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Bid 0б березня 2023 року
Заслу<авши й обговоривши доповiдь першого проректора Володимира Iльченка,

голови Постiйноi KoMiciT ВченоТ рuд" з питань перспективного розвиткуунiверситету Анжели Iгнатюк uпро державотворчу та йi.rоуruорюючу мiсiю
киiъського нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса Шевченка в незалея<нiй
украiъil>, Вчена Рада Киiъського нацiон€lльного унiверситету iMeHi Тараса Шевченка(даrri Унiверситет) зазнача€, що державотворча та мiстоутворююча мiсiя
Унiверситеry базуеться на основнiй MeTi ocBiTHboT дiяльностi- Унiверситету
вiдповiдно до його Статуry: <<пiдготовка висококвалiфiковайх i
конкурентоспроможних на нацiон€шьному i мiжнародному ринку працi фахiвцiв для
ocBiTHix та наукових установ, органiв державноТ влади 

-ru 
упрu"лiння, установ,

органiзацiй, пiдприемств ycix форм власностi за BciMa рiвнями вищоi освiти в ycix
галузях освiти (вiдповiдно до мiжнародних i вiтчизняних класифiкацiй освiти),
утвердження нацiон€Lльних, культурних i загальнолюдських цiнностей>.

за майже 200-лiтню iсторiю Унiверситету в ньому було виплекана цiла 11леяда
знаних у всьому cBiTi представникiв украiъськот елiти, зокрема: Михайло
грушевський, Микола Костомаров, Михайло Щрагоманов, дгатангел
Кримський, Микола Зеров, Максим Рильський, Олександр Богомолець,
Микола Стражескоо Микола СклiфосОвський, Микола Бердясв, Щмитро
Чижевський, BiKTop Глушков.

Унiверситет е справжньою кузнею кадрiв для нашоТ держави. Випускники
унiверситету працюють в органах державноi влади та мiсцево.о .чrоврядування, в
дипломатичнiй сферi, у вiдомствах нацiональноТ безпеки, закJIадах о.uir",-"ауки та
культури. Серел них: Президенти Украiни - Леонiд Кравчук, Петро ПороЙенко;
Голови ВерховноТ Ради Украiни - Леонiд Кравчук, Володимир Лит*"rr, Дr"rроРазумков; керiвники Офiсу Президента Украiни; Вiце-пр.r'.р-riнiстри УкраiЪи,
мiнiстри Украiни, очiльники органiв нацiональноi безпеп, iu cyioBoi системи нашоi
держави. Майх<е половина народних депутатiв Украiъи - вихованцi Унiверситету.

Iнтереси нашоi держави в часи незЕlJIеItностi представляють i вiдстоrйru у
cBiToBoMy спiвтоваРиствi понаД 100 Надзвичайних i ПЪвноважних послiв УкраiЪи -вихованцi Унiверситету, якi скJIадають основу вiтчизняного дипломатичного
корпусу. Майже двi третини працiвникiв апарату мзс Украiъи - нашi випускники.

Вагомий внесок у розвиток вiтчизняноi науки вносять вченi Унiверситету. За
високi HayKoBi досягнення 91 прачirвник удосто сний звання Лауреата !ержавноi

За
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премii Украiни в галузi науки i технiки (зараз - НацiонаJIьна премiя iMeHi Борисаl1aToHa), Бiльше половини наукових спiвробiтникiв в ндН УкраiЪи складаютьвипускники Унiв.ерситету, 45 з них очолюють iнституr, ч*uдЪriт.Високий piBeHb навччlн9Iо процесу 
. 
в 

. 
Унiверситетi забезпечують 2880ВИКЛаДаЧiВ, СеРеД яких 50б (17,6%),oФ..oiB i 1188;оцентiв (4 l%). 34штатнихнауково-педагогiчних працiвники 

- 
Y"ir.p.rr"ry с академiками i член-кореспоНдентами НацiональноТ та галузевих чпuд.riИ наук Украiни.вихованцi Унiверситету очолюють потужнi вiтчизнянi компанiт, фiрми табiЗНеС-СТРУКТУРИ. У ду"о"riй скарбницi нашот краiни чiльне мiсце займають нашiвипускники, якi збагатили i

Борис олiйник, IBaH до"J:ЗJ."fl';хffiНrх";;НЖJ;lЖll iilii};;Слабошпицький; пр,д"uЪпики молодого поколiнн" ,r"|""т iнтелiгенцiТ: АндрiйДемиденко, Юлiя Щжугастрянська, Марiя KBiTKa, Iгор Козаченкоо ПавлоКоробчук, Марiя Косян, Наталiя Позняк.I в умовах вiйни, розв'язаною рф проти Украiни, Унiверситет заJIишаетьсяфЛаГМаНОМ ВиЩоТ освiтЙ УкраТни, .О.рi.uЫи лiлерськi позицiТ на нацiон€шьномуpiBHi, та утримуе високi non*""n" у пдl*"uрол""- ;;;rингах. Унiверсите.гпродовх(уе виконувати державотворчу та мiстоутворюючу мiсiю.СЬОГОДНi УНiВеРСИТеТ .дiИ.пr. nio.orouny фахiвцiв за ocBiTHbo_квалiфiкацiйними, освiтнiми, освiтньо-"uупоu"rи та науковими рiвнями. Наприкiнцi2022 року в Унiверситетi навчаJIися бiлiше зl тис. осiб, з них майже 900 осiб заосвiтньо-квшiфiкацiйним piBHeM спецiалiста та фахового молодшого бакалавра,понад 29 тпс. осiб - за освiтнiми рiвнями бuпаr,авра та магiстра; понад 1,5 тис. осiбздобувають Науковий ступiнь доктора фiлософiт.ru oonropu ""in вищу квалiфiкацiюВ УНiВерситетi здобувають 1522 u.nPu.rr", 2iЪд'loпкт та 39 докторантiв.унiверситет гоryвав i продовжуе здiйснювати пiдготовку квалiфiкованихфахiвцiв лля зарубiжних держав. За роки незаJIежностi в Унiверситетi здобули ocBiTyПОНаД l5 ТИС' ОСiб Зi l20 КРаТН cBiiY, якi пiсля закiнченн" 
"Ъuчuпня 

працюють напровiдних посадах в органах державноi влади, дипломатичних вiдомствах,керiвниками компанiй та фiрr.
Викладачi та науковцi беруть активну участь у законотворчiй дiяльностi:пiдготовка, громадaопi .rrу*ання, експертиза прос.ктiв 

-нормативно-правових 
aKTiB;розробленнЯ iнструктИвних, методичних маiерiалiв, йо використовуються удiяльностi органiв державнот та мiсцевот 

- 
влади; здiйснення експертиз;консульryваннЯ органiв державноТ i мiсцевоТ влади, г€шузевиХ MiHicTepcTB, депутатiвycix piBHiB.

Працiвники Унiверситету е радниками вищих посадових осiб держави, залученiдо складу робочих груп при KoMiTeTax BepxoBHoi. Рад" УкраТнrдля розроблення змiндо Конституцiт Украiни, базових i га.rlузевих Законiв Украiни та локаJIьнихнорматиВно-правових aKTiB; сприяЮть впровадженню наукових Дослiджень вчених.I:::ryl*y у дiяльнiсть op.uniu л.р*ч""оi.iuд, та мiсцевого самоврядування; наIXHC замовлення розроюляють ocBiTHi програми; на постiйнiй ocHoBi забезпечуюr.ьпiдвищення кваrriфiкацiт кадрiв для державних службовцiв, посадових осiб iпрацiвникiв органiв мiсцевого Ъu,о"р"дування; беруть участь у науково-методичнихкомiсiяХ моН Украiни, у грантах, просктах, виконаннi логовiрних робiт, щофiнансуються органами державноi влади Ъu 
"'i.ц.uого самоврядування.Колектив Унiверситету беРз активну участь у збереженнi та вiдновленнiпам'яток icTopiT, культури, релiiii; up*ir.nryp" .u мiстобудування, заповiдних таприродних зон i ландшафтiв' що^мають нацiональне та cBiToBe значення; разом зZ



органами державноi влади, мiсцевими, мiськими, обласними районними радамипроводить заходи з популяризацiI iсторичних подiй та культурноi спадщини.
ВИКЛаДаЧi Та НаУковцi Унiверситету беруть )л{асть у патрiотичному вихованнi

молодi, розвиткУ молодiжного рр(у, бiзнес-спiпuпо, та стартап-центрiв сЬред молодi
спiльно з органами державноi та мiсцевоi влади; спiвпрацюютъ з громадськими
органiзаЦiями, заЙмаютьсЯ волонтерською дiяльнiстЙ, сприяють реалiзацiiсоцiальних проектiв, що спрямованi на популяризацiю здорового способу життя та
РОЗВИТКУ СПОРТУ, а ТаКОЖ ВИКОНаННЯ ПРОеКТiВ, Пов'язаних iз розвиткомlнтелектуuшьного потенцiаrrу та екологiчною свiдомiстю молодi.

унiверситет е потужним роботодавцем, який забезпечуе стабiльною тасоцiально захищеною роботою бiльше 7000 квалiфiкованих працiвникiв.
Унiверситет, сплачуючи податки, бере участь у наповненпi Д.р*uвного бюдrкету
УкраiЪи та позабюджетних фондiв. Працiвники YHiB.p."r.ry за ocTaHHi 5 poKiB
сплатили податки iз заробiтноi плати на загапьну суму 2192 млрд. Грн., у тому числi
за рахунОк спецiа-гlьного фо"ду - 825 14 млн.грн.

на потреби Збройних сил Украiни Унiверситетом було перераховано
вiйськового збору на 27,| млн. грн. у jozt роцi (за рахунок спецфонду -Ъ,1 *rrn.
грн.) Ta26ol млн. грн.у 2022роцi (зарu*у"оп спецфонду - 7r3 млн. грн.).

особливо вах<ливi завдання переД поп.пr""Ъ' Унiверситету пост€Lли пiсля
повномасштабноТ вiйськовоi агресii рф проти Украiни. Унiверситетом було здiйснено
необхiднi кроки для перебудови ycix напрямiв дiяльностi у перiод вiйсiкового стану:
збереженнЯ кадровогО потенцiалry, перебудова освiтнъЬго процесу та наукових
дослiджень, змiцнення MaTepiarrbHoi бази.

незважаючи на Taki складнi виклики, Унiверситет продовжус готувати
квалiфiкованi кадри для нез€Lлежноi Украiни. Викладачi, працiвники та студен ти були
учасниками Революцii Гiдностi, а зараз захищаюru .uободу i незалеrкнiсть нашоi
держави, докладаючи ycix зусилъ для якнайшвидшоi перемоги над агресором, -беруть участь у бойових дiях, здiйснюють збiр *о-rь для зсу, займаються
волонтерською дiяльнiстю, органiзовують вiйськово-патрiотичнi акцii, 

"-urrоuуютьзагиблих воiЪiв, беруть шефство над сiм'ями захисникiв УкраiЪи.

ураховуючи зазначене, Вчена Рада Унiверситету ухвалю€:
1, Щоповiдь першого проректора Володимира IльчЁ"пu, .оrrови Постiйноi KoMiciT

Вченоi ради з питань перспективного розвитку Унiверситеry Анжели Iгнатюк <Про
державотворчу та мiстоутворюючу мiсiю КиiЪсько.о 

"uцiо"алъного унiверситетуiMeHi Тараса Шевченкa>) взяти до вiдома та обговорити на засiданнях кафедр, вчених
рад факультетiв/навчаJIьно-наукових iнститутiв/iнсъитутiв Унiверситету.

Вidповidальнi, декани факультетiв/директори
навч€LльНо-науковИх iнстиryтiв/iнстиryтiв, завiдувачi
кафедр.
Терл,tiн вuконання: до 06 квiтня 2О2З року.2, Продовжити роботу з виконання державотворчоТ та мiстоутворюючоI Micii

КиiЪського нацiонаJIьного унiверситету iMeHi Тараса Т I Iевченка.
Вidповidсмьнi, декани факультетiв/директори
навч€lпъНо-наукових iнститутiв/iнстиryтiв завiдувачi
:афедр.

TepMiH вttконання.. постiйно.
з. нш публiчного управлiння та державноi служби, нFil права, HHIмiжнародних вiдносин, фiлософському, е*о"оЙiчному та географiчному факультетам

розробити i винести на затвердж2ення Вченоi ради Унiверсиrеrу Профму заходiвJ



щодо реалiзацiт державотворчоi та мiстоутворюючот Micii Киiъського нацiон€Lльного
унiверситету iMeHi Тараса Шевченка в незrlJlежнiй ykpaiHi з урахуванням загроз та
викликiв нацiональнiй безпецi нашоi держави.

Вidповidqльнi: перший проректор
Iльченко.

Володимир

вuконавцi; декани факультетiв/директори навчuLльно-
наукових iнстиryтiв Лариса Комаха, оксана
Васильченкоо Ваrrерiй Копiйка, Анжела Iгнатюк,

i:il?:,khжттJi,,1;н,J,ТЁ;;оцький
4. Забезпечити виконання у з€вначенi термiни пунктiв ухв€tли Вченот Радиунiверситеry кпро системне наJIагодження двосторонньот комунiкацii' з

випускниками Киiъського нацiон€шьного унiверситеry iMeHi Тараса Шевченка та
оптим€tльнi шляхи взаемодiТ з цiею цiльовою аулиторiею> вiд 16 травня 2022 рокущодо створення iнформацiйного реестру знаних випускникiв, iнформацiйних
cTopiHok у вiдкритiй онлайн-енцикJIопедii wikipedia та унiверситетськоi-електроннот
енциклопецi видатних випускникiв Унiверситету (пп.2.1, 2.2,2.3), запоrurпуuчtп"
заг€Lльноунiв ерситетськоТ iнституцiI випускникiв Унiверситету (п.4).

вidповidальнi: проректор з науково-педагогiчнот
роботи (зв'язки з громадськiстю) Олена
,.Щобржанська.
Вuконавцi: голова ПостiйноI iсторико-меморiальноi
KoMicii Вченоi Ради IBaH Патриляк, директор I-{eHTpy
комунiкацiй Володимир Литвиненко, начаJIьник
вiддiлу сприяння працевлаштуванню та роботi з
випускниками Роман Куриленко, керiвники
структурних пiдроздiлiв.
Терл,tiн вuконання..до 31 травня 202З року.5. Iнформацiю про хiд виконання у<вали заслухати на засiдан"i p.nropury

у березнi 2024 року.
6. Контроль за виконанням ухвЕtли покJIасти

Володимира Iльченка.
на першого проректора

Перший проректор

Голова Постiйноi KoMicii ВченоТ ради
з питань перспективного розвитку

W"олод^ирIЛЬЧЕНКО
^%--U//- /' АнжелаIГНАТюк

ц


