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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Заходи Університету, що будуть проведені в рамках Фестивалю:
Лекторій «Вплив іонізуючого випромінювання на оточуюче середовище» – 330 травня.
ХIV Міжнародна наукова конференція «ІКТ в освіті, дослідженнях та
індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань» – 1417 травня.
XVІІ Міжнародна конференція «Геоінформатика: теоретичні і прикладні
аспекти» – 14-17 травня.
Наукова конференція «Наукові читання присвячені 100-річчю з дня
народження лауреата Державної премії УРСР професора Г.І. Баталіна» –
15 травня.
Наукова конференція молодих вчених «Наука XXI сторіччя: сучасні проблеми
фізики»2018 Science of XXI: modern problems of physics – 15-17 травня.
Вручення Дипломів переможцям ІІ етапу Всеукраїнських студентських
олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт 2016/2017
навчального року – 16 травня.
Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» між командами студентів, аспірантів та
викладачів – 17 травня.
XІ Міжнародна наукова конференція «Дні науки історичного факультету» –
17 травня.
Science Talks. Наукові сходинки молодих вчених хімічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 17 травня.
Міжнародна наукова конференція «Германські мови в міжкультурному
контексті (лінгвістика, переклад, лінгводидактика)» – 17-18 травня.
Круглий стіл «Метеорологічні та кліматичні дослідження у вимірі
міжнародних проектів » – 18 травня.
Міжнародний форум «Кризовість комунікацій: комунікаційно-контентна
безпека в умовах гібридно-месіанських агресій путінської Росії» – 18-19
травня.
Дні науки. Весна – 18-19 травня.
VIII Міжнародна наукова конференція «Фізика рідкої матерії: сучасні
проблеми» – 18-22 травня.
Міжнародний науково-практичний семінар «Кавказознавчі читання» –
18 травня.
Наукова доповідь «Геоекологічні аспекти рекультивації антропогенних
ландшафтів України на засадах сталого розвитку» – 19 травня.
Круглий стіл з міжнародною участю «Сучасні аспекти життя людей похилого
віку: європейський досвід» – 19 травня.
Ознайомлення запрошених лекторів з Франції, Китаю, Азербайджану з
Київським національним університетом – 20 травня.
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19. XI Міжнародна наукова конференція «Електронні процеси в органічних
матеріалах» – 21-25 травня.
20. Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна стратегія та
політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні
засади, виклики та протиріччя – 25 травня.
21. XVIII Міжнародна конференція молодих вчених з прикладної фізики – 2226 травня.
22. ХІХ Міжнародна конференція студентів, аспірантів «Сучасні проблеми хімії» –
22-24 травня.
23. VII з'їзд Українського біофізичного товариства – 22-24 травня.
24. Міжнародна наукова конференція «Українська і польська політична еміграція
ХХ століття: традиції – особистості – ідеї – риторика » – 23-25 травня.
25. Міжнародна конференція «Астрономія та фізика космосу в Київському
університеті» – 29 травня-01 червня.
26. Всеукраїнський форум до дня захисту дітей «Дитина у тривожному
середовищі: практики розвитку та відновлення» – 01-06 червня.
Детальніше на сайті НДЧ: http://science.univ.kiev.ua/news/official/2998/

 Премії, нагороди та відзнаки працівників Університету 
Постанова № 54 від 14.02. 2018 р. про присудження премій НАН України для
молодих вчених і студентів за кращі наукові роботи:
Булавко Геннадій Володимирович – кандидат хімічних наук, асистент
кафедри супрамолекулярної хімії Інституту високих технологій.
Постанова № 55 від 14.02. 2018 р. про нагородження грамотами НАН України
для молодих вчених і студентів за кращі наукові роботи:
Анікушин Андрій Валерійович – кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри обчислювальної математики факультету комп’ютерних наук та
кібернетики.

 Відзнаки студентів та аспірантів 
Постанова № 54 від 14.02. 2018 р. про присудження премій НАН України для
молодих вчених і студентів за кращі наукові роботи:
Яценко Валерія Олександрівна – студентка І курсу магістратури кафедри
міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету.
Петрокушин Олег Євгенович – студент IV курсу бакалаврату кафедри
геофізики ННІ «Інститут геології».

 Університет у міжнародних рейтингах та наукометричних
базах
Webometrics Ranking of World Universities
Опубліковано оновлений вебометричний рейтинг університетів світу
Webometrics Ranking of World Universities, згідно з яким КНУ імені Тараса
Шевченка зайняв 1273 місце у світі (1299 місце – у липні 2017 року, 1214 місце – у
січні 2017 року).
Університет впевнено утримує позицію лідера цього рейтингу серед
українських закладів вищої освіти. Друге місце посідає Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут» (1729 місце у світі), третє –
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна (2116 місце у світі).
Webometrics є одним із найбільших та найвідоміших рейтингів світу.
Починаючи з 2004 року і кожні шість місяців, групою The Cybermetrics Lab (Іспанська
національна дослідницька рада, CSIC) виконується незалежне, об'єктивне, вільне,
відкрите наукове дослідження інформації про роботу університетів з усього світу, яка
базується на їх веб-присутності.
Оцінювання університетів відбувається за сукупністю чотирьох показників:
• presence (присутність) – кількість сторінок на сайтах в основному домені установи
(включно з піддоменами та директоріями), які індексуються пошуковою системою
Google - 5%;
• visibility (видимість) – комбінація кількості зовнішніх гіперпосилань на домен
університету - 50%;
• transparency (or openness) (прозорість (або відкритість)) – кількість цитувань робіт
топ-авторів установи (перша десятка авторів з виключенням даних по найбільш
цитованому автору) у Google Академії (рейтинг Top Universities by Google Scholar
Citations, див. далі) – 10 %;
• excellence (якість) – публікації авторів університету в міжнародних наукових
журналах, які входять до 10% найбільш цитованих у своїй галузі за версією рейтингу
Scimago (за п'ятирічний період (2011-2015 pp.)) – 35 %.
Детальніше: http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2018 року
Видавничою службою «УРАН», на замовлення Освіта.ua, здійснено
наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за
показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг
українських закладів вищої освіти.
Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках
бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей,
які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus
постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.
Станом на квітень 2018 року до бази даних Scopus включено 162 заклади
вищої освіти України, що на 26 навчальних закладів більше ніж у квітні 2017 року.
У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом
Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і
кількості їх цитувань.
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Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша серед університетів
України мають Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Шевченка – 84 (79 у рейтингу 2017 року), Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна – 65 (60) та Львівський національний університет імені Івана
Франка – 55 (50), що посунув з третьої сходинки Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича – 54 (51).

Службою
інформаційного
моніторингу
Наукової
бібліотеки
ім. М.Максимовича надаються інформаційні консультації та практична допомога
представниками університету та інших науково-дослідних установ у використанні
сервісів Google Академії для дослідницької роботи, зокрема, у створенні та підтримці
профілів авторів. У Науковій бібліотеці ім.М.Максимовича можна скористатись
практичним посібником «Google Академія для науковців», де представлено
покрокову інструкцію з реєстрації, наповнення та редагування власного профілю в
системі. З електронною версією посібника можна ознайомитись на сторінці
«Інформація для науковців» на офіційному сайті Наукової бібліотеки
(http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/scientist_info.php3).
Детальніше на сайті НДЧ: http://science.univ.kiev.ua/news/official/2998/

Рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних SciVerse
Scopus
№

Заклад вищої освіти

Кількість
публікацій
2018

Кількість
цитувань
2018

Індекс
Гірша
2018

Індекс
Гірша
2017

Різниця
(20182017)

1

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка

15889

83047

84

79

5

2

Харківський
національний університет
імені В.Н. Каразіна

9086

49191

65

60

5

3
(+1)

Львівський національний
університет імені Івана
Франка

6203

32400

55

50

5

4
(-1)

Чернівецький
національний університет
імені Юрія Федьковича

3026

12830

54

51

3

Одеський національний
університет імені
І.І. Мечникова

3296

5

 Фінансування конференцій Університету
Відповідно до наказу МОН України № 371 від 16.04.2018 р. «Про
фінансування міжнародних наукових конференцій у 2018 році» Університет отримав
кошти (20,0 тис.грн.) на проведення XI Міжнародної наукової конференції
«Електронні процеси в органічних і неорганічних матеріалах» (хімічний
факультет), яка має відбутися 21-25 травня 2018 року.
Детальніше: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/60596/

 Оголошені конкурси та гранти 
17490

53

50

3

Детальніше: http://osvita.ua/vnz/rating/60539/
Тор Universities by Google Scholar Citations
Наприкінці 2017 року була опублікована нова редакція рейтингу Тор
Universities by Google Scholar Citations(http://www.webometrics.info/en/node/i69).
Найбільша кількість цитувань в Україні:
• Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» – 26283 (у липні 2017 р. – 24832, у лютому 2017 року
– 19839);
• Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана –
21306 (у липні 2017 р. – 18421, у лютому 2017 року – 13292);
• Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 20626 (у липні
2017 р. – 19927, у лютому 2017 року – 16816).

1. Конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проектів на
2019-2020 роки – термін подання заявок до 15 травня 2018 року
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/3084/
2. Конкурс спільних українсько-австрійських науково-дослідних проектів –
термін подання документів на конкурс до 31 травня 2018 року
3. Конкурс спільних українсько-індійських науково-дослідних проектів для
реалізації у 2019-2021 рр. – термін подання заявок до 15 червня 2018 року
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/3098/
4. Грант на дослідження в Японії від організації Matsumae International
Foundation – термін подання документів на конкурс до 31 серпня 2018 року
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/3085/
5. Конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проектів для
реалізації у 2019-2020 рр. – термін подання заявок до 18 червня 2018 року
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/3107/
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 Анонс семінарів 
1. Європейські програми Horizon 2020, COSME та Enterprise Europe Network як
інструменти підтримки бізнесу та науки. Реальні можливості впровадження
інноваційних розробок. Можливості захисту права інтелектуальної власності
– 14.05.2018 о 14.00 год, ННЦ «Інститут біології та медицини».
2. Внесення інформації в базу публікацій Університету – 24.05.2018 о 14.00 год,
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, к. №27.
3. Взаємодія зі службами Університету – час та місце проведення уточнюється.
Детальніше на сайті НДЧ: http://science.univ.kiev.ua/seminars/

 Всеукраїнський фестиваль інновацій
15-17 травня 2018 року Міністерство освіти і науки України, разом з
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Науковим парком
Університету, проводить Всеукраїнський фестиваль інновацій. Його головна мета –
популяризувати розробки вітчизняних вчених та інноваторів, а також залучення
інвесторів до фінансування впровадження новітніх розробок.
У межах заходу буде проведено:

конкурс стартап-проектів, журі якого буде сформовано з
представників венчурного бізнесу, бізнес-інкубаторів, асоціацій промислових
підприємств;

круглий стіл «Створення інноваційної інфраструктури та залучення
венчурних інвестицій у інноваційну діяльність: проблеми та перспективи».

 Виставка-презентація промислової продукції київських
виробників «Зроблено в Києві»
5 червня 2018 року Київською міською державною адміністрацією на
території Міжнародного Виставкового центру (м. Київ, Броварський проспект, 15)
заплановано проведення виставки-презентації промислової продукції київських
виробників «Зроблено в Києві».
Київський національний університет імені Тараса Шевченка візьме участь у
цьому заході як експонент. Для участі у роботі Виставки необхідно до 10 травня 2018
року надати інформацію щодо перспективних проектів, проектних пропозицій,
розробок в межах тематики заходу.
Інформацію просимо надсилати в електронній формі на адресу
ndchinfo@univ.kiev.ua (в темі листа зазначити – Виставка «Зроблено в Києві»).
Контактна особа – Солохненко Ігор Миколайович (тел. 239-31-73, вн. 31-73).
Детальніше про Виставку: https://madein.kievcity.gov.ua/

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

Конкурс стартап-проектів
Участь у конкурсі можуть взяти розробки, представлені закладами вищої
освіти, науковими інститутами національних академій наук або міністерств, а також
загальноосвітніми та іншими навчальними закладами системи загальної середньої
освіти.
До участі у конкурсі допускають розробки на стадії готовності не менш як
дослідний зразок (прототип).
Круглий стіл
Захід буде проводитись у приміщенні МОН України за адресою: бульвар
Тараса Шевченка, 16 (початок реєстрації о 9:30) 15 травня 2018 року.
Контактна особа: Солохненко Ігор Миколайович,
e-mail: ndchinfo@univ.kiev.ua (в темі листа зазначити – Круглий стіл в рамках
Фестивалю інновацій), тел. 239-31-73, вн. 31-73.
Детальніше на сайті НДЧ: http://science.univ.kiev.ua/news/science/3090/
Детальніше на сайті МОН: https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-tatransfer-tehnologij/zahodi/vseukrayinskij-festival-innovacij
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