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i'ЛЖlr"fiЪl]ii;.ЩО РЬ'У"ьтати науково-дослiдницькот роботи за, зв iтний
Наукову дiяльнiсть в Учir:р.ттетi у 2022 роцi здiйснюв али 268 штатнихпрацiвникiв НДЧ (у 202l р. - r.r0^::,9, у zbzo"p. -.!36осiб, у 2Ol9 р. - 466 осiб), зяких 93 - HayKoBi праuiвники (у 202r р. - iio" оуlа, у 202о р. _ з25 осiб), 2 880 _науково-педагогiчнi працiвники (у 202l р. - 3 053 йiб, у iozO р. - 2950 осiб, у2019 р, - 2 944 особи), У u"*oHaHHi ндР 

"u 
yro"u" сумiсництва були задiянi з52особи (у 202lp, - 42l сумiсник, у 2О2Oр. -.zчв сумiсникiв), серед яких 24ЗнаУковцi i l09 iнженерно-технiчлr* прччlйкiв.(92 доктори наук i 151 канд идатнаук), а такоЖ 1 докторант (у.202|р., z'ozOp. l'ZOl9p J no 

' 
ооп.оранти), 20аспiрантiв i 1 ад'юнкr (у zoztp. : i; 

"ъ;i;."..и,,у 2020 р. - 19 аспiрантiв,y20l9p.- 24 аслiранти),'3 сryденти (у 2021.|.: I0 стулентiв, у 202Ор. - 8стУдентiв' У 2019 р, rб 
"Уо.пrйj. 

'к.рi"r"ц.uЬ" 
пuу*о"о-дослiднимипiдроздiлами- лабораiорiями i ..*ropur"'- здiйснюють 2-Йпrор" наук i 13кандидатiв наук вiдповiдно до галузi знЬнь.

повномасulmабна вiйна 
"p,u:yo do q)mm€воео скороченrп кiлькосmi науков'шпрацiвнuкiв, зарсаован'х у utmаm Унiверс,ьrп;;;;- еuконання науково-dослidнtх робim(ндр), Ite часmково зу]иоФtено ф-у перiоф пршуванrя працiвнuкiв (вuконання 51 ндРрозпочаmо у звimноJйу перiоdi) , -й*iоr'вiйнu, ,цо у"*r"йuааю зарйуванlпперелlitценLх за корйн науковцiв. Такоас часmuнсl нау*оuцЬ, зоlрема HcryKo''й KepiBHuKiB iвidповidа,tьнtм вuконавцiв Iцр, сmаJпl d"бй;;;й; в лавм ЗСУ.Незважаючи на Bci об'сктивнi 

'рудпощ 
i 2022 РокУ, тематичний планнауково-дослiдних робiт u"'u:rl"r"ry'i022 року .6орrуrаrr" 75 НДР (цеtПОКilЗНИК УТРИМУ€ТЬСЯ На PiBHi 202l РОКУ), Що Йпопуrrься за кошти {ержавногобюджsry Украiни,.З якиХ 57 - фупдur.пiЬ]",, 15 - прикладнi дослiдже ння,2 _науково-Технiчнi (експериментальнi) ро.роб*"', | - ";]r1;;; |обоru u категорiТпроектИ молодиХ вчених. Трuд"цiи"Ь *oruno". Унiверситету проводятьДОСЛiДЖеННЯ За ТеМаТИКОIО lб iз 2а пuупоЙ секцiй за фiховими напрямамиНауковоТ ради МоН Украiни, зокрема: 3аzальна фiзuка - zo,| iыiя - ] 5; Яdерна



фiзuка, раdiофiзltка mа асmроноlйiя - I I; Бiолоеiя, бiоmехнолоziя mа акmуальнiПРОбЛеМu МеduЧНuХ наук - 5,. IrIo.rroru*o 4,. HayKu про Зе.цлю 4,.
?rЖ:,::rТ:;:";:З;:х#:: - з; прiо:iоiуауuання _ z;ъiопол,tiка _ 2; право _
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- *; : "пСПОРmУ - ]; СОЦiаЛЬНО-iСmорuчнi наукu - I; лimrроrуроiпоir*uо, ]йовознавсmвоmа ]уlllсmецmвознавсmво ]. Наукова робота в категорii <проекти молодихВЧеНИХ)) ВИКОНУ€ТЬСЯ За СеКЦiеЮ KHoBi матЬрiапи та виробничi технологii)>. у межахкафедральноi тематики на безоплатнй оснъвi впродовж 2о22 року виконув€rлосяI15 НДР (у розрiзi секцiй за бахови;";;;;;rами НауковоТ ради Мон УкраiЪипроекти розподiленi так: Соцiально-iсmорuiн:i HayKu : )s7лtmераmурознавсmво,Jvlовознавсmво mа lйuсmецmвознавсmво - iT; Еконоtиiка- l 1 ; HayKu про Землю- l0;Iнфорлааmuка 
_п!а кiбернеmuка - 8: Пеdае|оri*о,'"lrХопоr'r","|робпrrч t.олоdi mаСПОРmУ - 8: МаmеJйаmuКа - 8; Бiолоеiя, бiоrr"попоziя mа i**y*oni проблелlчмеduчнuх наук - 6; Заеаltьна фiзuка- 2), з яки* r+ - заресстровано в YKpIHTEI.За кошти спецiа.пьно.о qопry y'ZOeZ'iоцi викопуrЫо." 15 ндР (у 2O2lРоцi - 56 ндр), серед яких В ОИurЪр-r;;; ;".KTiB за програмами мiжнародноТнауково-технiчноТ спiвпрацi, а такоЖ 1б мiжнъРоДних грантiв (у 2O2I роцi - l8грантiв), ПопрИ суттеве скорочеНня в умовах воснного стану кiлькостi просктiв,що фiнансУюТЬся За кошТи спецiальн";; ьйу у 2о22 роцl, та повний секвестрбЮДЖеТУ 

"ОДI 
Унiверситет не. втратив у звiтному перiодi cBoix високихпок€}зникiв у мiжнароднiй грантовiй дi"пrпо., i. У 2022 роцi укладено 7 новихдоговорiв на виконання мiжнародних проектiв. ПiдiоЙiлами-лiдерами закiлькiстЮ виконуваних У 2022роцi,i*"uроой" проектiв с факультет радiофiзики,електронiки Та коМп'rr"р.r"* систеМ _ 5 проектiв, фiзичний факУльте т _ 4проекти' географiчниЙ факультет .- 2 npo.nr", по l проекту економiчнийфаКУЛЬТеТ, НШ 

"'onr* технологiй, HHi кIнститут геологii)>, ннц кIнститутбiологii та медицини)), HHI журналiстики, бu*упur.т психологiil мiжфапупrr.r.r*чтема ндч, Мiждисциплiнарний аналiт".rп"i ubrrp Унiверситету.
Унiверсumеm проdовuсуе уmрuл'ваmu nidrpr*io ,"рЬО звО Kpai.Hu уBtlчo н qн н i б iлаm ерсLп ьн lш пр о екm i в.У 2022 роцi комаЕда Унiверситеry у складi HHI високих технологiй,економiчного факультету, факультеry комп'ютерних наук та кiбернетики, нл,вiддiлу аспiрантури та докторантури, вiддiлу забезпечення якостi освiтидолу{илаСя до про€кту европейського iнстиryту iнновацiй i технологiй (EIT)INTREPID-HEI (International capacity Б;;i;l"g in Innovation, Transfer andEntrepreneurship), а саме ло пiдпро.*riu UrЬап ЙоЬilitу (2022-2о2а рр). Проектспрямований на розкриття потенцiалу Зво-учасникiв у сферi iнновацiй тапiдприемництва, що дозволитuл,I rйор..-"уuчr, можливостi дослiдницькоiiнфраструкryри консорцiуму звО EIT,'створювати спiльнi проекти, гоryватистудентiв Ло пiдпрцсмницького мислення та дiЙ, напаГоджувати ефективний дiалогз органiзацiями промислового комплексу та урядом.у 2022 роцi загальнi обсЯги фактИч"о.Ь friпur.у"аннЯ науковиХ Дослiдженьв Унiверситетi скJI€lли ll2r'g4 млн грн (сmаноtи на 28.]2,2022 р.), що на104,78 МЛН ГРН Менше у порiвняннi з non.p.ori". ,r;rr.м перiодом (у 202l роuiзбiльшеНня станоВило 1 7,зl7 млн грн у nopi"""HHi з 202Ороком). Таке зменшенняунiверситетського наукового бrд*Ёrу 'u iбzz Роцi обумовлено: (l) l00%секвестром фiнансування грантiв Нацiонального бонлr оо.пй*ь"ь Украiни, серед



них - 15 унiверситетських грантiв нФДУ на загальну суму 2g,l74 млн грн;(2) l00% секвестрОм капiт€ШьниХ Видаткiв для ре€rлiзацii прiоритетних напрямiвнаукових дослiджень (базове фiнансувuп"" науки); (3) нелофiнансування напочатку року i l0% секвестр в серединi року коштiв, що видiляються на

Рffi :|j ?f;irЁЪ;.*"rЪ:ТС 
ЬКИХ Н аУко в их д o.n Й*.пu . u р u"у"Ъ * з агаль н о го ф о нду

Фiнансування унiверситетських наукових дослiджень за рахунок загальногофонду бюджету скJItшо за кпкВ ZZO\OaO у 2О22 роцi zi,овя.gзз млн грн(103,015,3 млн грн - у 2O2l р.): 57344.gбlмлн грн на фунламент€ulьнi дослiдження,16'7Ц'972 МЛН ГРН На прикладнi, в тому числi науково_технiчнi(експериментальнi) розробки: лСлiр_.*" 

'"upricr" 
одного проекту в 2022 роцiстановила 987о866 тис. грн (l 38i,7g3 тис. грн - у 202l р.). Фiнансування дляреалiзацiI прiоритетниХ напрямiв наукови* ЪО.пiджень за рахунок заг€Lльного

фОНДУ бЮДЖеТУ скл€tло за КПКВ zzозоqO i )ozz рочi 4,17 млн грн (l9,з5 млнгрн-у2021 р.).
I]ъоюрiч надодкешfi до спецiального фонду бюджету для фiнансуванняунiверситетських наукових дослiджеr", .p*riB, надання наукових послуг тощоскJI€lло 1б,075 млн грн (сmаноtи на 2В.12.2022 р.) (8l,Mnnnr.p, - у 2O2l р.;з5,26 млн грн - у 202О р.; 17,5б млн грн - 

'rы9 
b.i, ionp.ru *iжнардна грантовадiяльнiсгь працiвникiв Унiверситеry поповнилu у"iu.р."..r.rп"й бюджет на б,08МЛН Грн (6,42 млн грн _ у 202l р.). 

- J rvrvul\ 
)

на фiнаrrсування 4 об'екгь, що станошIять нацiональне надбання, упродовжзвiтного перiоду спрямовано 1,15 м.|н грн О iutp. - 0,з96 п,rгrr грн). За гшатнi посгrумНауковъКонсультацiftlого цеrfiру падййо iB,BZ IиJIн грн (J 2O2l р. - 13,09 rчrгпr грн).Також Унiверситет отримав: 0J.87 млн грн ..i*o з угодою rrро надання дозволу навикористання об'ектiв права iнтелектуаrrьноI власностi; фiнансування виплатистипендiТ кМУ в обсязi 0,155 млн грн; роялтi вiд Аmеriсап ikathematical Sосiеф -21536 млн грн.
у вiдссrгковоIпry спьвiдlошеrrrri фiнаrrсуван}ш науковIФ( Дослiшкеrъ в Уньероrгегi в2022роцiрозподfuптпася у таrсл7 спосiб: 5%- базове фiнанqлванlя Hay'l,t; S2%- KoHtypcHeфiнанqlванrп iз !ерuсбюdэюеmу, 7% - ,rэrcпфопi еранmu; б% - найоduсенlя завuконfлнrп зсIJчлоаrcнь 

цр. 
яdовьх i нqряdовш ореанЬацiй.

Одним з найбiльш нагальних завдан ь у 2022 роцi було збереження yHiKalbHoiнауковоТ iнфраструкгури УнЬерсrгеry, зокрема у KaHiBcbKoMy природномузаповiднику, Ботанiчному садУ iM. uпuд."i*а'о.в Фомiна ннЦ <Iнстиryт бiологiiТа МеДИЦИНИ)), АСТРОНОМiЧНiй обсерваторiil НауковiГ- бiблiоrецi iMeHiМ, МаксИмовича' 
_в якиХ зберiгаюТься та пiдтримУютьсЯ HayKoBi обrсктио щостановлять нацiональне надбання Украihи: (l) Колекцiя тропiчних таСУбТРОПiЧНих рослин Ботанiчного саду iM. акад. о.в. Фомiна; (2) колекцiяiнтродуцентiв Ботанiчного саДу iмЪнi акад. о.в. Фомiна; (3) Фондстародрукованих, рiдкiсних i цiнних книжкових зiбрань Науйвот бiблiотеки iM.М,МаксИмовича; 

_ (4) ГоризонтальниЙ сонячний ,.r".non ДстрономiчноiобсерваторiТ (гсТ Ао)); б) кГеологiчний ландшафт та рослинно-тваринногокомплексу Канiвських дислокацiй> (у межах Канiвськъ.о пр,iр*ного заповiдниканнЦ <Iнстиryт бiологiТ та медицr,,"u;. Статус нацiональпо.Ъ пuдбu"r" Украiниз€вначениМ вище науковиМ об'ектаМ надано в 2022 роцi 1посrаrоrа КМУ вiд04,11 ,2022 року J\b1243), На розглядi КМУ також перебува€ проект акта проНаДаННЯ Ще ОДНОМУ НаУКОВОМУ Об'еКТУ Унiверситету _ Колекцii скам,янiлостей



едiакарiю Геологiчного музею статусу такого, що становить нацiональненадбання.
унiверситет мае найбiльшу кiлькiсть унiверситетських музеiъ, у якихпредставЛенi унiкальнi коЛекцii, що aru"oun"rb базу для наукових дослiджень,можуть бути викорисТанi для ocBiTHixo про.rlr""цr*"* i популяризаторських цiлей,тому ik необхiдно активнiше з€tлrlати Для виконання Bcix основних мiсiйУнiверсИтеry, Зокрема це: Асrро"Ьri"п"а'-_"у..И Астрономiчноi обсерваторii;Археологiчний муiей; Зоологiчнi.И ,уr.и;"Музей i.ropii Ъъlчrlчrого саду iMeHiаКаДеМiКа О'В,ФОМiНа; МУЗей icTopiT Кri".r*ого нацiойьного унiверситеry iMeHiтараса Шевченка; Геологiчний yузе1, Му..t природи кuпlu.rпого природногозаповiдника; Мiжфакультетський ЛiнгвIстичний 

- 
науково-навчальний музей(експозицiя потребуе Ъiд,о"п.пп" пiсля капiта-гtьного ремонту), Кiмната-музейолеся Гончара HHI кIнституry фiлологii)>. У зв'язку iз внесеними' дозаконодавства змiнами, Що регламентують музейну дiяльнiсть в ykpaiHi, танабуттям музеями закладiв Вищот освiти ъфцiо"ого стаryсу, вони отрим€Lли бiльшеможливостей для розвитку та фiнансо"о.о .чб..п.".YнJ, зокрема шляхом ,лrастi угрантових програмах, Наразi юридичний вiддiл Уr;.р;;;;rу розробляс новеТипове положення про музеТ У.iri;.й.r|,ru вносяться вiдповiднi змiни донорМаТиВних aKTiB окреМих мУ_зеiЪ, йuУ*о"Ь-дослiдна частина розробляе проектпропозицiй, спрямований на забезп.u.rr" дi"п""о.ri, популяризацiю та розвитокмузеiЪ Унiверситету.

протягом 2022 року Щентри колективного користування науковимОбЛаДНаННЯМ, ЯК ОСеРеДКИ НаУКОrЪТ iпбрu.rрупrур", активно використовув€lJIисядля проведення науково-дослiдних робй Зо*рема, обладнання ЩККНо KHoBiTHiДослiДницькi технологii в бiологiТ l й.д"цйrilн4т; використовув€Lли пiдроздiлиУнiверситету для виконання 7 НЩР, rKKHo кСучаснi технологii дослiдженняречовини Землi та СонячноТ системи> (СТЩРl - 4 НДР, tKKHo <Лабораторiяфiзики та астрофiзики високих .п.р.iйu (лФАвЕi '-' i 
"о' пiдроздiламиунiверситету та ще 2 ндр в iнстиryцiях-учасниках цккно.Традицiйною скJIадовою науковоТ дi"п"rо.ri Унiверситеry € фундаментальнiHayKoBi дослiдження. Повномасштабна вiйна. i, 

"lдпо"й"о, змiна прiоритетiвдержбюДжетногО фiнансування наукових дослiдже"u r"ru.* вiд Унiверситетусуттсвого перегляду парадигми науковот тематики. За звiтний перiод завершилосяВиконаннЯ 1б лержбюджетних НДР iз 75 виконуваних у 2022 роцi (6 _фу"даментальнi, прикладнi дослiдження; 2 науково-технiчнi(експериМентаrrьнi) розробкиj, *о виконувЕlл ися зарахунок видаткiв Щержавногобюджету u*оЧ1, nu Ъu.*i'y суму 15 38б,82l тис. грн.. На конкурс МоНУкраihи У 2О22 Роцi бУло подано та оцiнено. 55 просктiв (з0 проектiвфУндамеНтзlльниХ дЬслiджен 
", ?| - приклаД"J-до.пiо*.""", 4 проuпrи науково-технiчних (експеримент€Lльних; розроО"-i 

-У 
розрiзi сЬкцiИ за фаховиминапрямами НауковоТ ради моч. УкрЪiни npo.nr, розподiленнi так: Соцiально-iсmорuчнi HayKu - l0 проекmiв, Хiлliя - g; Бronorioni, бiоmехнолоеiчнi mа акmуальнiпроблемu ллеduчнttх наук - В,. Заzальна фiзuка - 6; Яdерна фiзuка, раdiофiзuка mаасmронол4iя - 4" HayKu про Землю mq iконом,iка -по 3 проr**u,. Iнфорл,tаmuка mакiбернеmuка, Охорона навколl]lлlньоZо сереdовutцLrо Елекmронiка i раdiофiзuка -по 2 прО€кmu" MexaHiKa, Маmемаmuка, Право, Пеdаеоziка, псttхолоziя, проблемчtиолоdi mа спорmу i Прtutаdобуdування - no t про€кmу.щьогорiч унiверситетським



колективом iнiцiйовано виконання HaykoBoi тематики з грифом (таемно) тапоДано на конкУрс МоН I проскт для пiдвищення обороноздатностi краiни.З оглядУ на попереднiйЪосвiд та 
"Й"-7.О.пr"uil.. ""йrl р. - l8/0; 2020 р.-l0/1) участi унiверсиТетськиХ команд у Ko'Kypci МоН наукових робiт молодихВчеНих' у 2022 роцi сУттево змiне"о пiо*й до пiд.отовки проектiв i забезпеченняix наукового рiвня i *оrr*урентоспроможностi; як р.фЬru, на конкурспотужнимИ науковими колективами Унiверситеry подано лише 4 rrроекти заСеКЦiЯМИ" HoBi tИamePialtu mа вuробнuчi mех)олоеii,- 2 проекml]; Iнформацiйнi mакоtt,tунiкацiЙнi mехнолоеii, робоmоmr*,i*о, 

- 
Безпечна, ' oi".o mа ефекmuвнаенерееmuка - по l про€кmу.

у 202З роцi перед ,riu.r::.:I:"-", наукою постас ще бiльше викJIикiв, якiмають бути заздалегiд" п.р.дЬаченi,u upuro"aHi, щоб у складних умовах военногочасу i повоенноi вiдбудо", .-r, атисядiurдчrrою та йти на випередження потреб
iii;I;ri1# 

^Н'J_"#"j,rgИщення 

запиту на ефективнi Haynoui розробки у
Об''*,"u".зменшенняфiпч";;;;,:;;"";1Х'J?й*Ъ".Т'ёl"^-*1Т'Жж
активно розвивати напрям мiжнародноi грантовоi дiяльностi, зокрема задопомогою наукових амбасrо:l_,:У:i".р."r.ry, а також знаходити HoBi ефективнiмеханiзм иl шляхи спiвпрацi з бtзнес-сектором.

Щодо залучення можливих поrчбrоджетних джерел на 2023 piK вартоз€шначити, що у зв'язку iз_ скороченням бюджетного фiнансування тапризупиненням залучення коштiв украiнських фондiв, за зuiт,rии перiод значнаувага придiлялася пошуку мiжнародних джерел фiнансування. Упродовж 2022рокУ науковцi та працiвники УнЬерситету подав€Lли заявки для участi вконкурсних грантових програмах - скоГ Global, t lдто, Hori"on Ечrоре, EuropeanInstitute of Innovation & iechnology (EIT), соiйв, сRЕд2027, UCPM 2027,дLLЕд(All European academies), Шв"дськиЙ ir.r"ryr, DAAD та iншi двостороннiпрограми. Також унiверситетськi команди традицiйно подав€Lли заявки набiлатеральнi проекти та iншi мiжнароднi гранти.
одним iз важливих заходiв,'спряr;;;;;; на активiзацiю та актуilлiзацiюнауковиХ дослiджень Унiверситету 

" 
iOZZpoцi, став марафон <об'еднанi наукою)),приурочений до Всесвiтнього дня науки в iм'я миру та розвитку (l 5-25.11.2022 р.).з метою налагодження мiждисци.rrrirrчрпого спiвробiтництва мiж дослiдникамиунiверситеry створено iнтерактивну iнфорrчцiйпо-ознайомчу платформу знауковими дослiдженнями за тематичними кJIастерами, розробленими Рамковоюпрограмою европейського Союзу кГоризонт европаu. Tuno* У ходi марафонуНаУКОВЦi М€ШИ МОЖЛИВiСТЬ ПеРеГЛянути наявнi грантовi iнструменти сс та cBiry(Horizon Еurоре, COST, NATci, сRDh ,ощо;, uiлвiддц' серiю-семiнарiв i тренiнгiвЩодО написанНя грантОвоi заявКи, надихнулис] <iсторiями успiху> украiнськихвчених. Вперше, з використанням iHcTpyMeHTiB менторства (пiд керiвництвомДОЦ. ПаЩеНКО С.Ю.), ДЛя науковцiв 'проu.д.по 

команднi брейнштормiнги(<мозковий шryрм>) щодо напрацювань перспективних дослiдницьких iдей длямiждисциплiнарних проектiв.
З оеляdу на mе, tцо пidеоmовка на mреmьому освimньо-ноуковол|у piBHi еосновною руutiйною сlапою розвumку наукu i оmрuл,tання opuziHallbHux науковuхрезульmаmiв, попРu Bci mруdноtцi военнizо сmану, в 2022 роцi було орzанiзованонuзку захоdiв dля популярuзацii' навчання в аспiранiурi Унiверсumеmу mаПidВuulеННЯ i'i'КОНКУРеНmОСПромо'сносmi, Пiдготовка в аспiрантурi здiйснювалася



в 2022 Роцi за 40 лiцеНзованими спецiальностями в межах 15 iз 29 галузейзнань, за 45 освiтньо-науковими програмами: 40 оНП мають статус(акредитованa>), з них 11 ОЁП мають .pbno"y акредитацiю та.3 ОНП - умовну(вiдкладену) акреДитацiЮ вiдповiдНо оо ййruновИ КабiнетУ MiHicTpiB Украihи вiд16.0з.2022 р. .М 295 <,Про 
'особпиво.rl 

*р.литацii ocBiTHix програм, за якимиЗДiЙСНЮЮТЬ ПiДГОтовку здобу"ачiв вищоi о.iЙr, в умовах военного стану).У 2022 роцi затв'рд*'"о та ВВеДено в дiю стандарти з lб спецiальностей, щоскJIадае 40 уо вiД Bcix лiцензованих спецiальностей, за якими здiйснюетьсяпiдготовка в аспiрантурi Унiверси..rу.--Ёiоповiдно.оо .ru"лартiв оновлено1б освiтньо-наукових програм пiдЙтоr*" oo*ropiB фiлософiТ.

онпlг."',fi3r",iН, Э'ffО"' 2 '""l; :];i:;1;;-nuy*o"i програми:
1 9 3 Геод ез i" 

"a 
з емл еустр,ъ'.r" ;'##J'T;: # 1 

- 

нffi 
* 

ll, 
"li",i,i, 

" t",ъ,:;;географiчного факульте,у iu Вiйськово i".r"ryry; онП <Нацiональна безпека (заокремими сферами забезпечення i видами дiяльностi> за спецiальнiстю25б Нацiонitльна безпека (за окремими сферами .uб.rп.ч.rr" i видамидiяльностi) - розробник HHI публiчного упрurпir"я та державноi слryжби.наукове керiвниц'uо u'пiрантами (ад'юнктами) наразi здiйснюють бiльш нiж500 науково-педагогiчних та наукових працiвникiв Унiверситету, з них: 2о/о -академiки та члени-кореспонденти нАН'Украiни ,а iнших галузевих академiй,75о/о- ДокТори наУк, 23о/о - кандидати наук. 98o/o наукових керiвникiв маютьЗаРеССТРОВаНi ПРОфiЛi У Google Scholar, 80 7о Ьтр имытиоRсID ID автора.Станом на.01 .01.202З l. в аспiранryрi та ад'юнктурi навчаються 1089осiб(792 (73 7о) аспiранти оч"ЪТ форЙи: 
'^денноТ 

1'ЦО, вечiрньот 52;297 (27 %о) аспiрантiв заочноi; форм nuu"unn") та 2i ад'юнкт (202l р.l08l аСПiРаНТ Та lб аД'ЮНКТiв, 2020р. - ВЙ u.пiраrrги та tB Йюruоь). на умовахконтракту в Унiверситетi навчають ся 40 Yо здобувачiв - а33 аспiранти (2021 р. -34 %; 2020 р. 24 %). У 2О22 роцi "J-онп кПублiчне управлiння тааДМiНiСТРУВаННЯ) ВiДКРИта пiдготовка за очною (вечiрнl;r' ф;рмою навчання, улютому Н? цю фор"у навчання переведено 5б аспiрантiв. Зберiгаеться тенденцiя

,ЪИТ_Ч;?; ''О'ОТОВки у сферi соцiоryманiтарних наук _ 75 оh (2o2l р. :ii;/";
за результатами всryпнот кампанiт у 2022 роцi до аспiранryри зараховаЕо2б8 осiб, 4 особи - до ад;lgнктури. Зu д.р*чвним замовленням на очну (денну тавечiрню) формУ навчання зараховано 125 аспiрантiв та 4 ад'юнкти.За контрактом ло аспiрантури зараховано t43BcTynn"n" i"аденну форму -8б осiб, на вечiрню - 1 о.Ьбu, на заочну - 56 осiб). За рiшенням Прийма-пьноТkoMicii Унiверситету вiдбувся розподiл мiсць державного замовлення зафiксованими (94 мiiця) та широкими (31 мiсце) конкурсними пропозицiями.Середнiй конкурс на одне мiсце державного замовлення склав 2,5 (що у 1,6 развище, нiж у 202l роцi), Найви_щий_конкурс - на спецiальнiсть 05З Психологiя,середнiй прохiдний бал - 100 балiв, паЙ""щrй прохiдний ба-п на одне мiсцеДеРЖаВНОГО ЗаМОВЛеННЯ На ОСВiТНЬО-НаУКОВiй програмi кМенеджмент)) _ lбt бал (у202l роцi _ онП кМiжнародне право) - t2gба.гriв).У 2022 роцi успiшно завершили навчання .t44 випускники аспiрантури(PhD пiдготовка): ll1 (77О/о) ocio . .;;;йанiтарного наукового напряму,33 (23 %) _ з природничого. За пiдготоuпо, *u"o"ouriB наук випустилися 8 осiб.
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ilД;li:-*ТffiЪТ:,-iffiff;i.ff"отацiт та отримаIIи ступiнь доктора
З метоЮ популярИЗацii }IавчаннЯ на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi в2022 роцi аспiрантура YHiBepcr..ry 

'run.pr. 
була представлена наЗаГiШЬНОУНiВеРСИТеТСЬкому онлаЙн-заходi - iнновацiйному фестивалi кну Е)Фо2022 <<Твоя ocBiTa - ,u*",Ba для вlдбудови VкраЬи!>>; вiдкрито cTopiHKyвiддiлУ аспiрантУри та докторантури у соцiальнiй мережi Facebook.ПроведенО два рi.пофорй.пi 

--Ъп"rуuч""" 
аспiрантiв. Перше(репрезентативне) .rо.у"-Ъся готовностi (моральноТ та технiчноi) до навчання вУМОВаХ ВОСННОГО СТаНУ' За РеЗУЛЬТаТаМИ 

"*О.Ь 
70 oh.u..ripunriB першого року та68 о/о аспiрантiв другого ро;у_ нllчlння були готовi продовжувати навчання заумови технiчних можливостей, g2..уо u.nPunriB з та 4 poKiB навчання змоглипродовжувати виконання науковоi складоъоi. ll% аспiрантiв знаходилися намомент опиryвання за ,arnur" Украiни. 

' '-- -]

друге соцiологiчне дослiдження проводилося у форматi сфокусованогоiнтерв'ю, Аналiз отримани,. 
"lопо"iй ;;Йачiв сrуп.й!о*rора фiлософiТ натретЬому ocBiTHbo--HayKoBoMy 
|]:j.i 11"оr.rпус поrр.бу в оптимiзацiТ та адаптацiiобов'язкових i вибiркових obBiTHix компоненriu оо потреб обраноI спецiальностi,ЩО бУДg У ПОДаЛЬШОм.у стимулювати iнновацiйну..тu т36Й;;адову професiйнотдiяльносТi випускНикiв аспiрu"rур" l no.npli"e ix вклй.rЁ"rrо до мiжнародногонаукового та бiзнес-середовища.

За органiзацiйноТ пiдтримки вjццiлу аспiранryри та докторантури спiльно зНауково-Дослiдg919 частиною, НаукЬrо-поЪ.упьтацiйним центром, Радоюмолодих Вчених Унiверситеry вiдбулися iнформаuiйнi заходи для аспiрантiв:l ) Iнформацiйна зустрiт щодо процедури захисry дисертацii на здобуття ступенядоктора фiлософii, 2) АБЕТКА-для ui"ipunriB: новий порядок присудженняступеня доктора фiлософii, 3) Аспiранi КНУ: INFO oT*noZZ. Проведеновебiнари Щодо перспектив розвитку 
-мiжнаРодноТ 

науковоТ спiвпрацi в перiодвiйни: кможливостi мiжнародноi колабора,riiу пiдготовцi аспiрантiв>>, <!освiд таправовi засади подвiйного керiвництва аспiрч.iчrru.
у докторанryрi Унiверситету перебувае 35 докторантiв, на умовах контрактуздiйснюють пiдготовку 2 дъкторчпr" факультеry iнформацiйних технологiй.у 2022 роцi вперше застосована практика оголошення конкурсу на вступ доДОКТОРаНryРИ На Bci фаКУЛЬТеТИ/Навчально-науковi iнститути унiверситеry:10 факультетiв/навч€lльно-наукових iнститутiв оголосили набiр за пропозицiями зарахунок бюджетного фiнансування, l0 - на умовах контракту. У докторанryру задержавЕИм замовЛенняМ зараховаНо 13 ociб на. умовах контракту - 1 вступникфакультету iнформацiйних rЪ*"опо.iй (спецiмьнiсть l 22 КомпЪrер"i науки).

У 2022 роцi пРодовжено реформування вiтчизняноТ системи атестацi[каДрiв вищоi квалiфiкацiТ. Вiдruп,'r.й"о . 
"оu"rи 

вимогами в Унiверситетiсформовано та затверджено Мон Украrни 1б постiйних спецiалiзованих вченихрад для захисту дисертацiй на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)наук за 33 науковими спецiальностями у таких струкryрних пiдроздiлах: ннц<Iнсmumуm бiолоzii' mа меduцuнш.), HHI мiэtснароdнuх BidHocuH, HHI права, HHIпудс, HHI фiлолоеii, еконоtиiчнuЙ фа*улоilr., факульmеm iнфорлаацiйншmехнолоеiй, iсmорuчнuй факульmеmо механiко-rоrirоmuчнuй 
факульmеm,фiзuчнuЙ факульmеm, хiл,tiiHui Po,ynirrr,, qrфпо*r, псuхолоzii., фiлософськuй



фаtульmеm, Наразi двi спецiаrrьностi (09.00.0I контологiя, гносеологiяфеноменологiя>; l0.02.15 кЗагальне мовознавство))) вiдкритi лише в YHiBepc"r"ri.Формування спецiалl,о"ч",* 
"".n "* рад у Пiдроздiлах Унiверситету трива€.Згiдно з новим Порядком прlоритЬтrr, . захист здобувача в ycTa'o'i, уякому здiйснювалася його пiдiоrоr*а, mому 

. прч форtwуваннi tцорiчноео

iTr;#:::: - : :' ":::: ^ 

u 
i,,, ! ::* 

;r-"й;;""ппр i opu* r, пЫч lvl аю m ь с m аm ч,prurirr'i
_^-_\_ ymBopeHi посmiйнi спецiалiзованi вченipadu,

,,o""*;,T;li}'*,X" ff'#f!,'КОди 
во€нного стану та дозвiл 

.y1 :iдl.рмiнуванням з4Ь', y"i""p.,,e, ;; ;',fi::;:" 1'#Ёiiiжffi:i:y""".,#i"" !,::#Максим€LлЬно сприятливi УМоВи Для ре€шiзацii' ио.о'п|u;; ;. захист. зокрема,УПРОДОВЖ 2022 РОКУ В УНiВерситетi .ч""щ."о 5з дисертацii згiдно з вимогамиктимчасового порядку присудження ступеня доктора фiлософiil> (постанова Кму
iT.rf .Ж#;:йrТ lбi) iu 18 

'u 'o"ri Пор"лпо, 1io.ruroru кму вiд

Для оцiнкИ ефективностi науковоI роботи Унiверситету важливими енаукометричнi показники баз даних ý.opu, ,ъ w.b of science Соrе collection, якiВРаХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНаЧеННi ПОЗИЦiI УНiверситеry в мiжнародних рейтингах QSWorld University Rankings та Times НlgЬеiЪ;чсаtiоп. Станом на 22.12.2022 р. уScopus проiндексовано 23 308лдо*уrйriu 1.po.ru", я на 5,8 уо у порiвняннi з202l р, - 21 972^документiв; у 20_2_1р. зрост;;Ъ" становил о 9,2 % у порiвняннi з2020 р. - 20 230 документiв); у WеБ of S.i.n.e Соrе Collection проiндексовано23 023 документи (зростання на l0,51o порiвняно з минулорiчним пок€tзником -20 626' У 202l Р, ЗРОСТаННЯ СТановило 6,1Оh nopiun"io . минулорiчнимПОК€LЗНИКОМ- 19 428), ФiНаrrЬНi ПОкЕlзники за звiтний перiоо-*. формуються тауточнюються, оскiльки не Bci публiкаuiТ поточног9 року наразi проiндексовано унмБд scopus та web of science Соrе СоllЁсtiоп. Остаточну кiлькiстьОпУблiкованих документiв за 2О22 piK буде uiцображе;" 

' 

TpaBHi 202З року.H-index Унiверситеry зараз стано_вито i t t (у scopus пок€вник збiльшився на6 позицiй порiвняно з 202l р.). Унiверсите}' як i минулого РокУ, очолюеiнституцiйний рейтинг публiкацiйнот активностi наукових установ NatureIndex 2022' позицiя В 
"nory вiдображас внесок, якиЙ робить заклад увисоконауковi лослiдження у cBiTi, у порiвняннi та у спiвпрацi з iншимиустановами, Цей високий результат е важливим свiдченням академiчноголiдерства Унiверситету серед iнших Зво Украiъи.у заесulьноунiверсumеmсько.му рейmuнеу лidерамu за публiкацiйноюакmuвнiсmю зсutuulаюmься прuроdнччi сmру*йурпi пidрозdiлu. Зваэtсаючu напереваuссlння аспiранmiв на соцiеуtwанimранuх онп, рiuленняtи проблемч повuнносmаmu запроваdсюення dля аспiранmiв обов'язковtlх навчсUlьнuх duсцuплiн з

Jv| UС m еЦm в а н апuс ан ня н ау ко Bllx с m аm ей з а м i эtсн ар о dн tuи u с m ан d ар m aMu.У 2022 роцi портфолiо злобуткiв Унiверситету було поповнено п'ятьма
фаховим виданням категорiТ <Б> (у 202l р. 

j t0). 
-Станом 

на 10.10.2022 р.докатегорi[ <<А>> фахових видань наJI€жать б цаукових журналiв Унiверситеry, з ниху scopus iндексуються 3, у web of science - б Видань: Вiсник Киiъськогонацiонального унiверситету iMeHi Тараса й.u.r.ппu. Геологiя (Visnyk ТаrаsShevchenko National 'Univeisiry 
of Kyiv. с.йiу - Web of Science); ЗдобуткиacTpoнoMiT та фiзики космосу (Advances in Аstrйоmу and Space Physics - Web of



Science); МеТОДИ Та Об'СКти хiмiчного аналiзу (Methods and objects of ChemicalAnalYsis - Web of Science/Scopus); T.opi" Й"оuiр"о.r.й;; ;;;.rатична статистика(Theory of ProbabilirY and 
- 
MЙ.-ui;.ui Slatistics wеБ' оr Science/Scopus);Французько-украiнський хiмiчний_журнал (French-Ukrainianlournal of Chemisiry -Web of Science), Modem StochaЪiic, iЪ.оrу. and Дpplications Web ofScience/Scopus, До категорii (Б> з числа y"i".p.rr.r.i*r* фахових виданьнiшежаТь 54 HaYKoBi жУрнаlи (5l - дру*оruri, j .n.*rporri видання); з8наУкоВих жУрналiв - нефаховi виданн". Tu*o* y'zb_z о;;;'; нмБ Scopus почав

:ffi?rТ#;; ;Т# :"fi]" ]|; ;1;ТИ 
ЧН и r,*ур', * (Ukra in i an Antarc t i с' Jo um al ; >,

у 2022
.,uоръпJffiffi ffiжJ.d!i"T",:j,i;11,:iff ,":rl?J;i,;T:.Jffi 

нквiсник Киiъського нацiональноlо унъерьитету iMeHi Тараса IIIевченка> дляформування стратегiI видавничоТ дi"пrпо.ri р.лчпчiл,^Бiп"пот редакцiйноТполiтики, забезпечення сдиних пiдходiв до видання Вiсникiв Унiверситеfу,контролю за дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством,нацiональними та мiжнародними стандартами, нормативними документамиУнiверсИтету, За короткий^перiод роОоrrlЪор.по корпоративнi пошти у доменiknu,ua для ВiсНикiГ YHiBep,"",y ?' ;;;й.чi , IОЩ Унiверситету); розробленокласифiкацiю Вiсникiв Унiверситету за pi"r., перспективностi входження внаукометричнi бази DOAJ, Scopus,_fuoS; розроблено новУ едину для Bcix сайтiвнаукових журналiв cepiT квiсник кну iMeHl Тараса шъuБ"пчu структуру ташаблоннi тексти для струкryрних елементiв (загалом 45 матерiалiв) украiЪськоюта англiйською мовами, Що дозволить досягти вiдповiдностi ВiсникiвУНiВеРСИТеry ВИМОГаМ DOAJ (заплановано подання заявки на iндексацiю в DодJl4 Вiсникiв) i формzшьним критерiям scop.,f iнiцiйовано перехiд Bcix ВiсникiвУнiверситеry на платформу cils (Ь HayKoBr"-*ypn*iB Унiверситету вже працюенад ствоРенняМ 
то-:"} струкryрованих сайтiв).

У 2022 роцi Унiв'р""'-доЛУЧиВся до про€кту зi створення нацiональногоконсорчiумУ oRcID, Поява такого консорцiуму , V*i.iЪi забезпечитьМОЖЛИВiСТЬ аВТОМаТИЧНОГО Оновлення iнформччiт у'uЙurодli.'Ъ".r.rою ORCID,що с частиною агрегатора у створеннi-сумiсних дослiдницьких iнфраструкryршляхом прийняття 
. 
та використання надiйних постiйних iдентифiкаторiв iстандартних словникiв, форматiв записiв i методiв аутентифi*uчlт для пiдвищенняякостi даних при зборi, упрЬвлiннi, обмiнi ,rч.р..uЦii.дослiдr"цiпоТ iнформачiТ.одним iз критерiiъ рiвня iнновацiйноI дiяльностi Унiверситеry € створеннянових опIв, що безпосередньо з€шежить вiд .рiвня фiнансування науковихДослiджень, зокрема наукоемних.. розробок. Збройна агресiя рф проти УкраiниСТаЛа ВИКЛИКОМ ДЛЯ УКРаiНСЬКОi СИСТеми виЙоi освiiи i науки. станом на22.11.2022 Р. УНЬеРСИтеТ Ъ *u.r.^oM 304 чинних охоронних документiв на об'екгиправа iнтегlекryальноТ впасноgгi (OIIIB), з яких t4i - nur.r,rr" на винаходи (щоСТаНОВИТЬ 47О/О ВiД ЗаГаЛЬНОТ кiлькостi ОПIВ); 87 _ патенти на кориснi моделi(28%):4 - патенти на сорти рослин (2%);С -.riдоцтва на торгiвельнi марки (2%);б5 - свiдоцтва про ресстрчцi,o авторського права на. TBip (2l%). У 2О22роцi булостворено та належним чином оформлено 1{i пакетi, .u""nouoi оопуrентацiт дляотримання оПIВ, що на 47Yо менше у порiвняннi з показником 202l року (б0пакетiв)' За звiтний перiод було отримано 24 патенти/сriдоцrru, поданi упопереднi роки (50 патентiв/."iдоцrr' _ отримано в 2O2l роцi). Платежi за



окремими з€uIвками на винаходи за публiкацiю та видачу патентiв, а тако}к наКОРИСНi МОДеЛi ЛОСi ОЧiКУrr, пiоr"ердження казначейсruой. також з 08.1 1.2022 р.
;r:fif,."i]rНi,T р'ор'uпй"'l Y-p"u,.o,ry, *о додатково уповiльнюе прочес

у 2022 роцi УнiВерситеТ укл?В логовiр з EBSCO Publishing, Inc про те, щонодае невиключне право та лiцензiю на 
"iдтворення, розповсюдження вiдтворень,ДеМОНСФаЦiю, публiчне виконання та адаптацiю- 

. i"i*y _ 
J|кового журнаryкметоди Та Об'екти Хiмiчного ана-гriзу tMetboas and оьjесtsъf cйmi.at дпаlуsis)>.За цим договором Унiверситет щокварт€lльно бУде отримувати роялтi у розмiрi (20%) Чистого доходу, зiбраного за вкJIючення BMicry з публiкацiй у продонихпродуктах.

вmiл,t, piBeHb iнновацiйноi diяльносmi в Унiверсumеmi поmребуе поdальulоеорввumку. одниМ iз шляхiв вирiшення питання е пiдвищення iнновацiйноiкомпетентностi стулентiв, молодих учених та науковцiв Унiверситету, створенняiнновацiйних лабораторiй у спiвпрЪцi . бi."..оr, розвиток IТ-технологiй, якiз€lлишаються стабiльними HaBiTb в умовах повномасштабного росiйськоговторгнеНня. У 2022 роцi вже булО .роЬп.rо.декiлька *poni" у цьому напрямi,3окреМа: (l) УпоряДкоВана сТрУктура <<Iнновацiйнот.*о."Ьr.r" кну) i виявленопотребу в розширеннi майдънчик€} для прототипування (напришlад створенняstаrtuр-лабораторii); (2) на перiод 2О22-2О2+ Ър. унiверсиr., ооr,учився до проектiв€вропейського iнституry iнновацiй i ,."rono# ;;";ь;;;"""щоТ освiти (EITHEIs) за напрямами Urbin Mobility 1u.p.. VпЬрситет) ,u гооа (через КорпорацiюкНауковИй парК КиiЪськИй унiверСитет iMeHi Tipaca Ш.rч.ппо); (З) вперше трикоманди сryдентiв i науково-педагогiчних ПРацiвникiв HHI <Iнстиryт геологii)>взяли активну участь у koнkypci стартапiв ihange4Future Хакатон за напрямомRaw Materials i вибороли n.prrli мiсця; (4) .*о.rоriчний факультет спiльно з Бiзнес-школоЮ кнУ почtlли проводити навчztльнi тренiнги пЁоrurrо* пiл'р.uмницькихнавичок у студентiв, аспiрантiв та молодих учених)).
Ще одним важливим кроком висвiтл.""" наукових подiй Унiверситету ст€UIостворення англомовного наукового блоry (R&I Taras shevchenko NationalUniversiф of Kyin на базi .оцi*"поi мережi професiйних KoHTaKTiB <<Linkedln>>.не залишилася поза увагою В *o"r.n.ri iнформачiиrоi презентацiт йнайболючiша для кожного украiнця Подiя 2о22 року - повномасштабна вiйна натериторii Украiни, .прruиr.па збройноЮ u.р.Ьi.Й рф. Ъ"чпучцi" працiвникiвУнiверситеry в краrни европи, Америки та Азii. .r-о приводом длязапочаткування cepiT iнтерв'ю. <Амбасадори кнУ)>. У ходi' .ninnyuain"iнтерв'юери розповiдають iсторiю свост eBakyauii, можливостi стажування узакордонних зво та рiзних .наукових й*пчдч*, Продовження власноiДОСЛiДНИЦЬКОТ Та ВИКЛаДаЦЬКОТ дiяльностi, na""Hi або майбутнi перспективиспiвпрацi Унiверситету з iншими закордонними зво.
УпроДовж 2022 рокУ на засiДаrrrr"* Вчено[ ради Унiверситету, вiдповiдноДО ЗаТВеРДЖеНОГО ПЛаНУ РОбОТИ Та У KoHTeKcTi реалiзацiТ iфr..йо.о пйф

роЗВиТкУ УнiверсиТеТУ на перiод 2О18-2025 рр., було.розгляпуrJп"rання (l) кпрорезультативнiсть впровадження подвiйного керi"нrцrва аспiрантами, щоздiйснюеться на пiдставi логоворiв мiж Киiъським нацiона.льним унiверситетомiMeHi Тараса Шевченка та iноземними закJIадами вищоI освiти>; затвердженi (2)<Порядок проходження документiво 
"Ki 

подаЬr;.; ;;;д;;й'.тупеня доктора
фiЛОСОфiТ У КИiЪСЬКОrУ 

'uцiон€Lльному унiверситетi iMeHi тЪрu.u шевченкuu. (з)
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;Ж:ЖffiJР:_:IУСК СерiТ.наукових перiодичних видань <вiсник киiъського
забезпече,""о"iJ;""J",#ъffi 

",т:ff :".Н:жуи":1-1у*ilЖ"J*
унiверситетi iMeHi Тараса Шевченка>. Питання науковоТ роботи 

".од"ор*оrЬрозглядаJIися на засiданнях Постiйних комiсiй Вченоi' Ради Унiверситеry, зокремаНа ЗаСiДаННi ПОСТiйНОТ KoMiciT ВченоI рЙ . питань перспективного розвитIсурозглянуТо (5) питання про пiдвич9I", конкурентоспроможностi онП освiтньогорlвня доктора фiлософii (PhD) та. (6) npo р.rjпirати дiяльностi КоординацiйногоЦентру видавничоТ дiяльностi КиiЪ.r*о.о пЪцiЬrЬ"ного унiверситеry iMeHi ТарасаШевченка.

_ _ Прiоритетними завданнями на 2023 piK визначено:1. Створення максим€lльно сприятливих умов лля збереження унiверситетськихнаукових колективiв, зокрема розроблa""" засад листанцiйнот роботи, з метоюзабезпеченl

розвитку,JЗт:ЩЦЪ#Ц:Ж,,J"lf iЖ,,:;Т;.***;r::*{;*:
прiоритетних наукових напрямiв,'а також наявних i потенцiйно-досцrпнихджерел фiнансування.

2, ЗабезПеченнЯ високояКiсногО рiвнЯ пiдготовКи доктоРiв фiлософii та докторiвнаук, використовуючи iнструменти монiторичrу потреб Ьтейкходерiв, потребаспiрантiв/докторантiв, uпрЬ"uд*ення засад TicHoT .rЙр",,i Унiверситеry табiзнес-сектору, розширення мiжнароопоi .Ьпраui.3, Постiйна робота над пiдвищенням якостi унiверситетських науковихчасописiв, приведення ix до единих мiжнародних стандартiв з метоювключення до мFшД Scopus таlабо WoS. Розбудова единоТ платформиунiверситетських наукових видань.
4, Послiдовна розбудова iнновацiйнот екосистеми Унiверситеry спрямованот нарозширення участi здобувачiв вищот освiти Bcix рiвнir;;r;;"их Унiверситеryв cTBopeHHi стартапiв, участi у хакатонах та розробшi бiзнес-просктiв длякомерцiалiзацiТ наукових розробок.5, Монiторинг дiяльностi музеiъ. Унiверситеry з метою пошуку нових джерелфiнансування ixHboT дiялiнОстi, зо*рЁru u.i.' системУ грантiв; попуJUIризацiiКОЛеКЦiЙ Та РОЗШИРеННя сфери пЪ.пу. 

' 

KoHTeKcTi реалiзацii основнихстратегiчних цiлей розвитку Унiверситеф. 
J

зважаючи на вищез€tзначене, Вчена Рада Унiверситету ухвалюс:

l, Доповь пррекюра з науковот роботи Галпдл Толстановот <науково-дослiдницька
РОбОТа В КИiЪСЬКОМУ НаЦiОНurЛЬному унiверситетi iMeHi Tupu.u-tii.uu.r,nu, пiдсумкиза 2022 piK та завдання на 2023 pi*i, Ъr"r" оо 

"йома 
та обговорити iT матерiали назасiданнях кафедр i вчених рад факультетiв/навчалu"о-пiу*ових iнстиryтiвУнiверситету.

Вidповidальнi., деКани факУльтетiв/директори HHI, завiдувачi
кафедр.
Терл,tiн вuконання.. до 1 0.02.202З р.2, Затвердrги звiти цро виконашUI науково-дослiдпо< робiъ зtlвершенIо( у 2022р., Til звiтипро виконЕlшul етчlпЪ перехiдпо< НД.

l1



вidповidаtьнi"_пррекюр з науковот робсrм Толстаrrованач€Uъник нДЧ Недабагшок о.А., пu"йй ПФВ !ъологHalKoBi керъшшса бюдкеТIilD( тем i гrроекIiВ. 
__' _

жtr#ffi*# ж#ffiЧlfi#:l| :: r;piK та забвпеwrпл

г.м.,
I.M.,

йою

вidrювidальнr_jlрореriюр з науковоi робоги Толстаrова гJи.,нач€IJьник tцЧ Недлбагпок ОА' ,чrйЫ пФВ !долог IД4.,HayKoBi керЬпшоr бюдкегrпоr,.п,r i проuЙ. 
---

4. перегллтуги *:;{##::Ж:л#:rr;:il*;;;; 
з метою сприяшuIМilКД'rqЦШliНаРНЙ СПЬГlрадi, забвпечеrrrrя ' 

ефекпвнот учй уньерсlz,гчгсьrоо<доспiдппъlсо< колекпавЬ у рiзrпш науковIд( ПРОГРаI\,Iа(
Вidrювidаt*, 

_.rpop"*i з науковоТ рбсrги Толстаrrова г.м.,наЧ€uьник FЦЧ Недабагпок оА., HayKoBi керЬшшса бюдкетIilD( тем iцроскгЬ, Науковьексперrна рада УнЬ.р.Ьф, HayKoBo-Te>cri.шa
рада УнЬерслпчгу.

5, Проводrги 
"^ ""::# X:::rЩ*:iH*iKH щодо мотспрIвостей мiясrародrот

YrT:_Y пiцгрlалс'l, ТеМаТиЧНi семiнари, мййер-класи i тренiнги з напис€lннrlмDкrIародIю( граrIтових з€UIвок; забезпецати пiдвищення ilалiфiкацiТ фа<iвцЪфiнансовОго блокУ Унiверсrгсгу дя ефекпавного супровощ' мiясlарод{ID( гра11гЬ iпроекгЬ УнЪерсlrгету.
BidпoBidaltbHl.' тlроркюр з науковоТ рбсrги Толстаrова г.м.,нач€чьник Fцч Недабаrпок О.А., нач€Uьник вiдшiпу ,й;р;;зв'язкЬ Пегюр Р.К., голова Ращл молодо< ,"ar-, УнЬерсr,rгегуMocroiHa В.С., начаlъrппс пФВ flъолог I.M.,- юловшдl бу<гагrгер
!еrпасеrко В.П., засгугшппса декшrЫдФ.*-рЬ фаrсультетiв/FIНI знауковоiробсrги.

6 . проловхсrги *{ffK"ff?!X!#"Ёi'i,,1i;?3i,b до нацiон€lJъною консорuiушryORCID та сIимулювrlннrl максим€tJъною llредс"гавчщгва профiлiв наукових i науково-ПеДаЮгilшпо< прадЬшдсЬ УнЬерсrгегу в базi ORCID.
BiOпoBidanbHi: 

_прорекгор з науковот роботи Толсmlrова г.м.,
Iачагшilк IцЧ Недабагшок ОА., в.о. дrрекюра НауковоI бiблiотеклiMeHi М. МаксlдцовшIа Каневська сЬ., HayKoBbTocriшra р4даУнЬерсrгчry.
Терл,tiн еuконанlп.. до 3 l .12.2О2З р.

7 ' РОЗРОбИ'ГИ НОВlЙ IТ-ПРryКГ ДIя повноцirпrою монiюрштry публiкщiftrот акгrвносгiBcix учасlпшсЬ, освiтrъого i на4tовою процесу УнЬЁр;".у i, .u"..paHIUIM ужеiсную,по< шrатфрм Google Schbhr туаоо'оксъ ,о*о.
вidповidальнi; прорекгор з науковот роботи Толстанова г.м.,
1ачаБник IцЧ Недлбагпок ОА., в.о. ДФекюра НауковоТ бiблiотека
iMeHi М. МаксП,rовиLIа Кшtевська с.о.; **;о IO[{ Ьйсо ЮЗ,
деIсaн ФIТ Опrпок В.€., демlr ФКНК AHiciro" ДВ.
TepMiH вuконанrп..до 3 |.12.202З р.
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8, Прдовхоrги акред,паIЬ онП пiдоювlоа локюрЬ фiлософiТ та здйслшrп,л акгуаJьнеоношIенrш змiсгУ онП РhD-пiдоювк,r вiдIовiщrо до затвердкешж 
".lаrцартЬ вшцоIосвiти дгtя Фетъог0 (освiпъо-ruу*о"о-) pbor".

Вidповidшiнi. п*р.*"р з 
. 
науковоi робопа Толgганом г.м.,прорекrOР з науковGпедагогiЦtоi роОй ГохслК А.п., дФекюрн€lвчtчьнФмеюмiшою вlддФ Пй* А.м., начаJьник вiддlлуаспфаrrгур"-з докюра}rгури Ткачук А.о., декани факультетЫ/иректорИ HHI, гаранпа оНПЛлiдгой* ооБорЬ фiлосфii.]

9. првести r",,*[*I#$!ii!;ЁЁ,]*' iЖ',J;*; ;";.;"" оцiнки якостiОНП ПiДГОТОВКи локторiв фiлософii:.- ;d;iзувати 
'ч"й"пi плани онпвiдповiдно до потреб аспiрантiв, npioprr.ri" роr""r*у Унiверситету та ринкупрацi.

вidrювidшьнi; прорекюр з науковот рботи Толсталова г.м.,д{рекtор н€Iвч€tJъно-метомчною вiддhу IIюшк А.м., нач€Uьниквiддfu аспфаrrгурИ та докюраЕт}рИ Ткачук А.о, завiryвачнавчагьноi лабораюрiт соцiологiчнш( та ocBiTHix дос.гtiФкеrъ ЛагriнаВ,В,, декш*t фаlсуlьтегЬ/шрекюри HHI, гаранти оНП пiщотовrсллокюрЬ фiлософii:

10,Розроб"r"r^,r.#:{;ж::ffi^#!ri,ij;Т#добувачiввищоiосвiтиступеня
доктора фiлософiт в аспiрантуii Киiъсько.о- 

"чцiонilльного унiверситету iMeHiтараса Шевченка за договором мiж вiтчизнянr, ,u iноземним закладами)
Вidповidальнi: проректор з науковоТ роботи Толстанова Г.М.,проректОр з наукОво-педагОгiчноТ робЬтИ (мiжнароднi зв'язки)Смирнова к.в., вчений секретар ндЧ Караульна Н.В.,начальник вiддi-гry мiжнародних зв'язкiв Петюр Р.к., нач€Uъник
1'До"rу аспфаrrгури та докюра}rryри Ткачук Д. О.

l l.забезпечити 
"{:{#:"#:#*r",i:";:.1if';.i;o;;o",. докторанryриУнiверситету в рамках проведення щорiчного фестив€tлю кну Ехро-2023.

вidrювidальнi: прорекtор з науковот рбсrм Толсга{оваг.мначаJъник вiддФ аспiраrrгlри т долсюра}rгури Ткачук А.о.;д{рекюр Цеrrгру коrчгуrriкадй лrrгвшйо В.в., голова рмвMocl*iHa В.С., декаrпа факультегЬZд.rрек.ор; FШ, гаранти оНПпiдготовка локгорь фiпйфii:

l 2. облаlrrryв *" 
^#:;У;,#-;#;r Ё:!!!!:Tjob., уньерсrгету вiдrовiдно доВИМОГ МОН УКРа'rrПr, ЩО РеГЛаМеrrгуIотъ процедуру присудженюI наукового сгупеrulдокгора (кшщlдата) наук та ступеня ло..орu фПофii;', ,Й,o ,-ъ*rо.о технi.шtогозабезпечеrпrЯ проведен}Ut за,хистiВ *.й;;й-; спецiалiзОв€lниХ вченLD( Р4да.хУнЬерситегу.

Вidповidальнi., проректор з науковоТ роботи Толстанова Г.М.,вчений секретар ндЧ Караульна н.в., нач€цIьник пФв
Щьолог I.M., директор HHr журналiстики Рiзун В.В.
TepMiH вuконання..до 30.04 .ZфЗ р. 
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l3, Розробити та винести на розгляд ВченоТ Ради Унiверситету кПорядокПрохоДження ДокУментiв, 
"*i noou'."i" 

'u' 
,ообуття 

"rу.rЪrr" доктора наук уКиiЪському нацiончьIому y"iu.p."r.ri ir.;iЪараса Шевченка>.
Вidповidальнi., проректор з науковоi роботи Толстанова Г.М.,вчений секретар НЛ Караульна Н.В.

14.проло",*,"_о#:ж':;:;':::;#.l'J?Т".iьгокгriмаryвунiверситетi
IIUUD(oM зацроваджешUI н€lвч€lJънI,D( rcypciB з iнновацйнй дiяrьнЬсri на Bcix ocBiTrrixрЬнл<' iнфоршгуваrтrЯ щодО мохслшлвостей irпrовацiйдrоi екосистеми УнЬерсrгегу,сприяшш 1часгi в х€катонtlх сцденть та аспiрантiв, пр.ойь.* розробок таHayKoBI,D( послуг УнЬерситегу на.темамчнID( rу.rрi"*, оьпЪй.йороr.

вidrювidшьнi' прорекюр з науковот робсrги Толсгаrrова г.м.,прорекюр з науково-педагогiтrоiроботи гоrо^ А.п., 
"ч"r,rй rц.{Недлбагшок О.А., ДФеýор КорпоiаriТ <Науковй парк УнЬерситsг)D)Луrщк С.В., голови Посгifuй комiсй ЁченоТ рqщ{ Iгнатюк A.I.,Вюrcа С.А., HayKoBoTexHiцta раца YHbepclTмy.

15.cTBop"-***#1,ffifi :#Т"ff;.1,1.;l?"h.;;"*,,базовlдiперыriк
HayKoBIд( посJrуГ та lкъоТ варюсгi дrя Ьф._оrr"по.о фУнrщiонувашrя Цеr..рьколекгивного корисгуванIи науковп,r облащr""й VнЬерспr.ф.

Вidповidальнi; 
_про_рекгор з науковоТ рЬОо- Толстанова г.м.,нач€Uъник Fцч Нед.rбапок оА., 

"u"й,о^ пФв !ъогrог IJи.,ДdреКюр IоЩ Боftсо Ю.В., дек€lн ФП Срrпок В.е., дека}r ФкНкAHiciMoB АВ, кооршпrаюри IдcGIo У*rф.r."".у.

1б. продо "**,rЩ:r ХХЖiiilffiКr**л"';;;;,'* в медifoпжпро€кtаХ к#НаукаПросто), кМарафН rCiY' об'сдrанi наукою)), u*Huy*u в числ€ж)),кЩйдкеСг наlЪгшршовiпдо< HayKoBIo( розробок рочD) та англомовного науковогобЛОry (R&I Таrаs Shevchenko Nationat 
'uпiчеrЪiw 

of Kyiu,,, ,окрема за рахунокПiДВИЩеННЯ ОбiЗНаНОСТi НаУкових i науково-педагогiчних працiвникiвунiверситеry з основами (науковоi журнаtriстики).
вidповidальнi: ПрореIltrор з науковот роботи Толстаlова г.мпрорекюр з науково-Педагогi.rноТ роботи (зв'язrот з громадсu*i"*оj
,Цобржаrrська О.Л., начаIьник ЦФ НедОЬк ОД''д4рlgюрffi
хgрнагriсгlлоа Pi.y" В.В., в.о. дирекюра НауковоТ бiблiотеrg{ iMeHiМ. Макспцов".Iа Каневська с.о., голова рмв Mocr<BiHa u.c,
Науково-технi.ша рапа Унiверсrгету.
Терл,tiн вuконання..до 3 tJZ.ZбZз р.17. Забезпечити умови для реа.lriзачiТ планУ дiяльностi на 202з piKКоординацiйного центру iз випуску cepiT наукових перiодичних видань кВiсникКиiЪського нацiонtlльного унiверситеry iMeHi Тараса 

'Ш.u.,.*r*а) 
та розглянутифiнансовi мотивацiйнi важелi з метою стимулювання роботи вiдповiда-гrьних

РеДакторiв i редакцiйного колективу.
вidповidшьнi; прорекгор з науковот робсrги Толсганова г.м..
д,Iрекюр Коорддrацifuiого цеrгрУ Женчеrко M.I., 

".о. 
йр.йрuНауковоТ бiблiотеr,са iMeHi М. Максrд,rоВиLIа Каневська с.о.,начаьник ПФВ !ъолог I.M.

Терл,tiн аuконанlп; до 28.02.202З р.
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l8, Розробити пп€lн за<одiв щодо з€urучення музеЪ Унiверситегу До HayKoBID(ДОСЛiФКеrЪ, ГrРОСВiтlпшдьЙ i популяризаторських за.ходЬ i/нЬерситеry, поrlýд(уДодажовID( дкереJI фiнансуваrшя длrя забЬзп".r"Ь ii*o.o ffi*iй**, тарозвитку.Вidповidшьнi" пррекгор з науковоI робOги Толстшова г.м.,прорекюр з науковьпедагогiщоТ робсrм (ryшrшriтарнl ш"галrlСтепаrrеrь I.0., Завiщrвач *афедри uр*.опо.ii,unnуra€знавства
iстори.пrою фшсультету Пч.й 'M.i, -ru"r** 

вiддiпумiхшародпо< ,.:'::*р Гi*р Р.К., начагьй пов !ъолог I.M,д4рекгори музеЬ УнЬерсшчгу.
Терл,tiн вuконання.. до зо.оз. ZФз р.

l9' Забезпечити Участь кращих аспiрантiв/сryлентiв унiверситеry у виконаннiнауковот тематики В рамках заходiв, aфrо"чr"" на залучення молодихвченихl/талановитоТ науковоТ молодi до науково-до.пiдrицькоI дiяльностi. Керiвникамнаукових тем передбачити вiдповiднi посади у штатному розписi та внести вiдповiднiзмiни у кошториси на 2023 piK.

лнауковоТ робом ТолсгаIrова Г.М.,
О.А., начiuъник ПФВ l(ьолог I.M.,

Вidповidальнi; прорекгор з
начаJIьник FIДЧ Недибалпок
керiвru.п<и HayKoBLD( тем.
TepMiH вuконання.. до l 1.01.202Зр.; надапi - посгiйдrо.

20, Пiдгоryвати та податИ в KoMiTeT ВерховноТ Ради УкраiЪи з питань освiти, наукита iнновацiй пропозицiТ щодо розробки на державному piBHi цiльових програм,спрямованих на стимулювання молодих науковцiв До науковоТ дiяльностi тапiдтримку конкурентоспроможностi випускникiв аспiранryри у науковому(передусiм - академiчному, а також наукоемному виробничому) середовищi, зокремашляхом гарантованого забезпечення першого робочого мiсця 
"onooo.o 

вченого (зподtшьшим проходженням конкурсу не ранiше нiж через 3-5 poKiB) з метоюнtLлежногО науково-ДослiдницькогО стажуваннЯ i набутТя необхiдногО лосвiлунауковоТ проектноТ дiяльностi.

Ыdпо.вidальнi., прорекюр з науковоТ робсrм Толgганова Г.М., юловиПос,гiftilо( комiсiй ВченоТрада гir"*u с.А., I.naooK A.I.

2l, IнфоРмацiЮ прО хЦ виконан}ш чiеТ у<вагпа засJIухати на засiдашri рекгоратуу сi.пli 2024 porcy.

22, КокгроJъ за виконilшшМ чiеI у<вагпа покJIасти на прорекгора з HayKoBoi роботиГаlпту Толчгшrову.

Погодкено:

Перuпшl проректор
ОДИМИР IЛЬЧЕНКО

15

Прорекгор з науковоiроботи Ганна ТолСТАноВА


