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 Премії, нагороди та відзнаки працівників Університету 
Директор Інституту філології, професор, доктор філологічних наук

СЕМЕНЮК Григорій Фокович
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отримав Державну премію України в галузі освіти 2017 року
у номінації «Дошкільна і позашкільна освіта» за наукову роботу «Науковоосвітній Інтернет-портал «Тарас Григорович Шевченко» (www.kobzar.ua)
Указ Президента України №374/2017 «Про присудження Державних премій України
в галузі освіти 2017 року»
Доцент кафедри української філософії і культури, доктор філософських наук

РУДЕНКО Сергій Валерійович
отримав іменну стипендію Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених
Постанова Верховної Ради України №6753 «Про призначення у 2017 році іменних
стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених»

Щиро вітаємо наших переможців!
Детальніше на сайті НДЧ: http://science.univ.kiev.ua/news/result_contests/

 Відзнаки студентів та аспірантів 
Аспіранти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

БАРІКОВА Анна Анатоліївна (юридичний факультет) та
ШКОЛА Олег Юрійович (фізичний факультет)
отримали академічну степендію Президента України
Наказ МОН від 02.11.2017 № 1442 «Про призначення академічних стипендій
Президента України аспірантам на 2017/2018 навчальний рік»

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА ЗВЕРТАЄ ВАШУ УВАГУ, ЩО
У ГРУДНІ СТАРТУЄ ЗВІТНА КАМПАНІЯ ЗА ПІДСУМКАМИ
НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2017 РІК!
Детальніше про порядок та терміни проведення звітної кампанії можна
дізнатись на сайті НДЧ: http://science.univ.kiev.ua/zvit2017.php

Аспіранти Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЄГОРОВА Ганна Андріївна (економічний факультет),

МАГДИЧ Олег Романович (історичний факультет),
СТЕЦЮК Олег Миколайович (хімічний факультет)
отримали академічну степендію імені М.С. Грушевського
Наказ МОН від 24.10.2017 № 1410 «Про призначення академічної стипендії
імені М.С. Грушевського аспірантам на 2017/2018 навчальний рік»

Щиро вітаємо наших переможців!
Детальніше на сайті НДЧ: http://science.univ.kiev.ua/news/result_contests/
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Інноваційна діяльність
Університет представив розробки
на ІІ Міжнародному форумі «Innovation Market»
З 21 по 24 листопада 2017 року у Міжнародному Виставковому Центрі
проходив ІІ Міжнародний форум «Innovation Market».
У рамках проведення Форуму було представлено розробки вітчизняних та
іноземних інноваторів, інвесторів та бізнесменів.
Учасники й відвідувачі мали широкі можливості для обговорення в
конструктивній атмосфері питань інноваційної та інвестиційної діяльності в таких
сферах як енергетика, промисловість, фінанси та інтелектуальна власність, SMART
SOCIETY, агропромисловий комплекс, екологія, соціальний розвиток. Саме за цими
напрямками діяли тематичні секції у складових Форуму – Виставкова зона;
Конференції, Семінари; Startup Алеї.
На Форумі було представлено розробки нашого Університету:
• Сейсмічний модуль для охоронних систем (Інституту високих технологій)
• Радіаційно-зшиті гідрогелі як медичні пов'язки для лікування ран
(Хімічного факультету)
• Металокерамічний макрошаруватий бронепакет (Фізичного факультету)
• Біомеханічний екзоскелетон (EXS) хребта (Факультету комп'ютерних
наук та кібернетики)
• Геонавігаційний модуль (Механіко-математичного факультету)
• Малогабаритний голографічний інтерферометр (Хімічного факультету)
• Малогабаритна голографічна установка для досліджень потоків газів,
електрофорезу, безруйнівного контролю (Хімічного факультету)
Експозицію Університету оглянув заступник Міністра освіти і науки України
М.В. Стріха та делегація Міністерства науки та технологій Китайської Народної
Республіки. Також на Форум завітали представники правлячої партії Уряду Китаю, які
цікавилися розробками та спілкувалися з дослідниками.
У ході виставки нашими науковцями було встановлено нові зв’язки з
представниками вітчизняних (ВіоТехСом, Кафедра ливарництва КПІ ім.
І. Сікорського, Київський палац дітей і юнацтва, Національний університет «Львівська
політехніка» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, ін.) та
іноземних (XIANCHU Energy Development Group, Гуандузький союз міжнародного
науково-технічного співробітництва з країнами СНД) підприємств та організацій.
Детальніше на сайті НДЧ: http://science.univ.kiev.ua/news/official/2969/

 Ресурси Науково-дослідної частини 
Зараз на сторінці уже розміщено 122 наукові профілі.
За листопад було оновлено 15 вже існуючих та внесено 3 нові наукові
профілі.
Прийом матеріалів для створення нових та оновлення вже існуючих наукових
профілів "Research groups" продовжується.
За додатковою інформацією звертатися до провідного фахівця Марункевич
Оксани Василівни (Головний корпус кім. 107, тел. 239-31-73, 31-73).

 Оголошені конкурси та гранти 
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Спільний конкурс Ф81 науково-дослідних проектів Державного фонду
фундаментальних досліджень і Німецького Дослідницького Товариства
(DFG) – термін подання запитів до 11 грудня 2017 року
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/2897/.
Конкурс Державного фонду фундаментальних досліджень Ф82 на гранти
Президента України – термін подання запитів до 20 лютого 2018 року
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/2953/.
Гранти на дослідження та наукові подорожі від Shevchenko Scientific Society –
термін подання документів на конкурс до 1 березня 2018 року
http://science.univ.kiev.ua/news/science/2943/.Конкурс на здобуття Державної
премії України в галузі освіти – термін подання роботи до інформаційного
сектору відділу НТІ до 15 грудня 2017 року включно. Для належного
оформлення документів просимо керуватися інструкцією, яка розміщена на
сайті
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/2955/.
Конкурс наукових праць на здобуття щорічних премій Президента України
для молодих учених – термін подання наукових робіт до інформаційного
сектору відділу НТІ до 15 грудня 2017 року. Для належного оформлення
документів просимо керуватися інструкцією, яка розміщена на сайті
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/2958/.
Конкурс на здобуття премії імені Тараса Шевченка Київського національного
університету імені Тараса Шевченка – термін подання роботи до
інформаційного сектору відділу НТІ до 20 грудня 2017 року
http://science.univ.kiev.ua/news/contests/2968/.

 Ресурси Науково-дослідної частини 

 Національний контактний пункт «Горизонт 2020» 

Наукова платформа «Research Groups»
НДЧ Університету продовжує розвивати та наповнювати наукову платформу
«Research Groups» (http://science.univ.kiev.ua/en/researchgroups/), головною метою якої
є консолідація інформації про науково-дослідні групи Університету та спрощення
системи пошуку науковців, науково-дослідницьких груп локальними та закордонними
партнерами.

Відкрито прийом заявок на виклик «European Researchers' Night» за
напрямком «Дії Марії Склодовської-Кюрі»
Європейська ніч науковців (European Researchers' Night (Night)) – один із
типів Дій Марії Склодовської-Кюрі, спрямований на підтримку організації та
проведення наукових заходів з метою збільшення громадської зацікавленості
(зокрема, серед молоді) до науки.
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 Національний контактний пункт «Горизонт 2020» 
Умови участі: проектні пропозиції подає установа з країн-членів ЄС, або
асоційованих країн (також передбачається залучення партнерів на регіональному,
національному та міжнародному рівнях)
Фінансування: фінансуються витрати на організацію та проведення наукових
заходів (показ наукових експериментів; екскурсії лабораторіями університетів,
науково-дослідних установ; конкурси, вікторини, змагання; лекції, семінари тощо).
Дедлайн – 14 лютого 2018 року
Дата проведення наукового заходу – щороку в останню п'ятницю вересня.
Детальніше ознайомитися з умовами участі у виклику можна за посиланнями:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mscanight-2018.html
Відкрито прийом заявок на виклик «Research and Innovation Staff Exchange»
за напрямком «Дії Марії Склодовської-Кюрі»
Обмін науковим та інноваційним персоналом (RISE) – один із типів Дій Марії
Склодовської-Кюрі, спрямований на підтримку мобільності (міжнародний і
міжсекторальний обмін) персоналу установ в межах здійснення спільної науководослідної або інноваційної діяльності, а також стимулювання співробітництва в різних
галузях знань між освітніми (академічними) та неакадемічними установами різних
країн світу.
Цільова аудиторія: Науковий та інноваційний персонал установ (від аспірантів
до досвідчених науковців; адміністративно-управлінський та технічний персонал).
Обмежень щодо країни проживання та національності учасників немає.
Умови участі:
 Мінімальна кількість установ (партнерів) – три установи (дві установи з різних
країн-членів ЄС/асоційованих країн + одна установа з третьої країни, або три
установи з різних країн-членів ЄС/асоційованих країн [одна з яких академічна
і одна неакадемічна установа]).
 Тривалість відрядження – від одного до дванадцяти місяців. Після закінчення
терміну відрядження особа повинна повернутись до установи, яка відряджала,
для здійснення обміну досвідом (трансферу знань).
Фінансування від ЄС – фінансуються витрати на відрядження.
Максимальна тривалість проекту – чотири роки.
Установа, яка приймає: університети, науково-дослідні центри, компанії (малі
та середні підприємства), інші неакадемічні установи.
Галузь досліджень – довільна (крім галузей, зазначених в угоді Євроатом).
Дедлайн – 21 березня 2018 року
Детальніше ознайомитися з умовами участі у виклику можна за посиланнями:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mscarise-2018.html
Сайт НКП Університету: http://nkp.univ.kiev.ua/news/
Керівник НКП «Дії Марії Склодовської-Кюрі» – Ушаков Микола
Володимирович (Головний корпус кім. 107, тел. 239-31-73, вн. 31-73).

 Звітна кампанія 
Прийом звітів від заступників деканів факультетів/директорів інститутів
з наукової роботи
Відповідно до розпорядження №132 від 30.10.2017 «Про підготовку та
прийняття звітів з науково-дослідної роботи» НДЧ проводить прийом звітів:
21.12.2017 о 14 год. (к. № 1, адміністративна будівля, вул. Толстого, 14а),
факультети: фізичний, хімічний, географічний, інформаційних технологій,
кібернетики, механіко-математичний, факультет радіофізики, електроніки та
комп'ютерних систем; інститути: високих технологій, ННЦ «Інститут біології та
медицини», ННІ «Інститут геології»; астрономічна обсерваторія.
22.12.2017 об 11 год. (к. № 1, адміністративна будівля, вул. Толстого, 14а),
факультети: економічний, історичний, психології, соціології, філософський,
юридичний; інститути: військовий, журналістики, міжнародних відносин, філології;
наукова бібліотека.
Детальніше на сайті НДЧ: http://science.univ.kiev.ua/zvit2017.php

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
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