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Із нагоди Дня незалежності України Указом Президента України №251/2017
державними нагородами за вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм було
відзначеного громадян, які зробили значний особистий внесок у державне
будівництво,
соціально-економічний,
науково-технічний,
культурно-освітній
розвиток України.
Звання заслуженого діяча науки і техніки України отримав Ігор Фрицький –
доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної хімії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Детальніше на сайті НДЧ http://science.univ.kiev.ua/news/official/2878/

 Відзнаки студентів та аспірантів 
Студенти Університету перемогли у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВЦІ,
ДОКТОРАНТИ, АСПІРАНТИ, ЗДОБУВАЧІ, СТУДЕНТИ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА!
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА ВІТАЄ ВАС
З ПОЧАТКОМ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ!
БАЖАЄМО ВАМ ПЛІДНОЇ ПРАЦІ, ТВОРЧОЇ НАСНАГИ,
ЗДОРОВ’Я, ЩАСТЯ ТА ДОБРОБУТУ!

Наказ МОН №1038 від 17.07.2017 "Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році"
Дипломи І супеня отримали: CАВЧИН Тарас Михайлович, ГАВРИЛЮК Олексій
Костянтинович, БАЙДЮК Тетяна Миколаївна, МИРОШНИКОВ Сергій Олексійович,
КАРНАЦЬКИЙ Дмитро Олегович, МАРГОЛІН Олександр Геннадійович, КАЛАЄВА
Вероніка Володимирівна, КХЕЛУФІ Аміна Нур Еддінівна, ЯРМОЛЮК Анастасія
Андріївна, МАТАТ Андрій Володимирович, КИРИЧЕНКО Роман Олександрович,
ПОСЄВА Вікторія Сергіївна, ЮКАЛО Марія Володимирівна, КРИВЕНКО Катерина
Сергіївна, ПЛАСТОВЕЦЬ Наталія Сергіївна, ЯЦЕНКО Валерія Олександрівна,
ПЛОТНІКОВА Анастасія Сергіївна, КУЗУБ Богдана Миколаївна, РУДЕНКО
Єлизавета Олексіївна, ДІМОВ Іван Андрійович.
Дипломи
ІІ
супеня
отримали:
КОЛОМОЄЦЬ
Ольга
Сергіївна,
БОРОМЕНСЬКИЙ Данило Олександрович, ПОЛІЩУК Наталія Володимирівна,
БРАЖИНЕНКО Максим Геннадійович, КІНЗЕРСЬКИЙ Деніс Сергійович,
ЖЕЛЕЗНЯК Владислав Ігорович, ЯЩУК Олександр Володимирович, ПАСІЧНА
Валентина Василівна, КАСЬЯНОВА Ксенія Володимирівна, ПАРФЬОНОВА
Анастасія Ігорівна, ШУЛЬГА Максим Геннадійович, КРИВКО Ксенія Валентинівна,
ПОХИЛЮК Вікторія Іванівна, ЗАЇЧКО Олена Сергіївна, ШАРОЯН Фато Асойович,
ВАРСЬКИЙ Володимир-Дмитро Васильович.
Дипломи ІІІ супеня отримали: ЛОЗОВИК Олександра Вікторівна, СЕМЕНОВА
Анастасія Юріївна, БЕРЕЗІНА Поліна Олексіївна, СОРОКІН Сергій Вячеславович,
ТОПОРОВ Юрій Володимирович, ШУЛІКА Владислав Іванович, РІЗНИК Максим
Сергійович, КУЛІНІЧ Ганна Олександрівна, ЗНАК Марта Олегівна, ШРАМОВА
Олександра Сергіївна, ДОВБНЯ Вікторія Анатоліївна, КАТЕРИНИЧ Петро
Вікторович.
Детальніше на сайті НДЧ http://science.univ.kiev.ua/news/official/2827/
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 Відзнаки студентів та аспірантів 
Аспірантці економічного факультету
ЦИБУЛЬНИК Марії Олексіївні
призначено академічну степендію Кабінету Міністрів України на
2017/18 навчальний рік
Розпорядження Кабінету Міністрів України від14 червня 2017 р. №405

 Отримані гранти 
Фонд CRDF GLOBAL
Тема пректу: Розробка методу фенотипування з високою пропускною
здатністю за показниками окиснювального стресу для селекції пшениці на
посухостійкість.
У проекті задіяні дві сторони: Інститут фізіології рослин і генетики як основний
виконавець і Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Таран
Наталія Юріївна) як співвиконавець. Проект розрахований на два роки (2017-2018).
Університет отримає обладнання на 4 000 доларів, та зможе розвивати новий напрям у
науці.
Конкурс спільних українсько-німецьких науково-дослідних проектів
Тема проекту: Заходи по реформуванню структури та ситеми трансферу
технологій університету
Проект здобуто науковим колективом Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (науковий керівник Бедюх О.Р.), спільно з колегами –
представниками двох німецьких університетів.
Розрахований на 2 роки (2017-2018) проект передбачає консультації, обмін
досвідом та спеціалістами.
NATO SPS Programme
Тема проекту: «Технологія для надійної ідентифікації радіоактивних матеріалів
по спектрометричним даним» SPS (NUKR.SFPP G5094).
Прект було виграно в рамках програми НАТО «Наука заради миру та безпеки»
(NATO SPS Programme) науковим колективом з фізичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (науковий керівник Булавін
Леонід Анатолійович), спільно з колегами з університету Клемсона (США).
Університет отримає обладнання на суму 23 000 доларів за перший рік досліджень.
Доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету
Київського національного Олександр Комаренко здобув грант імені Фулбрайта
урядової програми академічних обмінів США для відрядження в якості гостьового
професора на 2017-2018 навчальний рік до Гемлайнського Університету (Hamline
University, Saint Paul) з метою проведення викладацької та наукової роботи.
Лада Коломієць – професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської
мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса

Шевченка, отримала грант імені Фулбрайта – урядової програми академічних
обмінів США для наукового відрядження на 2017-2018 навчальний рік до
Університету штату Пенсильванія (Pennsylvania State University) з метою укладання
«Антології новітньої мультикультурної американської літератури» у власних
українських перекладах

 Отримані проекти 
Державний фонд фундаментальних досліджень
Державний фонд фундаментальних досліджень підвів підсумки конкурсу
наукових проектів, що спільно виконуються університетами і академічними
інститутами, та визначив переможців. Київський національний університет імені
Тараса Шевченка виборов найбільшу кількість перемог – 5 проектів, в яких
університет є головним виконавцем.
Розподіл переможців по факультетах:
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем:
1. ПРОКОПЕНКО Олександр Володимирович – «Детектори випромінювання
мікрохвильового та терагерцового діапазону частот на основі новітніх
функціональних структур».
Фізичний факультет:
1. ХИЖНИЙ Юрій Анатолійович – «Механізми люмінесценції кріогенних
сцинтиляційних кристалів Li2MoO4 і ZnSe».
2. ГРИГОРУК Валерій Іванович – «Фотохімічне субнанополірування поверхні
діелектриків за допомогою оптичного ближнього поля».
Хімічний факультет:
1. ХИЛЯ Володимир Петрович – «Дослідження синтетичних трансформацій 3арил (гетарил) ізокумаринів та 4-арил (гетарил) - 2,3-бензодіазепінів – шлях до
створення нових біологічно активних речовин з дією на ЦНС».
ННЦ "Інститут біології та медицини":
1. ФУТОРНА Оксана Андріївна – «Розробка стратегії подолання «Міського
острова тепла» урболандшафту Києва на основі підбору стрес-толерантних
видів світової флори».
Важливо відзначити, що Київський національний університет імені Тараса
Шевченка також виступає співвиконавцем 12 проектів, і його дольова участь в
проектах ДФФД становить 40%.
Таким чином, Київський національний університет імені Тараса Шевченка бере
участь у виконанні 17 з 53 проектів, які підтримуються ДФФД у 2017-2018 роках.
КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПРОЕКТІВ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 2017
Міністерством освіти і науки України з 03 липня по 30 серпня 2017 року було
оголошено конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих
навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН,
подальше виконання яких розпочнеться з 2018 року за рахунок коштів загального
фонду державного бюджету.
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 Отримані проекти 
Колективом молодих вчених Університету було подано 14 проектів на І етап
Конкурсу. Під час незалежної наукової та науково-технічної експертизи з оцінювання
проектів наукових робіт, для проходження ІІ етапу конкурсного відбору в
Міністерстві, рішенням засідання Науково-експертної ради було рекомендовано 10
проектів.
Факультети/інститути та підрозділи, які взяли участь у Конкурсі: ННЦ
«Інститут біології та медицини»; фізичний, хімічний, географічний, механікоматематичний факультети; факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних
систем; інститут високих технологій; Астрономічна обсерваторія та інститут філології.
Мета Конкурсу полягає в забезпеченні підтримки молодих вчених, створення
ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування
творчого покоління науковців у різних галузях науки, конкурентоздатних на
міжнародному ринку праці.

 Конкурси та гранти 
1. Конкурсу Ф78 на гранти Президента України докторам наук – термін подачі
до 20.09.2017 http://science.univ.kiev.ua/news/contests/2802/
2. Наукове Товариство ім. Шевченка призначатиме ґранти у 2017 році для
дослідницьких проектів з україністики – термін подачі до 18.03.2018
http://science.univ.kiev.ua/news/science/2843/

 Трансфер технологій 
Міжнародний форум «INNOVATION MARKET» - 22-24 листопада 2017,
Міжнародний виставковий центр (м.Київ) http://innovationmarket.com.ua/

 Анонс виставок 
1.
2.

Всеукраїнський фестиваль інновацій – 27-29 вересня 2017, Головний корпус
Університету https://scp.univ.kiev.ua/ua/holovni-novyny/347-festyval-innovatsii
XIV Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека – 2017» – 10-13
жовтня 2017, МВЦ м.Києва http://science.univ.kiev.ua/news/official/2826/

 Анонс семінарів 
День знань в Університеті з представником NASA Омаром Хатамле! – 01.09.2017 о
15.00 ауд. № 329

 Анонс конференцій 
Міжнародні конференції
1. Міжнародна наукова конференція «Археологія річок та озер і первісні
спільноти Європи» (Історичний факультет) – 14-19 вересня.
2. Міжнародна наукова конференція "Фізіологія, Біофізика & Фармакологія
гладеньких м'язів: від генів і молекул до функцій, розладів та нових
можливостей їх лікування" (SMPBP) (ННЦ "Інститут біології та медицини") –
18-22 вересня.
3. XXIII Міжнародна Школа-семінар Галини Пучковської «Спектроскопія
молекул і кристалів» (XXIII ISSSMC) (Фізичний факультет) - 20-25 вересня.
4. VII Міжнародна конференція з урбаністичної географії посткомуністичних
країн (CATference) (Географічний факультет ) – 26-29 вересня.
5. III Українсько-французька школа-семінар "Вуглецеві наноматеріали:
структура і властивості" (ННЦ "Інститут біології та медицини") – 25-27
вересня.
6. Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та
перспективи розвитку фінансової системи України» (WTPDFSU’2017)
(Економічний факультет) – 28-29 вересня.
7. XVII Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність
національної економіки» (CNE’2017) ( економічний факультет) – 5-6 жовтня.
8. Доба Реформації: держава, суспільство, культура ( ARSSC) (Історичний
факультет) – 12-13 жовтня.
9. ХІ Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та
екологічного стану середовища» (MGPESS) (ННІ «Інститут геології») – 12-14
жовтня.
10. Міжнародна науково-теоретична конференція Танчерівські читання. Тема
«Спадщина Аристотеля та аристотелізм в історії релігієзнавчої думки»
(Філософський факультет ) – 18 жовтня.
11. Київська конференція з аналітичної хімії "Сучасні тенденції аналізу–2017 (з
міжнародною участю) " (КCMТA-2017) (Хімічний факультет) – 18-21 жовтня.
12. Міжнародна науково-теоретична конференція «Геостратегічні пріоритети
України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах»
(Інститут міжнародних відносин) – 19 жовтня.
13. Перша Міжнародна франкофонна науково-практична конференція в Україні
«Мови, науки та практики» (Інститут філології) – 19-20 жовтня.
14. XIII Міжнародна конференція “Електроніка та прикладна фізика” (APHYS
2017) (Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем) – 25-28
жовтня.
15. Міжнародна наукова конференція "Чинники консолідації українства в епоху
постколоніалізму" ("Factors of consolidation of Ukrainians on postcolonial age" FCUPA) (Філософський факультет ) – 28 жовтня.
16. Міжнародна науково-практична конференція «Псі-фактор» (ISPCPF)
(Факультет психології) – 27-29 жовтня.
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 Анонс конференцій 
Всеукраїнські конференції
Всеукраїнська науково-практична конференція «Літературна генерація 1930років: «празька школа» поетів» (Інститут філології) – 19 жовтня.
2. Всеукраїнський круглий стіл «Читання пам’яті Івана Бойченка-2017» National
Scientific Conference «Philosophical reading in memory of Ivan Boychenko-2017»
(Філосовський факультет) – 27 жовтня.
Конференції молодих вчених та студентів
1. Науково-технічна конференція молодих учених “Актуальні проблеми
інформаційних технологій” (APIT) (Факультет інформаційних технологій0 –
12-13 жотня.
2. Міжнародна науково-теоретична конференція молодих учених «Актуальні
проблеми міжнародних відносин» (APIR) (Інститут міжнародних відносин) –
26 жовтня.
3. XIX Міжнародна наукова конференція молодих учених “Оптика та
матеріалознавство високих технологій” (SPO 2017) (Фізичний факультет) – 2629 жовтня.
1.

Детальніше на сайті НДЧ http://science.univ.kiev.ua/research/confereces/anonce.php
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