Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 Публікації співробітників Університету в Scopus 

Науково-дослідна частина
Інформаційний бюлетень

Станом на 01.04.2019 у наукометричній базі Scopus налічується 17 208
афілійованих з Університетом документів, з яких 189 додано у 2019 році.

Березень-Квітень 2019 р.

№ 11
science.univ.kiev.ua/byuleten

 Наукові проекти 
Станом на 01.04.2019 співробітниками Університету виконуються наукові
дослідження:
 за рахунок коштів державного бюджету – 75, з них:
 47 – фундаментальні;
 17 – прикладні;
 2 – розробки;
 9 – проекти молодих вчених;
 за рахунок коштів спецфонду – 7;
 за рахунок коштів міжнародних грантів (через бухгалтерію) – 4 («Горизонт
2020» – 2, COSME – 1, Університет Осло – 1);
 у межах кафедральної тематики – 122 науково-дослідні роботи (з них 14 –
зареєстровані в УкрІНТЕІ).

 Інтелектуальна власність та трансфер технологій
Університет є власником 149 об’єктів права інтелектуальної власності
(патентів та авторських свідоцтв):

з них 20% отримані за результатами виконання договірної тематики;

2 патенти зареєстровані в США та ЄС: PEPTIDOMIMETICS
POSSESSING PHOTO-CONTROLLED BIOLOGICAL ACTIVITY (EP2958934,
US9481712).

16-18 ТРАВНЯ 2019 РОКУ ВІДБУДЕТЬСЯ
ХІІI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ –
МАСШТАБНИЙ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТ З
ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКИ В СУСПІЛЬСТВІ

УВАГА! До Всеукраїнського фестивалю науки здійснюється оновлення
каталогу розробок та послуг Університету з метою їх подальшого просування на
різних платформах.
До участі у формуванні каталогу запрошуються наукові та науковопедагогічні працівники Університету. Заповнюйте форму та надсилайте на адресу
patent.ndch@gmail.com.

Детальніше за посиланням: http://festival.nas.gov.ua/

1

 Премії, нагороди та відзнаки працівників Університету 
Відповідно до Наказу КНУ імені Тараса Шевченка № 222-32 від 07 березня
2019 року «Про присудження Премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса
Шевченка» премії присуджено:


У номінації «Викладачам та науковим співробітникам за підручники,
навчальні посібники»:

- за підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних
закладів «Теорії міжнародного бізнесу»:
РОГАЧУ Олександру Ігоровичу – доктору економічних наук, професору,
завідувачу кафедри міжнародних фінансів інституту міжнародних відносин;
- за навчальний посібник «Гриби України. Атлас-довідник» :
СУХОМЛИН Марині Миколаївні – доктору біологічних наук, професору,
професору кафедри біології рослин ННЦ «Інститут біології та медицини»;
ДЖАГАН Вероніці Володимирівні – кандидату біологічних наук, доценту,
доценту кафедри біології рослин ННЦ «Інститут біології та медицини».


У номінації «Викладачам, науковим співробітникам та іншим працівникам
Університету за наукові праці, монографії»:

- за цикл наукових праць «Асимптотичний аналіз випадкових еволюцій з
використанням некласичних схем апроксимацій»:
САМОЙЛЕНКУ Ігорю Валерійовичу – доктору фізико-математичних наук,
доценту, доценту кафедри дослідження операцій факультету комп’ютерних наук та
кібернетики;
НІКІТІНУ Анатолію Володимировичу – кандидату фізико-математичних наук,
доценту, старшому науковому співробітнику теми № 19 БФ 015-01 факультету
комп’ютерних наук та кібернетики;
- за монографію «Погляд на людську любов у світлі східної
святоотецької думки»:
ТУРЕНКУ Віталію Едуардовичу – кандидату філософських наук, молодшому
науковому співробітнику теми № 19 БФ 041-01 філософського факультету.


У номінації «Молодим ученим за наукові праці»:

- за цикл наукових праць «Адаптація соціального законодавства України
до законодавства ЄС»:
МАЛЮЗІ Лесі Юріївні – кандидату юридичних наук, старшому науковому
співробітнику теми № 19 БФ 042-01 юридичного факультету.
за цикл наукових праць «Формальні методи специфікації та
верифікації програмних та кібер-фізичних систем при частково визначених
поведінках»:
ІВАНОВУ Євгену Вячеславовичу – кандидату фізико-математичних наук,
асистенту кафедри програмних систем і технологій факультету інформаційних
технологій.

 Премії, нагороди та відзнаки працівників Університету 


У номінації «Аспірантам за наукові праці»:

- за цикл наукових праць «Лінгвоіміджелогія в актуальних
дослідницьких епістемах»:
ПЛЯСУН Ользі Миколаївні - аспірантці II року навчання кафедри;
- за цикл наукових праць «Статистичне оцінювання параметрів у
дробовій моделі Васічека»:
ЛОГВШЕНКУ Станіславу Станіславовичу - аспіранту ІІ року навчання
кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механікоматематичного факультету.
Відповідно до Постанови НАН України № 42 від 13.02.2019 «Про
нагородження грамотами за підсумками конкурсу 2018 р.» грамотами Президії
НАН України нагороджено:
ПРЕДКА Дениса Єфремовича, кандидата філософських наук, асистента
кафедри загальної психології факультету психології – за монографію «Релігійні
почуття: сутність та особливості прояву»;
ЗАПОРОЖЕЦЬ Вікторію Анатоліївну, аспірантку кафедри релігієзнавства
філософського факультету – за цикл робіт «Особливості функціонування УАПЦ в
незалежній Україні»;
ГАЧ Наталію Олегівну, кандидата філологічних наук, асистента кафедри
теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології – за серію праць
«Дискурсивний аналіз у контексті когнітивної лінгвістики та перекладознавства».
МЕЛЬНИКА Юрія Анатолійовича, курсанта магістратури Військового
інституту – за роботу «Сумісне використання мобільних додатків і безпілотних
літальних апаратів при проведенні аналізу тактичної обстановки»
Відповідно до Постанови НАН України № 41 від 13.02.2019 «Про
присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі
наукові роботи за підсумками конкурсу 2018 р.» премії за кращі наукові роботи
присуджено:
КРАСНІКОВІЙ Олені Олександрівні - студентці І курсу магістратури ННІ
«Інститут геології» за роботу «Розробка та випробування нового резонансного методу
вимірювання пружних властивостей гірських порід»;
СТОЛЯР Анні Олександрівні - студентці ІІ курсу магістратури факультету
психології за роботу «Особливості особистісних рис учасників шкільного боулінгу в
підлітковому віці».
Детальніше на сайті НДЧ http://science.univ.kiev.ua/news/result_contests/
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 Оголошені конкурси на науково-дослідні проекти
1. Конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проектів для
реалізації у 2020-2021 рр. – термін подання заявок до 30 травня 2019 року
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/3245/
2. Експериментальний проект «Фонд державного стимулювання створення і
використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків» – термін
подання заявок залежить від напрямку (31 березня – 30 вересня 2019 року)
http://science.univ.kiev.ua/news/official/3263/
3. Постійно діючий грант від DFG для українських науковців, які бажають
встановити чи вже мають наукові зв'язки з німецькими науковцями. Доступні
три різні модулі: «Наукові семінари», «Подорожі за кордоном» та «Гостьові
візити»
https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/international_cooperation/initi
ation_international_collaboration/index.html
Консультаційну допомогу щодо подачі документів на конкурси можна отримати
в секторі супроводу та обліку результатів НДР за телефоном 239-32-25 (вн. 37-46).

 Оголошені конкурси на здобуття стипендій, премій тощо
1. Іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук
– термін подання документів до 25 квітня 2019 року
Детальніше на сайті НДЧ http://science.univ.kiev.ua/news/contests/3339/

 XII Всеукраїнський фестиваль науки 
Заходи Університету, що будуть проведені в рамках Фестивалю:
березень-квітень – ХVІ Міжнародна науково-практична конференція
«Шевченківська весна 2019»;
30 березня – ІІІ Всеукраїнський конкурс студентських робіт з практичного
застосування методів кількісного аналізу соціальних даних «Аналіз соціальних даних
2019»;
3-4 квітня – Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та
економічна політика»;
5-6 квітня – ІV Міжнародна науково-практична конференція «Військова
психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи»;
8-13 квітня – 13 Всеукраїнська олімпіада з астрономії та астрофізики;
11 квітня – Круглий стіл «Тутковський П.А. – український географ і педагог»;

 XII Всеукраїнський фестиваль науки 
11-12 квітня – ІI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми
кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем»;
16 квітня – Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та
молодих вчених «Новітні тенденції в медіагалузі»;
16-19 квітня – ІХ Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа
«Сучасні проблеми наук про Землю»;
17-19 квітня – ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»;
17-18 квітня – Міжнародна конференція «Noosphere Space Summit» та
конкурс інженерних стартапів «Vernadsky Challenge»;
квітень – Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених,
ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка»;
18 квітня – Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні
проблеми медіапростору»;
18-19 квітня – XVI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми
розвитку соціологічної теорії. Спільноти: суспільна уява і практики конструювання»;
19 квітня – XХІ Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми
особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження»;
22-27 квітня – XXVI Міжнародна наукова конференція молодих вчених
«Астрономія та фізика космосу»;
23-24 квітня – ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю
«Економічна аналітика та статистика»;
25-26 квітня – Підсумкова наукова конференція ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Економічна аналітика та
статистика»;
6-10 травня – Дні науки на фізичному факультеті. Наукова конференція
молодих вчених «Наука XXI сторіччя: сучасні проблеми фізики»;
7 травня – Урочисті наукові збори фізичного факультету, присвячені
відкриттю днів науки в Україні. Доповідь представника НАН України;
15-17 травня – Двадцята міжнародна конференція студентів, аспірантів
«Сучасні проблеми хімії»;
15-16 травня – Міжнародна науково-практична конференція «Україна –
Вірменія: історія, культура, туризм». До 95-ліття від народження Сергія Параджанова;
16-17 травня – Міжнародна наукова конференція «Ver Kyiviens: Суспільства
середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина»;
16-17 травня – Творча платформа «Ландшафтні простори в роботах студентів
кафедри біології рослин»;
16-17 травня – Майстер клас «Краса врятує світ. Основи створення
фітокомпозицій»;
16-17 травня – Конкурс відеороликів «Цікава біологія рослин»;
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 XII Всеукраїнський фестиваль науки 
17 травня (14:10) – Конкурс «Що? Де? Коли?» серед команд студентів,
аспірантів та викладачів Інституту журналістики.
17 травня – Вручення Дипломів переможцям ІІ етапу Всеукраїнських
студентських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт
2018/2019 навчального року;
17-20 травня – Організація виставки наукових праць співробітників
факультету;
18-19 травня – Дні науки. Весна;
21-24 травня – I Міжнародний форум «Економіка. Фінанси. Бізнес.
Управління»;
21-25 травня – XIX Міжнародна конференція молодих вчених з прикладної
фізики;
22-24 травня – Міжнародна науково-практична конференція «Інтродукція та
збереження рослинного різноманіття у ботанічних садах Східної Європи (присвячена
180-річчю створення Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна)»;
22-24 травня – XIX Міжнародна наукова конференція «Моделювання та
дослідження стійкості динамічних систем»;
23 травня – Засідання робочої групи з наукового забезпечення медичної
реформи (спільно з науковцями Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця;
24 травня – Колоквіум «Ризик-менеджмент у медичному страхуванні»;
24 травня – Міжнародний науково-практичний форум «Проблеми
етнокультурної психології: історія і сучасність»;
26-28 травня – Міжнародна науково-практична конференція «Рельєф, клімат
та поверхневі води як об’єкти природничо-географічних досліджень (до 70-річчя
кафедр землезнавства та геоморфології, метеорології та кліматології, гідрології та
гідроекології)»;
28 травня – Міжнародний круглий стіл «Розвиток гастрономічного туризму в
Україні: виклики та перспективи»;
28-31 травня – Міжнародна конференція «Астрономія та фізика космосу в
Київському університеті»;
31 травня – ІІ Всеукраїнський форум до Дня захисту дітей «Дитина у
тривожному середовищі: практики розвитку та відновлення».

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

4

