кількістю цитувань станом на 12.11.2012 р. 

 
Таблиця 2.4 

№ 
Організація 

(обліковий запис у базі даних Scopus) 

Кількість 
публікацій 
у Scopus 

Кількість 
цитувань у 

Scopus 

Індекс Гір-
ша 

(h-індекс) 
1.  Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 
9696 27567 56 

2.  Харківський національний університет ім. 
В.Н. Каразіна 

5722 19270 45 

3.  Львівський національний університет імені 
Івана Франка 

4122 13607 37 

4.  Одеський національний університет ім. І.І. 
Мечникова 

2162 6497 34 

5.  Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 

3740 5619 31 

 

Наукометричний апарат Scopus забезпечує отримання показників цитованості нау-

кових робіт у виданнях, опублікованих після 1996 р. Тобто у Scopus підраховується кіль-

кість посилань на всі проіндексовані ресурси, але лише у ресурсах, опублікованих після 

1996 р. На відміну від Web of Science, у Scopus не використовується поняття імпакт-

факторів, замість нього журнали Scopus отримують публічно доступний індекс SJR. 

За географічним охопленням Scopus є універсальною базою даних, серед проінде-

ксованих назв 47 видаються у Західній Європі, 33  – у Північній Америці, 9  – видання 

Азійсько-Тихоокеанського регіону, 5  назв східноєвропейських видавців (у т. ч. близько 

300 російських, 39 білоруських і 37 українських назв журналів) та по 2  видань з Авст-

ралії і Океанії, Африки і Південної Америки. 
Для оптимізації проведення аналітичних досліджень платформа має засіб контро-

лю ефективності досліджень Research Performance Measurement (RPM). Інструментарій 

RPM ґрунтується на унікальній ідентифікації авторів, установ та видань; дає змогу 

отримувати різноманітні мультимедійні аналітичні звіти по окремих учених, наукових 

установах, напрямах досліджень та назвах видань. 

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського виконує аналітичні дослі-

дження щодо показників цитованості наукових робіт у виданнях Scopus (наведено в 

таблиці 2.5). 
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Таблиця 2.5 
Рейтинг науковців України (SciVerse Scopus) 

№  
 

№
 з
а 
ре
й
ти
н
го
м

 

Науковець Установа 

К
іл
ьк
іс
ть

 
п
уб
л
ік
ац
ій

 

К
іл
ьк
іс
ть

 
ц
и
ту
ва
н
ь 

Індекс 
Гірша 
(h-індекс) 

1. 10. Шиванюк О.М. 

Київський національний 
університет імені Тара-
са Шевченка 
Інститут фармакології 
та токсикології НАМН 
України 

91 1502 23 

2. 28. Домасевич К.В. 
Київський національний 
університет імені Тара-
са Шевченка 

141 1215 18 

3. 44. Колежук О.К. 

Інститут магнетизму 
НАН і МОН України 
Київський національний 
університет імені Тара-
са Шевченка 

66 784 17 

4. 45. Фрицький І.О. 
Київський національний 
університет імені Тара-
са Шевченка 

91 648 17 

5. 56. Жолос О.В. 
Київський національний 
університет імені Тара-
са Шевченка 

63 810 16 

6. 59. Дзядевич С.В. 

Інститут молекулярної 
біології і генетики НАН 
України 
Київський національний 
університет імені Тара-
са Шевченка 

86 709 16 

7. 69. Решетняк В.Ю. 
Київський національний 
університет імені Тара-
са Шевченка 

152 865 15 

8. 77. Кокозей В.М. 
Київський національний 
університет імені Тара-
са Шевченка 

153 625 15 

9. 86. Комаров І.В. 
Київський національний 
університет імені Тара-
са Шевченка 

89 688 14 

10. 92. Лукін О.В. 
Київський національний 
університет імені Тара-
са Шевченка 

51 626 14 
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У наведеному списку 100 науковців України, що мають найвищий рейтинг: 

78 – співробітники інститутів та організацій НАНУ 

22 – співробітники вищих навчальних закладів 

з 22 представників ВНЗ – 10 науковці університету. 

По 2 – Національний технічний університет України "КПІ", Чернівецький націона-

льний університет імені Юрія Федьковича. 

По 1 – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Національний тех-

нічний університет "Харківський політехнічний університет", Одеський університет імені 

І.І. Мєчнікова, Доцецький національний університет імені Богдана Хмельницького, При-

карпатський національний університет імені Василя Стефаника, Миколаївський націо-

нальний університет імені В.О. Сухомлінського. 
Результати проведеного вперше в університеті наукометричного аналізу рівня 

публікацій штатних наукових співробітників НДЧ наведені у табл.. 2.6 – 2.7. 
 

Таблиця 2.6 
ТОП-список штатних співробітників НДЧ 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

№
  

П
рі
зв
и
щ
е 
ім

'я
 

п
о 
ба
ть
ко
ві

 

Ф
ак
ул
ьт
ет

 

П
ос
ад
а,

 
 с
ту
п
ін
ь 

К
іл
ьк
іс
ть

 п
уб
л
і-

ка
ц
ій

 

К
іл
ьк
іс
ть

 
 ц
и
ту
ва
н
ь 

h-
ін
де
кс

 (
Гі
рш
а)

 

1. Домасевич К.В. хімічний ф-т п.н.с., д.х.н 111 1021 22 
2. Кокозей В.М. хімічний ф-т п.н.с.,д.х.н 113 564 19 
3. Васильєва О.Ю. хімічний ф-т с.н.с.,к.х.н. 33 244 13 
4. Cлива Т.Ю. хімічний ф-т зав.НДЛ, к.х.н. 43 258 12 
5. Овчинніков В.А. хімічний ф-т с.н.с., д.х.н. 25 130 11 
6. Середюк М.Л. хімічний ф-т М.н.с., к.х.н. 27 303 11 
7. Рапопорт Ю.Г. фізичний ф-т С.н.с., к.ф.-м.н. 65 258 10 
8. Туров О.В. хімічний ф-т п.н.с., д.х.н 297 453 9 
9. Неділько С.Г. фізичний ф-т зав.НДЛ, д.ф.-м.н. 34 144 9 
10. Петрусенко С.Р. хімічний ф-т с.н.с., к.х.н. 30 120 9 
11. Маханькова В.Г. хімічний ф-т с.н.с., к.х.н. 16 141 8 
12. Михайлюк П.К. хімічний ф-т н.с., к.х.н. 45 117 8 
13. Труш В.О. хімічний ф-т с.н.с, к.х.н. 25 115 8 

14. Русанова Ю.А. хімічний ф-т н.с., к.х.н. 18 150 7 

15. Лисенко А.Б. хімічний ф-т с.н.с., к.х.н. 29 133 7 

16. Крупка О.М. хімічний ф-т С.н.с., к.х.н. 41 105 7 

17. Давиденко М.О. хімічний ф-т П.н.с., д.х.н 124 138 7 

18. Міліневський Г.П. фізичний ф-т зав.НДЛ, д.ф.-м.н. 31 129 6 
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19. Хаврюченко О.В. хімічний ф-т н.с., к.х.н. 33 120 6 

20. Протасов І.В. ф-т кібернетики п.н.с., д.ф.-м.н. 64 79 6 

21. Хижний Ю.А. фізичний ф-т с.н.с., к.ф.-м.н. 14 77 6 

22. Затовський І.В. хімічний ф-т с.н.с., к.х.н. 51 75 6 

23. Задорожний В.І. фізичний ф-т с.н.с., к.ф.-м.н. 20 75 6 

24. Котова Н.В. хімічний ф-т с.н.с., к.х.н. 61 71 6 

25. Вовченко Л.Л. фізичний ф-т с.н.с., к.ф.-м.н. 40 67 6 

26. Прилуцька С.В. хімічний ф-т с.н.с., к.б.н. 23 65 6 

27. Каніболоцький Д.С. ННЦ Ін-т біології с.н.с., к.х.н. 31 60 6 

28. Давиденко І.І. хімічний ф-т П.н.с., д.х.н 16 67 6 

29. Білявина Н.М. фізичний ф-т С.н.с., к.ф.-м.н. 20 74 6 

30. Атамась Н.О. фізичний ф-т п.н.с., д.ф.-м.н. 20 210 5 

31. Гнатик Б.І. АО п.н.с., д.ф.-м.н. 13 179 5 

32. Трохимчук А.К. хімічний ф-т п.н.с., д.х.н 65 84 5 

33. Кудря Ю.М. АО с.н.с., к.ф.-м.н. 19 55 5 

34. Сандраков Г.В. ф-т кібернетики п.н.с.,  
д.ф.-м.н 39 49 5 

35. Шокол Т.В. хімічний ф-т с.н.с., к.х.н. 41 48 5 

36. Желтоножська Т.Б. хімічний ф-т п.н.с., д.х.н 50 47 5 

37. Тітов Ю.О. хімічний ф-т п.н.с., д.х.н 29 41 5 

38. Кудря В.Ю. фізичний ф-т с.н.с., к.ф.-м.н. 20 41 5 

39. Гринюк І.І. хімічний ф-т с.н.с., к.б.н. 14 39 5 

40. Радченко Д.С. ІВТ м.н.с., к.х.н. 12 35 5 

41. Мацуй Л.Ю. фізичний ф-т Зав. НДЛ, д.ф.-м.н., с.н.с. 48 77 5 

42. Розуван С.Г. фізичний ф-т н.с., к.ф.-м.н. 14 112 4 

43. Чукова О.В. фізичний ф-т с.н.с.,  к.ф.-м.н. 17 75 4 

44. Горбаченко О.М. фізичний ф-т зав. НДЛ, к.ф.-м.н., с.н.с. 19 72 4 

45. Вакуленко О.В. фізичний ф-т с.н.с., д.ф.-м.н. 44 42 4 

46. Грицай А.В. фізичний ф-т м.н.с., 
к.ф.-м.н. 14 37 4 

47. Литвиненко С.В. ІВТ зав. сект.,  к.ф.-м.н. 31 36 4 

48. Сахно Л.М. мех-мат. с.н.с., к.ф.-м.н. 15 33 4 

49. Ніколаєнко Т.М. фізичний ф-т провід. інж. 4 32 4 

50. Парновський С.Л. АО п.н.с., д.ф.-м.н. 22 30 4 

51. Демченко О.В. хімічний ф-т с.н.с., к.х.н. 23 30 4 
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52. Пермякова Н.М. хімічний ф-т с.н.с., к.х.н. 20 29 4 

53. Поданчук Д.В. Радіофізичний 
ф-т с.н.с.; к.ф.-м.н. 17 20 4 

54. Студзинський С.Л. хімічний ф-т С.н.с., к.х.н 24 34 4 

55. Білий М.М. фізичний ф-т Зав. НДЛ, к.ф.-м.н., с.н.с. 14 29 4 

56. Улітко А.Ф. мех-мат. п.н.с., д.ф.-м.н. 63 98 3 

57. Іскендеров Т.С. хімічний ф-т н.с., к.х.н. 19 79 3 

58. Дегода В.Я. фізичний ф-т с.н.с., к.ф.-м.н. 24 70 3 

59. Пенкова Л.В. хімічний ф-т н.с., к.х.н. 12 62 3 

60. Бувайло О.А. хімічний ф-т н.с., к.х.н. 10 61 3 

61. Кузнецов Г.В. ІВТ зав. НДЛ; д.ф.-м.н. 23 49 3 

62. Куцевол Н.В. хімічний ф-т с.н.с., к.х.н. 21 37 3 

63. Потіха Л.М. хімічний ф-т зав.НДЛ, к.х.н. 89 32 3 

64. Знов'як К.О. хімічний ф-т н.с., к.х.н. 13 24 3 

65. Надточій А.Б. фізичний ф-т н.с., к.ф.-м.н. 19 24 3 

66. Стебленко Л.П. фізичний ф-т с.н.с., д.ф.-м.н. 27 24 3 

67. Мокринська О.В. хімічний ф-т с.н.с., к.х.н. 19 21 3 

68. Чуприна М.Г. хімічний ф-т с.н.с., к.ф.-м.н. 18 21 3 

69. Смокал В.О. хімічний ф-т н.с., к.х.н. 18 21 3 

70. Лоос І.І. мех-мат. с.н.с., к.ф.-м.н. 13 20 3 

71. Семенака В.В. хімічний ф-т м.н.с., к.х.н. 10 20 3 

72. Березовська Н.І. фізичний ф-т н.с., к.ф.-м.н. 8 20 3 

73. Бувайло А.І. хімічний ф-т м.н.с., к.х.н. 7 17 3 

74. Марін  В.В. ІВТ інж. І кат. 4 16 3 

75. Дорошенко І.Ю. фізичний ф-т провід. інж. 10 16 3 

76. Олійник В.В. Радіофізичний  зав. НДЛ; к.ф.-м.н. 12 15 3 

77. Кривдик В.Г. фізичний ф-т інж. ІІ кат. 10 12 3 

78. Ляшенко О.В. фізичний ф-т с.н.с., к.ф.-м.н. 14 11 3 

79. Лень Т.А. фізичний ф-т провід інж. 8 11 3 

80. Лялецький О.В. ф-т кібернетики с.н.с., к.ф.-м.н. 15 10 3 

81. Куницька Л.Р. хімічний ф-т Зав.НДЛ, к.х.н. 17 20 3 

82. Євтушевський О.М. фізичний ф-т Н.с., к.ф.-м.н. 7 24 3 

83. Мельник О.В. АО М.н.с., к.ф.-м.н. 13 17 3 

84. Жданов В.І. АО Зав. відділу, д.ф.-м.н. 39 59 3 
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Таблиця 2.7 
TOP-список штатних науковців 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  
(за станом на 14.12.12) 

№  Підрозділ університету 
Кількість осіб  

в ТOP 
(з h > 2) 

Інтервал 
 h-індекса 

1 Хімічний факультет 40 3 – 22 

2 Фізичний факультет 26 3 – 10 

3 Інститут високих технологій 4 3 – 5 

4 Астрономічна обсерваторія 5 3 – 5 

5 Факультет кібернетики 3 3 – 6 

6 Механіко-математичний факультет 3 3 – 4 

7 Радіофізичний факультет 2 3 – 4 

8 ННЦ "Ін-т біології" 1 6 
Примітка: враховано 84 особи, які мають індекси Гірша не менші за 3. 

 

Привертає увагу те, що в таблицях відсутні факультети та інститути соціогумані-

тарного профілю. Представникам цим підрозділів необхідно вжити заходів щодо інтер-

націоналізації наукових досліджень та відповідних публікацій, щоб виправити цю ситу-

ацію. 

 
2.2.2. Премії та відзнаки учених університету 

 

Результати досліджень учених університету отримали визнання української дер-

жави і вітчизняної наукової громадськості.  

Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 року 
стали: 

За цикл наукових робіт "Функціонування органів травного тракту за умов різ-
них патологічних станів та розробка методів їх корекції". 

 Остапченко Л.І., директор Навчально-наукового центру "Інститут біології", 

професор, доктор біологічних наук; 

 Берегова Т.В., професор, доктор біологічних наук, завідувач НДЛ; 

 Толстанова Г.М., доктор біологічних наук, старший науковий співробітник; 

 Фалалєєва Т.М., доктор біологічних наук, старший науковий співробітник. 

За цикл підручників "Україна в світовій політиці": "Міжнародні системи і 
глобальний розвиток". 

 Копійка В.В., директор Інституту міжнародних відносин, професор, доктор полі-

тичних наук; 

 Манжола В.А., професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри; 
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 Коппель О.А., професор, доктор політичних наук; 

 Пархомчук О.С., професор, доктор політичних наук; 

 Головченко В.І., професор, доктор політичних наук; 

 Галака С.П., професор, доктор політичних наук; 
 Капітоненко М.Г., доцент, кандидат політичних наук; 

 Крушинський В.Ю., доктор політичних наук, професор; 
 Андрущенко С.В., доцент, кандидат політичних наук; 

 Константинов В.Ю., доцент, кандидат політичних наук. 
У складі інших колективів  лауреатами стали: 

Скришевський В.А., доктор ф.-м.наук, професор (Інститут високих технологій) 

Станжицький О.М., доктор ф.-м.наук, професор, завідувач кафедри (механіко-

математичний факультет) 

 
Лауреатами Державної премії  України в галузі освіти 2012 року стали: 
За навчально-методичний комплект "Диференціальні рівняння". 

 Перестюк М.О., академік НАН України, професор, доктор фіз.-мат. наук; 

 Кривошея С.А., доцент, кандидат фізико-математичних наук; 
 Моклячук М.П., професор, доктор фізико-математичних наук; 
 Парасюк І.О., професор, доктор фізико-математичних наук. 
 

У звітний рік відзначені такими преміями: 
 

Іменні премії Національної академії наук України 

 Премія імені М.В.Остроградського – за цикл наукових праць "Аналітичні та аси-

мптотичні методи в теорії інтегрованих систем" – Самойленко В.Г., професор, доктор 

фізико-математичних наук (механіко-математичний факультет) 

 Премія імені В.С.Михалєвича – за цикл наукових праць "Методи та інформацій-

ні технології синтезу, аналізу і оптимізації складних комунікаційних систем" – 

Крак Ю.В., професор, доктор фізико-математичних наук (факультет кібернетики); 
Премія імені А.Ф.Прихотько – за цикл наукових праць "Фізичні основи та прикла-

дні аспекти фотоорієнтації рідких кристалів" – Решетняк В.Ю., професор, доктор фізи-

ко-математичних наук (фізичний факультет). 
 

Премія Президента України для молодих учених 

 за цикл наукових праць "Промислові агломерації України: суспільно-географічне 

дослідження господарської ефективності формування та розвитку" – Гладкий О.В., до-

цент, доктор географічних наук (географічний факультет); 
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 за цикл наукових праць "Стохастичні методи дослідження складних моделей і їх-
ні застосування" – Шевченко Г.М., доцент, кандидат фізико-математичних наук (меха-
ніко-математичний факультет); 

 за цикл наукових праць "Змінність активних ядер галактик як джерело інформа-
ції про їх будову" – Федорова О.В., кандидат фізико-математичних наук (Астрономічна 
обсерваторія); 

 за цикл наукових праць "Соціально-економічний розвиток Київської губернії (1861 – 
1917)" – Казьмирчук М.Г., доцент, кандидат історичних наук (історичний факультет); 

 за цикл наукових праць "Правове регулювання зовнішніх зносин Європейського 
Союзу: досвід для України" – Гріненко О.О., кандидат юридичних наук (інститут міжна-
родних відносин); 

 за цикл наукових праць "Координаційні сполуки зі спін-кросовером та поліядерні 
обмінні кластери як основа для створення нових матеріалів з різними функціональними 
властивостями" – Середюк М.Л., кандидат хімічних наук (хімічний факультет); 

 за цикл наукових праць "Біорізноманіття та адаптаційні механізми рослин і тва-
рин до екстремальних умов довкілля" – Трохимець В.М., доцент, кандидат біологічних 
наук (ННЦ "Інститут біології"). 

 
Премія Кабінету Міністрів України  

за особливі досягнення молоді у розбудові України 
 за цикл наукових праць "Нові функціоналізовані наноматеріали для селективно-

го впливу на молекулярні маркери клітинних патологій" – Прилуцька С.В., кандидат 
біологічних наук (хімічний факультет). 

 
Премія Національної Академії наук України  

для молодих вчених і студентів за кращі наукові роботи 
 за цикл наукових праць "Оцінка інвестиційного потенціалу України" – Харламо-

ва Г.О., кандидат економічних наук, асистент (економічний факультет); 
 за наукову роботу "Термодинамічні властивості сплавів на основі алюмінію та ні-

келю як наукова база для створення сучасних матеріалів" – Шевченко М.О., студент ІІ 
курсу магістратури (хімічний факультет); 

 за наукову роботу "Дослідження фрактальної структури наноалмазів методом 
малокутового розсіяння нейтронів" – Томчук О.В., студент ІІ курсу магістратури (ННЦ 
"Інститут біології"); 

 
Премія імені Тараса Шевченка 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

 за підручник "Теорія масової комунікації" – Різун В.В., доктор філологічних наук, 

професор, директор Інституту журналістики. 
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 за підручник "Ядерний магнітний резонанс" – Воловенко Ю.М., доктор хімічних 

наук, професор, декан хімічного факультету; Туров О.В., доктор хімічних наук, завіду-

вач НДЛ хімічного факультету. 

 за цикл наукових праць "Аналіз і синтез голосової та жестової інформації для 

розробки систем навчання та побудови нових людино-комп’ютерних інтерфейсів" – 

Крак Ю.В., доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри моделю-

вання складних систем факультету кібернетики. 
 за цикл наукових праць "Сучасна українська лексикографія" – Шевченко Л.І., 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та стилістики українсь-

кої мови Інституту філології. 
 за цикл наукових праць "Латинська мова: об’єкт наукових досліджень і дидакти-

ки" – Гриценко С.П., кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мово-

знавства і класичної філології Інституту філології. 

за цикл наукових праць "Лінійні та нелінійні мікрохвильові властивості надпровід-

них і магнітних систем та пристроїв функціональної електроніки на їх основі" – Проко-

пенко О.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри кріогенної та мікро-

електроніки радіофізичного факультету. 
 за цикл наукових праць "Проектне фінансування у мобілізації інвестицій для сти-

мулювання розвитку економіки України" – Овсянникова Я.О., аспірант кафедри банків-

ської справи економічного факультету. 

 за цикл наукових праць "Самоорганізація радіаційно-індукованих структурних 

дефектів в реакторних матеріалах" – Щербань Л.В.; Діденко Т.П.; Кобець М.В., аспіра-

нти кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету. 

за цикл наукових праць "Аудіальна та візуальна репрезентація соціальних стату-
сів" – Тащенко А.Ю., студентка кафедри галузевої соціології факультету соціології. 

 за цикл наукових праць "Ієрархічні рівні просторової ідентичності населення 

України" – Гнатюк О.М., студент кафедри економічної та соціальної географії географі-

чного факультету. 
 

Іменна стипендію Верховної Ради України 
для найталановитіших молодих вчених 

 за цикл наукових праць "Політика Республіки Індії в Південній Азії" – Ігнать-

єв П.М., доктор політичних наук, доцент (інститут міжнародних відносин); 
 за цикл наукових праць, присвячених земельному праву України – Мірошничен-

ко А.М., доктор юридичних наук, професор (юридичний факультет); 

 за цикл наукових праць "Роль ангіогенного компоненту в патогенезі запальних 

захворювань кишечника та виразкової хвороби гастродуоденальної зони" – Толстано-
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ва Г.М., доктор біологічних наук, старший науковий співробітник НДЛ  (ННЦ "Інститут 

біології").  
 

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених 

 Линчак О.В., кандидат біологічних наук, інженер ІІІ категорії (ННЦ "Інститут біо-

логії"); 

 Теребіленко К.В., кандидат хімічних наук (хімічний факультет); 

 Бондар К.М., кандидат геологічних наук, докторант (геологічний факультет); 

 Момот А.І., кандидат фізико-математичних наук, доцент (фізичний факультет). 
 

2.2.3. Формування інноваційного іміджу університету 
 

Результати наукових досліджень університету викладено в монографіях, підручни-
ках, статтях. У звітний період науковцями університету у вітчизняних і закордонних ви-

даннях опубліковано монографій, підручників та навчальних посібників – 351, наукових 

публікацій – 7917. 

У звітний період у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
проведено 45 міжнародних конференцій. Найбільш представницькими серед них були: 
Міжнародна наукова конференція "Українcтво в європейському цивілізаційному просто-
рі" (філософський факультет), Міжнародна наукова конференція "Досягнення в галузі 
патології та фармакології органів травлення" (ННЦ "Інститут біології"), Міжнародна на-
уково-практична конференція "Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст." 
(економічний факультет), Міжнародна науково-практична конференція "Українські ме-
діа 2012: проблеми моделювання медійного контенту" (Інститут журналістики). До 90-
річчя від дня народження академіка Івана Івановича Ляшка було відкрито меморіальну 
дошку та проведено Міжнародну наукову конференцію "Обчислювальна та прикладна 
математика" (факультет кібернетики). За межами України у роботі міжнародних конфе-

ренцій брали участь 630 співробітників та аспірантів. 
У листопаді 2012 року завершена робота та видані ілюстровані матеріали "Наука 

ІІІ тисячоліття – погляд у майбутнє" (українською, російською, англійською, німець-
кою та французькою мовами). У матеріалах викладені головні наукові напрями, за яки-
ми виконується науково-дослідницька робота в усіх підрозділах університету, а також 
основні наукові досягнення.  

Університет має 160 партнерських угод з 145 провідними навчальними закладами 

51 країни світу. В межах міжуніверситетського партнерства створені й успішно працю-
ють дві спільні наукові програми в галузі хімії: 

 з університетом м. Анже (Франція), які дозволили забезпечити навчання 12 
аспірантів-хіміків у спільній українсько-французькій аспірантур, відповідальна за про-
граму професор Войтенко З.В.; 
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 з університетом м. Страсбург (Франція) – для фізиків та хіміків за спеціальніс-
тю "конденсований стан в нанофізиці" та "інструменти та методи аналізу у фізичній хі-
мії" створена спільна наукова програма, відповідальні – академік НАНУ Булавін Л.А., 
с.н.с. хімічного факультету Куцевол Н.В. 

Спільно з Інститутом  ім. Гердера Лейпцігського університету (Німеччина) підгото-
влено спільну наукову програму в галузі германістики "німецька мова як іноземна", від-
повідальні – д.філол.н. Пилипенко Р.Є, доцент Сойко І.В. 

 

2.2.4. Наукові видання університету 
 

Упродовж останніх років актуалізується євроінтеграційний вектор державної полі-

тики у сфері науки. Зокрема, університет успішно здійснює кроки щодо участі у Болон-

ському процесі, використовує практику європейських стандартів оцінки науковців уні-

верситету, прагне зайняти достойне місце у міжнародних наукометричних базах даних.  

Університет з цим визначився і веде активну роботу щодо підготовки відбору нау-

кових збірників серій Вісника університету для внесення до наукометричної бази Scopus 

(SciVerseScopus – повна назва). Запити на включення нових назв видань до Scopus для 

індексації у наступному році подаються до експертної комісії до 1 вересня поточного 

року. Включення інших наукових видань до Scopus потребує великої роботи над забез-

печенням спектру критеріїв, яким має відповідати видання (міжнародні редакційні ко-

легії, періодичність видання, стабільність графіку видання, обов'язкове  "сліпе" рецен-

зування рукописів, чітка власна політика, наявність діючого веб-сайту видання, наяв-

ність англомовних анотацій, статті мусять бути викладені науковою мовою, відповідати 

проблематиці, задекларованій журналом тощо). 

Університет видає відомий в Україні та за її межами "Вісник Київського університе-

ту" – 18 серій, а також 40 наукових збірників. У зв'язку з фінансовими труднощами в 

2010, 2011, 2012 роках дещо змінилася періодичність видання Вісників. У зазначений 
період не вийшли друком (жодний примірник) серії "Астрономія", "Історія", "Хімія", "Ме-
тоди та об'єкти хімічного аналізу", "Юридичні науки". Періодичність видання більшої 
частини серій Вісника дуже низька – по одному виданню на рік. Серії Вісника "Астроно-
мія", "Міжнародні відносини", "Українознавство", "Русистика" не перереєстровані у Міні-
стерстві Юстиції України. Особливо слід наголосити, що редакційні колегії не відстежу-
ють включення серій Вісника до переліку фахових видань ДАК України ("Соціологія", 
"Русистика", "Психологія"). 

На початку 2012 року робоча група під керівництвом проректора з наукової робо-
ти професора Вижви С.А. розробила заходи щодо покращення підготовки матеріалів та 
друкування серій Вісника університету. На сьогодні практично всі серії виконують вимо-
гу щодо подання анотацій статей російською та англійською мовами. Окремі серії 
Вісника вийшли у 2012 році повністю англійською мовою: серія "Економіка" (голо-
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вний редактор член-кореспондент НАНУ, проф. Базилевич В.Д.), "Радіофізика" (го-
ловний редактор проф. Анісімов І.О.). 

Науковою частиною та науковою бібліотекою виконана аналітична та інформацій-

на робота щодо забезпечення необхідних вимог для реєстрації серій Вісника у міжнаро-

дній науковометричній базі Scopus. Зазначені матеріали надіслані для використання у 

роботі у всі підрозділи університету. 
Таблиця 2.8 

ВІСНИКИ ТА ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ,  ЯКІ ДРУКУЮТЬСЯ У ВПЦ 
(згідно з планом видань) 

№ Назва 

П
ер
іо
д
и
чн
іс
ть

  
ви
хо
д
у 

( 
рі
к)

 

Обсяг, 
д.арк. 

Мови  
видання 

Реєстрація  
ВАК  

України 

Кількість випусків  
2010-2012 

1 Астрономія    08.09.99 
№ 01-05/9 2010 – 1; 2011 – 1; 2012 – 1 

2 Біологія 1  До 10  Укр., рос. 09.06.99 
№ 1-05/7 2010 – 2; 2011 – 2; 2012 –2 

3 Військові  
спец. науки 4  10  Укр., рос., 

англ. 
12.06.02 
№ 1-05/6 2010 – 2; 2011 – 3; 2012 – 4 

4 Географія 6  До 10  Укр. 10.03.10 
№ 1-05/2 2010 – 1; 2011 – 1; 2012 – 1 

5 Геологія 4  10  Укр., рос., 
англ. 

12.06.02 
№ 1-05/6 2010 – 2; 2011 – 4; 2012 – 4 

6 Економіка 10  10  Укр., 
рос.,англ. 

10.11.10 
№ 1-05/6 2010 – 5; 2011 – 6; 2012 – 10 

7 Журналістика    09.06.09 
№ 1-05/7 2010 – 1; 2011 –   ; 2012 –   

8 Іноземна філо-
логія 1  До 10  Укр. 06.10.10 

№ 1-05/6 2010 – 1; 2011 – 1; 2012 – 1 

9 Інтродукція 1  10  Укр., англ. 09.06.99 
№ 1-05/7 2010 – 1; 2011 – 1; 2012 –1 

10 Історія 4  До 10  Укр., 
рос.,англ. 

22.12.10 
№ 1-05/8 2010 – 6 ; 2011 – 6; 2012 – 5 

11 Кібернетика 1  До 10  Укр., рос 12.06.02 
№ 1-05/6 2010 – 1; 2011 – 1; 2012 –1 

12 

Літературознав-
ство. Мовознав-
ство. Фолькло-
ристика 

1  10  Укр. 12.06.02 
№ 1-05/6 2010 – 1; 2011 – 1; 2012 –1 

13 Математика і 
механіка 2  До 10  Укр., англ. 26.05.10 

№ 1-05/4 2010 – 1; 2011 – 1; 2012 –2 

14 Міжнародні  
відносини    22.12.10 

№ 1-05/8 2010 –   ; 2011 –   ; 2012 –2 

15 
Проблеми регу-
ляцій фізіологі-
чних функцій 

1  До 10  Укр., рос. 09.06.99 
№ 1-05/7 2010 – 1; 2011 – 1; 2012 –1 

16 Радіофізика та 
електроніка 2  7  Укр., англ 10.02.10 

№ 1-05/1 2010 – 1; 2011 – 2; 2012 –2 
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№ Назва 

П
ер
іо
д
и
чн
іс
ть

  
ви
хо
д
у 

( 
рі
к)

 

Обсяг, 
д.арк. 

Мови  
видання 

Реєстрація  
ВАК  

України 

Кількість випусків  
2010-2012 

17 Соціологія.     Не атесто-
вано 2010 –   ; 2011 – 2; 2012 – 1 

18 Психологія. 
Педагогіка 12  13  Укр. 09.06.99 

№ 1-05/7 2010 – 2; 2011 – 2; 2012 – 4 

19 Східні мови та 
літератури 1  10 Укр. 12.06.02 

№ 1-05/6 
2010 – 1; 2011 – 1; 2012 –1 

 

20 Українознавство    25.01.02 
№ 1-05/1 2010 – 1; 2011 – 1; 2012 –1 

21 Фізика 2  До 7  Укр., англ. 09.06.99 
№ 1-05/6 2010 – 1; 2011 – 2; 2012 –2 

22 Філософія. По-
літологія 2  8  Укр., рос 16.12.09 

№ 1-05/6 2010 – 5 ; 2011 – 5; 2012 – 5 

23 Хімія    09.06.99 
№ 1-05/7 2010 –1; 2011 –   ; 2012 – 

24 
Методи та 
об’єкти хімічно-
го аналізу 

2-4  12,5 Укр., 
рос.,англ. 

14.10.09 
№ 1-05/4 2010 –   ; 2011 –   ; 2012 – 

25 Юридичні науки 6  30  Укр., рос 14.10.09 
№ 1-05/4 2010 – 5; 2011 – 5; 2012 – 6 

26 Адміністративне 
право і процес 4  До 8  

Укр., 
рос.,англ., 
польська 

 Новий 

27 Українознавчий 
альманах 4  25  Укр. 23.02.11 

№ 1-05/2 2010 –   ; 2011 –  ; 2012 –1 

28 Шевченкознав-
чі студії    08.07.09 

№ 1-05/3 2010 – 1; 2011 – 2; 2012 –1 

29 
Мовні і концеп-
туальні картини 
світу 

   01.07.10 
№ 1-05/5 2010 –   ; 2011 –   ; 2012 – 4 

30 Русистика     2010 – 1; 2011 – 1; 2012 –1 

31 Літературозна-
вчі студії    01.07.10 

№ 1-05/5 2010 – 1; 2011 – 1; 2012 –1 

33 Дні науки     2010 – 10; 2011 – 10; 2012 –10 

34 Гуманітарні 
студії    16.12.09 

№ 1-05/6 2010 – 5; 2011 – 5; 2012 –5 

35 Українське мо-
вознавство    15.03.03 

№ 1-05/6 2010 – 1; 2011 – 2; 2012 – 1 

36 Заповідна 
справа (Канів)     2010 – 1; 2011 – 1; 2012 –1 

 

У поточному році відновлено роботу інформаційно-довідкової комп’ютерної ме-

режі НДЧ. Відновлена робота бази НДЧ  та працює сайт "Наука в Київському Універси-

теті". Поновлено можливість наповнення бази НДЧ інформацією про публікації співробі-

тників університету: вводяться дані про підручники, посібники, монографії, наукові 
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статті. Загалом у базі наявна інформація про 52 761 публікацію, що вийшли друком у 

понад 4 тисячах видань у 2002–2012 р.р. 

У базі НДЧ наявна також і основна інформація про науково-дослідні теми , що ви-

конувались в університеті в 2006–2012 р.р. 

Закуплено та встановлено нове програмне забезпечення "1C – Бітрікс: Корпорати-

вний портал – "Спільна робота", яке дозволить в подальшому вести документообіг в 

електронній формі, звітувати про виконану роботу, забезпечить комунікацію між спів-

робітниками університету. Ведуться роботи зі створення єдиної бази даних, в якій буде 

зібрана вся інформація баз НДЧ, аспірантури, докторантури тощо. 
 

2.3. Міжнародне науково-технічне співробітництво 
 

Управління міжнародного науково-технічного співробітництва та інноваційних тех-

нологій створено у 2010 році та є важливою ланкою для цілеспрямованого та ефектив-

ного розвитку міжнародної наукової, науково-технічної співпраці, інноваційної діяльнос-

ті, трансферу технологій і освіти в Університеті. У звітному періоді продовжувалася на-

укова співпраця з посольствами та міжнародними організаціями і фондами. 

У рамках гранту Уряду Норвегії № CPEA-2010/10117 CPEurasia 2010-2015 

“Norwegian-Ukrainian and Research Cooperation in the field of Sustainable Management” 

для реалізації мобільності та обміну студентами з Університетом Нурланда (м.Буде) на 

2011-2014 рр. (факультет кібернетики, економічний факультет, ІМВ) у 2012 році за 

магістерською програмою Університету Нурланда навчались студенти факультету кібе-

рнетики (7 магістрів спеціальності "Соціальна інформатика"), економічного факультету 

(2 магістри спеціальності "Менеджмент організацій") та інституту міжнародних відносин 

(2 магістри спеціальності "Міжнародний бізнес"). Обсяг фінансування у 2012 р. – 

150,0 тис. норвезьких крон. Студенти, що навчались у Норвегії, отримали сертифікати 

про навчання та виступили на вченій раді факультету кібернетики з презентацію. Від-

бувся відбір нових 11 претендентів (2 магістри ІМВ, 2 – економічного факультету, 7 – 

факультету кібернетики), що розпочнуть навчання в Університеті Нурланда у січня 

2013 року.  
Виконуються наукові та методичні розробки в рамках міжнародної, науково-

технічної та інноваційної діяльності на замовлення університетів-партнерів та інших 
організацій. Виконано проект з надання освітньої послуги з підвищення кваліфікації та 

професійною перепідготовки (проект "Україна-Норвегія") з курсу "Інформаційні тех-

нології в бізнесі" для військовослужбовців Збройних Сил України, що звільнені в запас, 
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та членів їх сімей на замовлення Міжнародного фонду соціальної адаптації (МФСА), об-

сяг фінансування 85 тис. грн.  

За ініціативи та підтримки посольства Королівства Норвегії в Україні, 25-26 верес-

ня 2012 року проведено конференцію "Україна в Європі – Європа в Україні", в якій бра-

ли участь 138 осіб, з них 26 учасників з 8 країн світу. 

Університет бере активну участь у виконанні програми 2201250 Міністерства осві-

ти і науки, молоді та спорту України "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації 

студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном" 

("100+100+100"). У 2011/2012 навчальному році на стажування було направлено 40 

осіб з яких студентів 27, аспірантів 6, науково-педагогічних працівників 7 у провідні 

вищі навчальні заклади 6 країн світу: Німеччина, Великобританія, Франція, Австрія, 

Італія, Нідерланди. Загальний обсяг фінансування по університету склав 

8 087 903,63 грн. 

У 2012/13 навчальному році до закордонних навчальних закладів направлено 41 

особу до університетів Японії, Швейцарії, Франції, Німеччини, Іспанії, Великобританії, 

США, Австрії, Нідерландів, Фінляндії, Португалії, Швеції (загалом 12 країн): 

Таблиця 2.9 

Астрономічна обсерваторія наукових співробітників 1 
ННЦ "Інститут біології" науково-педагогічних працівників  1 
 студентів 3 
Ін-т високих технологій наукових співробітників 1 
 аспірантів 1 
Географічний факультет наукових співробітників 1 
 студентів 2 
Геологічний факультет наукових співробітників 1 
Економічний факультет студентів 2 
Факультет кібернетики науково-педагогічних працівників 3 
 аспірантів 1 
 студентів 1 
ІМВ науково-педагогічних працівників  1 
 студентів 3 
Радіофізичний факультет аспірантів 1 
Фізичний факультет науково-педагогічних працівників 2 
 аспірантів 2 
 студентів 3 
Хімічний факультет науково-педагогічних працівників 5 
 аспірантів 4 
 студентів 1 
Всього 41 

 



 103

Для інформування співробітників та студентів, курсантів, аспірантів та докто-
рантів Університету про оголошення грантів, конкурсів, конференцій Управління 
регулярно випускає Інформаційний листок з актуальних конкурсів, стипендій, конфере-

нцій, форумів, зустрічей, тощо. У 2012 році здійснено адресну розсилку 13 листків бі-

льше ніж 500 абонентам. 
 

2.4. Підготовка та атестація наукових 
       і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 
 
2.4.1. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

 

Функціонування докторантури, аспірантури та ад’юнктури Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка забезпечується наявністю висококваліфікова-
них наукових і науково-педагогічних кадрів, сучасною науково-дослідною, експери-
ментальною та матеріально-технічною базами, науковими школами та потужними нау-
ковими дослідженнями в галузі спеціальностей, за якими проводиться підготовка кадрів 
вищої кваліфікації. 

Активізація науково-дослідної роботи в університеті сприяє створенню такого осві-
тньо-наукового середовища, в якому наука збагачує освіту сучасними досягненнями, 
формуючи її передовий зміст, а освітня компонента наповнює наукову сферу талано-
витою молоддю – майбутніми вченими, які володіють сучасною методологією науки. 

Університет готує фахівців, спроможних генерувати нові знання, з інноваційним 
мисленням, які вміють організувати і керувати інноваційними процесами на різноманіт-
них рівнях, готових працювати в умовах жорсткої конкуренції, бути мобільними. Сього-
дні сфера інноваційної діяльності потребує фахівців, які володіють, з одного боку, 
знаннями сучасних механізмів розвитку економіки, менеджменту, маркетингу, бізнес-
планування, з іншого – специфікою проведення наукової і інноваційної діяльності, ме-
ханізмів їх взаємодії. Саме тому підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації в університеті належить до пріоритетних стратегічних завдань 
формування науково-інноваційного потенціалу України. 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в докторантурі, аспірантурі та 
ад’юнктурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється 

на 186 кафедрах 6 інститутів та 13 факультетів університету за 151 науковою спеціа-

льністю, що складає 30 від загальної кількості наукових спеціальностей в Україні.  
Відповідно до рішень Атестаційної колегії МОНмолодьспорту України в 2012 році в 

докторантурі та аспірантурі університету розширений перелік наукових спеціальностей: 
в галузі державного управління 

 25.00.01  історія та теорія державного управління; 
 25.00.02  механізми державного управління; 
 25.00.03  державна служба  

(підготовка за вказаними науковими спеціальностями здійснюватиметься в аспірантурі 
філософського факультету) 
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в галузі фізико-математичних наук 
 01.04.11  магнетизм 

(підготовка в докторантурі та аспірантурі за цією спеціальністю буде здійснюватись на 
радіофізичному факультеті) 

в галузі національної безпеки 
 21.03.03  геополітика 

(підготовка за цією спеціальністю буде здійснюватись в аспірантурі інституту міжнаро-
дних відносин). 

У докторантурі університету перебувають 122 докторанти (12 від загальної кіль-

кості докторантів в Україні), в аспірантурі та ад’юнктурі навчаються 1587 аспірантів 

(1118 – з відривом від виробництва; 469 – без відриву від виробництва (8 від загаль-

ної кількості аспірантів в Україні)) та 13 ад’юнктів.  

Провідна роль університету серед вищих навчальних закладів України в підготовці ка-

дрів вищої кваліфікації підтверджується наданням освітніх послуг в 20 галузях наук, в той 

час як по Україні підготовка докторантів та аспірантів проводиться за 26 галузями наук. 

Кількість аспірантів (ад'юнктів), 
які навчаються за науковими спеціальностями 

з відповідних галузей наук (осіб)  
303
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48
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культурологія
державне  управління

військові науки
технічні науки

педагогічні науки
соціологічні науки

соціальні комунікації
геологічні науки

психологічні науки
хім ічні науки

географічні науки
політичні науки

філософські науки
біологічні науки
історичні науки

економ ічні науки
юридичні науки

філологічні науки
фізико-математичні науки

 
Найбільша кількість аспірантів навчається в галузі фізико-математичних наук – 

303 особи (19 від загальної кількості аспірантів університету) та філологічних наук – 

202 особи (13 від загальної кількості аспірантів університету); 26 докторантів та 39 
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аспірантів виконують дисертаційні дослідження в галузі природничих спеціальностей, 

а 74 докторантів та 61  аспірантів – в галузі соціогуманітарних спеціальностей: 

Докторантура      Аспірантура 
26%

74%
відсоток докторантів та аспірантів, які навчаються на
природничих факультетах (в інститутах) університету

відсоток докторантів та аспірантів, які навчаються на
соціогуманітарних факультетах (в інститутах) університету

 

39%

61%
 

 

Серед соціогуманітарних факультетів (інститутів) переважна кількість доктора-

нтів (33 особи) та аспірантів (202 особи) навчаються в інституті філології; серед 

природничих факультетів (інститутів) найбільша кількість докторантів (9 осіб) та аспі-

рантів (107 осіб) – в ННЦ "Інститут біології". 

Університет пишається висококваліфікованим професорсько-викладацьким колек-
тивом, який вирізняється високим творчим потенціалом, вагомими науковими здобут-
ками та професіоналізмом. Сучасний рівень фахової та наукової підготовки аспірантів і 

ад’юнктів в університеті здійснюють 534 доктори наук та 237 кандидатів наук, які ма-

ють дозвіл Вченої ради університету на керівництво. Особливу роль в підготовці кадрів 
вищої кваліфікації відіграють науковці НАН України.  

Наукове консультування докторантами та наукове керівництво аспірантами впро-

довж останніх років здійснювали 19 академіків НАН України, 24 член-кореспонденти 

НАН України, 67 докторів наук провідних інститутів НАН України. 

У 2012 році університет виконав державне замовлення на підготовку наукових та 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в докторантурі та аспірантурі.  

Державний план прийому до докторантури університету в 2012 році становив 43 

місця. Подано заяв – 53, у тому числі: 

 викладачами та науковими співробітниками нашого університету – 14 (всі зара-

ховані); 

 науковими співробітниками інститутів НАН України – 3 (всі зараховані); 

 викладачами інших вищих навчальних закладів – 35 (з яких 25 зараховані); 

 за міжнародними договорами – 1 (зарахована доцент Казахського педагогічного 

університету). 
Серед вступників до докторантури: 

 29 вступників (57) – випускники нашого університету; 

 у 8 вступників опубліковані одноосібні монографії; 
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 усі вступники до докторантури мали більш, ніж 10 статей у фахових виданнях з 
теми майбутньої дисертації; 

 середній вік вступників до докторантури в цьому році – 39 років. 
Основними критеріями відбору претендентів для зарахування до докторантури 

були: науковий ступінь, вчене звання, схильність до наукової роботи, доробок за темою 
майбутньої докторської дисертації. 

На підставі рекомендацій вчених рад факультетів та інститутів Вчена рада універ-

ситету зарахувала до докторантури 43 особи. Державний план прийому до докторан-

тури у 2012 році виконано.  
 

Розподіл докторантів, які зараховані в 2012 році, за галузями знань (осіб) 

1

1

1

1

1

2

2

2

3

4

5

6

14

соціологічні науки

геологічні науки

географічні науки

політичні науки

економічні науки

соціальні комунікації

філософські науки

біологічні науки

психологічні науки

історичні науки

юридичні науки

фізико-математичні науки

філологічні науки

 
 

Розподіл докторантів, які зараховані в 2012 році, за науковими спеціальностями 

24%
(10 осіб)

76% 
(33 особи)

відсоток докторантів  , які зараховані на
соціогуманітарні спеціальності
в ідсоток докторантів  , які зараховані на природничі
спеціальності 

 
Державний план прийому до аспірантури, затверджений Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту України, становив 478 місць (у т. ч. 375 місць з відривом та 

103 місця без відриву від виробництва).  
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План прийому до ад’юнктури, затверджений Міністерством оборони України, ста-

новив 5 місць. 

До вступу в аспірантуру в 2012 році подано 603 заяви (у т. ч.: 470 заяв з відри-

вом і 133 заяви без відриву від виробництва). У 2011 році на 419 місць було подано 

567 заяв (424 – з відривом та 143 – без відриву від виробництва). 

До ад’юнктури університету в 2012 році подано 4 заяви. 

Серед вступників до аспірантури та ад’юнктури: 529 осіб (87) – випускники нашо-

го університету, в тому числі 372 магістри, які отримали диплом з відзнакою та рекоме-
ндацію вченої ради факультету (інституту).  

Державний план прийому до аспірантури виконано: зараховано 478 аспірантів, 

в тому числі 375 осіб з відривом та 103 особи без відриву від виробництва.  

За контрактом до аспірантури зараховано 22 аспіранти: 12 аспірантів з відривом 

та 10 аспірантів без відриву від виробництва. 

До ад’юнктури Військового інституту зараховано 4 ад’юнктів.  

Особливості вступної кампанії до аспірантури в цьому році полягають в покра-
щенні кількісних та якісних показників: 

 загальний конкурс серед вступників до аспірантури становив 1,3 особи на міс-

це, в той час як на деякі наукові спеціальності конкурс сягав від 2 до 4 осіб на місце, 

зокрема: 08.00.08 гроші, фінанси і кредит (економічний факультет); 23.00.02 політичні 
інститути та процеси (філософський факультет); 10.02.16 перекладознавство (інститут 
філології); 11.00.02 економічна та соціальна географія (географічний факультет); 
12.00.03 цивільне право та цивільний процес (юридичний факультет); 19.00.05 соціа-
льна психологія (факультет психології); 12.00.11 міжнародне право (інститут міжнарод-
них відносин) та інші.  

 дещо збільшилась кількість заяв, поданих від випускників інших вищих на-
вчальних закладів. Якщо в 2011 році випускниками інших вищих навчальних закладів 

було подано 67 заяв (з них зараховано до аспірантури 41 особу), то в 2012 році випу-

скниками інших вищих навчальних закладів подано 79 заяв (зараховано 61 особу). 

Факультетам та інститутам потрібно поглиблювати співпрацю з профільними вузами та 
організаціями і посилити роль профорієнтаційної роботи серед студентів.  

 з року в рік зростає кількість вступників до аспірантури та ад’юнктури, які ма-
ють наукові публікації і брали участь в роботі конференцій, олімпіад, конкурсів тощо. 

Якщо в 2010 році 43 вступників до аспірантури та ад’юнктури мали наукові публікації, в 

2011 році їх кількість зросла до 384 осіб, то в 2012 році кількість таких вступників дося-

гла 389 осіб, що складає майже 70 від їх загальної кількості.  



 108

 порівняно з попередніми роками значно зросла кількість зарахованих до аспі-
рантури випускників магістратури, які отримали диплом з відзнакою: у 2009 році – 

181 особа, у 2010 році – 186 осіб, у 2011 році – 270 осіб, у 2012 році – 314 осіб (63 від 

загальної кількості зарахованих до аспірантури).  
 

Розподіл аспірантів, які зараховані в 2012 році, за галузями знань (осіб) 
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філологічні науки
фізико-математичні науки

 
Розподіл аспірантів, які зараховані в 2012 році, за науковими спеціальностями 

45%
(224 соби)

55%
(275 осіб)

відсоток аспірантів, які зараховані на соціогуманітарні
спеціальності
відсоток аспірантів, які зараховані на природничі спеціальності 

Порівняльний аналіз складу зарахованих до аспірантури (2011 та 2012 рр.) 
603

440 499
384 389

270 314

567

2011 2012
кількість поданих заяв

кількість зарахованих до аспірантури, серед них:

кількість вступників, які мали публікації

кількість вступників, які закінчили магістратуру і отримали диплом з
відзнакою  

Університет стає дедалі привабливішим для навчання іноземних громадян. Як-

що у 2011 році пройшли співбесіду і рекомендовані до зарахування в аспірантуру 7 
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громадян з інших держав, то у 2012 році виявили бажання вчитись у докторантурі та 

аспірантурі 16 осіб. 

В університеті існує чітко відпрацьована система наукової та професійної підго-

товки аспірантів (ад’юнктів). Для підготовки до складання кандидатських іспитів з 

філософії та іноземної мови викладачі відповідних кафедр інституту філології та філо-

софського факультету читають курси лекцій та проводять практичні заняття з розра-

хунку: філософія – 3306 годин; іноземна мова – 7174 години. 

Для надання методичної допомоги в підготовці кандидатської дисертації аспіран-

там та ад’юнктам читаються лекції та проводяться практичні заняття з дисциплін: 

 викладачі факультету кібернетики читають спецкурс "Застосування сучасних 

інформаційних технологій в наукових дослідженнях" в обсязі 300 годин; 

аспірантам та ад’юнктам запропоновано вивчення факультативного курсу "Украї-

нська наукова мова" (загальний обсяг годин – 1482), який забезпечують викладачі ін-

ституту філології; 

 аспірантам та ад’юнктам читається курс лекцій "Методологія та організація ро-

боти над кандидатською дисертацією" в обсязі 588 годин. До читання цього курсу за-

прошуються не лише провідні вчені факультетів та інститутів, але й голови та вчені 
секретарі спеціалізованих учених рад університету.  

Важливе значення в організації навчально–наукової діяльності аспірантів та 
ад’юнктів належить спеціальним курсам, які читаються вченими університету та нау-
ковцями НАН України на рівні сучасних вимог науки з усіх наукових спеціальностей, за 
якими ведеться підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в університеті. 

На читання фахових дисциплін в цьому році відводиться 6649 годин. Найактив-

ніше такі спецкурси читаються на механіко-математичному факультеті (592 години), 

факультеті кібернетики (362), радіофізичному факультеті (346 ), фізичному факуль-

теті (490), хімічному факультеті (345 ), в ННЦ "Інститут біології" (358 ), в інституті 

філології (568 годин). З ініціативи економічного факультету для аспірантів університету 

читатиметься новий спецкурс "Комерціалізація наукових розробок". 
Підводячи підсумки зарахуванню до докторантури, аспірантури та ад’юнктури у 

2012 році, Вчена рада університету 5 листопада цього року особливу увагу звернула на 
необхідність постійного оновлення та збагачення програм підготовки аспірантів між-
дисциплінарними нормативними та спеціальними курсами для підсилення фундамента-
льної та практичної складової фахової підготовки. 

Враховуючи зростаюче з року в рік залучення до навчального процесу аспірантів 
(що відповідає сучасній практиці більшості університетів світу) та з метою посилення 
педагогічної підготовки аспірантів, для аспірантів І-го року навчання викладачами ка-
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федри педагогіки факультету психології читається спецкурс "Педагогіка вищої школи 

з основами педагогічної майстерності" обсягом 714 годин. 

З метою підвищення ефективності наукових досліджень аспірантів на факультетах 
та в інститутах працюють науково-теоретичні аспірантські семінари, на яких до-
повідаються результати власних наукових розробок  та впровадження дисертаційних 
робіт і які є однією з форм їх апробації.  

Вчена рада університету, науково-технічна рада університету, ректорат, вчені ра-
ди факультетів та інститутів постійно приділяють увагу аналізу ефективності роботи 
докторантури, аспірантури та ад’юнктури, а також якості підготовки кадрів вищої ква-
ліфікації. 

Ефективність діяльності докторантури, аспірантури та ад’юнктури університету 
залежить від цілої низки об’єктивних та суб’єктивних чинників: 

 якості освітньо-наукових програм підготовки аспірантів; 
 розвитку міждисциплінарних наукових досліджень, проведення оптимізації ме-

режі аспірантури та відкриття нових наукових спеціальностей; 
 рівня матеріально-технічного забезпечення проведення експериментальних до-

сліджень докторантів та аспірантів; 
 наявності лабораторій та центрів спільного користування обладнанням, спеціалі-

зованих вчених рад, вісників, наукових збірників; 
 вдосконалення нових форм і методів відбору талановитої молоді для вступу до 

аспірантури; потрібно заохочувати для вступу до аспірантури значно більшу кількість 
вступників, які мають наукові публікації, отримали гранти на проведення наукових до-
сліджень, брали участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях різних рівнів; 

 наступності в наукових дослідженнях: попередній відбір вступників до аспіран-
тури повинен відбуватися ще на рівні підготовки та оцінки магістерського проекту з 
точки зору його новизни та актуальності і можливості продовження в якості майбутнього ди-
сертаційного дослідження;  

 надання аспірантам, які мають високі показники в навчальній та науковій діяль-
ності, можливості стажування в провідних закордонних університетах та опублікування 
результатів власних наукових досліджень в закордонних збірниках; 

 ролі та значення атестаційних процесів на кафедрах; 
 креативності ідей, запропонованих науковим керівником, і спроможності аспіра-

нта генерувати ці ідеї; 
 персональної відповідальності кожного аспіранта та його наукового керівника за 

результати спільної справи тощо. 
Контроль за своєчасним виконанням індивідуальних планів докторантів, аспі-

рантів та ад’юнктів, постійний моніторинг результативності наукового керівництва 
сприяли підвищенню ефективності роботи докторантури, аспірантури ад’юнктури. 

Якщо середня ефективність роботи докторантури та аспірантури всіх вищих на-
вчальних закладів, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, мо-
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лоді та спорту України, становить відповідно 33 і 28, то в університеті ефективність 

роботи докторантури у 2012 році – 62, аспірантури – 60, ад’юнктури – 67.  

 
Ефективність роботи докторантури 
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кількість випускників докторантури поточного року, які  в термін перебування захистили
дисертаці ї або подали дисертаційні  дослідження до спеціалізованих вчених рад

кількість випускників докторантури минулих років, які  захистили дисертаційні  дослідження
поточному році

 
 ефективність роботи докторантури 

 
 

Ефективність роботи аспірантури 
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кількість випускників аспірантури поточного року, які в термін навчання захистили дисертації
або подали дисертаційні дослідження до спеціалізованих вчених рад
кількість випускників аспірантури минулих років, які захистили дисертаційні дослідження в
поточному році

 
 

Перед початком вступної кампанії до докторантури, аспірантури та ад’юнктури в 

цьому році наукова частина провела аналіз ефективності роботи наукових керівників 

аспірантів та ад’юнктів за період з 2000 по 2011 рр. 
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3530 осіб 
(кількість випускників  

аспірантури та ад’юнктури  
з 2000 р. по 2011р.) 

 
у 2691 аспіранта (ад’юнкта) 
науковими керівниками були 

доктори наук 

 у 839 аспірантів (ад’юнктів) 
науковими керівниками були 

кандидати наук 

 
         з них:      з них: 

1826 осіб (68)  
захистили дисертації 

 476 осіб (57) 
захистили дисертації 

  

Впродовж 2000-2011 років через аспірантуру університету підготовлено 2302 канди-

дати наук (65 від загального випуску), в тому числі: під керівництвом докторів наук захи-

щено 1826 кандидатських дисертацій, а під керівництвом кандидатів наук – 476 канди-

датських дисертацій. Дисертаційні дослідження аспірантів зробили гідний внесок у розви-

ток вітчизняної науки та мали певний соціально-економічний ефект від впровадження. 

Ефективність роботи наукових керівників – докторів та кандидатів наук різниться 

на кожному факультеті (в інституті). 
Порівняльний аналіз 

діяльності наукових керівників – докторів наук та кандидатів наук (2000–2011 р.р.). 
I. Аспірантура (гуманітарні факультети та інститути) 
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Факультет психології

Юридичний факультет

Факультет соціології

Історичний факультет

Інститут журналістики

Інститут філології

Економічний факультет

Інститут міжнародних відносин

Філософський факультет

Ефективність роботи докторів наук
Ефективність роботи кандидатів наук  

серед гуманітарних факультетів (інститутів): 
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 доктори та кандидати наук соціогуманітарних факультетів та інститутів мають 

високі показники в підготовці кадрів вищої кваліфікації: доктори наук – від 79 до 52, 

кандидати наук – від 73 до 48; 

II. Аспірантура (природничі факультети та інститути) 

32%

25%

27%

33%

29%

67%

80%

47%
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62%

66%

76%

78%

Радіофізичний факультет

Інститут високих технологій

Географічний факультет

Геологічний факультет

Факультет кібернетики

Фізичний факультет

Механіко-математичний факультет

ННЦ "Інститут біології"

Хімічний факультет

 
 

Серед природничих факультетів (інститутів): 
 

 найвищі показники мають доктори та кандидати наук хімічного факультету (78 

та 80, відповідно), механіко-математичного факультету (66 та 67, відповідно); 

 в інституті високих технологій та в ННЦ "Інститут біології" не залучають кан-

дидатів наук до наукового керівництва аспірантськими науковими дослідженнями, а 

ефективність роботи докторів наук становить 50 і 76, відповідно. 

III. Ад’юнктура (військовий інститут) 

 
63%

90%Військовий
інститут

 

Найкращі показники в університеті мають доктори наук Військового інституту (90).  

Проведений аналіз показав, що 137 докторів наук і 59 кандидатів наук мають 

100% ефективність в підготовці кадрів вищої кваліфікації. 

Після розгляду на засіданні Ректорату 21.05.2012 року результативності роботи 

аспірантів та їх наукових керівників було прийнято рішення про те, що: 

 докторів та кандидатів наук, які мають нижчу за середню по університету ефе-

ктивність роботи аспірантури в 2011 році, не призначати науковими керівниками ас-

пірантів, ад’юнктів у новому 2012/13 навчальному році; 

 при переобранні на посади професора та доцента враховувати показники ефек-

тивності їх діяльності в якості наукових керівників; 
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 в концепції розвитку кожної кафедри передбачити низку заходів, які б сприяли 

покращенню якісних показників в підготовці аспірантів, зокрема збільшенню фахових 

дисциплін в навчальних планах аспірантів; 

 актуальним залишається поглиблення співпраці з НАН України: залучення до на-

укового керівництва аспірантами провідних учених академічних інститутів Академії, ви-

користання матеріально-технічної бази інститутів НАН України, Центрів спільного користуван-

ня обладнанням для виконання дисертаційних досліджень тощо; 

 потребує перегляду на кожній кафедрі роль атестаційних процесів в оцінці навча-

льно-наукової діяльності кожного аспіранта та результативності наукового керівництва. 

Усі ці рішення Ректорату спрямовані на підвищення якості та ефективності підго-

товки кадрів вищої кваліфікації в університеті. 

У 2012 році докторантуру університету завершив 31 докторант, з них 7 захисти-

ли дисертації та 13 подали дисертаційні дослідження до спеціалізованих вчених рад. 

Ефективність випуску з докторантури в 2012 році становить 62. 

Випускниками докторантури захищені дисертації: 
 

Механіко-математичний факультет 

Жучок А.В. – науковий консультант проф. Кириченко В.В. 
Фізичний факультет 

Шірінян А.С. – науковий консультант проф. Макара В.А. 
Геологічний факультет 

Пігулевський П.Г. – науковий консультант проф. Вижва С.А. 
Філософський факультет 

Вернудіна І.В. – науковий консультант проф. Левчук Л.Т. (достроковий захист) 

Остащук І.Б. – науковий консультант проф. Горбаченко Т.Г. 
Інститут журналістики 

Городенко Л.М. – науковий консультант проф. Іванов В.Ф. (достроковий захист) 
Факультет соціології 

Чепак В.В. – науковий консультант проф. Яковенко Ю.І. (достроковий захист) 

 

У 2012 році закінчили аспірантуру 393 особи (309 – з відривом та 84 – без відри-

ву від виробництва). Випускниками аспірантури захищено 105 та подано до спеціалі-

зованих вчених рад 133 дисертаційні роботи. Ефективність випуску з аспірантури в 

цьому році становить 60. Ефективність випуску з ад’юнктури становить 67 (із 3 випу-

скників ад’юнктури захистили дисертації 2 ад’юнкти). 

 



 115

Випускниками аспірантури та ад’юнктури  
захищені дисертації: 

П.І.Б. аспіранта Науковий керівник 
Фізичний факультет 

1. Соловйов Д.В. (достроковий захист) д.ф.-м.н., проф. Булавін Л.А. 
2. Каспрова А.В. (достроковий захист) д.ф.-м.н., проф. Забашта Ю.Ф. 
3. Волинець О.В. (достроковий захист) д.ф.-м.н., проф. Каденко І.М. 
4. Лозовий Ф.В. д.ф.-м.н., с.н.с. Рево С.Л. 
5. Якунов П.А. д.ф.-м.н., проф. Гаврюшенко Д.А. 
6. Бачинська О.Г. д.ф.-м.н., проф. Плюйко В.А. 
7. Жовтобрюх Ю.М. д.ф.-м.н., проф. Погорєлов В.Є. 
8. Лібов В.В. д.ф.-м.н., проф. Каденко І.М. 

Економічний факультет 
1. Кащенко О.І.  д.е.н., проф. Гура Н.О. 
2. Вітковський О.С. (достроковий захист) к.е.н., доц. Литвиненко Т.М. 
3. Дяченко Є.В.  к.е.н., доц. Пікус Р.В. 
4. Даниленко В.А.  к.е.н., проф. Єхануров Ю.І. 
5. Перконос П.П. (достроковий захист) д.е.н., проф. Науменкова С.В. 
6. Лобова О.М.  к.е.н., доц. Пікус Р.В. 
7. Базарний Д.В. д.е.н., проф. Васильченко З.М. 
8. Юхновський І.В. д.е.н., проф. Гражевська Н.І. 
9. Татомир І.Л. д.е.н., проф. Осецький В.Л. 
10 Урсуленко Г.В. д.е.н., проф. Черняк О.І. 

Військовий інститут 
1. Лоза В.М. (достроковий захист) д.т.н., проф. Лєнков С.В. 
2. Малюга А.В.  к.т.н., доц. Пампуха І.В. 

Факультет психології 
1. Романова В.С. д.психол.н., проф. Власова О.І. 
2. Колодяжна А.В. (достроковий захист) к.психол.н., доц. Кириленко Т.С. 

ННЦ "Інститут біології" 
1. Шерепітко Д.В. (достроковий захист) д.б.н., проф. Бойко А.Л. 
2. Рожок А.І. (достроковий захист) д.б.н., проф. Демидов С.В. 
3. Серга С.В. (достроковий захист) д.б.н., проф. Демидов С.В. 
4. Абдулахад Кусай (Ірак) д.б.н., проф. Берегова Т.В. 
5. Костянець О.І. д.б.н., проф. Демидов С.В. 

Радіофізичний факультет 
1. Танигін Б.М.  д.ф.-м.н., проф. Коваленко В.Ф. 

Механіко-математичний факультет 
1. Семків М.Я.  д.ф.-м.н., проф. Маципура В.Т. 
2. Перегуда Ю.М. д.ф.-м.н., проф. Бондаренко В.М. 
3. Шкляр Т.Б. д.ф.-м.н., проф. Капустян О.В. 
4. Бондарчук С.В. д.ф.-м.н., проф. Кулик О.М. 

Географічний факультет 
1. Новосад Н.О. (достроковий захист) д.геогр.н., проф. Бейдик О.О. 
2. Гаєвська Н.С. (достроковий захист) д.геогр.н., проф. Іщук С.І. 
3. Сайчук В.С. (достроковий захист) д.геогр.н., проф. Мезенцев К.В. 
4. Смірнов Ю.Б. (достроковий захист) д.геогр.н., проф. Шевченко В.О. 
5. Білоус А.В. д.геогр.н., проф. Любіцева О.О. 
6. Кочеткова І.В. д.геогр.н., проф. Дмитрук О.Ю. 
7. Кравець О.О. к.геогр.н, доц. Мезенцева Н.І. 
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П.І.Б. аспіранта Науковий керівник 
Інститут журналістики 

1. Долюк В.В. (достроковий захист) д.філол.н., проф. Іванов В.Ф. 
2. Тимошик-Сударикова А.М. (достроковий 

захист) д.філол.н., проф. Сидоренко Н.М. 

3. Буян В.В. (достроковий захист) д.філос.н., проф. Хилько М.І. 
4. Борець А.А. д.філол.н., проф. Сидоренко Н.М. 
5. Чувакова О.О. д.політ.н., проф. Порфімович О.Л. 
6. Фісенко Т.В.  к.філол.н., доц. Корнєєв В.М. 
7. Брахман Г.О. к.філол.н., доц. Шабліовський В.Є. 
8. Землякова Т.А. д.філол.н., проф. Владимиров В.М. 

Інститут міжнародних відносин 
1. Бєздєнєжна М.Ю. (достроковий захист) д.ю.н., доц. Буткевич О.В. 
2. Буквич А.В. д.ю.н., проф. Кисіль В.І. 
3. Михайлов Р.В. д.е.н., проф. Заблоцька Р.О. 
4. Підчоса О.В. д.е.н., проф. Рогач О.І. 

Філософський факультет 
1. Мостіпан О.М. (достроковий захист) д.філос.н., проф. Кирилюк Ф.М. 
2. Васик Г.В. (достроковий захист) к.філос.н., доц. Приходько В.В. 
3. Сніжко А.С. (достроковий захист) д.політ.н., проф. Ткач О.І. 
4. Качан К.Є. (достроковий захист) д.філос.н., проф. Горбаченко Т.Г. 
5. Запорожець С.А. д.філос.н., проф. Хилько М.І. 
6. Рева Т.С. к.філос.н., доц. Корж М.О. 
7. Москалюк А.Б. д.філос.н., проф. Шляхтун П.П. 
8. Сідоріна Є.В.  д.філос.н., проф. Алєксандрова О.В. 
9. Терехова Л.В. д.філос.н., проф. Алєксандрова О.В. 
10 Легкун Т.В.  д.філос.н., проф. Шашкова Л.О. 
11 Мамедова Т.Е.  д.філос.н., проф. Хоменко І.В. 
12 Супрун Н.Т. д.філос.н., проф. Хоменко І.В. 
13 Бурмаченко К.Ю.  д.філос.н., проф. Панченко В.І. 
14 Антонова О.В.  к.філос.н., доц. Постригань Г.Ф. 
15 Панухник Р.Г.  к.філос.н., доц. Кляшторний М.Д. 
16 Матвієнко І.С. д.філос.н., проф. Ярошовець В.І. 

Юридичний факультет 
1. Кронда О.Ю. (достроковий захист) д.ю.н., проф. Балюк Г.І. 
2. Семенець О.С. (достроковий захист) д.ю.н., проф. Балюк Г.І. 
3. Спектор О.М. (достроковий захист) д.ю.н., доц. Притика Ю.Д. 
4. Лисенко Л.С. (достроковий захист) д.ю.н., проф. Фурса С.Я. 
5. Борисова Ю.О. д.ю.н., проф. Кохановська О.В. 
6. Малюга Л.В.(достроковий захист) к.ю.н., доц. Панасюк О.Т. 
7. Топорецька З.М. д.ю.н., проф. Погорецький М.А. 
8. Сахарук І.С. д.ю.н., проф. Іншин М.І. 

Хімічний факультет 
1. Гуральський І.О. д.х.н., проф. Фрицький І.О. 
2. Чигорін Е.М.  д.х.н., проф. Кокозей В.М. 
3. Яцкін М.М.  д.х.н., проф. Слободяник М.С. 
4. Лозинський О.О. д.х.н., проф. Хиля В.П. 
5. Сипченко В.В.  д.х.н., проф. Ковтуненко В.О. 
6. Веселовський В.Л.  д.х.н., проф. Іщенко О.В. 
7. Сафонова В.В.  д.х.н., проф. Іщенко О.В. 
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П.І.Б. аспіранта Науковий керівник 
Інститут філології 

1. Забіяка І.В. (достроковий захист) д.філол.н., проф. Астаф’єв О.Г. 
2. Шікіда І.Г. (достроковий захист) д.філол.н., проф. Козловський В.В. 
3. Коцюба О.П. (достроковий захист) д.філол.н., проф. Кияк Т.Р. 
4. Стасюк О.С. (достроковий захист) д.філол.н., проф. Пилипенко Р.Є. 
5. Левицький В.А. (достроковий захист) д.філол.н., проф. Костенко Н.В. 
6. Метьолкіна О.М. к.філол.н., проф. Бех П.О. 
7. Сизонов Д.Ю.  д.філол.н., проф. Шевченко Л.І. 
8. Гудкова Н.М. (достроковий захист) д.філол.н., проф. Слухай Н.В. 
9. Грабовенко І.С. д.філол.н., проф. Кудрявцева Л.О. 
10 Корнієць К.А. д.філол.н., проф. Мосенкіс Ю.Л. 
11 Ярошевська М.О.  д.філол.н., проф. Смущинська І.В. 
12 Чистяк Д.О.  д.філол.н., проф. Бурбело В.Б. 
13 Переверзєв Д.І.  д.філол.н., проф. Мосенкіс Ю.Л. 

Геологічний факультет 
1. Ладжун Ю.І. (достроковий захист) д.геол.н., проф. Михайлов В.А. 
2. Бочевар Р.О. (достроковий захист) д.г.-м.н., проф. Гулій В.М. 

Історичний факультет 
1. Князевич Д.О. д.і.н., проф. Слюсаренко А.Г. 
2. Таборанський С.П. (достроковий захист) д.і.н., проф. Стельмах С.П. 
3. Костючок О.В. (достроковий захист) к.і.н., доц. Патриляк І.К. 
4. Марченко Н.В. (достроковий захист) к.і.н., проф. Пивовар С.Ф. 
5. Самсонова  .В. к.і.н., проф. Савченко Г.П. 
6. Глушан О.В.  д.і.н., проф. Палієнко М.Г. 
7. Трохимчук К.О. д.і.н., проф. Мордвінцев В.М. 
8. Патриляк Б.К.  к.і.н., проф. Савченко Г.П. 
9. Іващенко Я.І.  к.і.н., доц. Божко О.І. 
10 Вахонєєв В.В.  д.і.н., проф. Ставнюк В.В. 

 

Переважна більшість випускників аспірантури поповнила лави науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів України, наукових співробітників 

інститутів НАН України, інших організацій та установ державної форми власності. Більш 

ніж 100 випускників аспірантури та докторантури щороку працевлаштовуються також 

на роботу в університет (на викладацькі посади або до науково-дослідної частини).  
Порівняно з попередніми роками, в 2011/12 навчальному році збільшилась кіль-

кість аспірантів, які були працевлаштовані на роботу в університет: від 61 особи в 

2008/09 навчальному році до 109 осіб у 2011/12 навчальному році (31 від випуску). 

26

23

34

57

35

36

44

52

2008/2009 н.р.

2009/2010 н.р.

2010/2011 н.р.

2011/2012 н.р.

кількість випускників аспірантури, які були працевлаштовані на викладацьку роботу
кількість випускників аспірантури, які були працевлаштовані на роботу в науково-дослідну частину  
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Про успішну наукову діяльність аспірантів і докторантів свідчать отримані ними 

дипломи, грамоти, премії, стипендії: 

Премія імені Тараса Шевченка 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Овсянникова Я.О. (науковий керівник проф. Науменкова С.В.) – економічний фа-

культет; Щербань Л.В. (науковий керівник проф. Селищев П.О.) – фізичний факультет; 

Діденко Т.П. (науковий керівник проф. Селищев П.О.) – фізичний факультет; Кобець 

М.В. (науковий керівник проф. Селищев П.О.) – фізичний факультет; 

Академічна стипендія Президента України 
Кочеткова І.В. (науковий керівник проф. Дмитрук О.Ю.) – географічний факуль-

тет; Броварець О.О. (науковий керівник проф. Говорун Д.М.) – інститут високих техно-

логій; Харіна О.О. (науковий керівник проф. Купалова Г.І.) – економічний факультет. 

Академічна стипендія Кабінету Міністрів України 
Лижаченко Н.М. (науковий керівник проф. Загнітко В.М.) – геологічний факультет; 

Чистяк Д.О. (науковий керівник проф. Бурбело В.Б.) – інститут філології; 

Академічна стипендія імені М.С.Грушевського 
Білоус А.В. (науковий керівник проф. Любіцева О.О.) – географічний факультет; 

Букало А.М. (науковий керівник доц. Жилінська О.І.) – економічний факультет; Каша 

К.А. (науковий керівник проф. Мосенкіс Ю.Л.) – інститут філології; Сисоєв Д.О. (науко-

вий керівник проф. Воловенко Ю.М.) – хімічний факультет; Соломенко О.В. (науковий 

керівник проф. Черняк В.Я.) – радіофізичний факультет; 
Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених 

Бондар К.М. – докторант геологічного факультету (науковий консультант 

проф. Вижва С.А.). 

Аспіранти університету Сабова А.С. (інститут журналістики) та Макарчук М.М. 

(факультет кібернетики) увійшли до складу Молодіжної ради при Кабінеті Міністрів 

України. 

Конкурсна комісія програми "100+100+100" Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України рекомендувала для проходження навчання та стажування у 2012 році в 

провідних закордонних  навчальних та наукових центрах 10 аспірантів Київського наці-

онального університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів державного бюджету: 

1. Грибову Марію Ігорівну, аспірантку ННЦ "Інститут біології",  до Королівсь-

кого університету Бєлфасту, Великобританія; науковий керівник – проф. Мартинюк В.С. 

2. Коржевську Олену Петрівну, аспірантку факультету кібернетики, до 

Бранденбурзького технічного університету, Німеччина; науковий керівник – 

проф. Ляшенко І.М. 
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3. Іваницьку Ірину Віталіївну, аспірантку фізичного факультету, до Утрехтсь-

кого університету, Нідерланди; науковий керівник – проф. Дацюк В.В. 

4. Василенка Антона Олександровича, аспіранта радіофізичного факультету, 

до Нового Лісабонського університету, Португалія; науковий керівник – проф. Висоць-

кий В.І. 

5. Бєлоброва Дмитра Олександровича, аспіранта інституту високих техноло-

гій, до Ліонського національного інституту прикладних наук, Франція; науковий керів-

ник – проф. Скришевський В.А. 

6. Могильчак Катерину Юріївну, аспірантку фізичного факультету, до Політе-

хнічної школи м. Парижа, Франція; науковий керівник – проф. Ящук В.М. 

7. Баглая Ярослава Васильовича, аспіранта хімічного факультету, до Універ-

ситету Поля Сабат’є м. Тулуза, Франція; науковий керівник – проф Воловенко Ю.М. 

8. Малишенко Анну Ігорівну, аспірантку хімічного факультету, до Університе-

ту Дюйсбург-Ессен, Німеччина; науковий керівник – проф. Слободяник М.С. 

9. Поліщук Катерину Анатоліївну, аспірантку хімічного факультету, до Страс-

бурзького університету, Франція;  науковий керівник – проф. Запорожець О.А. 

10. Сенчик Ганну Андріївну, аспірантку хімічного факультету, до Лейденського 

університету, Нідерланди; науковий керівник – п. н.с. Домасевич К.В. 

Сьогодні наступає доба сьомого технологічного укладу, наукові дослідження 

якого будуть визначатися синтезом нано-, біо-, інформаційних та когнітивних техно-

логій. Це саме ті пріоритетні галузі знань, з яких потрібно готувати наукові та науково-

педагогічні кадри нового покоління та які передбачають тісну взаємодію учених соці-

огуманітарних, природничих та інженерних наук. Підготовка кадрів названих галузей 

науки потрібна для розвитку економіки, забезпечення безпеки і міжнародного статусу 

України, і це є першочерговим завданням Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

Перетворення Київського національного університету імені Тараса Шевченка в на-

ціональний та міжнародний центр підготовки наукових та науково-педагогічних кад-

рів вищої кваліфікації потребує, по-перше, збільшення загальної чисельності докторан-

тів та аспірантів, по-друге, удосконалення системи пошуку та відбору талановитої мо-

лоді, по-третє, формування інноваційних освітньо-наукових програм підготовки аспіра-

нтів, які б забезпечували підвищення рівня якості їх знань, відображали б міждисциплі-

нарний характер наукових досліджень в університеті, а також відповідали б сьогодніш-

нім вимогам економіки країни та запитам бізнесових структур. 
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2.4.2. Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 
 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка успішно працю-

ють 44 спеціалізовані вчені ради за 120 науковими спеціальностями. Протягом року 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України було затверджено 8 спеціалізо-

ваних вчених рад за 21 науковою спеціальністю: Д 26.001.01 (історичний факультет),  

Д 26.001.04 (юридичний факультет), Д 26.001.05 (юридичний факультет), Д 26.001.46  

(юридичний факультет), Д 26.001.09 (факультет кібернетики),   Д 26.001.24 (ННЦ "Інститут 

біології"), Д 26.001.29 (Інститут міжнародних відносин), Д 26.001.42  (геологічний факультет).   

У спеціалізованих вчених радах університету станом на 20.11.12  відбулися захис-

ти 332 дисертаційних робіт, з них 40 – на здобуття наукового ступеня доктора наук, 

292 – кандидата наук. 

Особливо ефективно у 2012 р. працювали такі спеціалізовані вчені ради: 

 Д 26.001.11 (захищено 24 дисертації, 1 докторська, 23 кандидатських, голова 

Бєлова А.Д.,  вчений секретар Клименко Л.В., Інститут філології);  

 Д 26.001.15 (захищено 24 дисертації, 5 докторських, 19 кандидатських, голова 

Семенюк Г.Ф.,  вчений секретар Наумовська О.В., Інститут філології);  

 Д 26.001.20 (захищено 21 дисертацію, 5 докторських, 16 кандидатських, голова 

Колесник В.Ф., вчений секретар Божко О.І., історичний факультет);   

 Д 26.001.06 (захищено 16 дисертацій, 16 кандидатських, голова Кузнєцо-

ва Н.С., вчений секретар Михальнюк О.В., юридичний факультет); 

 Д 26.001.37 (захищено 14 дисертацій, 1 докторська, 13 кандидатських, голова 

Городній М.Ф., вчений секретар Моклячук М.П., механіко-математичний факультет); 

 Д 26.001.34 (захищено 14 дисертацій, 4 докторських, 10 кандидатських, голова 

Іванов В.Ф., вчений секретар Корнєєв В.М., Інститут журналістики); 

 Д 26.001.43 (захищено 13 дисертацій, 2 докторських, 11 кандидатських, голова 

Лубський В.І., вчений секретар Фенно І.М., філософський факультет); 

 Д 26.001.27 (захищено 12 дисертацій, 4 докторських, 8 кандидатських, голова 

Конверський А.Є., вчений секретар Крикун В.Ю., філософський факультет); 

 Д 26.001.10 (захищено 12 дисертацій, 2 докторських, 10 кандидатських, голова 

Мицик В.В., вчений секретар Кориневич А.О., Інститут міжнародних відносин). 

Разом з тим, Департамент атестації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України внаслідок неякісного розгляду дисертації Спеціалізованою вченою радою 

Д 26.001.36 в інституті журналістики (голова Чічановський А.А., вчений секретар Са-
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щук Г.М.) висловлені зауваження стосовно діяльності цієї ради. Відділу підготовки та 

атестації науково-педагогічних кадрів необхідно проаналізувати роботу Спеціалізо-
ваних вчених рад, вивчити питання про доцільність роботи та розташування деяких 
рад, а також звернути увагу голів, вчених секретарів спеціалізованих вчених рад, 
наукових консультантів та керівників на вимогу об’єктивності і принциповості при 
участі в атестаційному процесі. Адже проектами закону України "Про вищу освіту" 
передбачено надання дослідницьким університетам можливості самостійно прису-
джувати наукові ступені та присвоювати вчені звання! Тому самоконтроль в цій га-
лузі має бути надзвичайно ґрунтовним та всебічним! 

 

2.5. Наукове товариство студентів та аспірантів (НТСА) 
 

Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (НТСА) є студентською самоврядною організацією, що активно 

сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному се-

редовищі університету, пропагує наукові цінності, займається проведенням молодіжних 

наукових заходів, а також інформує студентів та аспірантів про наукову діяльність на 

факультетах (в інститутах) та за їх межами. 

НТСА активно працює на факультетах та в інститутах, допомагає в організації 

конференцій, симпозіумів, олімпіад, круглих столів, засідань та інших заходів, що про-

водяться в університеті. 

НТСА нараховує близько 5000 членів, що представляють всі курси та спеціальнос-

ті університету. Протягом 2011-2012 рр. члени НТСА брали участь у численних Міжна-

родних та Всеукраїнських форумах, конференціях, симпозіумах, олімпіадах, круглих 

столах та інших заходах, що проводилися в Україні та за кордоном. 

Діяльність НТСА включає в себе як окремі загальноуніверситетські проекти, так і 

активну участь в роботі товариств факультетів та інститутів, підтримку та сприяння їх 

діяльності. 

Протягом звітного періоду вдосконалювалася та поглиблювалася структура НТСА 

в університеті, проводилося інформування студентів про напрями діяльності організації, 

її членів, активістів, налагодження зв’язків із всеукраїнськими та міжнародними науко-

вими товариствами й організаціями.  

У березні 2012 року в університеті було проведено X Міжнародну науково-

практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська вес-

на", організатором якої традиційно є НТСА. До участі у конференції було запрошено мо-

лодих вчених із понад 500 вищих навчальних закладів світу. У конференції взяли участь 

понад 1200 представників молодіжної еліти з більш ніж 100 вищих навчальних закладів 
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17 країн світу. За результатами конференції було визначено та нагороджено перемож-

ців, видано збірники матеріалів конференції, в яких опубліковано тези доповідей. 

Науковим товариством студентів та аспірантів 5-6 грудня 2011 року було проведе-

но конференцію: "Електронний уряд в Україні: засади та перспективи впровадження". У 

конференції взяли участь 50 учасників із України. Конференція завершилася публікаці-

єю тез у збірнику конференції. 

7 грудня 2011 року проведено шосту Міжнародну науково-практичну конференцію 

"Міжнародні фінансові та страхові ринки в нових економічних умовах", активну участь в 

організації якої взяло НТСА економічного факультету. До роботи конференції було 

залучено близько 70 визнаних фахівців страхової справи з 7 країн Європи а також по-

над 250 молодих вчених з 25 вищих навчальних закладів України. За результатами 

конференції було видано збірник тез доповідей в 2-х томах. 

У жовтні 2012 року на базі інституту міжнародних відносин відбулася конферен-

ція молодих вчених "Актуальні проблеми міжнародних відносин". Участь у конференції 

взяли близько 350 студентів, аспірантів та молодих вчених. На сьогоднішній день жур-

нал "Актуальні проблеми міжнародних відносин" готується до видання. 

НТСА факультету кібернетики брало активну участь в організації конференції "Об-

числювальна та прикладна математика" присвяченої 90-річчю з дня народження акаде-

міка І.І.Ляшка, що відбулася 9-10 вересня 2012 року. НТСА Військового інституту брало 

участь у організації науково-практичних конференцій "Актуальні питання фінансового, 

психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забез-

печення підрозділів та частин Збройних Сил України", у якій взяли участь 164 учасники, 

та "Звільнення Києва від фашистських загарбників", у якій взяли участь 110 учасників.  

НТСА географічного факультету організувало конференцію "Молоді науковці – 

географічній науці", в рамках якої відбулася зустріч з дослідницею Києва Владиславою 

Осьмак, а також дискусія "Географічне різноманіття в суспільній географії".  

Двічі на рік видавався вісник НТСА КНУ "Science of science" накладом 500 екземп-

лярів та обсягом понад 30 сторінок. Навесні 2012 року літературний редактор журналу, 

заступниця голови НТСА інституту журналістики, Поціпух Олена презентувала видання 

вісника НТСА "Science of Science" на конкурсі молодіжних медіа проектів "Медіа прорив 

– 2012" в секції "друковані видання". Видання відзначене дипломом конкурсу "Медіа 

прорив – 2012". 

Протягом 2012 року було продовжено випуск періодичного видання НТСА еконо-

мічного факультету "Вісник НТСА ЕФ". НТСА географічного факультету започаткувало 

електронне щотижневе видання "Новини тижня: географічний погляд". 
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Представники НТСА КНУ взяли участь у роботі міжнародного молодіжного науково-

го форуму "Ломоносов 2012", що проводився в Московському державному універси-

теті в квітні 2012 році. 11-18 грудня 2011 року активісти НТСА взяли участь у роботі 

Міжнародного форуму "Молодь Росії і США – потенціал інноваційної співпраці", у якому 

було представлено 11 країн СНД та молоді бізнес-лідери США. 12 листопада 2011 року 

спільно з Всеукраїнською громадською організацією "Інститут демократії та соціальних 

процесів" у співпраці із Центральною та Східною Мережею з гендерних питань було прове-

дено Форум сприяння та участі представництва жінок у політиці.  

З 18 по 23 червня 2012 року на базі університету відбувся І Всеукраїнський гео-

графічний науково-практичний форум молодих вчених "Географічна наука сьогодні", 

організатором якого виступило НТСА географічного факультету. Форум зібрав 30 мо-

лодих талановитих та ініціативних географів з усієї України.  

НТСА КНУ брало активну участь у сприянні та підготовці першого етапу стипенді-

альної програми фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA", предметних студентських олімпі-

ад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт студентів університету. Зокрема: ак-

тивісти НТСА брали участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з природничо-

технічних та гуманітарних наук. Серед досягнень: студентка 3 курсу Поціпух Олена 

посіла 1 місце в секції "теорія та історія видавничої справи й редагування"; студентка 3 

курсу Кравчук Вікторія посіла 2 місце в секції "теорія та історія видавничої справи й 

редагування". Переможці були нагороджені цінними призами від Української академії 

друкарства (м. Львів), на базі якої проводилось дане змагання. Активіст НТСА Військо-

вого інституту О.В. Момот посів І місце у Всеукраїнському конкурсі з української мови 
та літератури імені Петра Яцика, що відбувся в березні 2012 року.  

НТСА економічного факультету є співорганізатором традиційного щорічного кон-

курсу найкращих наукових робіт студентів економічного факультету, що приурочений 

до Днів науки в університеті. У квітні 2012 року за результатами конкурсу було видано 

збірник наукових праць студентів економічного факультету, в якому опубліковано бли-

зько 50 найкращих наукових робіт студентів економічного факультету. 

У вересні 2012 року НТСА фізичного факультету організувало курси з програму-

вання (С++, Python), математики, середовища набору математичних текстів LaTeX. Лек-

ції проводять досвідчені студенти та аспіранти фізичного факультету. 

НТСА факультету кібернетики систематично проводиться анонімне соціологічне 

опитування студентів факультету "Студентська симпатія" для оцінки ставлення студе-

нтських мас до процесу викладання навчальних курсів викладачами факультету. Ре-

зультати опубліковані на сайті НТСА факультету кібернетики, інформаційних стендах та 

передані адміністрації факультету. 
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24-28 вересня 2012 року за підтримки НТСА ННЦ "Інститут біології" було органі-

зовано наукову школу "Annual Undergraduate International School in Biomedical Sciences" 

для студентів, аспірантів та молодих вчених, лекційний курс на якій прочитали профе-

сори Королівського університету Белфаста. 

Систематично НТСА факультету кібернетики, НТСА економічного факультету, 

НТСА інституту міжнародних відносин організовують та проводять рольову інтелекту-

альну гру "Дебати". У листопаді 2011 року за підтримки ВМГО "Дебатна академія" було 

проведено Турнір із дебатів для студентів університету. Також активісти НТСА брали 

участь у міжнародних змаганнях з ораторського мистецтва у Англії та Україні.  

Успішно відбуваються й ігри "Брейн-ринг" та "Що?Де?Коли?". Систематично про-

ходять засідання філософського, релігієзнавчого інтелектуального клубів на філософ-

ському факультеті, а також дискусійного клубу, що організовуються НТСА факультету 

соціології.  

Продовжує свою діяльність "Вікі-проект", що має на меті покращити якість україн-

ської Вікіпедії шляхом написання студентами університету прорецензованих статей.  

НТСА організовує та допомагає в організації різного роду лекцій, семінарів, симпо-
зіумів, зустрічей із представниками відомих компаній та діячів України. Зокрема: 24 жо-
втня 2011 року відбулася презентація  про "Кремнієву Долину та створення стартапу" 
засновником і генеральним директором міжнародної компанії "Paymentwall Inc" Хоно-
ром Гандено; 24 листопада 2011 року в конференц-залі лабораторного корпусу ННЦ 
"Інститут біології" відбулася науково-популярна лекція "Прогулянка з динозавром"; 21 
вересня 2011 року відбулася зустріч із головою Книжкової палати України 
М. І. Сенченком; 4 жовтня 2012 року на базі радіофізичного факультету було органі-
зовано зустріч із менеджером освітніх програм компанії EPAM Systems Олександром 
Ореховим; цього ж дня на базі інституту журналістики відбулася зустріч з істориком 
Познанського університету ім. М. Склодовської-Кюрі (Польща), журналістом Юрієм Ка-
бачієм; 12 квітня відбулась лекція підприємця,  випускника радіофізичного факультету, 
співвласника Української банерної мережі, автора сайтів infostore.org, mail.ua, book.ua 
та багатьох інших Олексія Мася про свій шлях в ІТ галузі та історію створення перших 
українських інтернет-проектів, про особливості вірусного маркетингу та складових ус-
пішного інтернет-стартапу; 31 жовтня 2012 року було проведено зустріч з директором 
Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Лібановою Е.М. на тему 
"Пенсійна реформа". 

На базі економічного факультету у жовтні 2012 року за сприяння НТСА проведено 

презентації London School of Business and Finance, а також презентації конкурсу зі стра-

тегічного менеджменту GMC Junior. НТСА географічного факультету було організовано 

екскурсію для студентів, приурочену до Дня туризму. НТСА Військового інституту ор-

ганізувало зустріч з ветеранами, учасниками бойових дій.  
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НТСА активно розширює співпрацю з іншими науковими товариствами та органі-

заціями. Планується підписання договору про співпрацю із НТСА Київського національ-

ного економічного університету та налагодження зв’язків із іншими НТСА країни. 

Всеукраїнський фестиваль науки 
Відповідно до указу Президента України від 16 травня 2008 р. "Про додаткові 

заходи щодо забезпечення розвитку науки" щорічно проходить Всеукраїнський фес-

тиваль науки, в якому активну участь бере Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. 

В рамках фестивалю науки співробітники Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка брали участь в проведенні багатьох різноманітних за формою і 

змістом заходах, розрахованих на різні категорії учасників: урочисте засідання на офі-

ційному рівні; вручення нагород та інших відзнак; відкриті лекції; круглі столи; публічні 

дискусії; дні відкритих дверей в інститутах НАН України; "День науки" у середніх шко-

лах; відвідання виставок; демонстрація науково–популярних фільмів; доповіді молодих 

учених. 
 

2.6. Наукова бібліотека ім. М.Максимовича 
 

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича – структурний підрозділ Київського націо-

нального університету імені Тараса Шевченка, роботу якого орієнтовано на забезпе-

чення навчально-виховного процесу та наукових досліджень роботи за всіма напрям-

ками діяльності університету. 

За єдиним обліком налічується 40123 користувачі. Відвідало бібліотеку 1 235 774 

читачів, у т.ч. 5585 з інших установ міста. 

За звітний період видано 1868871 прим. літератури, в т.ч. державною мовою – 

1487418, російською –  312723, іноземними мовами – 68730 примірників. 

Наукова бібліотека комплектує бібліотечний фонд документами відповідно до 

профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів університету, а саме – 

науковою, навчальною, довідковою, художньою літературою, аудіо-виданнями та елек-

тронними документами згідно з навчальними планами, програмами та тематиками нау-

кових досліджень університету.  

У роботі з комплектування фонду бібліотека враховує появу нових спеціальнос-

тей та факультетів, зміну кількісного складу студентів за окремими спеціальностями, 

зростання тенденції розвитку міжнародних зв'язків університету, використання комп'ю-

терних технологій та зростання комп'ютерної грамотності студентів. 

За звітний період була виконана значна робота, спрямована на забезпечення ін-

формацією професорсько-викладацького складу, співробітників, науковців, аспірантів та 
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студентів університету. Удосконаленню системи формування інформаційно-докумен-

тальних ресурсів сприяє використання різних джерел комплектування: купівля, перед-

плата, книгообмін, дар, передача від факультетів та ін. 

Загальний фонд бібліотеки складає 3 390 191 прим. Протягом звітного періоду бі-

бліотекою отримано з різних джерел комплектування: нових назв – 3289 у кількості 

55921 документ (48195 балансових). 

Використано бюджетних коштів: 2 069 840,92 грн. З них: 

 передплата періодичних видань – 754 959,25 грн.; 

 закупівля книг – 1 108 882,67 грн.;  

 передплата інформаційних ресурсів – 205 999,00 грн.,  

З 2010 р. запроваджена практика передачі повних тиражів друкованої продукції 
видань ВПЦ "Київський університет" Науковій бібліотеці. За звітний період надійшло 

111 назв (19920 прим.) таких видань на суму 580 870 грн. 

Для узгодження діяльності щодо комплектування бібліотека співпрацює з представ-

никами факультетів – інформаторами, призначеними деканами факультетів та з провід-

ними фахівцями університету. Відповідальні особи на факультетах, переглядають запро-

поновані документи та оформляють замовлення на необхідну для підрозділу кількість 

примірників. Бібліотека, на підставі замовлення кафедр, здійснює замовлення, викорис-

товуючи показники книгозабезпеченості на час комплектування та беручи до уваги осо-

бливості видань, структуру бібліотеки, наявність грифу МОНМСУ, читацьке призначення, 

висвітлення теми в літературі, наклад, художнє оформлення тощо. Поповнення фондів 

бібліотеки здійснюється з урахуванням інтересів всіх структурних підрозділів.  

Для збору замовлень від підрозділів університету використовується сайт бібліоте-

ки www.library.univ.ua. Процес комплектування починається з аналізу зовнішнього до-

кументального потоку і відбору книг для придбання за бібліографічними джерелами, 

проспектами, планами видавництв та книготорговельних організацій. Відсутність перс-

пективних планів видавництв та зведеного електронного репертуару нової української 

книги, українського обов`язкового примірника ускладнюють роботу комплектаторів. 

Фірма НПО "Ідея" безкоштовно надає НБ достатньо повну БД нових українських та ро-

сійських видань. Каталоги НПО "Ідея" відображають асортимент українського видавни-

чого ринку і на сьогодні вважаються найбільш зручним інструментом для комплекту-

вання фондів. Ця інформація вводиться у БД "УФД/Бібліотека". Протягом 2011 р. авто-

матично завантажено 669 нових записів. Інформація доступна для перегляду і визна-

чення потреб як у бібліотеці, так і на будь-якому робочому місці локальної мережі уні-
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верситету за допомогою Internet-меню "Система комплектування" 

(www.library.univ.kiev.ua/ukr/complect/). 
З метою покращення інформації про нові документи та вивчення інформаційних 

потреб читачів, оптимального інформування представників факультетів університету 

проводяться виставки нових книг українських видавництв з можливістю рекомендацій 

щодо придбання пропонованої літератури. На сайті бібліотеки створено віртуальну "Ви-

ставку видань видавництва "Знання", які вийшли з друку та передані у дар бібліотеці 

(125 прим., 10 882 грн.). 

Документообмін є однією з форм співробітництва між державами і забезпечує 

безкоштовне надходження документів із зарубіжних та українських організацій. НБ 

здійснює документообмін зі 111 організаціями (бібліотеки університетів, інститутів та 

Національні бібліотеки країн світу), а саме: з 32 організаціями країн Східної Європи 

(Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Сербії, Македонії, Словенії), з 

23 організаціями країн Західної Європи, Америки та Азії (Англії, Нідерландів, Норвегії, 

Німеччини, США, Фінляндії, Японії, Тайвані, Австралії), з 45 організаціями України та 11 

організаціями СНД. 

Активізовано роботу представників структурних підрозділів університету з відділа-

ми обслуговування бібліотеки для виявлення та подальшого списання застарілих, не-

профільних видань та видань, що не користуються попитом. Протягом року списано з 

різних причин 92494 прим.  
Постійно продовжується автоматизація бібліотечних процесів роботи. Протягом року за-

штрихкодовано близько 100 тис. назв документів. 

Для поширення інформації про фонди бібліотеки та підвищення рейтингу веб-

сайту бібліотеки в мережі Інтернет проведено пошукову оптимізацію сайту загалом та 

електронного каталогу бібліотеки зокрема. На сьогодні пошуковими системами проін-

дексовано більше 200 000 сторінок бібліотечного сайту. Втричі зросла кількість пока-

зів сторінок сайту та переходів на бібліотечний сайт з пошукових систем. Як результат, 

отримано збільшення в декілька разів відвідування сайту бібліотеки.  

Бібліотека має значний за обсягом і унікальний за складом електронний інфор-

маційний ресурс, який поєднує електронні каталоги книжкових видань (859931 зап.), 

авторефератів і дисертацій (144355 зап.), бібліографічні БД публікацій (163765 зап.) 

Інформаційний потенціал ВНЗ визначається не тільки фондом бібліотеки, а й всіма 

створеними в бібліотеці електронними колекціями освітніх та наукових ресурсів. Вико-

ристання електронних ресурсів суттєво впливає на підвищення ефективності освіти і 

наукових досліджень. Не зважаючи на те, що традиційними друкованими носіями про-
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довжують користуватися, попит на онлайнові та електронні публікації значно зростає. 
Тому існує необхідність забезпечити широкий доступ фахівців до величезних потоків 

достовірної наукової інформації, і насамперед до електронних публікацій. 

Для науковців університету особливо необхідним є постійний доступ до повноте-

кстових баз різних компаній в режимі on-line. 

На веб-сайті бібліотеки www.library.univ.kiev.ua представлено інформацію про пе-

редплачений університетом доступ до повнотекстових ресурсів з детальним описом кож-

ного такого ресурсу. Ця інформація є доступною лише в локальній мережі університету.  

На 2011 р. передплачено доступ до п’яти БД вартістю 132 230,00 грн.: 

Американського Інституту Фізики та Американського Фізичного Товариства 

(American Institute of Physics and American Physical Society) – 45 970,00 грн. 

Королівського Хімічного Товариства (Royal Society of Chemistry) – 14 500,00  грн.  

Електронної Бібліотеки Дисертацій Російської державної бібліотеки (ЕБД РДБ) – 

28 000,00  грн. 

EBSCO PUPLISHING – 23 760,00  грн. 

Повнотекстової БД видавництва "Центр учбової літератури" – 19 999 грн. 

З 2000 р. НБ є членом Консорціуму бібліотек та організацій України "ІНФОРМА-

ТІО", що надає можливість отримувати доступ до БД за нижчими цінами, брати участь 

у тимчасових підключеннях (тестовий доступ) до відомих електронних ресурсів зарубі-

жних видавництв та проведення на факультетах семінарів з користування БД. 

Також на сайті бібліотеки розміщено інформацію щодо тестового доступу до пов-

нотекстових баз даних, наданого різними компаніями в режимі on-line. Це надає змогу 

користувачам ознайомитись та оцінити ресурс і, за потреби, надати замовлення до від-

ділу іноземного комплектування. Вся інформація стосовно інформаційних ресурсів та 

БД виставляється на сайті бібліотеки в новинах тестового доступу. Також інформація 

розсилається e-mail поштою на факультети та інститути університету. 

У 2011/2012 н. р. було надано тестовий доступ до таких баз даних: 

 on-line бібліотеки World eBook Library; 

 бази даних CAB Abstracts; 
 журналів з фізики та геофізики: 

a. AIP Conference Proceedings 

b. American Journal of Physics 

c. The Journal of the Acoustical Society of America 

d. Journal of Laser Applications 
e. Journal of Physical and Chemical Reference Data 
f. Journal of Rheology 
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g. Journal of Vacuum Science and Technology A 
h. Journal of Vacuum Science and Technology B 
i. Low Temperature Physics 
j. Powder Diffraction 
k. Surface Science Spectra 
l. Encyclopedic Dictionary of Applied Geophysics 
m. Geophysics 
n. Journal of Environmental and Engineering Geophysics 
o. SEG Technical Program Expanded Abstracts 
p. The Leading Edge; 
 бази даних Passport GMID компанії Euromonitor International. 
 бази даних Polpred – база даних економіки та права. Огляд ЗМІ та аналітика. 
 до повнотекстової реферативної бази даних Business Insights: Global, яка надає 

інформацію щодо дослідження та аналізу компаній, галузей господарства та економік 
по всьому світу. 

– до бази даних повнотекстових книжок, довідників та монографій видавництва 
CRC Press, яка надає інформацію з різних галузей науки. 

В Науковій бібліотеці працює Російський центр, який надає користувачам вільний 
доступ до повнотекстових російських інформаційних ресурсів фірми "Интегрум", інфор-
маційного енциклопедичного проекту "Рубрикон" та медіатеки російського центру, які 
безкоштовно надані університету Фондом "Русский мир". 

 
Статистика використання закордонних передплачених ресурсів 

 з січня по жовтень 2012 року 
1. EBSCO Publishing (01.01.12 – 31.10.12)  

замовники – економічний факультет (заст. декана з н.р. Ігнатюк А.І.); інститут міжна-

родних відносин (директор Копійка В.В.); вартість – 24 000 грн; переглянуто 6 532 по-

внотекстові статті; розрахована вартість 1 статті – 3,67 грн. 

2. Royal Society of Chemistry (12.03.12 – 09.10.12)  

замовник – хімічний факультет (декан Воловенко Ю.М.); вартість – 19 200 грн; пере-

глянуто 3 325 повнотекстових статей; розрахована вартість 1 статті – 5,77 грн. 

3. Дисертації РДБ (лютий, березень, квітень, жовтень) 

замовник – наукова бібліотека (директор Нестеренко В.Г.), вартість – 24 600 грн; пере-

глянуто 2 220 дисертації / 128 816 сторінок; розрахована вартість 1 дисертації – 

11,08 грн. 

4. American Physical Society (01.02.2012 – 31.10.2012) 
замовники – фізичний факультет (декан Макарець М.В.); радіофізичний факультет (де-

кан Анісімов І.О.); вартість – 32 200 грн; переглянуто 2 563 повнотекстових статей; 

розрахована вартість 1 статті – 12,49 грн. 
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5. Emerald Management eJournals (21.03.12 – 31.10.12) 

замовник – економічний факультет (заст. декана з н.р. Ігнатюк А.І.); вартість – 26 700 

грн; переглянуто 171 повнотекстові статті (206 відвідувань); розрахована вартість 1 

статті – 156,15 грн. 

6. IEEE Computer Society (01.03.2012 – 31.10.2012)  

замовник – факультет кібернетики (заст. декана з н.р. Буй Д.Б.); вартість – 40 500 грн; 

переглянуто  3 повнотекстові статті (10 відвідувань); розрахована вартість 1 статті – 

13 500,00 грн. 

Статистика використання передплачених ресурсів у 2011 році 
 

1. EBSCO Publishing.  

a. вартість – 23 760 грн; 

b. переглянуто 2 164 повнотекстові статті; 

c. розрахована вартість 1 статті – 10,98 грн. 
2. Royal Society of Chemistry  

a. вартість – 14 6500 грн; 

b. переглянуто 8 097 повнотекстових статей; 

c. розрахована вартість 1 статті – 1,81 грн. 
3. Дисертації РДБ  

a. вартість – 28 000 грн; 

b. переглянуто 3 022 дисертації / 163 948 сторінок; 

c. розрахована вартість 1 дисертації – 9,27 грн. 
4. American Physical Society та American Institute of Physics 

a. вартість – 42 000 грн; 

b. переглянуто 12 394 повнотекстових статей; 

c. розрахована вартість 1 статті – 3,39 грн. 

 

Постійно проводилася робота з розкриття фондів, знайомства з новими літерату-
рними надходженнями. Протягом навчального року було проведено 249 виставок но-

вих надходжень, на яких експонувалось 9710 документів. На замовлення інститутів та 

факультетів протягом року проводилися тематичні виставки та відкриті перегляди літе-

ратури (237 заходів), на яких експонувалось 7119 документів. 

 Для інформаційно-аналітичного забезпечення процесу реформування вищої осві-

ти відповідно  щомісяця готувався анотований огляд періодичних видань "Вища шко-

ла", який передавався керівництву університету для ознайомлення з проблемами осві-
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ти та розв'язання кола управлінських завдань. Всього було підготовлено 12 інформа-

ційно-аналітичних оглядів (ІАО) на 3285 назв.  

Проведено 48 днів інформації, на яких експонувалися 3827 книг. 

Визначено 1219 індексів УДК та ББК до наукових тем науковців та до студентсь-

ких кваліфікаційних робіт. 

Всього за звітний період читачі отримали 79251 довідку. В процесі обслуговуван-

ня читачів використовувалися як зовнішні, так і внутрішні електронні ресурси. За рік за 

допомогою електронних баз даних видано близько 14757 довідок. 

Протягом звітного періоду співробітники бібліотеки займалися науковою та нау-
ково-бібліографічною роботою. Підготовлено: 

– 12 бібліографічних покажчиків на 12041 позицію та 18 бібліографічних списків 

на 874 позиції; 

– 10 тематичних покажчиків літератури на 4379 назв.  

Розпочато співпрацю з кафедрою тюркології Інституту філології щодо підготовки 
бібліографічних покажчиків з проблем тюркології. За рік відредаговано матеріали до 

науково-допоміжних бібліографічних покажчиків "Україна-Туреччина" (1532 позицій), 

"Гагаузи" (307 позицій). Розпочато роботу над укладанням покажчиків "Україна-

Казахстан" (76 позицій), "Україна-Азербайджан" (129 позицій). 

На допомогу навчальному процесу підготовлено такі покажчики: 
 Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі "Право 

України" за 2010 р. (463 позиції), за 2011 р. (430 позицій); 

 Тематичний покажчик статей, надрукованих за період 2009-2010 рр. у 
періодичних виданнях із теми "Теорія та історія держави і права. Філософія права" 

(214 позицій); 

 Систематичний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі "Український 

часопис міжнародного права" за 1992-2002 рр. (123 позиції); 

 Будівничі української державності (126 джерел). 

Підготовлені такі бібліографічні списки літератури: 
Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 

1710 р.) (26 назв); 

 Конституція України: етапи становлення (124 назви); 

 "Виноградар: історична місцевість у Подільському районі Києва" (14 назв); 

Маловідомі та дискусійні питання Другої світової та Великої Вітчизняної війни (До 

65річчя Перемоги) (195 назв) тощо. 
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До проведення в університеті Форуму країн СНД співробітники відділу здійснили 

підбір цитат видатних діячів культури, політики, мистецтва з 12 країн СНД. 

 Співробітники НБ співпрацювали з Центром українознавства, який займався 

підготовкою Енциклопедії з історії університету – були зібрані матеріали з двох тем: 
"Дослідження соціально-культурної перспективи в історичному процесі і сьогоденні 

української спільноти" (12 назв) та "Українознавство в світі цивілізаційного процесу: 

історичний досвід та перспективи" (15 назв).  

У співпраці з Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України "Енциклопедія 

сучасної України" (ЕСУ) виконано необхідні уточнення та доповнення щодо достовірно-

сті представленої інформації про історію газети "Київський університет" та журналу 

"Университетские известия". 

У 2011 р. вийшла друком анотована бібліографія М.П.Драгоманова (1841–1895), 
що присвячена 170-річчю вченого та складається з двох розділів, покажчиків (іменного 

й алфавітного праць М. Драгоманова) та списку абревіатур. Видання охоплює період 

від 1861 до 2011 рр.  До 170-річчя М.Драгоманова підготовлено та представлено 41 

цифрову повнотекстову копію творчого доробку вченого за 1869–1918 рр. та зроблено 

їх детальний опис. 

У IV кварталі 2011 р. розроблено робочу концепцію для укладання біобібліографі-

стики (персональної біобібліографії) вчених Київського університету. За основу були 

взяті матеріали, напрацьовані під час роботи над біобібліографічним довідником "Рек-

тори Київського університету".  

У 2011 р. почато роботу над бібліографією ректорів, які очолювали університет у 

ХІХ столітті. Кількість позицій збільшилась:  

Бунге М.Х. на 217 позицій (праць – 99, літератури про життя та діяльність – 118). 
Загальна кількість – позиції; 

 Іванишев М.Д. на 79 позицій (праць – 3, літератури про життя та діяльність – 

76). Загальна кількість – 212 позицій; 

 Мітюков К.А. на 17 позицій (літератури про життя та діяльність – 17). Загальна 
кількість – 76 позицій; 

 Неволін К.О. на 74 позиції (літератури про життя та діяльність – 74). Загальна 
кількість – 238 позицій; 

 Ренненкампф М.К. на 54 позиції (літератури про життя та діяльність – 54). 

Загальна кількість – 158 позицій. 
Постійно діюча бібліографічна тема "Михайло Олександрович Максимович"  збіль-

шилась на 995 позицій (праць – 54, літератури про життя та діяльність – 941). Загаль-

на кількість – 2066 позицій. 
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Працівники інформаційно-бібліографічного відділу провели 68 занять для сту-

дентів-першокурсників Інституту філології, історичного, філософського та біологічного 

факультетів. Для студентів старших курсів Інституту філології, історичного та філософ-

ського факультетів було проведено 34 заняття з галузевої бібліографії. 

Відділ рідкісної книги провів 29 оглядових екскурсій до фондів відділу для гостей 

університету і бібліотеки, студентів КНУ та інших вузів України, делегацій із зарубіжних 

країн. Кількість присутніх – 322 особи. Працівниками відділу підготовлено та проведено 

4 практичних заняття (57 присутніх) зі студентами історичного, філософського факуль-

тетів та Інституту філології КНУ. 

Під час проходження науково-педагогічної практики студентам кафедри загально-

го мовознавства та класичної філології університету надавалась допомога співробітни-

ками відповідних відділів НБ. Протягом року було проведено заняття з основ бібліотеч-

но-бібліографічних знань. 

У 2011-2012 рр. проведені ремонтні роботи фасаду корпусу Наукової бібліотеки по 

вул. Володимирська, 58, а також внутрішні ремонтні роботи. Ремонтні роботи також 

були проведені в бібліотеці, розташованій на Сєченова, 6. Всього на ремонтні роботи 

було витрачено 2 325 201 грн. 

 

2.7. Розвиток інноваційної наукової діяльності 
        та інфраструктури університету 

 

Інноваційна модель розвитку дослідницького університету диктує необхідність 
глибокої інтеграції наукової, освітньої та інноваційної діяльності, розробки та втілення 
механізмів, які реально підвищують конкурентоспроможність університету за рахунок 
підвищення якості всіх видів його діяльності. 

Головне завдання – це якісна підготовка інноваційно орієнтованих спеціалістів на 
основі єдності процесу отримання, поширення та застосування нових знань. Універси-
тету необхідно формувати особливе інноваційне середовище, а також відповідного рів-
ня кваліфікації та культури науковців і науково-педагогічних працівників.  

Для втілення цього завдання необхідно збільшення робіт у галузі актуальних, кон-
курентоспроможних наукових напрямів як з фундаментальних, так і прикладних наук. 
При цьому основною метою є максимальна інтеграція, з одного боку, науково-дослідної 
роботи в освіту, з другого боку, зв'язок наукових тематик в межах наукових шкіл на 
основі інтеграції міждисциплінарних досліджень. 

Інтелектуальна власність є головною складовою інноваційного продукту і важли-
вим конкурентним ресурсом як університету, так і країни в цілому. Тому створенню та 
охороні об’єктів права інтелектуальної власності в університеті приділяється особлива 
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увага. Станом на 01.11.2012 р. чинними були 109 охоронних документів на ОПІВ 

(об’єкти права інтелектуальної власності), з яких: патентів на винаходи – 60, патентів 

на корисні моделі – 49. 

Кількість двадцятирічних патентів становить майже 55  від загальної кількості 

усіх патентів, що є хорошим результатом винахідницької діяльності. 

Серед діючих патентів 16 отримано саме в 2012 році (хімічний факультет – 7, ННЦ 

"Інститут біології" – 5, фізичний факультет – 2, механіко-математичний факультет – 1, 

НДЧ – 1), серед яких 3 на корисні моделі, а 13 на винаходи. 

У цьому році отримано свідоцтво 
на знак для товарів та послуг, на якому 
зображено емблему Університету: 

 
Крім того, станом на 01 листопада 2012 року подано 24 заявки на отримання па-

тентів (хімічний факультет – 21, фізичний факультет – 1, радіофізичний факультет – 

1, ННЦ "Інститут біології" – 1), серед яких 2 на корисні моделі, 21 на винаходи і 1 на 

промисловий зразок (вперше). 
Інноваційні підходи щодо планування наукової роботи в університеті. 

Необхідно розробити та сформувати нові підходи щодо планування наукової роботи на 
короткотривалий період (4-5 років) та довгостроковий (5-10 років). Суть нового під-
ходу у плануванні полягає в структуризації наукової роботи. 

Ураховуючи, що наукові результати подвоюються кожні п'ять років, неможливо 
розробити планування конкретної наукової теми на 10 років. Перспективним буде пла-
нування вивчення дослідження конкретної проблеми з позицій різних спеціальностей 
під керівництвом відомих учених. 

Вивчаючи конкретну проблему протягом 4-5 років, слід запланувати 5-10 (а мож-

ливо і більше) кандидатських дисертацій. На наступному етапі важливими є планування 

і підготовка докторських дисертацій. При такій організації наукової роботи будуть зосе-

реджені зусилля студентів, аспірантів, молодих учених (які цікавляться різними спеціа-

льностями) на вирішення конкретної проблеми, що допоможе отримати більш об'ємну 

інформацію. 

Таким чином, доцільно на базі провідних наукових шкіл  створювати науково-

навчальні кластери, навчально-науково-інноваційні комплекси, які забезпечать фу-

ндаментальні наукові дослідження в галузі природничих і гуманітарних наук; випере-

джальну підготовку кадрів високої кваліфікації, а також кадровий супровід високоте-

хнологічних розробок. 
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Інтеграція наукових досягнень університету в міжнародне наукове співтовариство 

буде здійснюватись за принципом двостороннього руху. Тобто, отримані нашими уче-

ними результати (дані) публікуються та доповідаються за кордоном, а визнані зарубіжні 

вчені беруть активну участь в науковій та навчальній роботі як викладачі та наукові 

співробітники. 

 

2.8. Корпорація  
        "Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка" 

 

Корпорація "Науковий парк Київський національний університет імені Тараса Шев-

ченка" (9 інститутів НАН України та Національний університет харчових технологій) 

створена з метою поєднання можливостей освіти, науки, виробництва і бізнесу шляхом 

координації виконання інноваційних проектів наукового парку його учасниками та пар-

тнерами, для прискорення розробки, впровадження у виробництво наукоємної конку-

рентоспроможної високотехнологічної продукції і спрямування взаємоузгоджених дій на 

задоволення потреб внутрішнього ринку і нарощування експортного потенціалу України 

(науковий керівник член-кореспондент НАН України, проф. Макара В.А.). 

У червні 2011 року завершено всі необхідні оформлення для належного функціо-

нування корпорації, відповідно до чинного законодавства. 

За час функціонування корпорація має певні досягнення. 

Зосереджено зусилля на вивченні досвіду роботи Наукового парку "Київська полі-

техніка" та технопарку Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона. Досягнуто до-

мовленості щодо співпраці з зазначеними структурами. 

Проведено зустрічі з представниками  інноваційного центру "Сколково", Відкрито-

го університету "Сколково". Підписано угоду про наміри щодо спільної співпраці у на-

прямах поширення інноваційних науково-технологічних підприємницьких знань, компе-

тенцій, створення кола активних, талановитих студентів, аспірантів, молодих учених 

для вирішення нових проблем, вирішення яких поки що не має міжнародне наукове 

співтовариство. 

Однак, функціонування корпорації на сьогодні відбувається дуже повільними те-

мпами. 

У корпорації на замовлення НАК "Нафтогаз України" виконана науково-дослідна 
розробка "Комплексні петрофізичні дослідження керну пошукової свердловини № 1 
Чернецької площі" (науковий керівник д.геол.н., проф. Вижва С.А., геологічний факу-

льтет). Об'єм фінансування 84 тис. грн. 
Виконано три договірні роботи: 
дві з Державним інститутом науково-технічної та інноваційної експертизи: 
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 "Розробка програмного забезпечення для оброблення даних моніторингу на-
уково-технічної діяльності наукових установ і організацій України, які проводять 

міжнародну науково-технічну діяльність". Об'єм фінансування – 96 тис. грн. 
 "Розробка бази даних наукових установ, в тому числі тих, які беруть учать у 

міжнародних конкурсах на отримання грантів, відповідно до міжнародних угод та 
договорів" (науковий керівник д.ф-м.н., проф. Бичков О.С., факультет кібернетики). 

Об'єм фінансування – 84 тис. грн. 
із Севастопольським Управлінням МНС: 

 "Вилучення вибухово-небезпечних речовин Інкерманських штолень" (науко-
вий керівник д.геол.н., проф. Вижва С.А., геологічний факультет). Об'єм фінансування 

85 тис. грн. 
Виконано контракт з Організацією із заборони хімічної зброї (Нідерланди) на 

проведення 2-го регіонального навчального курсу для хіміків з підвищення аналітичних 
навичок (науковий керівник д.х.н., проф. Зайцев В.М., хімічний факультет). Об'єм фі-

нансування 14800 євро. 
Член-кореспондент НАН України, проф. Макара В.А. спільно з Національним уні-

верситетом харчових технологій працює над розробкою інноваційної технології при-
скорення виробництва спирту. 

Спільно зі Студентським парламентом розробляється проект бізнес-інкубатора. 
Особлива увага зосереджена на комерціалізації наукових розробок та організа-

ції платних послуг. Спільно з філософським факультетом розпочата робота з надання 
видавничих, консалтингових, рекламних послуг, організації тренінгів на комерційній 
основі. 

Започаткована співпраця з комерційним центром колективного користування на 
базі унікальних приладів Інституту металофізики НАН України (ЯМР-спектрометр 
"Avance-400" та ЕПР-спектрометр "Elexiq 580") 

Тривають перемовини з керівництвом ВАТ "Броварський завод будівельних 
конструкцій" та ВАТ "Комбінат будіндустрії" (м.Київ) про впровадження інноваційної 
нанотехнології зміцнення та здешевлення виробництва бетону, що   розроблена  на   
конкурсі   Держінформнауки   (науковий   керівник д. ф.-м.н., проф. Рево С.Л.). 

Проводиться робота щодо комерціалізації відвідування відповідних підрозділів уні-
верситету (астрономічної обсерваторії, геологічного факультету, ботанічного парку та 
ін.) зацікавленими громадянами. 

На сьогодні, на жаль, корпорація "Науковий парк Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка" не змогла: 

 напрацювати сприятливі стартові умови для вчених, аспірантів, студентів, випу-
скників університет, які  планують відкрити свої spin-off-компанії, 

 практично дуже повільно здійснюється організаційне вдосконалення інновацій-
ної діяльності та комерційного трансферу науково-технічних розробок.  
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 нераціонально  використовується наявний висококваліфікований науковий кад-
ровий потенціал університету. 

Оскільки наш університет є дослідницьким і має достатньо великий кадровий 
склад НДЧ та відповідне фінансування, особливої ваги набуває організація наукових 
досліджень.  Це питання вже понад три роки перебуває в центрі пильної уваги ректо-
рату університету. Мусимо з жалем констатувати, що реальних зрушень, радикальних 
перетворень в організації наукових досліджень відповідно до вимог сьогодення не ста-
лося. І значне недопрацювання маємо саме з боку апарату Науково-дослідної частини, 
який так і не став сучасним менеджерським штабом. 

1. Найгострішим і найболючішим питанням у діяльності нашої науково-дослідної 
частини є ефективність наукових досліджень. На одну вкладену в наукові розробки 
гривню ми отримуємо віддачу 27 копійок. Такий показник – дуже низький для нашого 
університету і цю ситуацію необхідно якнайшвидше виправляти. Проте, фактично від-
сутній аналіз економічної ефективності використання вкладених в наші наукові розроб-
ки коштів; немає розгорнутих даних про результати упровадження наукових дослі-
джень. Такий стан справ вкрай ускладнює прийняття необхідних рішень. 

2. Зважаючи на те, що в 2012 році фінансування НДЧ на оплату праці становило 

понад 68 млн. грн., і на 2013 рік заплановано близько 71 млн.грн., такі недоліки тим 

більш неприпустимі. Адже це вдвічі більше, ніж в інших університетах України, в бага-
тьох інститутах НАН України та галузевих академій наук. Фактично наша НДЧ у серед-
ньому дорівнює десяткові інститутів НАН України. Але тоді ще гостріше постає пи-
тання про ефективність її діяльності. Звісно, коштів завжди не вистачає – скільки б їх не 
виділяли. Проте, зважаючи на згадані вище питання, традиційні розмови про брак фі-
нансування виглядають необґрунтованими і безпідставними. 

3. Проведений ректоратом аналіз засвідчує, що вагомим недоліком організації 
наукових досліджень в університеті виступає наша багатолітня традиційна наукова ба-
гатотемність. Якщо у світі спостерігається потужна тенденція до кооперації зусиль, 
укрупнення колективів, то у нас вже роками маємо розпорошення кадрів і фінансів. 
Останні два роки це питання постійно перебуває у нас на порядку денному, але суттє-
вих зрушень так і не відбулося. Спостерігається потужний спротив з боку деяких наших 
консервативно налаштованих колег, які, відверто і чесно кажучи, не налаштовані на 
перебудову цієї ділянки нашої діяльності. А це гальмує поступальний розвиток нашого 
університету. 

Переконаний, що, врешті решт, керівництво НДЧ (Вижва С.А.) разом з керівницт-
вом відповідних інститутів та факультетів, виходячи з реальних можливостей кожного 
підрозділу, повинні чесно і відповідально  визначитися – кому займатися  фундамен-
тальною чи прикладною наукою,  а кому здійснювати навчально-наукове і лабораторне 
забезпечення навчального процесу. 

Такий підхід має використовуватися і при розподілі коштів загального і спеціа-
льного фондів Державного бюджету, спрямованих на фінансування наукових дослі-
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джень. Іншого шляху в нас немає і ми не маємо права з нього зійти, якщо дійсно праг-
немо, щоб університет став справжнім дослідницьким університетом світового рівня. 

4. У зв’язку з цим нам варто використати досвід провідних університетів світу, 
сконцентрувавши свої фінансові ресурси та інтелектуальний потенціал на розробці 
кількох актуальних наукових напрямків. Потрібно створити 3-5 крупних міждисцип-
лінарних наукових лабораторій (на чолі яких мають стати відомі науковці відповідних 
факультетів та інститутів), забезпечити їх відповідною підтримкою. Тільки в такий спо-
сіб можна досягнути ефективних результатів. І дуже добре, що дехто з керівників 
структурних підрозділів вже зрозумів невідворотність такого шляху.  Тепер очікувати-
мемо конкретних рішучих кроків. 

5. Вже неодноразово зазначалося про неприпустимість "зрівнялівки" у матеріаль-
но-фінансовому стимулюванні наукових працівників (в тому числі й керівників підрозді-
лів). І сьогодні маємо сумну картину, коли однакову зарплатню чи премію отримують 
ті, хто публікується за кордоном, приносить гранти, і ті, хто таких результатів не має.  
Тому керівництву НДЧ (Вижва С.А.) та фінансово-економічним структурам (Лютий І.О.) 
необхідно в короткі терміни сформувати обґрунтовані пропозиції щодо критеріїв оці-
нювання діяльності наукових працівників відповідно до їх реального внеску в резуль-
тати наукових досліджень. 

6. Очевидно, що підвищення ефективності діяльності НДЧ вимагає конструктивних 
радикальних змін у структурі насамперед апарату НДЧ і принципової перебудови змісту 
роботи наукових підрозділів. Сьогодні вже не можна працювати за схемами минулого 
століття. Найближчим часом очікуємо конкретних дій у цій сфері: очікувати більше не-
можливо! 

Звідси випливають і найважливіші завдання на 2013 рік 
 Удосконалення структури управління НДЧ: 
 організація роботи Центру трансферу технологій; 
 створення корпоративного порталу; 
 оновлення сайту НДЧ; 
 створення Бази даних експертів, патентів, наукових розробок; 
 розробка автоматизованої системи документообігу; 
 розширення інформаційного простору університету – інтегровані характеристики 

публікацій співробітників (активність факультетів, інститутів, окремих кафедр, лаборато-
рій за різні періоди часу, за галузями наук, за визначенням – проривні публікації тощо); 

 удосконалення автоматизованої системи виконання якісного та кількісного ана-
лізу наукової діяльності підрозділів, наукових тем, лабораторій, окремих співробітників. 

 Розроблення та форматування нових підходів у плануванні наукової роботи на 
короткотривалий (4-5 років) та довготривалий (5-10 років) періоди. 

 Доцільність та можливість створення науково-навчальних кластерів, науково-
навчально-інноваційних центрів на базі провідних наукових шкіл. 
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 Забезпечення підготовки аспірантів за інноваційними освітньо-науковими про-
грамами, що відповідають Закону України №2519-VI від 9 вересня 2012 року "Про пріо-
ритетні напрями розвитку науки і техніки", а також державним цільовим програмам та 
національним проектам. 

 Виявлення та підтримка нових перспективних напрямів наукових досліджень, які 
узгоджуються із пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в Україні та у світі. 
Співпраця з провідними університетами України, НАН України, галузевими академіями, 
Державним агентством з питань науки, інновацій та інформації України, бізнесовими стру-
ктурами та фондами. 

 Виконання міждисциплінарних наукових досліджень світового рівня, в першу 
чергу з провідними закордонними університетами й науковими організаціями задля спі-
льного вирішення глобальних проблем. 

 Розробка та реалізація довгострокових стратегій міждисциплінарних наукових 
досліджень. 

 Збереження створених і формування нових наукових шкіл та зв’язків між ними. 
 Активізація мобільності викладачів, докторантів, аспірантів та студентів. 
 Активізація організаційної роботи щодо інтеграції наукових досягнень в міжнаро-

дний науковий простір за принципом двостороннього руху. 
 Мобільність та інтернаціоналізація знань, підвищення рівня володіння іноземни-

ми мовами науковцями, докторантами, аспірантами та студентами університету. 
 Розробка заходів пошуку і розвитку талантів, створення лабораторій, організація лі-

тніх шкіл, проведення олімпіад та конкурсів, фестивалів науки, інтелектуальних змагань. 
 Створення електронної бібліотеки для співробітників, студентів та аспірантів Уні-

верситету. 
 Розвиток внутрішніх бібліотечних ресурсів: підключення до світових електронних 

бібліотек та надання можливості безкоштовно використовувати зазначені матеріали. 
 Перетворення наукового видання "Вісник Київського університету", відповідно до 

міжнародних стандартів, у засіб оперативного поширення новітніх наукових дослі-
джень. Адаптація та включення університетських наукових видань до науковометрич-
них баз даних. 

Формування університетської системи мотивації та оцінювання науково-
дослідницької діяльності. Зокрема: 

 розроблення системи матеріальних заохочень за публікації у виданнях, які вхо-
дять до системи SCOPUS та інших науковометричних баз даних; 

 визначення "вартості" кожної такої публікації (у тис. грн.) для природничих і гу-
манітарних факультетів. 

 Цілеспрямована робота зі студентськими організаціями (НТСА), з талановитими 
студентами – надання адресних стипендій, окремих завдань та пільги при вступі до ас-
пірантури, допомога в мобільності та участі в міжнародних програмах, конкурсах. 

 



 140

3. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
  

У звітному році міжнародна діяльність була визначена як один із пріоритетних на-
прямків розвитку університету. Для реалізації поставлених завдань було проведено ряд 
заходів, спрямованих на підвищення міжнародного статусу та визнання університету. З 
метою оптимізації міжнародної діяльності за рахунок внутрішньої реорганізації було 
створено Відділ міжнародного співробітництва, до складу якого увійшли 4 підрозділи: 
Договорів і проектів, Інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародного співробі-
тництва, Відряджень, Прийому і протокольних питань. 

З метою ширшого залучення для навчання іноземних громадян створено Факуль-
тет навчання іноземних громадян. Доуніверситетська підготовка іноземних громадян 
здійснюється на Підготовчому факультеті для іноземних громадян.  

  

3.1. Участь Київського національного університету 
         імені Тараса Шевченка у міжнародних рейтингах 

 

Одним із основних показників визнання міжнародною громадою навчального за-
кладу є його участь у провідних світових рейтингах. У 2012 році наш університет 

вперше подав заявку на участь, пройшов аудит і увійшов відразу до групи 501-550 

світового рейтингу найкращих університетів, який складає компанія QS (Англія), став-
ши найбільш високорейтинговим ВНЗ України.  

Найкращі результати університет продемонстрував за показником співвідношення 
кількості студентів на одного викладача, увійшовши у ТОП-100 світу за цим індикато-
ром (56-е місце). Однак, це тільки початок, нас очікує копітка і тривала робота за ба-
гатьма напрямками. Робота над інтернаціоналізацією університетської освіти, залучення 
професорсько-викладацького складу, подвійне дипломування та підвищенням індексу 
цитування повинні стати головними орієнтирами на найближчі кілька років. Такою є 
загальна позитивна картина для України внаслідок перспективного рейтингового дебю-
ту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Разом з тим, попри позитивні тенденції у даному напрямку, необхідно активізувати 
роботу над інтернаціоналізацією освіти в університеті, розробити розгалужену систему 
подвійного дипломування, звернути увагу на недостатньо високий рівень цитування 
університетських науковців у міжнародних базах даних. 

 

3.2. Двосторонні партнерські угоди 
 

У рамках двосторонніх партнерських угод із зарубіжними освітніми та науковими 

закладами, коло яких у 2012 році розширилося до 175 партнерів у 55 країнах світу, 

відбувається тісне та плідне співробітництво. За звітний період укладено угоди з 20 
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новими зарубіжними університетами (табл. 3.1), а також поновлено дію ще 10 угод про 

співпрацю (табл. 3.2). Серед наших партнерів налічується 160 вищих навчальних за-

кладів та 15 міжнародних організацій і фундацій. 

Однак, незважаючи на велику кількість партнерів, ефективність від укладених 
угод залишає бажати кращого. Необхідно здійснювати системний моніторинг результа-
тів дії угод. Ми розраховуємо на плідну роботу нещодавно створеної постійної комісії 
Вченої ради з питань міжнародного співробітництва. 

У звітному році проводилася робота зі створення єдиної бази партнерських угод. 
У першу чергу, ідеться про об'єднання міжуніверситетських та міжфакультетських угод, 
приведення їх до єдиного зразка. 

Проблемною стороною виконання міжнародних угод є недоліки у чинній законо-
давчій базі. Тому відділ міжнародного співробітництва та інші служби університету ма-
ють підготувати пропозиції щодо її оптимізації. 

Одним із шляхів розширення і поглиблення міжнародного співробітництва є акти-
візація участі університету у міжнародних стипендіальних програмах з метою отри-
мання грантів позабюджетного фінансування, що,  у свою чергу, дозволятиме ширше 
забезпечувати іноземних гостей відповідними умовами проживання, навчання, стипен-
діями тощо. Для цього слід поглиблювати освітню та наукову співпрацю з міжнародни-
ми фондами.  

У 2012 році остаточно сформувалося розуміння необхідності якнайшвидшого за-
провадження програм подвійного дипломування (табл. 3.3). Можливість отримання 
подвійних дипломів відкриває для студентів нові можливості майбутнього працевлаш-
тування, розширює коло отриманої у процесі навчання інформації, сприяє мовному 
стажуванню. Відповідна практика широко розповсюджена у світі. 

З метою інтенсифікації співробітництва структурних підрозділів університету з по-
тенційними закордонними партнерами з питання подвійних дипломів у 2012 році про-
ведено ряд заходів: відрядження керівництва університету, інститутів та факультетів в 
університети-партнери, інформаційне та консультативне забезпечення зацікавлених 
сторін співробітниками Відділу міжнародного співробітництва, погодження основних 
шляхів реалізації відповідних програм з МОНмолодьспорту України. 

Зазначимо, що функціонування програм подвійного дипломування є однією із ви-
мог для участі ВНЗ у міжнародних рейтингових програмах.  

 

3.3. Співпраця з посольствами та міжнародними організаціями, 
         акредитованими в Україні 

 

Даний напрямок міжнародного співробітництва забезпечується шляхом періодич-

них контактів і діалогу. Зокрема, з грудня 2011 р. по грудень 2012 р. відбулися зустрічі 

ректора з послами 21 країни.  
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Ведучи мову про іноземних гостей світового рівня, хотілося б наголосити, що уні-

верситет відвідали та виступали перед студентами лауреати Нобелівської премії та інші 

відомі постаті, серед яких засновник Wikipedia Джиммі Вейлз, директор XLab пані 

Єва-Марія Неєр, колишній Президент міжнародного комітету Червоного Хреста Якоб 
Келленбергер, Президент Університету м. Кіото, Японія –  професор Хіроші Мацумо-
то, російський лауреат Нобелівської премії з фізики 2000 року Жорес Алферов. 

Одним із результатів співпраці з представництвами зарубіжних країн в Києві стало 

створення та діяльність в університеті мовних і культурних центрів різних країн світу, 

переважно на базі інституту філології. Наприклад, у звітному році досягнуто домовле-

ність про відкриття Центру Азербайджанської культури, Центру Болгарської культури 

(всього зараз працює майже 30 мовно-культурних центрів).  

Відділ міжнародного співробітництва регулярно організовує робочі зустрічі з між-

народними організаціями у сфері освіти, з метою встановлення партнерських зв’язків та 

активізації міжнародної мобільності наших студентів, викладачів та співробітників. Так, 

наприклад, протягом вересня-листопада 2012 року відбулися робочі зустрічі з предста-

вниками Британської Ради, DAAD та Фонду імені Александера фон Гумбольдта. З 

Фондом Гумбольдта планується підписання протоколу про намір співпраці щодо прове-

дення міжнародних конференцій, колоквіумів та семінарів на базі університету за учас-

тю міжнародних стипендіатів Фонду, серед яких Нобелевські лауреати та визнані світо-

вою спільнотою вчені. Групою інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародного 

співробітництва  вже сформований список потенційних номінантів – учених Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, які мають великі шанси на стипен-

дію Фонду Гумбольдта.  

 

3.4. Участь у міжнародних освітніх проектах і програмах 
 

Левова частка фінансування міжнародних освітніх проектів і програм відбувається 

за рахунок фондів Європейського Союзу. Останнім часом за рахунок загальної євроін-

теграції України наш університет, як провідний ВНЗ держави, отримує все більше осві-

тніх грантів, залучається до участі у міжнародних освітніх та наукових консорціумах.  

Відділ міжнародного співробітництва надає інформаційну та консультаційну під-

тримку факультетам та інститутам з приводу подачі заявок для участі у конкурсах на 

отримання грантів освітніх програм ЄС Темпус, Еразмус Мундус, тощо. З цією метою 

щомісяця готуються інформаційні листи щодо можливостей навчання за кордоном для 

студентів університету, отримання ґрантів та стипендій на проведення власних дослі-

джень для аспірантів та викладачів, а також про можливості участі у міжнародних про-

ектах. Зокрема, у 2012 році, крім інформаційних днів у Головному корпусі, було запро-
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ваджено проведення відповідних інформаційних днів на факультетах та в інститутах із 

урахуванням специфіки та спрямованості зазначених програм.   

Так, у рамках п’ятого конкурсу Програми Темпус IV у 2012 році у списку проек-

тів, що рекомендовані до фінансування ЄС, включено 108 проектів, з них 23 проекти за 

участю 53 університетів з України, проектні пропозиції для участі у 15 консорціумах 

готував університет. 5 проектних команд нашого університету, які формували ідеологію 

проектів та документували пропозиції, стали переможцями 5-го конкурсу проектів про-

грами ТЕМПУС 2012 – а саме:  
Юридичний факультет 

"Політика європейського сусідства – Право та Ефективне Управління" 

Керівник проектної команди – д.ю.н., проф. Мірошниченко А.М. 
 

Відділ міжнародного співробітництва 
"Заохочення життєздатних та автономних систем вищої освіти в сусідніх схід-

них регіонах" 

Керівники проектної команди – проректор, проф., Бех П.О.,  к.філолог.н, доц. 

Трубчанінова Т.А. 
 

Економічний факультет 
"Покращення ефективності студентського працевлаштування" 

Керівники проектної команди – д.е.н., проф. Черняк О.І. 
 

Факультет кібернетики 
"Інформатика і управління: Кваліфікаційні рамки Болонського типу" 

Керівник проектної команди – д.т.н., проф. Заславський В.А. 
 

Інститут високих технологій 
"Розробка навчальних планів нової спеціалізації: Магістр Інженерії у Мікроси-

стемному Дизайні" 

Керівник проектної команди – д.ф.-м.н., проф. Скришевський В.А. 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка є активним учасником 

програми міжнародних академічних обмінів ЄС Еразмус Мундус за компонентом "Парт-

нерство". У рамках чергового конкурсу 2012 р. наш університет увійшов до складу 2 

нових консорціумів, утворених між університетами країн членів ЄС та Східного парт-

нерства (Азербайджан, Білорусія, Вірменія, Грузії, Молдова, Україна).  

Наразі Київський національний університет імені Тараса Шевченка є партнером 4 

консорціумів університетів:  
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 BMU-MID, Координатор –  Університет м. Турку, Фінляндія. 

 EMP-AIM, Координатор – Університет Міколаса Ромеріса, Литва. 

 MID, Координатор –  Університет м. Турку, Фінляндія. 

 ELECTRA, Координатор – Університет м. Олденбург, Німеччина. 

Слід зазначити, що у минулі роки університет брав участь у консорціумах програ-

ми ЄС Еразмус Мундус головним чином для гуманітарних спеціальностей. У звітному 

році було приділено більшої уваги до залучення природничих факультетів для участі у 

програмі Еразмус Мундус. Так, консорціум ELECTRA спрямований більшою мірою на 

освітнє і наукове стажування для природничих факультетів. 

Було проведено інформаційні дні для географічного факультету, на кінець цього 

року заплановане ознайомлення з можливостями проекту студентів, аспірантів та спів-

робітників геологічного та фізичного факультетів. 

Таким чином, участь у консорціумах програми ЄС Еразмуc Мундус сприяє зміц-

ненню міжнародного співробітництва та підвищує мобільність серед студентів, викла-

дачів, науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка та про-

відних університетів Європейського Союзу. 

У 2012 році продовжено та інтенсифіковано процес впровадження англомовних 

та російськомовних навчальних дисциплін в інститутах та на факультетах університе-

ту. Вже сьогодні інститут міжнародних відносин, юридичний та частково економіч-

ний факультет спроможні забезпечити магістерські програми іноземними мовами. 

Решта інститутів та факультетів у випадку наявності зацікавлених студентів пропону-

ють спеціально розроблені для них індивідуальні програми навчання іноземними 
мовами. 

Однак, необхідно наполегливіше впроваджувати нові англомовні та росій-
ськомовні курси, оскільки іншої альтернативи розвитку залученню іноземних грома-

дян для навчання в нашому університеті в сучасних умовах не існує.  

 

3.5. Зарубіжні відрядження 
 
Одним з пріоритетних завдань університету є виконання бюджетної програми Мі-

ністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Навчання, стажування, підвищення 
кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за 
кордоном" ("100+100+100"). У 2011/2012 навчальному році на стажування було на-

правлено 40 осіб (з яких студентів – 27, аспірантів – 6, науково-педагогічних працівни-

ків – 7) у провідні вищі навчальні заклади 6 країн світу: Німеччина, Великобританія, 

Франція, Австрія, Італія, Нідерланди. Загальний обсяг фінансування по університету 
склав 8 087 903,63 грн. 
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На другому етапі цієї програми у 2012/13 навчальному році до закордонних навча-

льних закладів планується направлення 41 особи (факультети кібернетики, економіч-

ний, хімічний, фізичний, радіофізичний, геологічний, географічний, інститут міжнарод-

них відносин, ННЦ "Інституту біології", інститут високих технологій і астрономічна об-

серваторія до університетів Японії, Швейцарії, Франції, Німеччини, Іспанії, Великобри-

танії, США, Австрії, Нідерландів, Фінляндії, Португалії, Швеції (загалом 12 країн).  

За 2012 рік за кордон до 59 країн світу від’їжджали 1477 викладачів, співробіт-

ників, студентів та аспірантів нашого університету. З них: 

 612 осіб відряджені на конференції, симпозіуми, семінари тощо, 

 160 осіб були відряджені для наукової роботи, 

 63 особи проходили наукове стажування, 

 19 викладачів від’їжджали  для викладацької роботи. 

На навчання за цей рік виїхало 263 студенти та аспіранти, для мовного стажу-

вання направлено 76 студентів, у міжнародних олімпіадах та змаганнях взяли участь  

89 студентів.  

Німеччина, Росія, Польща, Франція, Чехія, Італія – це країни, які найчастіше від-

відують наші викладачі, науковці та студенти. Університети цих країн є найефективні-

шими партнерами нашого університету як у попередні роки, так і за рахунок плідної 

співпраці, реалізованої у 2012 році. 

Країнами "відкриттями" року, до яких суттєво збільшилася кількість виїздів, стали 

Норвегія та Алжир. Пояснюється даний факт тісним співробітництвом між науковцями 

нашого університету з університетами цих країн, підтримкою співробітництва з боку 

посольств, високим рівнем освітніх та наукових послуг, які пропонуються норвезькими 

та алжирськими вишами. 

Вважаємо, що у найближчий час до цього переліку мають додатися ВНЗ Казахста-

ну, Азербайджану, Туркменістану, Кувейту та інших країн.  

У той же час слід наголосити на необхідності оптимізації алгоритму використан-

ня результатів відповідних поїздок за кордон. Ідеться, у першу чергу, про ефектив-

ність відряджень, ширше інформування про їх результати на відповідних факультетах, 

кафедрах, вчених радах, налагодження міжфакультетського обміну інформацією, на-

приклад, через Відділ міжнародного співробітництва. Необхідно запровадити чітку си-

стему звітності на засіданнях кафедр, вчених рад інститутів, факультетів і досягти мак-

симальної результативності від службових відряджень професорсько-викладацького 

складу і науковців. 
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Хотілося б зауважити, що велика частка відряджень та направлень фінансується 

стороною, що приймає. Тому, за умови отримання значущих освітніх, наукових або ор-

ганізаційних результатів, відповідні виїзди можна зараховувати до загального фінансо-

вого доробку університету. 

 

3.6. Прийом зарубіжних викладачів, науковців і студентів 
 

Даний вид діяльності є однією із найважливіших сторін інтернаціоналізації універ-

ситетської освіти. Зокрема, робота у ВНЗ іноземних професорів є важливим показни-

ком для просування в міжнародних рейтингах. Загалом у звітному періоді університет 

відвідали 367 осіб з 28 країн світу, із них 190 студентів, решта – викладачі, науковці, 

члени різноманітних делегацій. Але це ті візити, які були зареєстровані у Відділі міжна-

родного співробітництва.  

Сьогодні в університеті працюють 22 іноземні викладачі із 14 країн світу, зосере-

джені вони практично повністю в інституті філології. Для проведення наукової роботи, 

участі у конференціях, короткотермінового читання лекцій наш університет відвідали 

83 зарубіжних вчених і викладачів із 28 країн світу. Із робочим візитом було прийнято 

25 зарубіжних делегацій (загалом 72 особи). 

У рамках двосторонніх партнерських угод із зарубіжними освітніми та науковими 

закладами, міжурядових угод України з урядами деяких країн (Польща, Чехія, Словач-

чина, КНР, Росія, Білорусь та ін.), університет прийняв для часткового навчання 190 

іноземних студентів та аспірантів із 17 країн світу, із них 149 – осіб на короткий термін 

(до 1 місяця) і 41 – на період від кількох місяців до одного року.  

2012 рік підтвердив тенденцію до збільшення кількості іноземних гостей, що при-

були у рамках участі у міжнародних науково-освітніх проектах. Наприклад, поряд із 

студентами, які прибувають у рамках обмінів між університетами партнерами, в останні 

роки все більше студентів прибуває за програмами академічних обмінів. 

Найбільше іноземних викладачів для читання лекцій та проведення іншої науково-

освітньої діяльності приймає інститут філології. Хоч і для цього наявне своє пояснення 

– це підтримка відповідними посольствами вивченням мов та культур своїх країн. Од-

нак, це не означає, що інші інститути і факультети мають стояти осторонь процесу ак-

тивного залучення іноземних викладачів.   

У той же час спостерігається тенденція до збільшення кількості іноземних лекто-

рів, що прибувають з короткотерміновими візитами на природничі факультети. Уні-

верситет намагається забезпечувати такі візити на паритетних фінансових засадах із 

ВНЗ-партнерами. 
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До недавнього часу в університеті була відсутня чітка система організації роботи 

іноземних викладачів, що приїздять на короткострокові терміни для читання лекції. Для 

створення оптимального інформування та підвищення ефективності таких короткостро-

кових візитів було розроблено і розіслано зразок оформлення плану роботи іноземних 

викладачів. Водночас, з метою покращення контролю за такими візитами Відділом між-

народного співробітництва у 2012 році розпочато розробку системи планування та звіт-

ності підрозділів про візити зарубіжних делегацій і, у першу чергу, професорів. 

 

3.7. Навчання іноземних громадян 
 

Сьогодні в університеті навчається 698 іноземних громадян, з яких на факультетах 

та в інститутах університету – 534 чол., на підготовчому факультеті – 140 чол., за про-

ектами Erasmuc Mundus – 8 чол., в рамках двосторонніх угод – 16 чол. Зведені дані 

щодо навчання іноземних громадян наведені у таблицях 3.5–3.7. 

Навчання іноземних громадян за ОКР "бакалавр" і "магістр" забезпечує факультет 

навчання іноземних громадян. Основними завданнями створеного факультету є такі: 

 поширення інформації про університет та його популяризація серед іноземних 

громадян в Україні та за її межами з метою залучення іноземних громадян до навчання; 

 організаційне сприяння у вступі до університету та поселенні в гуртожитки; 

 сприяння у створенні необхідних умов для навчання та самостійної роботи; 

 моніторинг навчального процесу для іноземних громадян на факультетах та в 

інститутах університету; 

 забезпечення дотримання вимог законодавства України, які стосуються візових, 

паспортних, міграційних питань та питань реєстрації іноземних громадян,  а також питань 

нострифікації документів про освіту (в межах компетенції і повноважень факультету); 

 організація позааудиторної (культурної, виховної), зібрань земляцтв; 

 контроль за академічною, фінансовою та побутовою дисципліною; 

 здійснення контактів з дипломатичними відомствами та консульськими устано-

вами іноземних держав в Україні, з посольствами та консульствами України за кордо-

ном, з правоохоронними органами, органами прикордонних, митних та інших служб, 

служб безпеки тощо; 

 підтримання зв’язків з іноземними громадянами – випускниками університету; 

 виконання аналітичної роботи за предметом діяльності факультету та підготовка 

пропозицій щодо вдосконалення процесів набору і навчання іноземних громадян в уні-

верситеті; 

виконання інших завдань відповідно до законодавства України та Статуту універ-

ситету. 
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З метою підтримання тісних зв’язків з іноземними громадянами-випускниками уні-

верситету прийнято рішення створити та  організаційно оформити асоціацію інозем-

них громадян – випускників Київського національного університету імені Тараса Шев-

ченка та розробити положення про таку асоціацію. Крім того, заплановано започатку-

вати підготовку та видання інформаційних матеріалів про іноземних громадян-

випускників університету. 

Іноземні студенти, які навчаються в університеті, активно залучаються до роботи 

органів студентського самоврядування. Започатковано систематичне проведення зу-

стрічей земляцтв іноземних студентів за участю послів та інших працівників диплома-

тичних представництв. 

Продовжується інформаційна робота з метою залучення більшої кількості інозе-

мних громадян до навчання, стажування та ведення наукової роботи. Зокрема, запла-
новано брати активну участь у міжнародних освітніх виставках, а також створити та 

підтримувати роботу спеціалізованого сайту для надання необхідної інформації про уні-

верситет іноземним громадянам, зацікавленим у навчанні. Адже і сьогодні відчувається 

брак інформаційно-рекламних матеріалів для різних категорій потенційних абітурієнтів 

(основних, підготовчих і т.д.). 

 

3.8. Підготовка іноземних громадян на підготовчому факультеті 
 

 У 2011/12 навчальному році підготовчий факультет здійснював підготовку до 

вступу у вищі навчальні заклади іноземних громадян. На факультеті навчалося 140 іно-

земних громадян з 30 країн світу. Їх навчання відбувалося за напрямами спеціальнос-

тей: інженерно-технічні та природничі; біологічні; медичні; спортивні; сільськогоспо-

дарські; економічні; гуманітарні, у т.ч. творчі.  

Для формування контингенту слухачів–іноземних громадян факультет здійсню-

вав ряд заходів: створення та поширення інформаційних буклетів (українською, росій-

ською, англійською та китайською мовами), постійне інформаційне оновлення інтернет-

сайту факультету, співпраця з партнерами в зарубіжних країнах (КНР, Іран, Туреччина, 

Туніс, Марокко, країни СНД тощо) та середніми навчальними закладами України, участь 

у міжнародних, всеукраїнських та міських виставках.   

Система контролю якості навчання слухачів-іноземців складається з поточного, 

поетапного та підсумкового контролю (заліки, екзамени). Поетапний контроль прово-

диться у вигляді модульних контрольних робіт. Розроблені критерії та єдині стандарти 

оцінки якості знань, умінь і навичок іноземних слухачів при проведенні поетапних та 

підсумкових контролів з мов. Заліки та екзамени проводяться у зимову сесію та після 

завершення навчання.  
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У поточному році розроблено комплект мультимедійних програм з мов, країно-

знавства, інших дисциплін для мультимедіа презентації навчального матеріалу. Онов-

лено парк мультимедійних засобів навчання.  
Разом з тим, слід більш активно впроваджувати в навчальний процес можливості 

комп’ютерних технологій, елементи дистанційного навчання, підготувати методичні по-

сібники з організації самостійної роботи студентів.  

 

3.9. Інформаційно-іміджеві заходи 
 

За звітний період Відділом інформаційних досліджень та зв’язків з громадськістю 

(у складі прес-центру університету, газети "Київський університет" та сектору інформа-

ційного забезпечення) було проведено низку заходів, покликаних забезпечити ефекти-

вність комунікативної діяльності університету в інформаційному просторі України й 

зарубіжжя. 

Серед інформаційно-іміджевих заходів, що відбулися за звітний період, варто від-

значити оновлення веб-сайту університету інформаційними матеріалами трьома мо-

вами (українська, російська, англійська). Створено нові рубрики: "Ректори Київського 

університету", "Видатні особистості Київського університету". Найближчим часом на 

веб-сайті буде розміщена рубрика "Видання науковців Київського університету за 2010-

2011 рр.", яка нараховує близько 300 монографій і посібників учених університету. По-

дана до ІОЦ для розміщення у розділі "Ресурси" історична фотогалерея, фото-звіти різ-

номанітних подій і заходів за останні роки, фрагменти відеозаписів лекцій викладачів 

університету. Готується до розміщення на веб-сайті ряд нових рубрик ("Кого готує, наш 

університет?", "Модульно-рейтингова система"  тощо). 

Сектор інформаційного забезпечення проводить активну інформаційно-іміджеву 

роботу, спрямовану на ознайомлення широкої громадськості з діяльністю університету. 

Ця робота передбачає розміщення та постійне оновлення інформації про університет у 

різних засобах масової інформації:  провідних освітніх інтернет-порталах і веб-сайтах 

(www.svitedu.com.ua, www.osvita.org.ua, osvita.ua, Вікіпедія, веб-сайти міжнародного 

благодійного фонду імені Ярослава Мудрого, Фонду сприяння розвитку української на-

ціональної школи, Євразійської  асоціації університетів, веб-сайт проекту "Електронний 

каталог українських університетів" Національної академії педагогічних наук України); 

друкованих виданнях ("Юридична еліта України", "Довідник абітурієнта 2012-2013", 

"Зоря Прикарпаття", "Енциклопедія  Сучасної  України", "Higher education in Ukraine" 

2012-2013 рр.); рекламних сіті-лайтах біля Головного корпусу; відеомоніторах, розмі-

щених на факультетах/інститутах Київського університету.  
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Шляхом активної співпраці прес-центру університету зі ЗМІ України здійснюється 

широке інформування громадськості про події та заходи, що відбуваються в універси-

теті. Новини прес-центру вже другій рік поспіль викладаються у соціальній мережі 

Facebook на сторінці університету. Із 2012 р. почала виходити в електронному форма-

ті газета "Київський університет".  

У 2012 р. університет узяв участь у восьми освітянських виставках ("Сучасна 

освіта в Україні–2012", "Сучасні заклади освіти-2012", "Освіта та кар’єра–2012" тощо), 

які проводилися під егідою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. На 

виставках університет було відзначено найвищими нагородами та почесними зван-

нями, такими як "Лідер сучасної освіти", "Лідер вищої освіти України", Гран-Прі в номі-

нації "Міжнародне співробітництво в галузі науки та освіти". Для використання на осві-

тянських виставках за звітний період було підготовлено та видано рекламно-

інформаційні банери і буклети про факультети та інститути університету української 

мовою та буклет із загальною інформацією про університет російською мовою. Наразі 

готуються до видання буклети про факультети/інститути Київського університету 

трьома мовами (українська, російська, англійська).  

У зв’язку з потребою посилення міжнародної діяльності найголовнішими завдан-

нями на 2013 рік виступають: 

 зростання інтернаціоналізації університетської освіти, у тому числі шляхом участі 

у міжнародних проектах, програмах, рейтингах;   

 активізації виконання наявних двосторонніх міжуніверситетських угод з метою 

забезпечення максимальної їх віддачі. Нагальною вимогою часу є розширення спектру 

угод про подвійне дипломування, обмінів студентами й викладачами; 

 оптимізація закордонних відряджень нашого професорсько-викладацького скла-

ду, науковців та співробітників з метою отримання максимально дієвої віддачі. Важли-

вим механізмом має стати відновлена практика звітності для тих, хто повернувся з від-

рядження, на засідання кафедр і вчених рад; 

 необхідність чіткого обґрунтування та реалізації системи залучення іноземних 

фахівців для викладацької і наукової роботи в університеті на довготермінових і корот-

котермінових умовах; 

 розширення спектру англомовних і російськомовних програм, яка слугуватиме для 

збільшення контингенту іноземних студентів та зростання якості освіти в університеті. 
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Таблиця 3.1 
Інформація про співробітництво із зарубіжними навчальними закладами за 2012 рік 

 

Країна 
№ 

  

Навчальний заклад або його підрозділи, 
з якими підписано угоду 
про співробітництво код назва 

Дата 
підписання Термін дії 

1.  Університет Йонгнам ПК Республіка Корея 6.02.2012 безстроково 
2.  Чжецзянський педагогічний університет КТ Китай 23.02.2012 5р.+5р. 
3.  Лондонська школа бізнесу і фінансів ВБ Великобританія 13.03.2012 безстроково 
4.  Пекінський технологічний університет КТ Китай 27.04.2012 безстроково 
5.  Карагандинський державний технічний університет КХ Казахстан 12.04.2012 безстроково 
6.  Тяньцзинський університет іноземних мов КТ Китай 12.04.2012 безстроково 
7.  Гуйліньський технічний університет  КТ Китай 25.04.2012 безстроково 

8.  
Ташкентський університет інформаційних техноло-
гій (Нукуський філіал) 

УЗ Узбекистан 22.05.2012 
5р. 

9.  Саратовська державна юридична академія РО Росія 24.05.2012 5р. 
10.  Російський державний гуманітарний університет  РО Росія 17.07.2012 5 р .+ 5 р. 
11.  Університет Півдня, Тулону і Вару ФР Франція 17.07.2012 5 р .+ 5 р. 
12.  Інститут імені Юнуса Емре ТР Туреччина 27.08.2012 4 р. 
13.  Університет міста Росток НМ Німеччина 19.09.2012 до 31.12.14 
14.  Університет Парі-Сюд (Париж-Південь) ФР Франція 20.09.2012 5 р. 
15.  Університет Малайя МЗ Малайзія 25.09.2012 5р. 
16.  Римський Університет "Тор Вергата" ИТ Італія 25.09.2012 5р. 
17.  Університет Астону ВБ Великобританія 19.10.2012 5р. 

18.  
Киргизько-Російський Слов’янский університет 
імені Б.М. Єльцина 

КЗ Киргизстан 17.10.2012 
5 р .+ 5 р. 

19.  Тегеранський університет  ИР Іран 31.10.2012 5р. 
20.  Університет Ульма НМ Німеччина 1.11.2012 5р. 
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Таблиця 3.2 

Поновлено дію угод про співпрацю з 10 університетами-партнерами 
 

Країна № 
  

Навчальний заклад або його підрозділи, 
з якими підписано угоду про співробітництво код назва 

Дата підписання 
угоди 

Термін дії 

 1 Університет Поля Сабатьє (Тулуза-3) ФР Франція 31.01.2012 5 р .+ 5 р. 
 2 Університет імені Аристотеля (м. Салоніки) ГЦ Греція 14.03.2012 3р. 
 3 Флорентійський університет ИТ Італія 14.03.2012 5р 
 4 Цукубський університет ЯП Японія 21.03.2012 5р. 
 5 Університет міста Мачерата ИТ Італія 05.06.2012 3 р. + 3 р. 
 6 Московський державний університет імені М.В. Ломоносова РО Росія 28.06.2012 безстроково 
 7 Афінський національний університет імені Іоанніса Каподистрія  ГЦ Греція 17.07.2012 5 р .+ 5 р. 
 8 Єреванський державний університет  ВР Вірменія 16.08.2012 безстроково 
 9 Лодзький університет ПЛ Польща 12.10.2012 5 р .+ 5 р. 
10 Ягеллонський університет ПЛ Польща 9.11.2012 5 р .+ 5 р. 

 

Таблиця 3.3 
Угоди про подвійне дипломування укладено з такими університетами-партнерами 

 

Країна № 
 

Навчальний заклад або його підрозділи, 
з якими підписано угоду про подвійне дипломування код назва 

Дата 
підписання угоди 

Термін дії 

1 
Анжуйський університет  
Відділ природничих наук хімічного факультету 

ФР Франція 
12.07.2012  

2 Університет Марії Кюрі-Склодовської у Люблині ПЛ Польща 1.08.2012  
3 Університет Півдня, Тулону і Вару ФР Франція 19.09.2012  

 

 
 



 153 

 
Таблиця 3.4 

Інформація про зарубіжні відрядження за 2009/10 н. р.,  2010/11 н. р. та 2011/12 н. р. 

 2009/10 н.р. 2010/11 н.р. 2011/12 н.р. 
Всього відряджено: 949 1047 1103 
Конференції, симпозіуми, семінари 377 427 429 

викладацький склад 58 99 90  
в т.ч. у вузах-партнерах студенти та аспіранти 37 55 55 
Наукова робота 174 141 186 
Наукове стажування 24 38 43 
в т.ч. довгострокова наукова робота (понад 3 місяці) 17 15 26 
Викладацька робота 12 8 17 

 169 200 222 Навчання студентів 
й аспірантів 

в т.ч. у вузах-
партнерах  

80 85 134 

 33 55 59 Мовне стажування 
 в т.ч. у вузах-

партнерах 
14 22 39 

Міжнародні олімпіади і змагання (студенти) 38 53 49 
 м.  Кіль, Німеччині м. Осака, Японія 

Месір, Туреччина 
- 

співробітники 3 2 - 

Участь народного ансамблю 
української музики “Роксоланія” 
у міжнародних фестивалях 

студенти і аспіранти 17 18 - 
 Німеччина та Франція  Німеччина та Італія - 

співробітники 10  - 

Участь хору "Дніпро" у міжна-
родних конкурсах та зарубіжних 
гастролях  студенти і аспіранти 14  - 
Кількість країн світу, які були відвідані  52 58 54 
Країни, які найчастіше відвідують викладачі, науковці та 
студенти 

Німеччина, Росія, 
Польща 

Німеччина, Росія, 
Польща, Франція 

Німеччина, Росія, Польща, 
Франція, Чехія, Італія 
 

* Збільшились виїзди до Норвегії  
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Таблиця 3.5 
Кількість іноземних громадян, які закінчили повний курс навчання 2006-2012 р.р. 

П
ро
гр
ам
а 

Навчальні роки 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

рік зарахув. на 1 к. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
зараховано 192 177 187 135 105 181  
термін навчання 4 4 4 4 4 4 4 
випущено 138 105 114 90 59 89  
 заверш. навчання 72 56 61 67 56 47  

Б
ак
ал
ав
ра

 

з країн (кількість) 18 19 20 25 26 12  
рік зарахування 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
зараховано 1 7 11 13 5 3 3 
рік початку навчання 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
термін навчання 1 1 1 1 1 1 1 
випущено 1 1 5 10 11 4 3 
заверш. навчання 100 100 72 91 80 80 100 

С
п
ец
іа
л
іс
та

 

з країн (кількість) 1 1 4 6 5 4 2 
рік зарахування 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
зараховано 17 11 6 36 9 16 0 10 3 13 13 5 14 1 7   
термін навчання 1 1,5 2 1 1,5 1 1,5 1,5 2 1 1,5 2 1 1,5 2   

рік початку навчання 2005 2004 2004 2006 2005 2010 2009 2006 2006 200
8 2007 2007 2005 200

4 
200
4 

  

Випущено 10 20 4 16 18 9 13 9 6 13 8 3 8 9 3   
випущено разом 34 40 41 24 20 27 29 
 заверш. Навчання 88 96 85 78 84 86 88 

М
аг
іс
тр
а 

з країн (кількість) 10 8 8 9 9 12 9 
рік зарахування 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Зараховано 3 1 1 0 2 7 1 1 1 0   
термін навчання 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4   
рік початку навчання 2003 2002 2004 2003 2005 2008 2007 2005 2007 2006   
Випущено 4 0 4 2 5 2 0 0 1 0   
випущено разом 4 6 9 3 1 2 1 
 заверш. Навчання 100 100 70 100 100 100 100 

А
сп
ір
ан
та

 

з країн (кількість) 3 2 7 3 1 2 1 
Загалом випущено 
іноземних громадян 39 47 55 37 32  33 
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Таблиця 3.6 
Кількість іноземних громадян, зарахованих на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

у 2011 р. та у 2012 р. 
 

Денна форма Заочна форма 
Факультети та інститути 

Бакалавр Спеціаліст Магістр Аспірант Стажист Докторант Бакалавр Магістр Аспірант 
роки 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Ін-т біології 1 1 - - 2 6 - - - - - - 1 - - - -  
Ін-т висок. технологій - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 
Ін-т журналістики 1 2 - - 0 2 - - 1 - - - - 1 - - - - 
Ін-т міжнародних відносин 34 39 3 3 7 16 5 1 - - - - - - - - - - 
Ін-т філології 21 20 - - 15 37 - 1 - - - - - - - - - - 
Географічний ф-т 1 5 - - 1 3 - - - - - - 2 1 - - - - 
Геологічний ф-т 0 3 - - 0 - - - - - - - - 1 - - - - 
Економічний ф-т 6 9 - - 2 7 - - - 1 - - 2 10 1 2 1 - 
Кібернетики ф-т - 1 - - 1 1 - 2 - - - - 1 - - 1 - - 
Мех.-матем. ф-т - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - 
Радіофізичний ф-т - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 
Психології ф-т 3 2 - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - 
Соціології ф-т 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Фізичний ф-т 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Філософський ф-т 1 7 - - - 1 1 1 - - - - - 1 - 2 - - 
Хімічний ф-т - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - 
Юридичний ф-т 14 38 - - - 1 - - - - - - 11 24 - 3 - - 
Усього 83 128 3 3 28 83 7 6 1 1 - 1 17 36 1 8 1 - 
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Таблиця 3.7 
Кількість іноземних громадян, що навчаються в Університеті, за країнами 

 

№ Назва країни Кількість  № Назва країни Кількість 

1. Азербайджан 149  18. Латвія 4 
2. Афганістан 2  19. Литва 1 
3. Білорусь 15  20. Марокко 1 
4. В’єтнам 2  21. Молдова 8 
5. Вірменія 1  22. Нігерія 1 
6. Габон 1  23. Німеччина 2 
7. Греція 1  24. Перу 2 
8. Грузія 31  25. Польща 3 
9. Ізраїль 1  26. Росія 51 
10. Ірак 28  27. Сирія 5 
11. Іран 10  28. Словаччина 1 
12. Йорданія 1  29. США 3 
13. Казахстан 5  30. Таджикистан 4 
14. Китай 120  31. Тринідад і Тобаго 1 
15. Кіпр 1  32. Туреччина  16 
16. Конго 1  33. Туркменістан 35 
17. Корея 8  34. Узбекистан 5 
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4. КАДРОВА ПОЛІТИКА 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка за підбором науково-

педагогічних працівників був і залишається флагманом вітчизняної освіти. До його скла-

ду входять 7 інститутів, 1 Навчально-науковий центр, 16 факультетів, підготовче відді-

лення, 2 коледжі, 1 ліцей, Кримська астрофізична обсерваторія. Університет має 192 

кафедри (кафедра державного аудиту на економічному факультеті та кафедра фунда-

ментальної медицини в ННЦ "Інститут біології" створені наказом ректора, але ще не 

укомплектовані) і 4 предметно-методичних комісії. Створено нові кафедри іноземних 

мов в інституті журналістики, на економічному та юридичному факультетах. Реорга-

нізовано кафедри, які забезпечують від інституту філології мовну підготовку на інших 

неспеціальних факультетах – кафедру німецької мови та кафедру романських мов; 

створено кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів, іноземних 

мов хіміко-фізичних факультетів, іноземних мов природничих факультетів, іноземних мов 

математичних факультетів, іноземних мов факультетів психології та соціології. Відбулося 

злиття двох кафедр юридичного факультету: кафедра криміналістики приєдналася до 

кафедри правосуддя. Створено нову кафедру в інституті міжнародних відносин. 

Станом на 01.11.12  навчальний процес в університеті забезпечують 2813 викла-

дачів, у тому числі 277 (9,8) зовнішніх сумісників і погодинників. Із них: 

 докторів наук – 602 (21,4), з них сумісників – 129 (4,6); 
 кандидатів наук – 1573 (55,9), з них сумісників – 120 (4,27); 
 професорів – 490 (17,42), з них сумісників – 96 (3,4); 
 доцентів – 944 (33,56), з них сумісників – 37 (1,32). 
Завідувачами 190 кафедр працюють 161 доктор наук, професор (з них 6 зовніш-

ніх сумісників) та 29 кандидатів наук, доцентів. Кількість випускових кафедр – 172, 

завідують ними 156 докторів, професорів і 19 кандидатів, доцентів. 
Базова освіта науково-педагогічних працівників в основному відповідає 

профілю дисциплін, які вони викладають. 
Штатний розпис науково-педагогічних працівників на поточний момент:  

Найменування посади Всього посадових 
одиниць 

За кошти основного 
фонду 

За кошти спеціально-
го фонду 

Завідувач кафедри 190 177 13 
Професор 344,5 250 94,5 
Доцент 1096 850 246 
Ст. викладач 63 37 26 
Викладач 213 74 139 
Асистент 667,5 412 255,5 
Разом 2574 1800 774 
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На початок 2012/13 н.р. понад 76 штатних викладачів університету мають науко-

вий ступінь доктора чи кандидата наук, понад 51 – вчене звання професора чи до-

цента (більш як 80 від кількості тих, хто працює на відповідних посадах). 

За звітний період на підставі рішення Вченої ради присвоєно вчені звання: 

 професора (докторам наук) – 20; 

 професора (кандидатам наук) – 0; 

 доцента (кандидатам наук) – 64; 

 старшого наукового співробітника – 5. 

З метою ліквідації диспропорцій у розподілі ставок професорсько-викладацького 

складу між факультетами та інститутами університету Вченою радою у 2010 році було 

схвалено принципи розподілу цих ставок. У результаті виправлено ситуацію в інституті 

міжнародних відносин, на юридичному та економічному факультетах. Разом із тим, 

на механіко-математичному, фізичному, хімічному та деяких інших факультетах ще 

мають місце перевищення нормативної кількості викладачів. Надзвичайно гострою є 

ситуація в інституті філології, де кількість зайнятих ставок перевищує заплановану на 

107 одиниць. Можна підкреслити, що таке перевищення відбувається щороку, і на ньо-

го не впливають жодні чинники – ні передача ставок на новостворені кафедри інозем-

них мов на економічному і юридичному факультетах та в інституті журналістики, ні ви-

моги ректорату, ні прийняття концепції вивчення іноземних мов. Можливість надання 

ставок інституту філології виникає через незаповнення вакансій на юридичному факу-

льтеті та в інституті міжнародних відносин, але таких вакансій з кожним роком стає ме-

нше, і керівництво інституту філології має проаналізувати ситуацію та вжити заходів 

для її поліпшення. 

За звітний період сталися зрушення в залученні сумісників за кошти спеціального 

фонду. Як відомо, такі залучення відбуваються на умовах погодинної оплати. Зараз 

можна ствердити, що побоювання деяких керівників факультетів, що сумісники втра-

тять інтерес до проведення занять в університеті, виявилися невиправданими. Слід під-

креслити, що отримана при цьому економія коштів виявилася вкрай потрібною в умо-

вах цьогорічного фінансування. 
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Таблиця 4.1 

Дані про зовнішніх сумісників 
З них Факультет 

(Інститут, кафедра) 
Зовнішні 
сумісники член-кореспонденти академіки 

Військовий інститут 15 - - 
Географічний 33 2 1 
Геологічний 5 1 - 
Економічний 34 - 1 
Інститут високих технологій 5 - - 
Інститут журналістики 6 - - 
ІМВ 12 1 1 
Інститут філології 19 - - 
Історичний 5 - - 
Кафедра фізичного 
виховання та спорту - - - 

Кібернетики 17 2 - 
Механіко-математичний 16 1 1 
ННЦ "Інститут біології" 4 1 - 
Підготовче відділення 3 - - 
Підготовчий - - - 
Психології 19 1 - 
Радіофізичний 9 2 1 
Соціології 6 - - 
Фізичний 15 2 1 
Філософський 16 - 1 
Хімічний 1 - - 
Юридичний 37 2 1 
ВСЬОГО 277 15 8 

 

За рахунок спецкоштів використовується 697,35 ставки. 

Необхідно ще раз наголосити, що в університеті так і не запрацювала ефективна 

система створення резерву на заміщення вакантних посад. Не використовуються нале-

жним чином можливості готувати кадри через аспірантуру. Після закінчення аспіранту-

ри або у зв’язку з переведенням до аспірантури без відриву від виробництва у 2012 

році лише 22 особи поповнили склад викладачів університету. Після закінчення докто-

рантури прийнято 10 осіб. 

До найголовніших завдань 2013 року належить насамперед продовження діяльно-

сті щодо унормування розподілу ставок між факультетами та інститутами, здійснення 

раціональної кадрової політики щодо залучення до праці в університеті випускників 

аспірантури й докторантури. 
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5. ВИХОВНА РОБОТА 
 

Виховна робота в університеті у звітний період проводилась у відповідності із за-

твердженою Вченою радою Концепцією виховної роботи. Цей документ став певним 

орієнтиром як для ректорату, так і для деканатів факультетів та дирекцій інститутів. 

Саме на його основі були розроблені та схвалені плани роботи зі студентами у всіх ва-

жливих сферах. 

1. Важливим чинником, який визначав практично всі напрями виховної робо-

ти в першому півріччі, була підготовка до ЄВРО-2012. Це вимагало активної напруженої 

праці всіх структур університету. Головним внеском університету в підготовку чемпіо-

нату було облаштування студентських гуртожитків і прилеглої території до розселення 

вболівальників. Зусиллями ректорату і студентського парламенту шляхом проведення 

численних роз’яснювальних зустрічей вдалося відпрацювати таку модель організації 

діяльності студмістечка у цей період, яка влаштувала всі зацікавлені сторони, дозволи-

ла оптимально провести необхідні заходи, заплановані для університету. 

Для поселення гостей чемпіонату університетом було підготовлено 2847 місць у 

14 гуртожитках. 

Під час чемпіонату у 9 гуртожитках проживало 1559 гостей, які провели там 

24067 ліжко-днів (1235 українських громадян – 22478 ліжко-днів; 324 іноземці з 14 

країн світу – 1589 ліжко-днів). 

Університет успішно виконав поставлене перед ним завдання, про що свідчили 

численні подяки і нагороди як від уболівальників, так і від організаторів чемпіонату.  

2. Під поселення студентів і аспірантів університету використовують 18 гур-

тожитків загальною ємністю 9093 ліжко-місця. 960 місць в гуртожитках 12 та 13 вико-

ристовуються для поселення іноземців та аспірантів. Незважаючи на певну нестачу 

місць на початку навчального року, сьогодні в гуртожитки поселені всі студенти, аспі-

ранти і докторанти, які цього потребують і рекомендовані комісіями по поселенню фа-

культетів та інститутів. 

Умови проживання студентів, комфортність підготовки до занять і відпочинку зна-

чною залежать від активності в цьому питанні керівництва факультетів (інститутів), 

студентського самоврядування. Прикладом цього може бути базовий гуртожиток № 2 

філософського факультету, який зайняв у міському огляді-конкурсі гуртожитків почес-

не 3 місце. Можна вважати зразковими і базові гуртожитки економічного та юридич-

ного факультетів, в яких студентські ради спільно із заступниками деканів з виховної 

роботи роблять все можливе для покращення умов проживання. 



 161

"Свій дім – своїми руками" – під таким девізом вже третій рік в університеті пра-

цює трудовий загін із ремонту гуртожитків. Було подано майже 250 заяв для роботи в 

трудовому загоні. Після проведеного ретельного відбору 122 студенти сформували 10 

бригад.  

Уже з перших днів своєї роботи студенти учасники трудових бригад допомагали 

гуртожиткам університету готуватись до зустрічі гостей Євро-2012, здійснивши поточ-

ний ремонт в деяких кімнатах 5-го та 7-го гуртожитків. Взагалі під час літніх канікул 10 

студентських бригад взяли участь у ремонтних роботах в 10 гуртожитках, а саме № 2, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, а також почали ремонт студентського клубу "Планета". Зага-

лом відремонтовано: 209 житлових кімнат під поселення 1 курсу, 67 кухонь, 5 сходо-

вих клітин, 99 коридорів та міжсекційних переходів, 10 туалетів, 10 умивальних кімнат, 

7 службових приміщень, 5 читальних зал. Варто відзначити гарну роботу в цьому році 

відділу закупівель та складів університету, завдяки яким була вчасно організована за-

купівля матеріалів та їх видача студентським бригадам. 

В цьому році вперше було створено та реалізовано план проведення культурно-

мистецьких, патріотичних та виховних заходів для учасників трудових загонів. В рамках 

діяльності студентських трудових бригад у вільний від роботи час було проведено вечір 

студентської творчості, літературний вечір, присвячений діяльності та творам Івана Ба-

гряного, дискусійний вечір. Учасники трудового загону взяли участь у святкуванні Дня 

Незалежності, вшанували пам'ять жертв нацистської окупації і відвідали Меморіальний 

комплекс "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".  

Незважаючи на помітне поліпшення справ у студентському містечку, тут залиша-

ється ще чимало невирішених проблем. Як показало соціологічне опитування, кожен 6-

й студент невдоволений взаємодією з адміністрацією гуртожитків та щільністю засе-

лення, кожен 5-й – електронною інфраструктурою, умовами дозвілля і відпочинку в 

студентському містечку. Саме тому ректорат університету ухвалив рішення про кадрове 

зміцнення дирекції студентського містечка. Ректорат університету сподівається, що но-

вий директор студентського містечка зможе організувати роботу з виправлення існую-

чих недоліків, що дасть зробити всі наші гуртожитки кращими в місті. 

3. Уже 2-й рік діє в університеті Центр працевлаштування студентів і випуск-

ників. Центром створено Інтернет-портал із працевлаштування stud-centr.univ.kiev.ua. 

Його середня відвідуваність цього року склала 300 відвідувачів/добу. За рік через 

Центр було відправлено 3221 резюме на відповідні вакансії. Щоденно на порталі від-

крито 65-75 вакансій для студентів та випускників. 
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Центр підтримує постійну комунікацію з понад 500 компаніями міста Києва та 

України, з Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики 

України. Всього за рік проведено 22 акції з інформуванню студентів про можливості 

працевлаштування, ярмарки вакансій, навчальні тренінги. На даний момент Центр спі-

льно зі студентським парламентом організовує низку заходів щодо розвитку у студентів 

так званих "м’яких здібностей" (лідерські здатності, вміння працювати в колективі, на-

вички ведення ефективних переговорів тощо), на недостатність яких вказують робото-

давці. 

4. Головним організатором естетичного виховання є Молодіжний центр куль-

турно-естетичного виховання, під егідою якого працюють 19 творчих колективів, серед 

яких 7 мають звання "народний колектив": 

 хорова капела "Дніпро", 

 народний фольклорно-етнографічний ансамбль імені Володимира Нероденка 

"Веснянка", 

 ансамбль української музики "Роксоланія", 

 вокальна студія, 

 студія естрадного вокалу, 

 студія індійського танцю "Накшатра", 

 студія драматичного театру. 

Протягом року відділами Молодіжного центру культурно-естетичного виховання 

було підготовлено, проведено та технічно забезпечено близько 400 заходів (концер-

ти, конкурси, фестивалі, конференції, вечори відпочинку, Новорічні ранки для ді-
тей, дискотеки, творчі зустрічі тощо). 

Важливо відзначити, що Молодіжний центр почав реалізовувати програму дивер-

сифікації культурно-мистецьких заходів, забезпечуючи їх проведення у всіх кампусах 

університету. Так, наприклад, Святковий концерт до Дня студента проведено в актовій 

залі економічного факультету. На цей концерт були запрошені учні УФМЛ, студенти 

нових університетських коледжів, студенти факультетів та інститутів, що навчаються в 

південному кампусі університету. 

5. Важливою формою залучення студентів до здорового способу життя є ор-

ганізація занять фізичною культурою та спортом. У весняній студентській спартакіаді, 

присвяченій ЄВРО-2012, в змаганнях з 15 видів спорту взяли участь 2165 студентів з 

усіх факультетів та інститутів університету.  

В ІІІ міських спортивних іграх серед студентів з 6 видів спорту університет посів 

1-ші місця в змаганнях з гирьового спорту та аеробіки. 
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У вересні у спортивному святі до Дня університету взяли участь понад 180 пер-

шокурсників з усіх факультетів та інститутів. 

125 викладачів та співробітників 13 факультетів та інститутів взяли участь в спар-

такіаді "Бадьорість та здоров’я" з 5 видів спорту. 

Упродовж звітного періоду були створені спортивні кімнати в гуртожитках № 4 і 6. 

Найголовнішим надбанням спортивної матеріально-технічної бази університету є від-

криття університетського стадіону, побудованого за професійними стандартами.  

6. Організація всіх напрямків виховної роботи значною мірою залежить від 

діяльності студентського самоврядування. Тому ректорат університету приділяє над-

звичайно велику увагу взаємодії зі студентськими виборними органами. За звітний пе-

ріод розширилась участь студентського самоврядування в управлінні університетом 

стосовно практично усіх сфер життя. Тільки за цей рік проведено понад два десятки 

зустрічей зі студентським активом різних рівнів: університетським, факультетськими та 

інститутськими, студентського містечка. Варто відзначити, що зі всіх принципових пи-

тань має місце  повне взаєморозуміння зі студентством університету.  

Дуже важливо, що завдяки зусиллям ректорату і деканатів/дирекцій такі ж конс-

труктивні, ділові стосунки склалися між студентством та адміністрацією факультетів та 

інститутів. Студенти відзначають це і на велелюдних зібраннях, і у приватних розмовах. 

У цьому величезна заслуга нашого викладацького активу, насамперед заступників де-

канів і директорів з виховної роботи. Варто назвати кращих серед них:  

Гоман Юрій Олексійович – історичний факультет; 

Бутенко Наталія Василівна – економічний факультет;  

Кіреєва Наталія Олександрівна – юридичний факультет; 

Короткий Олександр Григорович – ННЦ "Інститут біології"; 

Перегуда Олег Володимирович – механіко-математичний факультет; 

Неліпа Дмитро Васильович – філософський факультет. 

Разом з тим, надзвичайно високі оцінки діяльності університетського студентсь-

кого самоврядування не дають права на заспокоєння, оскільки ми стикаємося зі 

спробами розколоти студентський рух, чи то шляхом створення альтернативної студе-

нтської профспілки або студради, чи то шляхом демонстративного протиставлення од-

них груп студентів іншим. Роз’яснення життєвої необхідності єдності студентського руху 

є вкрай важливим завданням виховної роботи. 

У звітному періоді відбулася реорганізація управління виховною роботою на зага-

льноуніверситетському рівні. Оскільки, відповідно до законодавства про вищу освіту, 

виховання студентства здійснюється насамперед через навчання, відділ роботи зі сту-

дентами був підпорядкований проректорові з науково-педагогічної роботи. Зараз про-
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водиться аналіз наявного стану справ, формуються нові підходи у роботі зі студентами. 

Будемо очікувати нових успішних результатів у цій галузі. 

Найголовнішими завданнями на 2013 рік є:  

 активізація діяльності Молодіжного центру культурно-естетичного виховання та 

поширення його роботи на всі кампуси університету;  

 розгортання підготовки до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса 

Шевченка та 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

які мають стати знаковими подіями для виховної роботи на 2013-2014 роки;  

 покращення активної спортивно-масової роботи, в тому числі через відновлення 

Спортивного клубу; 

 формування привабливості здорового способу життя та етичної поведінки в сус-

пільстві і в колективі; 

 прищеплення в студентської молоді негативного ставлення до паління, алкоголі-

зму, наркоманії,  

 поліпшення естетично-мистецького виховання через збільшення кількості та 

якості культурно-мистецьких заходів, насамперед виставок, екскурсій, вистав тощо;  

 формування духу єдності та корпоративної солідарності в університетській гро-

маді, для чого поміж іншим необхідно завершити підготовку та видання "Енциклопедії 

Київського університету" (М.І.Обушний, Г.Л.Новікова); 

 посилення ролі студентського самоврядування в діяльності університету. 
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6. ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-
ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Відповідно до чинного законодавства, основними завданнями університету є на-

вчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Тому фінансове, ма-

теріально-технічне та адміністративно-господарське забезпечення діяльності універси-

тету спрямовані на організацію та виконання його основних завдань, а також на соціа-

льний захист членів університетського колективу, створення належних умов праці та 

відпочинку всіх категорій працівників та осіб, що навчаються. 

 

6.1. Штатний розпис 
 

Паспортом Бюджетної програми на 2012 рік затверджена середньорічна чисель-

ність штатних одиниць – 7515, у тому числі за загальним фондом – 5463 та за спеціа-

льним фондом – 2052, що на 135,5 штатних одиниць більше, ніж у 2011 році. 

Таблиця 6.1 

Середньорічна чисельність штатних одиниць у 2012/2013 навчальному році 

 

Загальна кількість ставок науково-педагогічних працівників з вересня 2011 року 
по вересень 2012 року за рахунок загального фонду (бюджету) залишалася сталою і 

становила 1800 штатних одиниць, а за рахунок коштів спеціального фонду збільшила-

ся з 706 до 774 штатних одиниць за рахунок 68 ставок факультету військової підгото-

вки Військового інституту. Водночас, змінювалася і структура якісного складу науково-

педагогічного персоналу. Збільшилася до 192 одиниць кількість кафедр, відповідно, 

зросла кількість посад завідувачів кафедрами. 

Кількість посад професорів становить 345,5 штатних одиниць, посад доцентів – 

1096, ставок старших викладачів, викладачів та асистентів – 942,5. 

За рахунок коштів спеціального фонду структура штатного розпису залишилася 

без змін. 

Тип персоналу Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

Науково-педагогічний персонал 1800 774 
Адмінперсонал, за умовами оплати праці, віднесений 
до науково-педагогічного персоналу 

29 4 

Педагогічний персонал 110,5 29 
Спеціалісти  1882 429 
Робітники 1641,5 816 
Всього 5463 2052 
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6.2. Виконання кошторису  
 

Обсяг запланованого фінансування Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка на 2012 рік склав 911 794,6 тис. грн. По відношенню до 2010 року 

кошторисні призначення по загальному та спеціальному фондах зросли на 9,2.  
Надходження з Державного бюджету України (загальний фонд) становили 

582,7 млн. грн, які спрямовано на:  

 виплату заробітної плати з нарахуваннями – 439,5 млн. грн;  

 оплату комунальних послуг – 1,5 млн. грн;  

 виплату стипендій – 133,5 млн. грн;  

 забезпечення дітей-сиріт – 3,1 млн. грн;  
 придбання товарів, робіт, послуг для виконання науково-дослідних робіт – 

0,3 млн. грн; 
 стажування та навчання студентів, аспірантів, співробітників за кордоном – 

4,8 млн. грн. 
Структуру надходжень за спеціальним фондом у 2012 році наведено у табл. 6.3. 

Кошти спеціального фонду спрямовано на:  

 виплату заробітної плати з нарахуваннями – 170,9 млн. грн,  

 оплату комунальних послуг – 60,3 млн. грн,  

 виплату стипендії – 0,6 млн. грн,  

 відрядження та практику студентів – 1,8 млн. грн,  
 відрахування Профспілковій організації згідно Колективного договору – 

0,6 млн. грн,  

 придбання обладнання – 11,6 млн. грн,  

 поточний ремонт – 32,4 млн. грн,  

 капітальний ремонт, реконструкцію – 14,7 млн. грн,  

 придбання продуктів харчування – 16,5 млн. грн,  

 будівництво – 24,1 млн. грн,  
 придбання канцтоварів, сантехнічних, господарських товарів, медикаментів, 

оплату спецхарчування, транспортних послуг, послуг зв’язку, оренди, касового обслу-

говування, сплати податків – 41,3 млн. грн. 
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Таблиця 6.2 

Порівняльний аналіз кошторисних призначень згідно із Законами України  
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" та 

"Про Державний бюджет України на 2012 рік", у розрізі КПКВ 
Обсяг фінансування, тис. грн. 

Найменування показників згідно з класифікацією видатків 
та кредитування державного бюджету 

2011 рік 
(факт вико-
нання) 

 2012 рік 
(затверджено 
кошторисом) 

Загальний фонд державного бюджету, всього 563327,8 582674,5 
у тому числі: 

2201280 "Підготовка кадрів Київським національним універ-
ситетом імені Тараса Шевченка" (у 2011 році – бюджетна 
програма 2206050) 

455594,6 509600,0 

2201290 "Дослідження, наукові та науково-технічні розроб-
ки, проведення наукових заходів Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка" (у 2011 році – окремі 
бюджетні програми 2206010,2206020,2206040) 

58382,8 68257,1 

2201340 "Фінансова підтримка розвитку інфраструктури у 
сфері наукової діяльності" 682,0  

6651250 "Виконання Державної цільової програми з питань 
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпі-
онату Європи 2012 року з футболу" 

39 977,0  

2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації 
студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних 
працівників за кордоном" 

8 691,4 4817,4 

Спеціальний фонд державного бюджету, всього 388395,9 434481,4 
у тому числі: 

2201280 "Підготовка кадрів Київським національним універ-
ситетом імені Тараса Шевченка"(у 2011 році – бюджетна 
програма 2206050) 

366855,7 420430,5 

2201290 "Дослідження, наукові та науково-технічні розроб-
ки, проведення наукових заходів Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка" (у 2011 році – окремі 
бюджетні програми 2206010,2206020,2206040) 

21540,2 14050,9 

Разом 911 794,6 1017155,9 
 

Таблиця 6.3 

Структура надходжень по спеціальному фонду у 2012 році 
Джерела надходжень Сума, млн грн. 

Навчання за контрактом студентів та слухачів Інституту післядипло-
мної освіти 

214,2 

Навчання за контрактом аспірантів, докторантів, здобувачів 1,5  
Проживання в гуртожитках студентів, аспірантів, докторантів тощо 30,0 
Надходження під час Євро 2012 (проживання та харчування)  4,8 
Оренда приміщень 0,9 
Інші послуги (ВПЦ, послуги Інтернет, телефонні послуги, брухт тощо 16,7 
Виконання науково-дослідних робіт 11,1 
Благодійні внески, гранти, дарунки 4,7 
Надання послуг Центрами харчування 20,6 
Надання послуг Підготовчим факультетом 5,6 
Надання послуг Міжнародним центром ядерної безпеки 2,9 
Всього  312,8 
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Основним джерелом надходжень до спеціального фонду в Університеті є платні 

послуги з підготовки студентів, які складають 61,0 від загальної суми надходжень. 

Структура надходжень за надані платні послуги з підготовки студентів наведена в 
табл. 6.4. 

Таблиця 6.4 

Структура надходжень у 2012 році в розрізі факультетів, інститутів  

Надходження від платних послуг, млн. грн. 
Факультет, Інститут 

Всього у тому числі 15 
Військовий інститут 8,48 1,27 
Географічний факультет 5,87 0,88 
Геологічний факультет 0,80 0,12 
Економічний факультет 16,50 2,48 
ННЦ "Інститут біології" 3,48 0,52 
Інститут високих технологій 0,03 0,01 
Інститут журналістики 12,23 1,83 
Інститут міжнародних відносин 34,59 5,19 
Інститут післядипломної освіти 21,06 3,16 
Інститут філології 15,26 2,29 
Історичний факультет 1,02 0,15 
Механіко-математичний факультет 0,52 0,08 
Радіофізичний факультет 0,25 0,04 
Факультет кібернетики 1,80 0,27 
Факультет психології 3,90 0,59 
Факультет соціології 0,94 0,14 
Фізичний факультет 0,20 0,03 
Філософський факультет 5,59 0,84 
Хімічний факультет 0,10 0,02 
Юридичний факультет 52,07 7,81 
Іноземні студенти 7,24  
Всього  191,93 27,72 

 
6.3. Підвищення посадових окладів 

 

Упродовж 2011/212 навчального року здійснювалося підвищення посадових 
окладів працівників Університету та стипендій аспірантів і докторантів. Так, якщо на 
01.09.11 в університеті посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду становив 

1282 грн, на 01.01.12 – 1546 грн, то на 01.09.12 року – 1614 грн. При цьому необхідно 
звернути увагу на те, що, відповідно до Указу Президента "Про Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка" від 25.11.1999 р. №1496/99 виплати здійснюються 
за подвійними посадовими окладами всім категоріям працівників університету, крім 
працівників центрів харчування.  

Станом на 01.09.12 розмір заробітної плати в університеті становив: професор 
(з відповідними доплатами і надбавками за стаж, вчений ступінь та наукове звання) – 
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11 043 грн, доцент – 9 384 грн, асистент, кандидат наук – 6 080 грн, асистента (без 

ступеня) – 4 954 грн, для інших категорій співробітників (без доплат) від 1 614 до 

2 938 грн. Загалом підвищення окладів у 2012 році відбулося на 25 порівняно із сере-
днім окладом 2011 року. 

На виконання абзацу 11 частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" у 
2012 році надавалася допомога для оздоровлення у розмірі місячного посадового окла-
ду усім педагогічним і науково-педагогічним працівникам університету, а також праців-
никам Наукової бібліотеки імені М.Максимовича. 

 

6.4. Стипендіальне забезпечення 
 

У 2011/12 навчальному році було 12672 стипендіати, у тому числі 11548 студен-

тів, 1002 аспіранти та 122 докторанти.  
Таблиця 6.5 

Контингент студентів, що отримують стипендії 

Категорії стипендіатів Кількість стипендіатів 
у 2011/12 навчальному році 

Студенти, що отримують стипендії  Верховної Ради України 3 
Студенти, що отримують стипендії Президента України 17 
Студенти, що отримують стипендію імені Грушевського 4 
Студенти, що отримують стипендії Кабінету Міністрів України 7 
Студенти, що отримують стипендію імені Чорновола 1 
Студенти, що отримують іменні стипендії Університету 51 
Студенти – сироти та позбавлені батьківського піклування 113 
Студенти -"чорнобильці" 380 
Студенти з малозабезпечених сімей 5 
Студенти,  які є інвалідами 140 
Студенти, які мають сім'ї з дітьми 7 
Студенти за напрямами підготовки педагогічної освіти 318 
Студенти, які навчаються на відмінно 2145 
Студенти, які мають середній бал 4-4,99 8357 
Всього 11548 

Структура стипендіального фонду у 2010-2012 роках 
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Стипендіальний фонд у 2012 році становить 133,5 млн. грн. З 1 вересня 
2012 року відбулося підвищення мінімальної академічної (ординарної) стипендії студен-

там з 530 грн. до 730 грн. Розмір стипендії студента, який навчається на відмінно, під-

вищився відповідно з 590 грн. до 790 грн. Студенти-сироти та студенти, позбавлені 

батьківського піклування, з 01.09.12 отримують стипендії у розмірі 1760 грн. 
 

6.5. Практика студентів, відрядження 
 

Для оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряд-
дями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в уні-
верситеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 
конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично 
поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності універси-
тет здійснював організацію і проведення практики студентів.  

Таблиця 6.6 

Витрати на  педагогічну та навчально-виробничу практику у 2012 році (тис. грн.) 

Факультет Витрати на педагогічну 
практику 

Витрати на навчально-
виробничу практику Всього 

ННЦ „Інститут біології” 2,80 159,00 161,80
Інститут філології 84,66 47,41 132,07
Фізичний факультет 0,27 26,05 26,32
Геологічний факультет  341,33 341,33
Географічний факультет 0,80 392,14 392,94
Історичний факультет 29,63 59,83 89,46
Хімічний факультет 6,94  6,94
Мех.-матем. факультет 4,27  4,27
Факультет кібернетики 5,39  5,39
Факультет психології 3,09  3,09
Всього 137,85 1025,76 1163,61 

 

6.6. Фінансування студентського самоврядування 
 

Для гармонійного розвитку особистості студента, формування навичок майбутньо-
го організатора та відповідно до ст.38 Закону України "Про вищу освіту" в університеті 
створено студентський парламент як керівний орган студентського самоврядування. 
Ухвалою Вченої ради університету на виконання завдань і повноважень студентсько-

го самоврядування у 2012 році виділено 1 517,2 тис. грн, у тому числі на проведення 

наукових студентських з’їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів – 490,1 тис. грн, 

видатки на відрядження – 425 тис. грн, капітальні видатки, пов’язані з науковою, соці-

альною, культурно-масовою, спортивною та мистецькою діяльністю студентського са-

моврядування в інститутах та на факультетах – 151,7 тис. грн, витрати на оплату по-

слуг сторонніх організацій – 450,4 тис. грн тощо. 
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6.7. Умови праці, навчання, проживання та відпочинку 
 

За останні роки в університеті значно поліпшились умови праці, навчання та від-

починку. 

У складі університету з метою реалізації соціальної складової (забезпечення хар-

чування, відпочинку, оздоровлення та лікування осіб, які навчаються і працюють в уні-

верситеті) функціонують два центри харчування, студентська поліклініка, санаторій-

профілакторій, спортивний комплекс, центр рекреації та туризму у с.Берегове (АР 

Крим) та спортивно-оздоровчий табір "Мрія" (с. Плюти). 

Центри харчування (№1, 2) охоплюють практично всю територію, на якій розміщені 

факультети/інститути університету. Усього в центрах харчування налічується 10 їдалень 

та 18 буфетів. Загальна кількість посадочних місць – 2 520, що відповідає нормам. 

Студентська поліклініка щороку обслуговує майже 15 000 осіб (крім інститутів 

міжнародних відносин та журналістики).  

В університетському санаторії-профілакторії, який утримується за рахунок коштів 

Фонду соціального страхування та університету, за зміну проходять оздоровлення 150 

студентів. За 9 місяців 2012 р. видано 1590 путівок.  

За 2012 оздоровчий сезон путівки до ННЦ рекреації та туризму у с. Берегове отри-

мали майже 800 осіб, які навчаються або працюють в університеті, та члени їх сімей.  

У 2012 році з метою покращення матеріально-технічної бази ННЦ рекреації та ту-

ризму у  с.Берегове проведено поточний ремонт фасаду, покрівлі та приміщень, їдаль-

ні, конференц-залу, спортзалу  і рятувальної станції, розпочато будівництво басейну. 

Частина кімнат Центру укомплектована новими меблями. На 2013 рік за державної під-

тримки заплановано провести роботи з берегоукріплення (вже цього року на ці роботи 

витрачено 5,5 млн. грн). Передбачається провести поточний ремонт житлового фонду, 

закінчити комплектування новими меблями, завершити будівництво басейну,  творити 

конференц-зали для проведення різних заходів. 

Університет має 21 гуртожиток. У гуртожитках проживають студенти, аспіранти, 

докторанти, науково-педагогічні, наукові та інші працівники університету, для яких 

створені відповідні умови проживання та відпочинку. Студенти, аспіранти й докторанти 

практично на 100 від запиту факультетів та інститутів забезпечені місцями в гуртожит-

ках. В гуртожитках №15 і 19, а також в інших гуртожитках проживають 113 сімей ви-

кладачів і співробітників університету. 
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На квартирному обліку в університеті перебувають 328 осіб, з яких певна частина 

очікує розширення житлової площі, а інша претендує на отримання квартир вперше. На 

першочерговому обліку перебуває 224 особи, на позачерговому – 11 осіб, на загаль-

ному – 93 особи. Відповідно до угоди між університетом та компанією "ТММ" універси-

тет отримує 20 від загального обсягу споруджуваних будинках – тобто 147 квартир. 

Цього року співробітники університету отримали 52 квартири. У зв’язку з фінансовою 

неспроможністю ТОВ "Побутрембуд" продовжувати будівництво за адресою проспект 

Глушкова, 6, завершуються перемовини щодо поновлення будівництва з компанією 

"Київпідземшляхбуд-2". 

Компанія "ТММ" почала відбудову дитячого садка в університетському студмістеч-

ку, який зможуть відвідувати діти-дошкільнята із родин студентів, аспірантів, докторан-

тів, викладачів і співробітників університету. 

Для забезпечення культурно-масової, фізкультурної, оздоровчої роботи та надан-

ня співробітникам матеріальної і фінансової допомоги пунктом 11.7 Колективного до-

говору передбачено відрахування коштів на рахунок Первинної профспілкової орга-

нізації співробітників університету (далі – ППО) не менше ніж 0,5 фонду оплати праці 

університету та 2 від надходжень за надання платних послуг. Крім того, пунктом 11.11 

Додатку 4 Колективного договору передбачено фінансування культурно-масової роботи 

(концерти, виставки, вечори відпочинку, витрати на команди КВК), спортивно-

фізкультурних заходів (спартакіади, чемпіонати, інші спортивні змагання, спорядження 

спортивних команд), оздоровлення і відпочинку студентів шляхом виділення ППО 1 по-

забюджетних коштів університету. 

Протягом 9 місяців 2012 року для забезпечення вищезазначених заходів універси-

тетом перераховано Первинній профспілковій організації Київського національного уні-

верситету імені Тараса Шевченка кошти в загальній сумі 0,6 млн. грн. 

 

6.8. Господарська діяльність, експлуатація споруд  
       та інфраструктури університету 

 

У звітному періоді діяльність ректорату, підрозділів і структур університету спря-

мовувалася на збереження, повернення і підтримання в належному стані університет-

ського майна та інфраструктури. 

У 2012 році університетом спрямовано на утримання та експлуатацію об’єктів 

соціальної сфери 100,52 млн. грн, а саме: 
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Таблиця 6.7 

                                                                                                 млн грн. 

Навчально-науковий центр рекреації та туризму 9,91 
Канівський природний заповідник  5,16 
Санаторій-профілакторій 1,12 
Гуртожитки 67,17 
Табір "Мрія" (с. Плюти) 0,50 
Молодіжний центр культурно-естетичного виховання 1,34 
Центри харчування 12,96 
Студентські загони 0,86 
Студентське самоврядування 1,50 

Всього 100,52 
 

Проведено поточні ремонти більшості навчальних корпусів, відремонтовано час-

тину гуртожитків – як за власне зароблені кошти, так і за рахунок коштів державного 

бюджету (до Євро-2012).  

Завершується будівництво стадіону в студмістечку університету. Цей стадіон об-

ладнаний на професійному рівні, він розрахований на 2020 місць. На його спорудження 

витрачено 18,0 млн грн за рахунок власних надходжень університету і вже навесні 

представники всіх верств університетської спільноти зможуть взяти участь у змаганнях 

і заняттях фізичною культурою та спортом на новому стадіоні. 

У Канівському природному заповіднику продовжується будівництво їдальні для 

студентів та реконструкція будівлі навчально-дослідного господарства на загальну суму 

2,3 млн грн. 
Таблиця 6.8 

Витрати Університету на поточний та капітальний ремонти 
за 2010 – 2012 роки (тис. грн.) 

Роки  
Об’єкти, що ремонтувалися 

2010 2011 9 місяців 
2012 року 

Житловий фонд (гуртожитки) 5 294, 88 24 653,96 29 989,60 
Навчальні корпуси 8 730,47 11 116,30 15 361,80 
Стадіон   18 000,00 
Центр рекреації та туризму 
с. Берегове 

  5 507,90 

Їдальні 9, 14  11 568,00 
Поліклініка 3 175,26   
Всього 17 209,75 35 770,26 80 427,30 

 

Проведено поточний ремонт гуртожитку економічного факультету №10 на суму 

5,2 млн. грн. Продовжуються поточні ремонти гуртожитків № 4, 13, 18, 21, а також 

капітальний ремонт з утеплення фасадів гуртожитків № 2 та 3. 
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У навчально-науковому центрі рекреації та туризму с. Берегове здійснено поточ-

ний ремонт фасаду та покрівлі корпусу їдальні, приміщень їдальні та конференцзалу, 

рятувальної станції, а також розпочато роботи з берегоукріплення на загальну суму 

5,5 млн грн, а загалом виконується робіт на 8,0 млн.грн. 

В інституті міжнародних відносин проведено поточний ремонт покрівлі із заміни 

зенітних вікон на суму 2,2 млн грн, капітальні ремонти їдальні інституту та модернізації 

ліфтів на загальну суму 10,8 млн грн. 

В ННЦ "Інститут біології" виконано капітальний ремонт вхідної групи. Проведено 

ремонтні роботи в Головному навчальному корпусі, корпусах інституту філології, хіміч-

ного факультету, у Ботанічному саду. 

Завершено поточний ремонт музею університету на суму 0,95 млн грн. 

Рішенням ректорату для ННЦ "Інститут біології", механіко-математичного, ра-

діофізичного, фізичного, хімічного факультетів та факультету кібернетики виділено 

по 1,0 млн грн. для проведення ремонтів та закупівлі обладнання. Ці підрозділи мають 

можливість розпорядитися зазначеними коштами, затверджуючи кошториси витрат у 

своїх вчених радах. 

За рахунок коштів державного бюджету, виділених у 2011/12 навчальному році 

у сумі 39,9 млн грн, передбачених на виконання Державної цільової програми з питань 

підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу, завершено капітальний ремонт гуртожитку № 19.  

 
6.9. Планові показники кошторису на 2013 рік 

 

Обсяг запланованого фінансування на 2013 рік, враховуючи доведені граничні по-

казники видатків, становить 975,9 млн грн. Фінансування по загальному фонду стано-

вить 640,3 млн грн, або 66, по спеціальному фонду – 335,6 млн грн, або 34 загально-

го обсягу фінансування. Найбільша питома вага фінансування припадає на КПКВ 
2201280 "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевче-

нка", а саме 92 , або 895,1 млн грн (64 за загальним фондом, 36 – за спеціальним фо-

нду від загального обсягу фінансування). Фінансування наукових програм загалом ста-

новитиме 80,8 млн грн, або 8 загального обсягу фінансування.  

Ураховуючи, що найбільша питома вага фінансування припадає на програму 

2201280 "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевче-

нка", розподіл кошторисних призначень загального і спеціального фондів фонду за ви-

дами видатків наведено у таблицях 6.9-6.10. 



 175

По загальному фонду програми 2201280 кошти виділені не лише на захищені 

статті видатків (на оплату праці, стипендії, харчування дітей-сиріт, забезпечення ді-

тей-сиріт навчальною літературою, одягом тощо), але й на ремонт берегоукріплень у 

Науково-навчальному центрі рекреації та туризму, с. Берегове.  
Таблиця 6.9  

Прогноз розподілу кошторисних призначень загального фонду  
за видами видатків за КПКВ 2201280 "Підготовка кадрів Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка" на 2013 рік 
Обсяг видатків 

Напрями видатків 
млн грн.  

Видатки, усього 573,7 100 
видатки споживання всього 
у тому числі 543,7 94,8 

оплата праці 298,5 52,0 
нарахування на зарплату 107,6 18,8 
стипендії 133,5 23,3 
харчування дітей-сиріт 3,3 0,6 
витрати на забезпечення дітей-сиріт навчальною лі-
тературою 0,6 0,1 

витрати на забезпечення дітей-сиріт одягом, 
 придбання матеріалів 0,2  

видатки розвитку всього 
у тому числі 30,0 5,2 

капітальний ремонт та реконструкція 30,0  
 

Таблиця 6.10  
Прогноз розподілу кошторисних призначень спеціального фонду  

за видами видатків за КПКВ 2201280 "Підготовка кадрів Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка" на 2013 рік 

Обсяг видатків 
Напрями видатків 

млн. грн.  
Видатки, всього 321,4 100,0 
видатки споживання всього 
у тому числі: 301,8 93,9 

оплата праці 146,9 48,7 
нарахування на зарплату 53,4 17,7 
придбання матеріалів 6,5 2,1 
продукти харчування 18,8 6,2 
оплата послуг (крім комунальних) 7,5 2,5 
інші видатки 5,2 1,7 
видатки на відрядження 2,0 0,7 
комунальні послуги 61,5 20,4 
видатки розвитку всього 
у тому числі: 19,6 6,1 

придбання обладнання і предметів довгострокового ко-
ристування 13,8 70,4 

капітальний ремонт 3,3 16,8 
реконструкція та реставрація 2,5 12,8 
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У структурі формування спеціального фонду програми 2201280 у розрізі видів 
надходжень найбільша питома вага припадає на надходження коштів від надання 

послуг вищої освіти – 73 всіх надходжень, що складає 234,1 млн грн.  

Серед найголовніших завдань 2013 року:  

 продовження ремонтних робіт відповідно до визначених планів; 

 виконання берегоукріплення в ННЦ рекреації і туризму с.Берегове;  

 суворе дотримання режиму економії енерго- та теплоносіїв;  

 забезпечення соціального захисту співробітників університету та осіб, що на-

вчаються; зміцнення матеріально-технічної бази;  

 пошук та використання додаткових джерел фінансування, насамперед за раху-

нок наукової та інноваційної діяльності. 
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На завершення хочу зазначити, що всі питання діяльності університету, відповідно 

до чинного законодавства, розглядалися Вченою Радою університету, яка приймала 

необхідні рішення. Дякую всім членам Вченої Ради, головам постійних комісій 

Остапченко Л.І. (комісія з питань організації навчального процесу), Гаращенку Ф.Г. 

(комісія з питань організації наукової роботи), Різуну В.В. (комісія з питань виховної 

роботи), Черняку О.І. (комісія з питань перспективного розвитку), Кузнєцовій Н.С. 
(правнича комісія), Базилевичу В.Д. (фінансово-бюджетна комісія), Закусилу О.К. 

(кадрова комісія), Колеснику В.Ф. (історико-меморіальна комісія), Копійці В.В. (комісія 

з питань міжнародного співробітництва) за плідну працю. 

Хочу висловити щиру вдячність проректорам, деканам факультетів, директорам 

інститутів, керівникам структурних підрозділів, завідувачам кафедр, профкому 

університету, студентському парламенту та активу, всім членам колективу університету 

за сумлінну працю, за надання постійної допомоги у виконані моїх обов'язків. Дякую за 

розуміння і підтримку. 

Наш університет є флагманом освіти і науки в Україні, і підтвердження цьому – 

входження у світовий рейтинг університетів. Ми повинні зробити все залежне від нас, 

щоб Київський національний університеті імені Тараса Шевченка і надалі був центром 

освіти, науки і культури, підтверджуючи свою високу місію. 

У 2014 році ми будемо відзначати 200-річчя від дня народження генія українського 

народу Тараса Шевченка, ім’я якого носить наш університет, та 180-річчя самого 

університету. Вже цього року ми розпочали підготовку до цих славетних ювілеїв. 

Наступний 2013 рік буде наповнений різноманітними заходами, і я переконаний, що 

університетський колектив виконає все заплановане для відзначення знаменних дат.  

Попереду в нас  непроста, напружена робота. На мою думку, найголовніше те, що 

наш колектив вірить у свої сили, що склалась належна морально-психологічна 

атмосфера у колективі. І саме це – запорука вирішення всіх важливих завдань, які 

стоять перед нами. Ми маємо всі умови, щоб наш університет підтвердив свій авторитет 

і завоював повагу у всьому світі. Я упевнений, що ми зможемо це зробити! 

 

Дякую за увагу! 
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