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Визначено переможців Конкурсу наукових проектів молодих вчених,
що проводиться у 2017 році
Відповідно до рішення конкурсної комісії МОН України на чолі з Міністром
освіти і науки Лілією Гриневич було ухвалено рішення щодо визнання 123 наукових
проектів переможцями Конкурсу наукових проектів молодих вчених 2017, що набрали
не менше 68 балів. Загалом на конкурс було подано 362 проекти з понад 100 вишів та
наукових установ МОН України. Торік на Конкурсі було відібрано 79 з 439 проектів
наукових робіт, поданих на Конкурс учасниками зі 114 вищих навчальних закладів та
наукових установ.
Серед переможців є проекти, присвячені військовій тематиці, дослідженню
космосу, освоєнню альтернативних джерел енергії, розробці нових технологій, захисту
інформації тощо.
Від Київського національного університету імені Тараса Шевченка 8 з 10
проектів, поданих на Конкурс в МОН, отримали більше 68 балів. Прізвища наших
колег, загальне місце (загальна кількість балів) в переліку переможців Конкурсу:
 ІСАЄВ Микола Вікторович (Фізичний факультет) – 28 (79)
 ПРОКОПЕНКО Олександр Володимирович (ФРЕКС) – 36 (77,33);
 КОРОЛЬОВ Ігор Русланович (Інститут філології) – 43 (76,67);
 ПОНОМАРЕНКО Василь Олександрович (Астрономічна обсерваторія) –
48 (76,33);
 ДОРОШЕНКО Ірина Юріївна (Фізичний факультет) – 55 (75,33);
 КУЗНЄЦОВА Галина Миколаївна (ННЦ «Інститут біології та медицини»)
– 58 (75)
 БАШМАКОВА Наталія Володимирівна (Фізичний факультет) – 88 (71,67);
 СМІРНОВ Олександр Євгенович (ННЦ «Інститут біології та медицини») –
113 (69).
Серед основних цілей цього Конкурсу – надати шанс стати керівником
наукового проекту та отримати новий досвід для якомога більшої кількості молодих
вчених.
ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ !

Конкурс регіональних проектів МОН та Мінрегіон
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827
«Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку»
Мінрегіоном України буде проводитись конкурсний відбір проектів регіонального
розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від ЄС у рамках реалізації Угоди про фінансування Програми підтримки
секторальної політики – Підтримка регіональної політики України.
За результатами першого етапу конкурсного відбору (25 вересня 2017 р.),
комісією Міністерства освіти і науки України до числа проектів, які будуть
представлені на конкурсі в Мінрегіоні України включені 3 з 5-ти поданих проектів
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а саме:
- «Оптимізація системи підготовки перекладачів Київського та
Житомирського регіонів» (н.к. в.о. завідувач кафедри теорії та практики перекладу з
англійської мови Інституту філології Славова Л.Л.) Загальний бюджет проекту
4 738 504, 57 грн.;
- «Розвиток регіональної ефективності надання медичних послуг для
внутрішньо переміщених осіб» (н.к. завідувач кафедри програмних систем і
технологій факультету інформаційних технологій Бичков О.С.). Загальний бюджет
проекту 7 250 000, 00 грн.;
- «Модернізація системи освіти середніх навчальних закладів для розвитку
Луганського та Донецького регіонів» (н.к. завідувач кафедри програмних систем і
технологій факультету інформаційних технологій Бичков О.С.). Загальний бюджет
проекту 9 248 644, 00 грн.
Проекти Горизонт 2020 та ін. проекти ЄС
У 2017 році співробітниками Київського національного університету імені
Тараса Шевченка було подано 22 проекти по програмі Горизонт-2020, з них 14
відхилені, 5 очікуть експертної оцінки. Наразі виграно 2 проекти:
1. Innovation capacity building in Ukrainian SMEs and enhancing cooperation with
European SMEs (COS-EEN-SGA2-2017-1);
2. Innovation capacity building in Ukrainian SMEs and enhancing cooperation with
European SMEs (H2020-EEN-SGA2-2017-1).

 Журнали у Web of Science та SCOPUS 
1. Наукове періодичне видання Київського національного університету імені
Тараса Шевченка Methods and Objects of Chemical Analysis (хімічний факультет)
потрапило до індексу цитування Emerging Sources Citation Index (ESCI), який є
частиною Web of Science Core Collection.
ESCI створено для висвітлення нових високоякісних рецензованих видань
регіонального значення. До нього потрапляють наукові журнали, які пройшли
первинний етап редакційної перевірки та, в подальшому, претендують на включення
до основних індексів Web of Science Core Collection. Журнали, які матимуть протягом
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 Журнали у Web of Science та SCOPUS 
року-двох високі показники цитування та пройдуть наступні етапи відбору, можуть
бути включені до основного переліку Core Collection.
2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка увійшов до
переліку навчальних закладів i наукових установ, що знаходяться у сфері управління
МОН України, яким надається безкоштовний доступ до електронних наукових баз
даних SCOPUS та Web of Science (Наказ МОН України від 19.09.2017 № 1286 "Про
надання доступу вищим навчальним закладам i науковим установам, що знаходяться у
сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз
даних").

 Конкурси та гранти 
1. Спільний конкурс Ф81 науково-дослідних проектів Державного фонду
фундаментальних досліджень і Німецького Дослідницького Товариства (DFG)
– термін прийняття запитів до 11 грудня 2017 року
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/2897/;
2. Програма “FREIGEIST” для молодих дослідників – термін прийняття запитів
до 12 жовтня 2017 року
http://science.univ.kiev.ua/news/science/2879/;
3. Fulbright Scholar Program – термін подання приймають до 15 жовтня щороку
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/2891/;
4. Конкурс наукових і творчих робіт про голодомор – термін прийняття запитів
до 15 листопада 2017 року
http://science.univ.kiev.ua/news/science/2901/;
5. Конкурс на здобуття премій імені видатних учених України – термін подання
роботи на конкурс до 1 листопада 2017 р.
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/2881/;
6. Конкурс НАН України на здобуття золотої медалі імені В.І.Вернадського
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/2885/;
7. Конкурс на кращу монографію, навчальний посібник, підручник, довідкову,
художню літературу і наукові праці молодих учених – термін подання
конкурсних робіт до 10 жовтня 2017 року
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/2906/;
8. Конкурс підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки і
техніки – термін подання роботи на конкурс до 20 жовтня 2017 року
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/2908/;
9. Конкурс наукової фотографії (до Всесвітнього дня науки в ім’я миру і
розвитку) – термін подання конкурсних робіт до 13 жовтня 2017 року
http://science.univ.kiev.ua/news/science/2909/.

 Проведені лекції, семінари та інші заходи
1.
2.
3.
4.

День знань в Університеті з представником NASA Омаром Хатамле!
01.09.2017 http://www.univ.kiev.ua/news/8949;
Внесення інформації в базу публікацій Університету 21.09.2017.
Лекція лауреата Нобелівської премії Харальда цур Хаузена "Bovine Meat and
Milk Factors as Human Pathogens" 19.09.2017;
Всеукраїнський фестиваль інновацій 27-28.09.2017
https://scp.univ.kiev.ua/ua/innovations-festival.

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

 Анонс виставок 
XIV Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека – 2017» –
10-13 жовтня 2017, МВЦ м.Києва http://science.univ.kiev.ua/news/official/2826/.

 Анонс лекцій, семінарів та інших подій
1. Тренінг для конкурсу «Батл ВНЗ» в межах Форуму INNOVATION MARKET
– 4-5 листопада 2017 року в Києві;
2. Відкрита лекція фахівця із кібербезпеки Джованні Баттіста Карія – 03.10.2017
о 12.30 (ауд. 01 факультету комп’ютерних наук та кібернетики);
3. IT фестиваль "TetriX" – 04-05.10.2017 (проспект Академіка Глушкова, 4г).
Детальніше у календарі подій Університету http://dsr.univ.kiev.ua/calendar/

 Анонс конференцій Університету
Міжнародні конференції
1. XVII Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність
національної економіки» (CNE’2017) (Економічний факультет) – 5-6 жовтня.
2. Доба Реформації: держава, суспільство, культура ( ARSSC) (Історичний
факультет) – 12-13 жовтня.
3. ХІ Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та
екологічного стану середовища» (MGPESS) (ННІ «Інститут геології») –
12-14 жовтня.
4. Міжнародна науково-теоретична конференція Танчерівські читання «500річчя східноєвропейського книгодрукування: релігієзнавчий аспект»
(Філософський факультет ) – 20 жовтня.
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 Анонс конференцій Університету
5. Київська конференція з аналітичної хімії "Сучасні тенденції аналізу–2017 (з
міжнародною участю) " (КCMТA-2017) (Хімічний факультет) – 18-21 жовтня.
6. Міжнародна науково-теоретична конференція «Геостратегічні пріоритети
України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах»
(Інститут міжнародних відносин) – 19 жовтня.
7. Перша Міжнародна франкофонна науково-практична конференція в Україні
«Мови, науки та практики» (Інститут філології) – 19-20 жовтня.
8. XIII Міжнародна конференція “Електроніка та прикладна фізика” (APHYS
2017) (Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем) –
25-28 жовтня.
9. Міжнародна наукова конференція "Чинники консолідації українства в епоху
постколоніалізму" ("Factors of consolidation of Ukrainians on postcolonial age" FCUPA) (Філософський факультет ) – 28 жовтня.
10. Міжнародна науково-практична конференція «Псі-фактор» (ISPCPF)
(Факультет психології) – 27-29 жовтня.
11. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Парадигмальні зрушення в
економічній теорії ХХІ ст.» (PSET’2017) (Економічній факультет) – 2-3
листопада.
12. Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології і
взаємодії” (IT & I) (Факультет інформаційних технологій) – 8-10 листопада.
Всеукраїнські конференції
1. 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. Міжнародна науково-теоретична конференція молодих учених «Актуальні
проблеми міжнародних відносин» (APIR) (Інститут міжнародних відносин) –
26 жовтня.
2. XVIII Міжнародна наукова конференція молодих учених “Оптика та
матеріалознавство високих технологій” (SPO 2017) (Фізичний факультет) –
26-29 жовтня.
3. Науково-технічна конференція молодих учених “Актуальні проблеми
інформаційних технологій” (APIT) (Факультет інформаційних технологій) –
8-10 листопада.
4. III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та
молодих вчених "Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних
досліджень" (YBS) (Рада молодих вчених) – 10-11 листопада.
Детальніше на сайті НДЧ http://science.univ.kiev.ua/research/confereces/anonce.php та у календарі подій
Університету http://dsr.univ.kiev.ua/calendar/
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