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ім. М. Максимовича, Інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд. Н. В. Кошлякова ; за заг. 

ред. І. І. Тіщенко ; наук. ред. д-р наук з соціальних комунікацій О. О. Сербін]. – 

Київ : [б. в.], 2022. – 45 с. 

 

В огляді зібрано інформаційні матеріали про організацію учбового процесу 

у КНУ, науковий потенціал його підрозділів; наведено приклади волонтерської 

та благодійної діяльності під час повномасштабної російсько-української війни. 
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Особливості роботи Університету в умовах війни 

1. Вітаємо випускників-2022! Київський університет. Київ, 2022. 

Трав. – черв. (№ 5). С. 1. 

"Ваш випуск припав саме на ті часи, коли завдяки героїзму українського народу 

від столиці, де розташований наш красень Університет, було відбито 

рашистську окупаційну навалу. Час, який ви провели останні два роки в онлайн-

стінах КНУ, – це час викликів і для нас, і для України, і для цілого світу. Всі 

разом ми довели, що, попри виклики сьогодення, гідно тримаємо наш освітній 

фронт. Спраглі до роботи, юні випускники своєю працею в Україні й для України 

наближатимуть власні невеличкі та нашу спільну перемогу, після якої настане 

жаданий мир. Щасливого шляху, магістри!". 

2. Гришина Д., Храмова Я. Змішана форма навчання та укриття на 

600 осіб: як працюватиме університет Шевченка // Вечірній Київ. URL: 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70903/ (31.08.22). 

Про те, як навчатимуться студенти КНУ Шевченка на період військово стану. 

3. Зустріч із Президентом. Київський університет. Київ, 2022. Верес. 

(№ 7) : Дайджест. С. 1. 

Студенти, курсанти та керівництво КНУ імені Тараса Шевченка взяли участь 

у зустрічі Президента України В. Зеленського зі здобувачами освіти 

25 українських університетів. 

4. Зустріч ректора Володимира Бугрова з університетською 

спільнотою // YouTube : відеохостинг. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=I0Uh-VaiuiM (05.05.22). 

5. Кіт. Л. «Аспірант КНУ: Info Day-2022» // Київський університет. 

URL: http://kunews.knu.ua/aspirant-knu-info-day-2022/ (25.11.22). 

"Посвяти потребують не тільки першокурсники. Так вважають у КНУ, тож на 

честь студентів аспірантури/ад’юнктури тут проводять велелюдне свято 

«Аспірант КНУ: Info Day», яке вже стало традицією. Цьогорічний ознайомчий 

марафон із занурення молодих дослідників у наукову атмосферу Університету 

відбувся 6 жовтня 2022 року". 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70903/
https://www.youtube.com/watch?v=I0Uh-VaiuiM
http://kunews.knu.ua/aspirant-knu-info-day-2022/
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6. Кобзар в обладунках. Київський університет. Київ, 2022. Трав. –

 черв. (№ 5). С. 6. 

"Утретє від лютого змінив свій вигляд пам’ятник Тарасу Шевченку навпроти 

Університету. Перші обстріли він зустрів неозброєним. Уже у квітні Кобзаря 

оточили надійною, але трохи чудернацькою на вигляд захисною спорудою – як і 

більшість культурних пам’яток України. Було не до естетства, адже всі 

розуміли, що головне – убезпечити їх від можливих пошкоджень під час війни. 

Наш Кобзар став другим київським пам’ятником, який отримав захист за 

проєктом RE: Ukraine. Monuments від української студії дизайну Balbek Bureau. 

Першим був постамент Михайлу Грушевському біля Гуманітарного корпусу 

КНУ. Архітектори розробили типове рішення, яке дозволяє швидко 

проєктувати укриття для пам’ятника будь-яких габаритів, аби не доводилося 

щоразу створювати конструкцію з нуля для кожного окремого об’єкта. Таке 

укриття захищає від вибухової хвилі, уламків снарядів, куль і вогню". 

7. Кузьменко Ю. Вишиванка – духовна броня українців. Київський 

університет. Київ, 2022. Трав. – черв. (№ 5). С. 4. 

"Третього четверга у травні відзначався Всесвітній день вишиванки. 

Традиційно цьогоріч українці в усіх куточках світу провели флешмоб. Шевченків 

університет як культурний осередок України зорганізував власну онлайн-акцію 

«Одягни вишиванку» й запросив свою аудиторію наповнити мережу 

неповторними орнаментами з вишивок, публікуючи світлини під хештегами 

#ТвійКНУ #ВишиванкаБроня #ДеньВишиванкиКНУ". 

8. Мова об’єднує. Київський університет. Київ, 2022. Верес. (№ 7) : 

Дайджест. С. 2. 

Щороку Університет урочисто відзначає День української писемності та мови. 

Спільнотою КНУ пишуть Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. 

9. Освіта – наш внесок у перемогу України. Київський 

університет. Київ, 2022. Берез. – квіт. (№ 4). С. 1, 2. 

"Через початок широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну 

24 лютого 2022 року у КНУ імені Тараса Шевченка було оголошено канікули з 

28 лютого до 1 квітня. А вже 4 квітня 2022 року Університет відновив 
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навчальний процес. Відновленню навчального процесу передувало опитування 

здобувачів освіти щодо можливості та бажання продовжувати освітній 

процес. У ньому взяли участь 50,7 % учнів, студентів та аспірантів, які 

навчаються на денній і заочній формах (понад 15 тисяч осіб). Опитування 

засвідчило, що 99,6 % здобувачів мають намір продовжити навчання". 

10. Першоджерело: Як живуть наука, освіта і університети у війну? 

// YouTube : відеохостинг. URL: https://www.youtube.com/watch?v=xtvTqI9ItLo 

(28.11.22). 

Гість програми – ректор КНУ імені Тараса Шевченка В. А. Бугров. 

11. Студентство має продовжувати здобувати знання. Київський 

університет. Київ, 2022. Трав. – черв. (№ 5). С. 2. 

"Студенти, курсанти та керівництво Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка взяли участь у зустрічі Президента України Володимира 

Зеленського зі здобувачами освіти 25 українських університетів, яка пройшла в 

онлайн- форматі 19 травня 2022 року. У режимі відео-конференції відбулися 

включення університетів із Києва, Дніпра, Івано-Франківська, Кривого Рогу, 

Львова, Одеси, Харкова та Чернігова". 

12. Толстанова Г. "Завжди можна знайти портал можливостей" // Світ. 

URL: http://svit.kpi.ua/2022/06/29/%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-

%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0

%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b6%d0%b4%d0%b8-

%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0-

%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d1%82/ (29.06.22). 

"Університети під час війни продовжують виконувати свої завдання – 

навчають студентів, випускають бакалаврів і магістрів, готують майбутніх 

докторів філософії, продовжують наукові дослідження. Нові підходи і нові 

ініціативи, зокрема щодо міжнародної наукової співпраці, демонструє 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Розмова з 

проректоркою з наукової роботи КНУ, професоркою Ганною Толстановою". 

 

Вступна кампанія-2022 

https://www.youtube.com/watch?v=xtvTqI9ItLo
http://svit.kpi.ua/2022/06/29/%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b6%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d1%82/
http://svit.kpi.ua/2022/06/29/%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b6%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d1%82/
http://svit.kpi.ua/2022/06/29/%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b6%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d1%82/
http://svit.kpi.ua/2022/06/29/%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b6%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d1%82/
http://svit.kpi.ua/2022/06/29/%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b6%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d1%82/
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13. Кіт Л. Твоя освіта – важлива для відбудови України. Київський 

університет. Київ, 2022. Трав. – черв. (№ 5). С. 5. 

"Понад 3 години тривав у суботу, 14 травня, ефір цьогорічного загально-

університетського дня відкритих дверей КНУ ЕХРО 2022. 2168 глядачів у 

прямому ефірі, 898 годин перегляду, сотні відповідей-запитань у чаті 

трансляції. Третю весну поспіль улюблений університетський фестиваль 

проходить в умовах онлайну, але вперше – за умов повномасштабної війни. Тож 

тема заходу «Твоя освіта – важлива для відбудови України» якнайкраще 

резонувала з героїчною боротьбою нашого народу й непохитною вірою в 

українську перемогу. Війна змінила правила вступу до закладів вищої освіти 

України – тож висвітлити всі можливі зміни, а також ґрунтовно 

познайомитися з кожним підрозділом КНУ можна було саме під час 

загальноуніверситетського передвступного марафону". 

14. КНУ обирають найкращі. Київський університет. Київ, 2022. Верес. 

(№ 7) : Дайджест. С. 1. 

Найуспішніших вступників, а нині студентів КНУ імені Тараса Шевченка, з яких 

кожен склав щонайменше два ЗНО на 200 балів, запросив на вітальну зустріч 

ректор В. Бугров. 

15. Навчаймося – перемагаємо. Київський університет. Київ, 

2022. Верес. (№ 7). : Дайджест. С. 1. 

Відновленню навчального процесу у КНУ імені Тараса Шевченка передувало 

опитування – 99,6 % здобувачів мають намір продовжити навчання. 

16. Скібінська М. Навчання під час війни: нюанси вступної кампанії-

2022 – ректор КНУ ім. Тараса Шевченка // YouTube : відеохостинг. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=-LW0OOEnQiI (18.08.22). 

"Час: Online" на "5 каналі". Ведуча Марія Скібінська веде розмову із ректором 

КНУ імені Тараса Шевченка Володимиром Бугровим про те, як проходить 

вступна кампанія-2022 та чи треба дозволяти студентам під час воєнного 

стану виїжджати вчитися за кордон. 

17. Твоя освіта – важлива для відбудови України. Київський 

університет. Київ, 2022. Верес. (№ 7) : Дайджест. С. 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=-LW0OOEnQiI


Н 
а у

 к 
о в

 а 
 б

 і 
б 

л і
 о 

т е
 к 

а

  і
м.

  М
.  М

 а 
к с

 и
 м

 о 
в и

 ч 
а

9 

 

14 травня понад 3 години тривав ефір цьогорічного загальноуніверситетського 

дня відкритих дверей КНУ ЕХРО 2022. 2168 глядачів у прямому ефірі, 898 годин 

перегляду, сотні відповідей-запитань у чаті трансляції. Відкриваючи подію, 

ректор Володимир Бугров наголосив: "Ми гарантуємо, що зробимо все 

необхідне, аби наші студенти могли якісно навчатися. Закликаю вас вступати 

на ті факультети та в інститути, які вам до вподоби, які в основі розвитку 

нашої країни, які дадуть можливість побудувати впевнене майбутнє нашим 

студентам, їхнім родинам, а також усій нашій славетній Україні". Упродовж 

всієї події команда представників Центру комунікацій, Приймальної комісії й 

структурних підрозділів на чолі з проректором Андрієм Гожиком відповідали на 

запитання, що ставили в чаті зустрічі. 

 

Рішення Вченої ради Університету 

18. Лотоцька Н. Ректора московського вишу і російського академіка 

позбавили звань почесних докторів КНУ // LB.ua : вебсайт. URL: 

https://lb.ua/society/2022/03/14/509465_rektora_moskovskogo_vishu_i.html 

(14.03.22). 

"Ректора МДУ імені М. В. Ломоносова Віктора Садовничого та академіка 

Російської академії наук Юрія Золотова позбавлено звань почесних докторів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відповідне 

рішення Вченої ради вишу було схвалено 14 березня 2022 р., про яке повідомив 

ректор КНУ імені Тараса Шевченка В. Бугров у соцмережі Facebook". 

Адміністрація вишу повністю відмовляється від співпраці в будь-якій формі з 

університетами та академічними інституціями країни-агресора. 

19. Позбавлено почесних звань. Київський університет. Київ, 

2022. Берез. – квіт. (№ 4). С. 5. 

"Рішенням Вченої ради Університету 14 березня 2022 року позбавлено звань 

почесного доктора Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка Віктора Садовничого, ректора МДУ імені М. В. Ломоносова, та 

Юрія Золотова, академіка російської академії наук". 

https://lb.ua/society/2022/03/14/509465_rektora_moskovskogo_vishu_i.html
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20. Швидченко Т. З фасаду КНУ імені Шевченка зняли меморіальну 

дошку Булгакову // 24 Канал. URL: https://24tv.ua/derusifikatsiya-fasadu-knu-

imeni-shevchenka-znyali-memorialnu_n2130596 (15.09.22). 

"Українці намагаються максимально позбутися всього, що нагадує про росію. 

Тому й забирають будь-які згадки про неї, її поетів та інших. 29 липня ГО 

«Експертний Корпус» подала офіційне звернення з проханням демонтувати зі 

стін КНУ два маркери російської окупації. Мовиться про меморіальну дошку 

Михайлу Булгакову та «радянській батьківщині». По суті, друга дошка 

присвячена руйнівникам української державності в 1921 році". 

 

Міжнародні відносини 

21. Амбасадори КНУ. Київський університет. Київ, 2022. Берез. – квіт. 

(№ 4). С. 5. 

"Війна внесла власні корективи в наше повсякдення життя. Науковці – не 

виняток. Ми дуже вдячні закордонним університетам, інституціям, різним 

організаціям, які надають українським дослідникам можливість продовжувати 

свою діяльність під мирним небом. Наші науковці – амбасадори КНУ, адже вони 

представляють інтереси Університету й налагоджують шляхи майбутньої 

співпраці. На сьогодні таких у КНУ вже понад 30, і чи не щодня це число 

збільшується. Досвід наших дослідників впевнено свідчить про всебічну 

підтримку українців світовою науковою спільнотою". 

22. КНУ ім. Т. Шевченка отримав доступ до платформи еdX // Світ. 

URL: http://svit.kpi.ua/2022/04/06/%d0%ba%d0%bd%d1%83-%d1%96%d0%bc-

%d1%82-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-

%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b2-

%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf-%d0%b4%d0%be-

%d0%bf%d0%bb%d0%b0/ (06.04.22). 

Науковці, студенти, аспіранти, усі співробітники тепер мають безкоштовний 

доступ до платформи еdX, що є однією зі світових лідерів у сфері освітніх 

онлайн-курсів. Як повідомляється, ця платформа містить 2800 курсів від 

https://24tv.ua/derusifikatsiya-fasadu-knu-imeni-shevchenka-znyali-memorialnu_n2130596
https://24tv.ua/derusifikatsiya-fasadu-knu-imeni-shevchenka-znyali-memorialnu_n2130596
http://svit.kpi.ua/2022/04/06/%d0%ba%d0%bd%d1%83-%d1%96%d0%bc-%d1%82-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/
http://svit.kpi.ua/2022/04/06/%d0%ba%d0%bd%d1%83-%d1%96%d0%bc-%d1%82-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/
http://svit.kpi.ua/2022/04/06/%d0%ba%d0%bd%d1%83-%d1%96%d0%bc-%d1%82-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/
http://svit.kpi.ua/2022/04/06/%d0%ba%d0%bd%d1%83-%d1%96%d0%bc-%d1%82-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/
http://svit.kpi.ua/2022/04/06/%d0%ba%d0%bd%d1%83-%d1%96%d0%bc-%d1%82-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/
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160 університетів і організацій світу, серед яких Оксфорд, Кембридж, 

Сорбонна, Массачусетс та інші рейтингові виші. 

23. Міжнародна академічна підтримка. Київський університет. Київ, 

2022. Берез. – квіт. (№ 4). С. 3. 

"За ініціативою ректора Університету міста Терамо (Італія) Діно Мастроколи 

26 березня відбувся «Марш миру» на підтримку України. Цю ініціативу 

підтримали ще чотири університети області Абруццо (серед них й Університет 

міста Лаквіла, з яким факультет комп’ютерних наук та кібернетики КНУ 

здійснює спільну програму подвійного дипломування для магістрів з прикладної 

математики), а також Інститут ядерної фізики Гран-Сассо, Ветеринарний 

інститут Абруццо та Молізе, Астрономічна обсерваторія Коллуранії, музичні 

консерваторії Терамо, Лаквіли і Пескари. Марш пройшов під патронатом MUR 

(Міністерство університетів і досліджень) і CRUI (Конференція ректорів 

італійських університетів). У Марші миру також взяли участь студенти та 

працівники українських ЗВО, які перебувають в італійських університетах у 

межах академічної мобільності". 

24. Міжнародна підтримка. Київський університет. Київ, 2022. Верес. 

(№ 7) : Дайджест. С. 1. 

"Війна, яку розпочала російська федерація, наробила багато лиха на українській 

землі. Не стала винятком сфера освіти та науки. Проведення наукових 

досліджень під загрозою через відсутність зв’язку й електроенергії, існує брак 

необхідних матеріалів та навіть безпеки для життя. Саме тому спільнота 

КНУ імені Тараса Шевченка, окрім своєї професійної діяльності, не припиняє й 

інформаційну боротьбу, поширюючі правду про російсько-українську війну, в 

ефірі міжнародних інформаційних каналів розповідають викладачі та науковці 

КНУ". 

25. Міністри освіти України і Чехії відвідали КНУ імені Тараса 

Шевченка // Міністерство освіти і науки України : вебсайт. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/news/ministri-osviti-ukrayini-i-chehiyi-vidvidali-knu-imeni-

tarasa-shevchenka (24.08.22). 

https://mon.gov.ua/ua/news/ministri-osviti-ukrayini-i-chehiyi-vidvidali-knu-imeni-tarasa-shevchenka
https://mon.gov.ua/ua/news/ministri-osviti-ukrayini-i-chehiyi-vidvidali-knu-imeni-tarasa-shevchenka
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"23 серпня 2022 року Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет із 

Міністром освіти, молоді та спорту Чеської Республіки Владіміром Балашем 

відвідали Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Учасники 

зустрічі обговорили ситуацію в галузі освіти і науки України в умовах воєнного 

стану, перебіг вступної кампанії в українських закладах вищої освіти та 

домовилися про чеський лекторат на кафедрі слов’янської філології ННІ 

філології, як тільки безпекова ситуація це дозволить". 

26. Носова Б. Італійський університет Тушія підтримає українських 

студентів // Голос України. URL: http://www.golos.com.ua/article/358275 

(05.04.22). 

"Університет Тушія, що знаходиться у Вітербо (провінції Лаціо в Італії), 

підтримує партнерське співробітництво з Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка з 2019 року. 25 лютого Адміністративна 

рада Університету Тушія оприлюднила рішення про засудження російського 

вторгнення в Україну, ескалацію війни проти європейських цінностей. Але слів 

замало вважає керівництво університету. Тому рішенням ради було виділено 

спеціальний фонд та сформовано програми для прийняття українських 

студентів, науковців, які зможуть, вимушено перебуваючи у Вітербо, 

продовжити академічну й наукову кар’єру". 

 

Співпраця Університету з іншими ЗВО та установами 

27. Даниленко С. Долучитися до реальної історії // Київський 

університет. URL: http://kunews.knu.ua/doluchitisya-do-realnoyi-istoriyi/ (19.10.22). 

"Перший в Україні інноваційний музей історії, де минуле поєднується з 

сучасними технологіями, – це 25 залів із сюжетами з нашої історії. У кожному 

з них до дрібниць відтворено атмосферу певного періоду задля глибшого 

занурення в ту чи іншу епоху – від звуків, що супроводжували Хрещення Руси, до 

блимання вогника у пічці періоду АТО. І все це – під пильними поглядами 

100 унікальних 3D-фігур знакових постатей нашої історії, реалістичних до 

деталей. До створення музею були долучені 37 вчених (із них чимало науковців 

КНУ), 40 наукових організацій, 53 музеї, значна кількість культурних та 

http://www.golos.com.ua/article/358275
http://kunews.knu.ua/doluchitisya-do-realnoyi-istoriyi/
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громадських організацій. Провести лекцію, практичне заняття чи окремий 

проєкт в унікальному антуражі Музею становлення української нації відтепер 

матимуть змогу студенти і викладачі нашого університету. 8 вересня 

2022 року ректор КНУ Володимир Бугров і засновник Музею Валерій Галан 

підписали відповідний меморандум про співпрацю". 

28. Держлікслужба та КНУ ім. Тараса Шевченка працюватимуть над 

практико-орієнтованим навчанням студентів // Аптека online : вебсайт. URL: 

https://www.apteka.ua/article/637679 (13.06.22). 

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

(Держлікслужби) повідомляє про підписання Меморандуму про співпрацю з 

Київським національним університетом (КНУ) імені Тараса Шевченка. 

Меморандум покликаний встановити партнерські взаємовідносини та 

посилення співпраці, спрямованої на забезпечення практико-орієнтованого 

навчання студентів та формування умінь і навичок практичної діяльності. 

29. Катаєва М. Студентів КНУ долучатимуть до реалізації міських 

політик // Вечірній Київ. URL: https://vechirniy.kyiv.ua/news/71452/ (14.09.22). 

Департамент суспільних комунікацій та Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка підписали Меморандум про співпрацю. Відтак, 

студенти навчального закладу зможуть проходити стажування в 

Департаменті, ставати лекторами заходів у VcentriHUB та втілювати круті 

ідеї для розвитку нашого міста. 

30. Підписано Меморандум про співпрацю з Київським національним 

університетом технологій та дизайну / Центр комунікацій // Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. URL: 

https://www.univ.kiev.ua/news/12492 (10.11.22). 

З метою розвитку і поглиблення взаємних зв’язків в галузі освіти й науки, а 

також обміну досвідом у соціально-культурній сфері підписали Меморандум 

про співпрацю ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров і ректор 

Київського національного університету технологій та дизайну Іван Грищенко. 

https://www.apteka.ua/article/637679
https://vechirniy.kyiv.ua/news/71452/
https://www.univ.kiev.ua/news/12492
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31. Таскомбанк співпрацюватиме з КНУ імені Тараса Шевченка 

// Мінфін : вебсайт. URL: https://minfin.com.ua/ua/2022/09/26/92886882/ 

(26.09.22). 

Таскомбанк і Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

підписали меморандум про співпрацю. Документ скріпили своїми підписами 

Голова Правління банку Володимир Дубєй і ректор навчального закладу 

професор Володимир Бугров. Співробітництво з університетом, спрямоване на 

підсилення обізнаності у банківській справі, має важливе завдання – формування 

нової інтелектуальної еліти країни. Серед іншого співпраця банківської та 

освітньої установ дозволить вдосконалювати рівень володіння сучасними 

фінансовими інструментами серед студентів і працівників КНУ, а також 

відкриє для них нові можливості в набутті практичних навичок і знань. 

32. Фонд Ріната Ахметова та КНУ імені Тараса Шевченка підписали 

меморандум про співпрацю // Рінат Ахметов Фонд. URL: 

https://akhmetovfoundation.org/news/fond-rinata-ahmetova-ta-knu-imeni-tarasa-

shevchenka-pidpysaly-memorandum-pro-spivpratsyu (16.09.22). 

Фонд Ріната Ахметова та КНУ імені Тараса Шевченка в рамках національного 

проєкту "Тиждень Мирних" підписали меморандум про співпрацю. Так Фонд 

розпочинає проєкт "Голоси Мирних. Наука", у рамках якого працюватиме з 

вишами та науковцями в Україні та за її кордонами для розвитку й поглиблення 

накопичених знань та досвіду на рівні державних систем освіти. Фонд Ріната 

Ахметова має на меті привернути увагу наукової спільноти, державних органів, 

медіа та суспільства до наукової методології документування й поширення 

свідчень війни, збереження національної пам’яті України. Зі свого боку, ректор 

КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров зазначив, що Музей "Голоси 

Мирних" є надзвичайно цінним проєктом, адже надає траєкторію розуміння 

подій в Україні безпосередньо від очевидців – від людей, які це переживали. 

33. Arricano та Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка підписали Меморандум про співпрацю // ЕБА : вебсайт. URL: 

https://eba.com.ua/arricano-ta-kyyivskyj-natsionalnyj-universytet-imeni-tarasa-

shevchenka-pidpysaly-memorandum-pro-spivpratsyu/ (18.11.22). 

https://minfin.com.ua/ua/2022/09/26/92886882/
https://akhmetovfoundation.org/news/fond-rinata-ahmetova-ta-knu-imeni-tarasa-shevchenka-pidpysaly-memorandum-pro-spivpratsyu
https://akhmetovfoundation.org/news/fond-rinata-ahmetova-ta-knu-imeni-tarasa-shevchenka-pidpysaly-memorandum-pro-spivpratsyu
https://eba.com.ua/arricano-ta-kyyivskyj-natsionalnyj-universytet-imeni-tarasa-shevchenka-pidpysaly-memorandum-pro-spivpratsyu/
https://eba.com.ua/arricano-ta-kyyivskyj-natsionalnyj-universytet-imeni-tarasa-shevchenka-pidpysaly-memorandum-pro-spivpratsyu/
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17 листопада 2022 року між компанією Arricano та Київським  національним 

університетом імені Тараса Шевченка було підписано Меморандум про 

співпрацю з метою координації зусиль у сфері науки, творчого і освітнього 

розвитку ком’юніті та реалізації КСВ-стратегії Сторін. Серед напрямів 

співпраці, визначених документом: організація спільних заходів, спрямованих 

на максимальне залучення та розвиток активної молоді, зокрема, проведення 

та організацію конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей тощо; 

розробка і реалізація спільних проєктів, спрямованих на привернення  уваги до 

важливих соціальних та освітніх проблем, підвищення освітнього рівня 

спільноти, творчий та культурний розвиток молоді; залучення фахівців 

Університету до освітніх, творчих, благодійних, культурних та соціальних 

ініціатив Arricano. 

 

Онлайн-форуми 

34. Максимальна адаптація в екстремальних умовах. Київський 

університет. Київ, 2022. Трав. – черв. (№ 5). С. 5. 

"Міжнародний онлайн-форум «Забезпечення якості вищої освіти в умовах 

війни» став у цьому році найвагомішою міжнародною подією у сфері 

забезпечення якості вищої освіти в Україні. Реєстрація учасників була 

завершена вже за добу – до заходу побажали долучитися понад 500 осіб із 

30 країн. Представники закладів вищої освіти – Київського Національного 

університету імені Тараса Шевченка, Маріупольского державного 

університету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», Українського 

католицького університету та департаменту військової освіти і науки 

Міністерства оборони України – розповіли про вплив війни на діяльність 

закладів і проаналізували власний шлях забезпечення якості вищої освіти. 

Ректор Володимир Бугров у своєму виступі зазначив, що від першого дня 

вторгнення у КНУ організували постійні канали зв’язку із викладачами й 
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здобувачами освіти, оперативно провели загально-університетське опитування 

здобувачів щодо їхньої здатності продовжити навчання і пошуку оптимального 

виконання індивідуальних навчальних планів. За період із 24 лютого по 15 травня 

за програмами академічної мобільності було направлено 122 студенти й 

аспіранти КНУ до 37 університетів Європи, 78 співробітників КНУ пройшли 

наукове стажування у 52 університетах і наукових установах Європи". 

35. Міжнародний онлайн-форум "Забезпечення якості вищої освіти в 

умовах війни" // Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. 

URL : 

https://naqa.gov.ua/2022/05/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%

80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-

%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-

%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0

%B5/ (04.12.22). 

Зі вступним словом виступив Голова Національного агентства Андрій Бутенко, 

який окреслив головні виклики поточної ситуації в Україні, наголосив на 

необхідності співпраці усіх гілок влади, подякував міжнародним партнерам за 

підтримку. Сергій Бабак, голова Комітету Верховної Ради України з питань 

освіти, науки та інновацій у своєму виступі наголосив, що Національне 

агентство одним із перших у світі почало проводити дистанційні акредитації, 

та й зараз стало першим у світі агентством, яке завершує акредитації під час 

воєнного стану. Було наголошено, що заклади вищої освіти беруть активну 

участь у допомозі громадянам, створюють гуманітарні штаби, допомагають у 

пошуку зниклих і водночас не полишають освітній процес та проводять вступні 

кампанії. У форумі брав участь Володимир Бугров, ректор КНУ імені Тараса 

Шевченка. 

36. Остролуцька Л. Кримський академічний форум: оцінки 

сьогоднішнього, бачення майбутнього // Світ. URL: 

http://svit.kpi.ua/2022/10/25/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%8c%d

0%ba%d0%b8%d0%b9-

https://naqa.gov.ua/2022/05/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5/
https://naqa.gov.ua/2022/05/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5/
https://naqa.gov.ua/2022/05/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5/
https://naqa.gov.ua/2022/05/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5/
https://naqa.gov.ua/2022/05/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5/
https://naqa.gov.ua/2022/05/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5/
http://svit.kpi.ua/2022/10/25/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be%d1%86%d1%96%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d1%81/
http://svit.kpi.ua/2022/10/25/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be%d1%86%d1%96%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d1%81/
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%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0

%b8%d0%b9-

%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be%d1%86%d1%96%d0%bd%d0

%ba%d0%b8-%d1%81/ (25.10.22). 

"Другий форум Кримської платформи виявився не тільки більш численним за 

кількістю високих представників і країн світу, а й виразнішим за поставленими 

завданнями й розумінням, як їх можна реалізувати. Тож Кримська платформа 

не зупиняє ходи: вона поширює свій вплив на всі сегменти суспільства – на 

політику, науку, культуру, на міжнародне життя. Ідея щодо проведення в КНУ 

імені Тараса Шевченка Кримського академічного форуму, народилася в 

студентсько-викладацькому середовищі й спочатку полягала у написанні есеїв, 

пов’язаних з Кримом, його історією і культурою, його поверненням, оновленням 

та реінтеграцією. А завершилася академічним форумом, у якому взяли участь 

провідні українські та закордонні університети. Серед українських – Львівський 

університет імені Івана Франка, Києво-Могилянська Академія, Український 

католицький університет, Таврійський – імені В. І. Вернадського, Національний 

юридичний – імені Ярослава Мудрого. Серед закордонних – Åbo Akademi 

University (Фінляндія), Гарвардський університет (США), Кембридзький 

університет (Великобританія), Університет Ерлангена-Нюрнберга (Німеччина) 

та Університет Луїса Гвідо Карлі (Італія)". 

 

Рейтинги 

37. Два столичні виші потрапили у новий світовий рейтинг 

університетів // Kyiv.Media. URL: https://kyiv.media/news/dva-stolychni-vyshi-

potrapyly-u-novyj-svitovyj-rejtyng-universytetiv (13.10.22). 

"У новому світовому рейтингу ЗВО від Time Higher Education Україна 

представлена десятьма університетами, серед яких: КПІ, КНУ імені 

Т. Шевченка, Львівська політехніка, Сумський державний університет. Про це 

повідомляє Time Higher Education. Рейтинг містить 1799 закладів вищої 

освіти зі 104 країн, він найбільший і найавторитетніший на сьогодні. Він 

https://kyiv.media/news/dva-stolychni-vyshi-potrapyly-u-novyj-svitovyj-rejtyng-universytetiv
https://kyiv.media/news/dva-stolychni-vyshi-potrapyly-u-novyj-svitovyj-rejtyng-universytetiv
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базується на 13 показниках ефективності в чотирьох сферах: викладання, 

дослідження, трансфер знань і міжнародні перспективи". 

38. КНУ ім. Шевченка та кілька наукових інституцій НАНУ увійшли до 

рейтингу світових вишів CWUR // Світ. URL: 

http://svit.kpi.ua/2022/04/27/%d0%ba%d0%bd%d1%83-%d1%96%d0%bc-

%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-

%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%b0-

%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-

%d1%96%d0%bd%d1%81/ (27.04.22). 

"КНУ імені Тараса Шевченка увійшов до ТОП серед 19788 університетів світу. 

Також до рейтингу потрапили декілька наукових інституцій НАН України: 

Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут, 

Інститут ядерних досліджень, Інститут кібернетики, Інститут 

сцинтиляційних матеріалів, Інститут теоретичної фізики". 

39. Університет Шевченка та ще п’ять українських наукових установ 

потрапили до світового рейтингу // Газета по-українськи. URL: 

https://gazeta.ua/articles/life/_universitet-sevchenka-ta-sche-pyat-

ukrayinskihnaukovih-ustanov-potrapili-do-svitovogo-rejtingu/1085090 (28.04.22). 

"КНУ мені Тараса Шевченка та ще п’ять наукових установ України потрапили 

у світовий рейтинг університетів. Про це оголосили на офіційному сайті 

рейтингу Global 2000. 1120-ту позицію у світовому рейтингу посів 

Національний науковий центр «Харківський фізикотехнічний інститут». 

Київський університет імені Тараса Шевченка посів 1472- ту позицію". 

 

Волонтерство та благодійність 

40. КНУ у вирі волонтерського руху. Київський університет. Київ, 

2022. Берез. – квіт. (№ 4). С. 4. 

"У тяжкі часи війни важливо дбати одне про одного та підтримувати тих, 

хто опинився у складній ситуації і потребує допомоги. Тому за ініціативи 

співробітників центру соціального розвитку університету 28 лютого було 

http://svit.kpi.ua/2022/04/27/%d0%ba%d0%bd%d1%83-%d1%96%d0%bc-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%96%d0%bd%d1%81/
http://svit.kpi.ua/2022/04/27/%d0%ba%d0%bd%d1%83-%d1%96%d0%bc-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%96%d0%bd%d1%81/
http://svit.kpi.ua/2022/04/27/%d0%ba%d0%bd%d1%83-%d1%96%d0%bc-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%96%d0%bd%d1%81/
http://svit.kpi.ua/2022/04/27/%d0%ba%d0%bd%d1%83-%d1%96%d0%bc-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%96%d0%bd%d1%81/
http://svit.kpi.ua/2022/04/27/%d0%ba%d0%bd%d1%83-%d1%96%d0%bc-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%96%d0%bd%d1%81/
https://gazeta.ua/articles/life/_universitet-sevchenka-ta-sche-pyat-ukrayinskihnaukovih-ustanov-potrapili-do-svitovogo-rejtingu/1085090
https://gazeta.ua/articles/life/_universitet-sevchenka-ta-sche-pyat-ukrayinskihnaukovih-ustanov-potrapili-do-svitovogo-rejtingu/1085090
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створено Центр гуманітарної допомоги ВІКНУ. Ідею охоче підтримав ректор 

Володимир Бугров. Загалом задіяні в Центрі близько 30 осіб – студенти і 

співробітники, які поєднують волонтерство з основною роботою чи навчанням. 

Збирають потрібне на фронт, для студентів та співробітників, для 

внутрішньо переміщених осіб і постраждалих від окупації (Київщина, 

Чернігівщина, Сумщина). Передають ліки та медичні засоби, продукти 

харчування, засоби гігієни та першої необхідності (ліхтарі, батарейки, одяг, 

ковдри). Логістику допомоги з цих регіонів забезпечують співробітники 

університету Олена Терех і Ростислав Ковальчук. Велику кількість гумдопомоги 

з медицини передають на фронт до підрозділів, де служать наші студенти, 

випускники і співробітники. Частину ліків залишають у медичній частині 

ВІКНУ та в Університетській клініці. Дещо передають в «Охматдит», дитячі 

лікарні чи спеціалізовані медичні заклади". 

41. Матч на підтримку ЗСУ. Київський університет. Київ, 2022. Трав. –

 черв. (№ 5). С 6. 

"Уперше від повномасштабного вторгнення рф в Україну у спорткомплексі 

Університету відбувся футбольний поєдинок. Товариський матч між збірною 

Військового інституту КНУ та командою викладачів, співробітників і 

випускників Альма-Матер відбувся 1 червня 2022 року. Після завершення 

поєдинку старший викладач кафедри фізичного виховання Наталія Богданова 

анонсувала благодійний збір коштів: збиратимуть на дві благородні цілі – для 

української армії та для допомоги колишньому викладачеві своєї кафедри, який 

має інвалідність". 

42. Пробіг під каштанами. Київський університет. Київ, 2022. Трав. –

 черв. (№ 5). С. 6. 

"Бігова команда KNU Run взяла участь у щорічному спортивному благодійному 

заході «Пробіг під каштанами». Проєкт покликаний зібрати кошти на 

придбання необхідного обладнання та витратних матеріалів для Центру 

дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Уперше команда Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка зібралася у 2018 році. Тоді 

учасників було лише шестеро. Цьогоріч від Університету на старт вийшли 
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36 осіб із різних куточків України. Підтримати учасників перед стартом 

прийшов ректор Володимир Бугров". 

43. Ректора КНУ відзначено почесним нагрудним знаком "За заслуги 

перед Збройними Силами України" / Центр комунікацій // Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка : вебсайт. URL: 

https://www.univ.kiev.ua/news/12248 (06.06.22). 

"Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Володимир Бугров отримав відзнаку від Головнокомандувача Збройних сил 

України Валерія Залужного. «Наказом Головнокомандувача Збройних Сил 

України генерала Валерія Залужного, за значний особистий внесок у наданні 

всебічної допомоги підрозділам ЗСУ, активну волонтерську діяльність, ректора 

КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова нагороджено почесним 

нагрудним знаком "За заслуги перед Збройними Силами України"», – йдеться у 

повідомленні". 

44. Шулікін Д. Роботи не цураємось, війську допомагаємо, а 

оптимізмом – ще й поділимось // Світ. URL: 

http://svit.kpi.ua/2022/03/15/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8-

%d0%bd%d0%b5-

%d1%86%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%8c-

%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%83-

%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0/ (15.03.22). 

У перші дні війни у гуртожитках університету залишалось близько двох тисяч 

студентів (зокрема й іноземних). 12 березня (коли відбувалась розмова) 

залишилось близько 500. Всі іноземні студенти виїхали. КНУ дав прихисток 

людям, які евакуювалися з Ірпеня, Гостомеля, Харкова. руку допомоги 

простягнули Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської 

обласної державної адміністрації, університети Хмельницького, Івано-

Франківська, Ужгорода і Чернівців, які приймають на безоплатній основі 

родини співробітників та студентів КНУ. Біля п’ятисот студентів і викладачів 

університету мобілізувались до Збройних сил України або долучилися до 

територіальної оборони. Президія профкому ухвалила рішення перерахувати 

https://www.univ.kiev.ua/news/12248
http://svit.kpi.ua/2022/03/15/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d1%86%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0/
http://svit.kpi.ua/2022/03/15/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d1%86%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0/
http://svit.kpi.ua/2022/03/15/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d1%86%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0/
http://svit.kpi.ua/2022/03/15/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d1%86%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0/
http://svit.kpi.ua/2022/03/15/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d1%86%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%94%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%83-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0/
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мільйон гривень на потреби ЗСУ. Допомагають військовим й іншими способами, 

адже в структурі КНУ є Військовий інститут. Як зауважив ректор Володимир 

Бугров, КНУ звернувся до всіх провідних наукометричних баз світу щодо 

повного вилучення російських наукових журналів, а також закликав провідні 

рейтингові агенції (зокрема, QS) зробити це саме з російськими 

університетами. Ректор також звернувся до всіх співробітників і студентів з 

проханням допомогти у поширені згаданих ініціатив та своїми каналами 

розповсюджувати правду про російсько-українську війну. 

 

Університет під час масованого ракетного обстрілу Росією 

10 жовтня 2022 р. 

45. Відбудуймо КНУ разом: в університеті оголосили благодійний збір 

коштів // Kyiv.Media. URL: https://kyiv.media/news/vidbudujmo-knu-razom-v-

universyteti-ogolosyly-blagodijnyj-zbiv-koshtiv (12.10.22). 

"У КНУ ініціювали благодійний збір коштів на відновлення будівель унаслідок 

ракетного обстрілу 10 жовтня. Про це оголосив ректор університету 

Шевченка В. Бугров у Фейсбуці: «Закликаю усіх, чиє життя пов’язано з 

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, за 

можливості підтримати фінансово відновлення Університету та 

розповсюдити цю інформацію серед знайомих та колег», – написав Володимир 

Бугров". 

46. Зелінченко О. Поранений університет. Про ушкодження КНУ імені 

Тараса Шевченка розповідає ректор Володимир Бугров // СУСПІЛЬНЕ 

КУЛЬТУРА. URL: https://suspilne.media/292372-poranenij-universitet-pro-

uskodzenna-knu-imeni-tarasa-sevcenka-rozpovidae-rektor-volodimir-bugrov/ 

(11.10.22). 

"Під час ранкових обстрілів центру Києва 10 жовтня були пошкоджені 

столичні заклади культури, зокрема Інститут філології – Жовтий корпус, 

бібліотека Максимовича та Червоний корпус. Який масштаб пошкоджень та 

яка ситуація станом на зараз – в ефірі Українського Радіо розповів Володимир 

Бугров, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка". 

https://kyiv.media/news/vidbudujmo-knu-razom-v-universyteti-ogolosyly-blagodijnyj-zbiv-koshtiv
https://kyiv.media/news/vidbudujmo-knu-razom-v-universyteti-ogolosyly-blagodijnyj-zbiv-koshtiv
https://suspilne.media/292372-poranenij-universitet-pro-uskodzenna-knu-imeni-tarasa-sevcenka-rozpovidae-rektor-volodimir-bugrov/
https://suspilne.media/292372-poranenij-universitet-pro-uskodzenna-knu-imeni-tarasa-sevcenka-rozpovidae-rektor-volodimir-bugrov/
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47. Лисичкіна Л. Шевченків університет просить про підтримку: 

пошкоджено 4 корпуси та оранжереї Ботсаду // BIG KYIV : вебсайт. URL: 

https://bigkyiv.com.ua/shevchenkiv-universytet-prosyt-pro-pidtrymku-poshkodzheno-

4-korpusy-ta-oranzhereyi-botsadu/ (13.10.22). 

"10 жовтня 2022 року, у день найбільшого з 24 лютого масованого ракетного 

обстрілу Києва та ще 14 регіонів України, зазнали значних пошкоджень будівлі 

Університету. Про прохання підтримати вуз ідеться у повідомленні на сторінці 

у соцмережі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 

університеті говорять, що постраждали та потребують відновлення будівлі, 

які розташовані у самому центрі столиці: Головний (Червоний) навчальний 

корпус (1842 року будівництва), Жовтий корпус Навчально-наукового 

інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (1852 року), корпус Наукової 

бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка (1940 р.), частково 

будівля Хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (1905 р). Всі вони є 

пам’ятками історії національного значення. Також пошкоджені оранжереї 

Ботанічного саду імені О. Фоміна, де розташована унікальна колекція 

тропічних та субтропічних рослин, яка має статус Національного надбання 

України. Університет, який з початку повномасштабного вторгнення росії ні на 

день не припиняв свою діяльність, одразу після ракетної атаки розпочав 

відновлювальні роботи. Попереду осінньо-зимовий період, тому першочерговим 

завданням є збереження будівель не лише як корпусів Університету, а й як 

архітектурних пам’яток". 

48. Лисогор І. У КНУ ім. Шевченка ушкоджено споруди внаслідок 

атаки Росії // LB.ua : вебсайт. URL: 

https://lb.ua/society/2022/10/10/532079_knu_im_shevchenka_ushkodzheno_sporudi.

html (10.10.22). 

49. Осадча Я. Назвали список культурних об’єктів Києва, які 

постраждали від російських бомбардувань. ФОТО // Українська правда. URL: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WYxwj3IJp70J:https://life.pr

avda.com.ua/society/2022/10/10/250773/&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (10.10.22). 

https://bigkyiv.com.ua/shevchenkiv-universytet-prosyt-pro-pidtrymku-poshkodzheno-4-korpusy-ta-oranzhereyi-botsadu/
https://bigkyiv.com.ua/shevchenkiv-universytet-prosyt-pro-pidtrymku-poshkodzheno-4-korpusy-ta-oranzhereyi-botsadu/
https://lb.ua/society/2022/10/10/532079_knu_im_shevchenka_ushkodzheno_sporudi.html
https://lb.ua/society/2022/10/10/532079_knu_im_shevchenka_ushkodzheno_sporudi.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WYxwj3IJp70J:https://life.pravda.com.ua/society/2022/10/10/250773/&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WYxwj3IJp70J:https://life.pravda.com.ua/society/2022/10/10/250773/&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
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"На фото: пошкодження КНУ імені Тараса Шевченка (червоний корпус і корпус 

Інституту філології) – руйнування на кафедрі східнослов’янської філології 

(колишньої російської), пошкодження Центру кримськотатарської мови і 

літератури та Наукової бібліотеки імені Максимовича. У приміщеннях вишу 

вибиті вікна, зруйновані фасади і аудиторії. «На щастя, працівники та 

студенти, які були в будівлях чи поряд з ними, не зазнали ушкоджень», – 

зазначив ректор В. Бугров". 

50. Сергійчук В. Шевченко вистояв, Грушевський вистояв і Україна 

переможе! // Україна молода. URL: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2010/170519/ 

(25.10.22). 

"Десятого жовтня 2022 року Москва неусвідомлено остаточно визнала 

окремішність української нації. До цього дня звідти заявляли спочатку устами 

царського міністра внутрішніх справ Валуєва, що нашої мови, як і українства, 

«нєт, нє било і нє может бить», нині устами свого головного поводиря Путіна 

просторікувала про єдиний народ, але від цього дня там визнали перед усім 

світом, що ми маємо свою історичну пам’ять і свою духовність, що ніякі ми не 

брати і не були ними ніколи. Визнали, бо ж хотіли ракетними ударами 

ліквідувати в серці Києва монумент Великого Кобзаря, який залишив і нам, і всім 

поневоленим націям вічний заповіт: «Борітеся – поборете! Вам Бог 

помагає!...»". 

51. Університет продовжує працювати // Київський університет. URL: 

http://kunews.knu.ua/universitet-prodovzhueh-pracyuvati-2/ (25.11.22). 

"14 жовтня 2022 р. адміністрація КНУ імені Тараса Шевченка провела брифінг 

для провідних вітчизняних і закордонних медіа щодо перших результатів 

ліквідації наслідків терористичного акту рф 10 жовтня 2022 р. Масована 

ракетна атака на мирні міста України вкотре продемонструвала всьому 

світові звіряче нутро «руzкого міра», смертоносні посланці якого відбирають 

життя українців, нищать наші культурні пам’ятки, знеструмлюють і 

залишають без тепла та води цілі області України. Та нелюдам ніколи не 

вдасться залякати українців, чиї цінності гідність і свобода»". 

 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2010/170519/
http://kunews.knu.ua/universitet-prodovzhueh-pracyuvati-2/
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Пам’ятаємо і шануємо наших Героїв 

52. Віртуальний Меморіал. Київський університет. Київ, 2022. Верес. 

(№ 7) : Дайджест. С. 4. 

Центр комунікацій КНУ запустив Віртуальний меморіал, яким ми вшановуємо 

пам’ять тих студентів, викладачів, співробітників, випускників, що ціною свого 

життя виборювали свободу України. Сторінка меморіалу оновлюється. 

53. Герої не вмирають // Київський університет. URL: 

http://kunews.knu.ua/geroyi-ne-vmirayut-3/ (25.11.22). 

"Родина Шевченкового університету несе непоправні втрати… 

Університетським віртуальним меморіалом ми вшановуємо пам’ять тих 

студентів, викладачів, співробітників, випускників, які ціною свого життя 

виборювали свободу України. Гіркий спомин про героїчно чи невинно загиблих 

шевченківців назавжди залишиться в наших серцях". 

54. Герої на вмирають…: віртуальний меморіал пам’яті полеглих 

шевченківців / Інформаційно-обчислювальний центр університету // Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка : вебсайт. URL: 

http://www.univ.kiev.ua/ua/virtual-memorial (17.11.22). 

55. Микитюк В. Через рашистську міну на Київщині загинув науковець 

університету ім. Шевченка // Факти та коментарі. URL: 

https://ukrainenews.fakty.ua/400174-na-rashistskoj-mine-na-kievcshinepogib-uchenyj-

universiteta-im-shevchenko (22.04.22). 

Біля Броварів на Київщині, де продовжуються роботи з розмінування, внаслідок 

підриву на міні загинув боєць ЗСУ, Народний Герой України та кандидат 

технічних наук Андрій Кравченко з позивним "Кремінь". Трагічну звістку 

повідомили у КНУ імені Тараса Шевченка. 

56. На честь захисників і захисниць України // Київський університет. 

URL: http://kunews.knu.ua/na-chest-zakhisnikiv-i-zakhisnic-ukrayini/ (25.11.22). 

"Тиждень, що розпочався з варварських масованих обстрілів, під час яких 

постраждали університетські корпуси, завершували символічно – урочистим 

підняттям прапорів на щоглах перед понівеченим Червоним корпусом у День 

http://kunews.knu.ua/geroyi-ne-vmirayut-3/
http://www.univ.kiev.ua/ua/virtual-memorial
https://ukrainenews.fakty.ua/400174-na-rashistskoj-mine-na-kievcshinepogib-uchenyj-universiteta-im-shevchenko
https://ukrainenews.fakty.ua/400174-na-rashistskoj-mine-na-kievcshinepogib-uchenyj-universiteta-im-shevchenko
http://kunews.knu.ua/na-chest-zakhisnikiv-i-zakhisnic-ukrayini/
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захисників і захисниць України. Курсанти Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка підняли перед будівлею 

головного корпусу Державний прапор України та знамен ЗСУ. Учасники 

урочистостей із нагоди Дня захисників і захисниць України долучилися до 

колективного виконання державного Гімну". 

57. Трагічний лік Університету-2022. Київський університет. Київ, 

2022. Трав. – черв. (№ 5). С. 3. 

Про загибель студентів та співробітників КНУ імені Тараса Шевченка під час 

захисту державного суверенітету України періоду російсько-української війни 

2022 р.: Дмитра Губарєва, Максима Мединського, Дениса Антіпова, Дмитра 

Євдокимова. 

58. Шана Героям Другої світової війни. Київський університет. Київ, 

2022. Трав. – черв. (№ 5). С. 3. 

"Щороку КНУ згадує своїх студентів і працівників, які загинули у Другій 

світовій війні, покладанням квітів до меморіального знаку на Червоному корпусі. 

Адміністрація, співробітники, студенти Університету 6 травня, символічно в 

день Юрія Змієборця, вшанували перемогу над нацизмом у Другій світовій війні – 

з надією на українську Перемогу над російським ворогом. Цими травневими 

днями ми згадуємо фотографії Червоного корпусу воєнних 40-х років 

ХХ сторіччя, а відтепер ще й порівнюємо їх із Києвом сьогодення, в часи 

повномасштабного вторгнення російського агресора. Ректор Володимир Бугров 

у зверненні до спільноти Університету підкреслив, що ми знову змушені 

оберігати головну будівлю та інші корпуси Університету, пам’ятники нашим 

геніям і пророкам (Тарасові Шевченку, Михайлові Грушевському) від тих, з ким, 

здавалося б, наші предки разом воювали проти нацистів. У пам’ять про 

попередні покоління університетська громада вклонилася тим, хто в 1939–

45 роках поборов нацизм у Європі. Тих, хто зі студентської лави, аудиторій і 

лабораторій пішов захищати Батьківщину". 

 

Факультети, інститути та підрозділи 

Факультети 



Н 
а у

 к 
о в

 а 
 б

 і 
б 

л і
 о 

т е
 к 

а

  і
м.

  М
.  М

 а 
к с

 и
 м

 о 
в и

 ч 
а

26 

 

Економічний факультет 

59. У стрімкому світі. Київський університет. Київ, 2022. Верес. (№ 7) : 

Дайджест. С. 3. 

Футуролог, д-р екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки та 

маркетингу, КНУ Андрій Длігач сьогодні є одним із найбільш цитованих 

економістів Університету. 

 

Історичний факультет 

60. Геноцид українців під час російсько-української війни 2014–2022 

// Укрінформ : вебсайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3612130-

genocid-ukrainciv-pid-cas-rosijskoukrainskoi-vijni-20142022.html (25.11.22). 

Круглий стіл на тему: "Геноцид українців під час російсько-української війни" 

відбувся 25 листопада 2022 р. в межах VI Міжнародної науково-практичної 

конференції "Геноцид як зброя у боротьбі проти української нації в 20–

21 століттях: інтердисциплінарні підходи". Організатори: М-во культури та 

інформаційної політики України, Національний музей Голодомору-геноциду, Ін-т 

дослідження Голодомору, Український ін-т національної пам’яті, Національний 

інститут стратегічних досліджень, Історичний ф-т КНУ імені Тараса 

Шевченка та ін. Спікер від Університету – Тарас Пшеничний, заступник декана 

з науково-педагогічної та навчальної роботи Історичного ф-ту. 

61. Загребельний В., Беккер О. Війна Росії проти України є 

екзистенційною, буттєвою, – Іван Патриляк // АрміяInform : вебсайт. URL: 

https://armyinform.com.ua/2022/04/29/vijna-rosiyi-proty-ukrayiny-ye-

ekzystenczijnoyu-buttyevoyu-ivan-patrylyak/ (29.04.22). 

"З Іваном Патриляком, доктором історичних наук, деканом історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

нині офіцером Збройних Сил України, зустрілися поруч із пам’ятником Тарасу 

Григоровичу Шевченко у Києві. Сам пам’ятник кияни дбайливо огорнули і 

захистили від наслідків бомбардувань в останні місяці. Широкомасштабний 

наступ росії 24 лютого 2022 року змінив Київ, країну і продовжує змінювати 

https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3612130-genocid-ukrainciv-pid-cas-rosijskoukrainskoi-vijni-20142022.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3612130-genocid-ukrainciv-pid-cas-rosijskoukrainskoi-vijni-20142022.html
https://armyinform.com.ua/2022/04/29/vijna-rosiyi-proty-ukrayiny-ye-ekzystenczijnoyu-buttyevoyu-ivan-patrylyak/
https://armyinform.com.ua/2022/04/29/vijna-rosiyi-proty-ukrayiny-ye-ekzystenczijnoyu-buttyevoyu-ivan-patrylyak/
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геополітичний ландшафт планети. Цей день увійшов в історію не тільки 

України, а й світу. Саме про це і була розмова з відомим істориком, який на 

час війни змінив докторське звання на військовий чин". 

62. Історію пишемо словом і фронтом. Київський університет. Київ, 

2022. Берез. – квіт. (№ 4). С. 3. 

"Як зауважує ректор Університету Володимир Бугров, «одна з цінностей, які 

ми так відчайдушно боронимо у жорстокій війні з підлим ворогом, – українська 

ідентичність. Правдива історія – одна з підвалин цієї ідентичності». 

Справжню українську історію та ідентичність відстоюють фахівці-історики. 

До війни вони робили це словом, провадивши просвітницьку роботу. Зараз же 

боронять – і пишуть водночас – історію України зі зброєю в руках". 

63. Марусик Т. "Мистецтво брехні таке ж старе, як і сама Росія", – 

французький історик Ален Безансон // Україна молода. URL: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/196/165868/ (25.04.22). 

"Видатний французький історик, філософ, глибокий знавець російського, 

радянського і німецького тоталітаризму та історії християнства Ален 

Безансон упродовж півстоліття аргументовано обстоює правду про історію 

України, Голодомор й інші злочини Росії та Радянського Союзу, вчинені проти 

українців. Йому, одному з найвідданіших друзів України, виповнюється 25 квітня 

90 років. Ален Безансон став нещодавно, разом з іншим французьким істориком 

Даніелем Бовуа, першим цього року почесним доктором (honoris causa) 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Звання було 

присвоєно 17 січня. Ця ініціатива була підтримана ректором університету 

Володимиром Бугровим, деканом історичного факультету Іваном Патриляком і 

Вченою радою Шевченкового вишу. Відповідне клопотання підписали почесний 

голова КМО «Меморіал» імені Василя Стуса Роман Круцик та чинний керівник 

цієї організації Юрій Баланюк". 

64. Тимошик М. Нові лавреати премії Івана Огієнка воєнної пори 

// УСІМ : вебсайт. URL: https://ukrainainc.net/2022/10/29/8941/ (29.10.22). 

"Іван Патриляк – доктор історичних наук, професор катедри історії світового 

українства КНУ імені Тараса Шевченка (номінація «Наука»). На премію була 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/196/165868/
https://ukrainainc.net/2022/10/29/8941/
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висунута видана за фінансової підтримки кількох канадських фундацій 

монографія цього автора з промовистою назвою «Визвольна боротьба ОУН й 

УПА (1939–1960)». Це, без перебільшення, наукова сенсація, нове, переконливе, 

оперте на всуціль заборонений донедавна архівний компонент, слово про 

гостроактуальне, не пізнане й не поціноване пересічними українцями явище 

національної історії, суголосне з реаліями нинішньої російсько-української війни. 

Ще один штрих до цього лавреата: Іван Казимирович, маючи як професор-

викладач бронь, добровольцем пішов на війну з перших її днів, зараз у діючій 

частині ЗСУ". 

65. Тимошик М. Нові лавреати премії імені Івана Огієнка воєнної пори. 

Слово Просвіти. Київ, 2022. 1–9 листоп. (№ 39). С. 1. 

Серед лауреатів – Іван Патриляк. 

66. Show must go on // Київський університет. URL: 

http://kunews.knu.ua/show-must-go-on/ (25.11.22). 

"На 180-ту річницю головного корпусу нашого – Червоного – повернулися до 

його стін і театралізовані екскурсії від творчого об’єднання «Ніч в 

Університеті». Саме тут вони починалися восени 2016 року, коли група 

студентів історичного факультету захопилася ідеєю занурити відвідувачів у 

атмосферу ХІХ століття. Проєкт набирав масштабу й популярності, його 

географія поширилася на кілька університетських (і не тільки) корпусів, а 

команда ентузіастів розрослася до творчого об’єднання «Ніч в Університеті» і 

відтворювала в ході своїх екскурсій різні історичні епохи». Цього разу 

перфоманс називався «Ніч 1842» й акцентував на повсякденних історіях 

мешканців Головного університетського корпусу". 

 

Механіко-математичний факультет 

67. В Харькове вражеский снаряд убил 21-летнюю талантливую 

учительницу и волонтерку // YouTube : відеохостинг. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=eHPnqJ0YZuw (09.03.22). 

"Во время бомбардировок Харькова погибла 21-летняя волонтер и учительница 

математики Юля Здановская. Девушка была очень талантливая – в 2017 году 

http://kunews.knu.ua/show-must-go-on/
https://www.youtube.com/watch?v=eHPnqJ0YZuw
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она получила серебро на Европейской математической олимпиаде среди 

девушек из 44 стран, и мечтала вселить детям любовь к математике. 

Последними словами, которые она написала в Telegram знакомым, были 

«Спасибо, но я остаюсь в Харькове до победы»". 

68. Загородній М. Вулицю Ломоносова у Києві пропонують назвати 

іменем математикині, яка загинула від обстрілів РФ // Українська правда. URL: 

https://life.pravda.com.ua/society/2022/04/26/248419/ (26.04.22). 

Київський університет Тараса Шевченка звернувся до Київської державної 

адміністрації з проханням перейменувати вулицю Михайла Ломоносова на честь 

молодої української математикині Юлії Здановської. У віці 22 років вона 

трагічно загинула 3 березня в Харкові під час ракетного обстрілу міста 

військами РФ. 

69. Марків Н. У Київському університеті буде читати лекції лауреатка 

«математичного Нобеля» // Вечірній Київ. URL: 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70331/ (16.08.22). 

Марина В’язовська читатиме онлайн-курс дискретної математики для 

студентів КНУ імені Тараса Шевченка. 

70. Пам’яті Юлії Здановської. Київський університет. Київ, 

2022. Берез. – квіт. (№ 4). С. 4. 

"Під завалами Харківської обласної адміністрації, поруч із якою російська 

ракета розірвалася 3 березня, загинула харків’янка Юлія Здановська, випускниця 

механіко-математичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Цю талановиту математикиню знали в усьому світі. У 

пам’ять про Юлію Здановську факультет математики Массачусетського 

технологічного інституту (МІТ) оголосив про організацію безкоштовного 

освітнього проєкту Yulia's Dream для талановитих старшокласників (9–

11 класи) з України. Університетська спільнота подаватиме з клопотанням до 

КМДА клопотання щодо перейменування вулиці Ломоносова, на якій частково 

розташоване Студмістечко КНУ, на вулицю Юлії Здановської". 

71. Саджениця І. У Харкові загинула студентка, яка перемагала на 

Європейській математичній олімпіаді серед дівчат // 24 Канал. URL: 

https://life.pravda.com.ua/society/2022/04/26/248419/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70331/
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https://24tv.ua/education/harkovi-zaginula-studentka-yaka-peremagala-yevropeyskiy-

matematichniy_n1897247 (08.03.22). 

У Харкові загинула Юля Здановська – студентка механіко-математичного 

факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Дівчина загинула під час ракетного 

обстрілу. Юля склала ЗНО з математики на 200 і була у складі команди від 

України, яка у 2017 році перемогла на Європейській математичній олімпіаді 

серед дівчат з 44 країн, обійшовши росіянок. Вона сама була з Харкова, і 

вирішила залишитися в рідному місті попри обстріли окупантами мирних 

мешканців. 

 

Факультет комп’ютерних наук і кібернетики  

72. У провідних університетах України здійснюватиметься дуальна 

підготовка за ІТ-спеціальностями // Світ. URL: 

http://svit.kpi.ua/2022/06/20/%d1%83-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%85-

%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0

%b5%d1%82%d0%b0%d1%85-

%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b4/ 

(20.06.22). 

SoftServe спільно з провідними українськими університетами запускають 

оновлені програми підготовки за ІТ-спеціальностями з елементами дуального 

навчання. Завдяки проєкту майбутні фахівці зможуть отримати сучасну 

технічну підготовку та досвід роботи під час навчання, що допоможе 

студентам працевлаштуватися після випуску та мінімізує дефіцит спеціалістів 

української ІТ-індустрії. Елементи дуальної освіти з вересня запроваджують на 

факультеті комп’ютерних наук і кібернетики, (спеціальність «Комп’ютерні 

науки») у КНУ. 

 

Факультет психології 

https://24tv.ua/education/harkovi-zaginula-studentka-yaka-peremagala-yevropeyskiy-matematichniy_n1897247
https://24tv.ua/education/harkovi-zaginula-studentka-yaka-peremagala-yevropeyskiy-matematichniy_n1897247
http://svit.kpi.ua/2022/06/20/%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b4/
http://svit.kpi.ua/2022/06/20/%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b4/
http://svit.kpi.ua/2022/06/20/%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b4/
http://svit.kpi.ua/2022/06/20/%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b4/
http://svit.kpi.ua/2022/06/20/%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b4/
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73. Поки гримлять гармати. Київський університет. Київ, 2022. Берез. –

 квіт. (№ 4). С. 6. 

"Наприкінці березня 28 студентів 2–4 курсів факультету психології КНУ імені 

Тараса Шевченка попрямували на навчання за обміном до Вільного університету 

Амстердама (Нідерланди). Таку можливість для наших студентів надало 

керівництво факультету соціально-поведінкових наук Вільного університету, а 

безпосереднім організатором проєкту став професор Кіліан Ваво, спеціаліст у 

галузі організаційної психології, який майже 10 років поспіль викладає курс «HR-

менеджмент» для студентів факультету психології Шевченкового 

університету. Кожен студент КНУ у Вільному університеті Амстердама має 

свого студентського куратора, який допомагає адаптуватися до особливостей 

процесу навчання та життя в умовах нової країни і культури. Цей академічний 

та гуманітарний проєкт став можливим завдяки злагодженій роботі команди 

професора Ваво, керівництва факультетів соціально-поведінкових наук Вільного 

університету, факультету психології КНУ і співробітників Відділу академічної 

мобільності Шевченкового університету". 

 

Фізичний факультет 

74. З України до Колумбії. Київський університет. Київ, 2022. Трав. –

 черв. (№ 5). С. 4. 

"На Міжнародному турнірі фізиків українська збірна посіла 6-е місце серед 

15 команд, потрапивши до півфіналу змагань. Турнір відбувся у Колумбії 9–

14 травня 2022 року. Українська команда цьогоріч складалася із самих дівчат, 

які включилися в підготовку до турніру, коли стало зрозуміло, що команда 

хлопців-переможців Всеукраїнського студентського турніру фізиків (5–

9 лютого 2022 р.) не зможе виїхати на турнір через війну. Збірна України 

складалася із 6 студенток трьох українських університетів: Дарина Сич, 

Анастасія Демидченко (факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних 

систем КНУ), Поліна Дімітрієва (фізичний факультет КНУ), Анастасія 

Романчук, Влада Фандєєва (Харківський університет імені В. Каразіна), Яна 

Калісецька (НТУУ "КПІ імені І. Сікорського"). До Колумбії приїхали команди 
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найкращих університетів п'ятнадцяти країн: Колумбії, Бразилії, Великої 

Британії, Швейцарії, десяти країн ЄС і України. США і Канада не пройшли 

відбір. росія відмовилася від участі після того, як міжнародний оргкомітет 

турніру висунув їй вимогу участі під нейтральним прапором". 

75. Фізика під час війни. Київський університет. Київ, 2022. Верес. 

(№ 7) : Дайджест. С. 1. 

На міжнародному турнірі фізиків українська збірна посіла 6-е місце серед 

15 команд, потрапивши до півфіналу змагань. Турнір проходив у Колумбії 9–

14 травня 2022 року. 

 

Філософський факультет 

76. Аудиторія імені Героя. Київський університет. Київ, 2022. Верес. 

(№ 7) : Дайджест. С. 4. 

15 червня в Головному навчальному корпусі КНУ було відкрито іменну 

аудиторію кавалера ордена "За мужність" III ступеня, випускника 

філософського ф-ту, захисника м. Маріуполь Дмитра Губарєва. 

 

Хімічний факультет 

77. Конференція з викладачами до Дня Хіміка 2022 // YouTube : 

відеохостинг. URL: https://www.youtube.com/watch?v=D61Xriu04mg (27.05.22). 

Команда студентського парламенту зібрала цікаві питання для викладачів 

хімічного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка. 

78. Лекторій для юних хіміків. Новий навчальний сезон 2022–2023 

// YouTube : відеохостинг. URL: https://www.youtube.com/watch?v=CPwhu3mRttw 

(28.09.22). 

Лекторій надає унікальну можливість для всіх бажаючих поглибити свої знання 

та отримати нові в галузі хімії. У програмі – тематичні лекції з основних 

розділів хімії, науково-популярні лекції та семінари. Заняття проходять в 

інтерактивній формі й супроводжуються обов’язковим для природничників 

експериментальним блоком, завдяки чому слухачі з цікавістю і легкістю 

https://www.youtube.com/watch?v=D61Xriu04mg
https://www.youtube.com/watch?v=CPwhu3mRttw
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сприймають, розуміють та засвоюють найскладніші питання. Лектори – 

провідні викладачі та науковці КНУ імені Тараса Шевченка. Участь у Лекторії 

безкоштовна. 

79. Успіхи хіміків. Київський університет. Київ, 2022. Верес. (№ 7) : 

Дайджест. С. 3. 

Олександр Григоренко – один із найбільш цитованих університетських 

науковців. Тільки за останніх півтора року опублікував 39 статей у 

міжнародних фахових журналах, що індексуються наукометричними базами 

даних. 

 

Інститути  

Військовий інститут 

80. Ювілей ЗСУ. Київський університет. Київ, 2022. Верес. (№ 7) : 

Дайджест. С.  2. 

Торік ми відзначили 30-ту річницю від дня створення Збройних сил України. 

Університет гордий тим, що безпосередньо причетний до підготовки 

офіцерського складу нашої Армії. Військовий інститут КНУ імені Тараса 

Шевченка – єдиний в Україні військовий навчальний заклад, де готують 

профільних спеціалістів з військового перекладу, військової політології , 

військової журналістики та соціальних комунікацій, фінансів та військової 

економіки, правоохоронної діяльності у Збройних силах України, цивільно-

військових відносин, геоінформаційних систем і технологій та зарубіжної 

воєнної інформації. Випускників ВІКНУ можна знайти майже у кожній 

військовій частині, а сьогодні вони відважно боронять нашу землю від 

російської навали. 

 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин 

81. Кориневич А. Акумульоване зло має бути покаране // Київський 

університет. URL: http://kunews.knu.ua/akumulovane-zlo-maeh-buti-pokarane/ 

(25.11.22). 

http://kunews.knu.ua/akumulovane-zlo-maeh-buti-pokarane/
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"Боротьба з рф на міжнародно-правовому фронті триває від самого початку 

російської агресії 2014 року. Викладач КНУ Антон Кориневич – у когорті тих, 

хто на вістрі цієї боротьби. Від 2019 року – на посаді Постійного 

Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, від 2022-го – 

як Посол із особливих доручень МЗС України. Сьогодні головне доручення 

Антона Кориневича – створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії 

проти України". Спілкувалася з А. Кориневичем Л. Кіт. 

 

Навчально-науковий інститут права 

82. Абсолютне зло має бути покаране абсолютно. Київський 

університет. Київ, 2022. Берез. – квіт. (№ 4). С. 5. 

"Україна активно працює на юридичному фронті задля притягнення до 

міжнародної кримінальної відповідальності всіх винних у злочині агресії проти 

нашої країни. Як зазначає перший віце-президент Української асоціації 

міжнародного права, доцент кафедри міжнародного права ННІ МВ Микола 

Гнатовський, нещодавно обраний на посаду судді Європейського суду з прав 

людини від України, ми використовуємо всі можливості міжнародного 

правосуддя. У Міжнародному Суді ООН відбулися слухання у справі за 

Конвенцією про запобігання злочину геноциду. Команду України на слуханнях 

очолили Постійний Представник Президента України в АРК (до 24.04), 

викладач ННІ МВ Антон Кориневич та директорка департаменту 

міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова. Подібно до Лондонської 

декларації 1942 року, яка заклала основу для Нюрнберзького трибуналу, 

4 березня 2022 року було проголошено Декларацію про створення Спеціального 

трибуналу зі злочину агресії проти України. Робота щодо створення 

Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України триває". 

83. Безносюк О. Чемпіонки з більярду // Київський університет. URL: 

http://kunews.knu.ua/chempionki-z-bilyardu/ (25.11.22). 

"Студентки КНУ гідно представили свій Університет на змаганнях із 

більярдного спорту для юніорів, юнаків і дівчат «Вільна піраміда». Змагання 

було організовано в БК «Авіатор» (Київ) 28–29 жовтня 2022 року. Від КНУ 

http://kunews.knu.ua/chempionki-z-bilyardu/
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імені Тараса Шевченка до участі в змаганнях були відібрані студентки 

Навчально-наукового інституту права. За результатами запеклих змагань дві 

вихованки ННІ права здобули медалі Чемпіонату – Олександра Міщенко (золота 

медаль) та Єлізавета Завгородня (бронзова медаль)". 

84. В Університеті Шевченка запровадять стипендію імені Романа 

Ратушного для правників // Kyiv.Media. URL: https://kyiv.media/news/v-

universyteti-shevchenka-zaprovadyat-stypendiyu-imeni-romana-ratushnogo-dlya-

pravnykiv (08.07.22). 

"Інститут права КНУ імені Тараса Шевченка оголосив про запровадження 

стипендіальної програми імені Романа Ратушного. В КНУ Шевченка 

нагадують, що Ратушний за освітою також був правником: «Стипендія 

засновується на знак визнання проявлених Романом мужності та лідерства, 

щоб допомогти здобути юридичну освіту громадським активістам, які 

поділяють ідею втілення соціальних змін та готові присвятити себе соціальним 

ініціативам і державному сектору». Стипендія фінансуватиметься правниками 

в Україні та за кордоном. Повідомляється, що юристи та спеціалісти в галузі 

права з провідних міжнародних фірм Allen & Overy, Morgan Lewis та Norton 

Rose Fulbright об’єдналися з провідною українською фірмою AVELLUM для 

заснування стипендії". 

85. Директором Навчально-наукового інституту права КНУ 

ім. Т. Шевченка призначено Олену Орлюк // ADVOKAT POST. URL: 

https://advokatpost.com/dyrektorom-navchalno-naukovoho-instytutu-prava-knu-im-t-

shevchenka-pryznacheno-olenu-orliuk/ (29.04.22). 

"Олену Орлюк обрали очільницею ННІ права КНУ імені Тараса Шевченка. 

Раніше вона тимчасово виконувала обов’язки за цією посадою від створення 

ННІ на базі юридичного ф-ту КНУ. Обрання на посаду директора Інституту 

відбувалося на виборчій конференції у змішаному форматі 20 квітня 2022 року". 

 

Навчально-науковий інститут публічного управління та 

державної служби 

https://kyiv.media/news/v-universyteti-shevchenka-zaprovadyat-stypendiyu-imeni-romana-ratushnogo-dlya-pravnykiv
https://kyiv.media/news/v-universyteti-shevchenka-zaprovadyat-stypendiyu-imeni-romana-ratushnogo-dlya-pravnykiv
https://kyiv.media/news/v-universyteti-shevchenka-zaprovadyat-stypendiyu-imeni-romana-ratushnogo-dlya-pravnykiv
https://advokatpost.com/dyrektorom-navchalno-naukovoho-instytutu-prava-knu-im-t-shevchenka-pryznacheno-olenu-orliuk/
https://advokatpost.com/dyrektorom-navchalno-naukovoho-instytutu-prava-knu-im-t-shevchenka-pryznacheno-olenu-orliuk/
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86. Загиблий в центрі Києва кіберполіцейський був аспірантом в 

університеті Шевченка // Вечірній Київ. URL: 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/72653/ (12.10.22). 

"Загиблий внаслідок падіння російської ракети в центрі Києва 10 жовтня 

начальник відділу департаменту Кіберполіції Юрій Заскока здобував освіту в 

КНУ ім. Шевченка. «Юрій був аспірантом 4 року Навчально-наукового 

інституту публічного управління та державної служби», – повідомили у 

Пресслужбі університету". 

 

Навчально-науковий інститут філології 

87. Жигун О., Панченко М., Мойсієнко В., Сінченко О., Мукан В., 

Луняка Д. "У нас немає тилу – маємо суцільний фронт" // Київський 

університет. URL: http://kunews.knu.ua/u-nas-nemaeh-tilu-maehmo-sucilnijj-front/ 

(25.11.22). 

"І під свист ракет і гуркіт артилерії людина з лінгвістичною освітою 

продовжує свої мовні розвідки. Аби поділитися ними, ННІ філології запросив до 

розмови у межах клубу «ЗМовникики» студентів, випускників і колег, яким 

довелося поміняти стилос на стилет. Усі ці люди – Герої нашого часу, вони 

добровільно мобілізувалися до лав ЗСУ, щоб захищати Батьківщину. Як 

літописці, аналітики і психологи на полі бою, вони щедро діляться своїми 

спостереженнями з колегами". Підбірку підготувала Анна Мукан. 

88. Катаєва М. У Київському університеті Шевченка побувала 

делегація Чеської Республіки // Вечірній Київ. URL: 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70600/ (23.08.22). 

У День Державного прапора України ректор КНУ імені Тараса Шевченка 

Володимир Бугров і міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зустрілися з 

міністром освіти, молоді та спорту Чеської Республіки Владіміром Балашом у 

Головному корпусі Університету. Сторони домовилися про чеський лекторат на 

кафедрі слов’янської філології ННІ філології як тільки безпекова ситуація це 

дозволить. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/72653/
http://kunews.knu.ua/u-nas-nemaeh-tilu-maehmo-sucilnijj-front/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/70600/
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89. Обстріл інституту філології КНУ. У закладі наводять порядки та 

запевняють, що кафедри російської філології уже не існує: чи так це насправді? 

// Kyiv.Media. URL: https://kyiv.media/news/obstril-instytutu-filologiyi-knu-u-

zakladi-novodyat-poryadky-ta-zapevnyayut-shho-kafedry-rosijskoyi-filologiyi-uzhe-

ne-isnuye-chy-tak-cze-naspravdi (12.10.22). 

"Після обстрілів 10 жовтня професорка Навчально-наукового інституту 

філології КНУ Лада Коломієць у своєму Facebook повідомила, що рашисти 

«денацифікували» кафедру російської філології та опублікували фото з 

розтрощених кабінетів. Натомість Навчально-науковий інститут філології 

КНУ імені Тараса Шевченка публікує пост про те, що інститут «оговтався 

від терористичного акту російської федерації 10 жовтня та навів лад у 

кабінетах», підкріплюючи його відповідними фотографіями. У коментарях до 

своїх постів ректор КНУ імені Шевченка Володимир Бугров роз’яснює, що 

колишня кафедра російської філології з березня має назву кафедри 

східнослов’янської філології та інформаційно-прикладних студій". 

90. Олійник В. Відновити корпус КНУ ім. Тараса Шевченка допоможе 

Туреччина // OP.UA : освітній портал. URL: https://op.ua/ru/news/osvita-v-

ukraini/vidnoviti-korpus-knu-im-tarasa-shevchenka-dopomozhe-turechchina 

(10.10.22). 

"Турецька Республіка долучиться до відбудови корпусу ННІ філології, який 

постраждав унаслідок масованого ракетного обстрілу середмістя Києва 

10 жовтня 2022 року. Допомога буде надана відповідно до Угоди в рамках 

проєкту міжнародної технічної допомоги «Здійснення внеску в інфраструктуру 

освіти України», яку підписано між КНУ ім. Т. Шевченка та Турецьким 

Агентством зі співробітництва та координації (TІKA) у ході офіційного візиту 

Надзвичайного та Повноважного Посла Турецької Республіки в Україні пана 

Ягмура Ахмет Гюльдере до Університету 9 листопада 2022 року". 

91. Пам’яті Дениса Антіпова. Київський університет. Київ, 2022.  

Верес. (№ 7) : Дайджест. С. 4. 

На честь Дениса Антіпова, який героїчно загинув, захищаючи територіальну 

цілісність та Незалежність України, у дворику Ін-ту філології висаджено 

https://kyiv.media/news/obstril-instytutu-filologiyi-knu-u-zakladi-novodyat-poryadky-ta-zapevnyayut-shho-kafedry-rosijskoyi-filologiyi-uzhe-ne-isnuye-chy-tak-cze-naspravdi
https://kyiv.media/news/obstril-instytutu-filologiyi-knu-u-zakladi-novodyat-poryadky-ta-zapevnyayut-shho-kafedry-rosijskoyi-filologiyi-uzhe-ne-isnuye-chy-tak-cze-naspravdi
https://kyiv.media/news/obstril-instytutu-filologiyi-knu-u-zakladi-novodyat-poryadky-ta-zapevnyayut-shho-kafedry-rosijskoyi-filologiyi-uzhe-ne-isnuye-chy-tak-cze-naspravdi
https://op.ua/ru/news/osvita-v-ukraini/vidnoviti-korpus-knu-im-tarasa-shevchenka-dopomozhe-turechchina
https://op.ua/ru/news/osvita-v-ukraini/vidnoviti-korpus-knu-im-tarasa-shevchenka-dopomozhe-turechchina
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привезений із батьківщини полеглого воїна бук (саме такий був позивний воїна – 

"БУК") та відкрито меморіальну дошку. 

92. Скотнікова О. У Києві з’явилась вулиця вченого і воїна Дениса 

Антіпова // Вечірній Київ. URL: https://vechirniy.kyiv.ua/news/74046/ (13.11.22). 

"Вулиця Славгородська у Дарницькому районі столиці тепер нагадує не про 

білоруське місто Славгород, а про українського Героя і Захисника Дениса 

Антіпова. Нове ім’я запропоноване на честь українського перекладача, 

педагога, громадського активіста, військовослужбовця та учасника російсько-

української війни Дениса Антіпова. Він загинув у травні 2022  року у 

Харківській області під час боїв із російськими окупантами. Денис Антіпов 

працював викладачем катедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-

Східної Азії Навчально-наукового інституту філології КНУ ім. Тараса 

Шевченка". 

 

Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" 

93. Бажання вчитися долає обставини // Київський університет. URL: 

http://kunews.knu.ua/bazhannya-vchitisya-dolaeh-obstavini/ (25.11.22). 

"Лабораторний практикум для майбутніх імунологів – один із найважливіших 

етапів навчання. Максимально наблизити його до життя вдалося завдяки 

співпраці ННЦ «Інститут біології та медицини» з Медичною лабораторією 

CSD – лідером патоморфологічної діагностики в Україні. завдяки партнерській 

угоді з Медичною лабораторією CSD. Наші студенти-іммунологи отримали 

унікальну можливість попрацювати на обладнанні Голосіївського відділення 

лабораторії". 

94. Домедична допомога. Київський університет. Київ, 2022. Верес. 

(№ 7) : Дайджест. С.  4. 

"Безпека освітян і освітнього процесу сьогодні – стратегічне питання, над 

яким системно працює Університет. Важливо, щоб кожен студент і 

співробітник оволодів навичками домедичної допомоги, основне завдання якої – 

зберегти життя людини до того моменту, як вона потрапить під нагляд 

лікарів". 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/74046/
http://kunews.knu.ua/bazhannya-vchitisya-dolaeh-obstavini/
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95. Домедична допомога на часі // Київський університет. URL: 

http://kunews.knu.ua/domedichna-dopomoga-na-chasi/ (25.11.22). 

"Університет продовжує працювати для порятунку життя, проводить 

теоретичні і практичні навчання із домедичної допомоги. Зокрема, під час 

зборів відповідальних за надання домедичної допомоги 21 жовтня 2022 року в 

ННЦ «Інститут біології та медицини» проректорка зі зв’язків з громадськістю 

Олена Добржанська передала набори домедичної допомоги. Серед них: джгути-

турнікети кровоспинні САТ (GEN 7), ізраїльські кровоспинні бандажі, еластичні 

бинти інші засоби індивідуального захисту й м’які медичні безкаркасні ноші, 

розраховані на перенесення потерпілого вагою до 120 кг. 50 корпусів КНУ 

(навчальні, адміністративні, гуртожитки) уже забезпечено засобами ДМД, що 

стало можливим завдяки благодійній організації «Герць», серед засновників якої 

є й випускники КНУ". 

96. Зшивати без швів. Київський університет. Київ, 2022. Верес. (№ 7) : 

Дайджест. С. 3. 

Максимально швидко з’єднувати пошкоджені судини й ефективно лікувати 

бойові рани із застосуванням сучасних технологій допоможуть дослідження 

університетських науковців КНУ. 

97. Кіт Л. Оволодіти навичками домедичної допомоги. Київський 

університет. Київ, 2022. Трав. – черв. (№ 5). С. 6. 

"Ризики, під які може потрапити кожен і в університеті, і поза ним, стали 

реальністю. Людина, обізнана й навчена діяти у критичних ситуаціях, 

почувається в безпеці, попри те, що світ змінився. Одним із перших важливих 

кроків у цьому напрямку став курс домедичної підготовки, який на благодійній 

основі провели для освітян представники громадської організації «Добровільне 

самоврядне об’єднання "Вікторі"» (Vsga Victory). Перші 10 безкоштовних 

тренінгів для групи, до якої увійшли представники адміністрації Університету, 

Студмістечка та підрозділів КНУ, пройшли у травні і тривали по 4 години на 

день 2–3 рази на тиждень". 

98. Надійна зміна лікарів. Київський університет. Київ, 2022. Трав. –

 черв. (№ 5). С. 4. 

http://kunews.knu.ua/domedichna-dopomoga-na-chasi/
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"Через пандемію та війну освітній процес в Україні здійснюється з 

використанням дистанційних технологій, успішно опанованих та 

вдосконалених. Студенти отримують навіть глибші теоретичні знання, ніж за 

традиційних підходів. Проте хірургія має свої особливості. Найперше – це 

необхідність отримання базових практичних навичок, вміння працювати 

руками. Важливим є тривимірне сприйняття і тактильний контакт. Добре 

розуміючи важливість такої практичної підготовки для наших студентів-

медиків, на кафедрі хірургії ННЦ «Інститут біології та медицини» запланували 

цикл практичних занять. 20 травня провели перше з них, де студенти ОП 

«Медицина» відпрацьовували практичні навички з базових хірургічних 

маніпуляцій та базові навички з підтримки життєзабезпечення. Заняття 

проводили фахівці своєї справи: завідувач кафедри хірургії, доктор медичних 

наук М. Горобейко, кандидат медичних наук, доцент А. Дінець, кандидат 

медичних наук, асистент В. Євсєєва. Займалися на базі Симуляційного центру 

ННЦ «Інститут біології та медицини», обладнаного унікальними сучасними 

муляжами та тренажерами, працюючи з якими можна відчути себе справжнім 

медиком". 

99. Студентки університету Шевченка отримали нагороду на 

Європейському конгресі одонатологів у Словенії // Світ. URL 

http://svit.kpi.ua/2022/07/13/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%

d1%82%d0%ba%d0%b8-

%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0

%b5%d1%82%d1%83-

%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-

%d0%be%d1%82%d1%80/ (13.07.22). 

Мова йде про студенток ННЦ "Інститут біології та медицини" Олену 

Кушниренко, Марію Проніну та Надію Сидорову, які стали доповідачками на 6-

му конгресі одонатологів у м. Камнік. Дівчата гідно представили Україну серед 

інших 25 країн світу й отримали нагороду за кращий постер "Best poster award". 

 

Ботанічний сад імені академіка О. В. Фоміна 

http://svit.kpi.ua/2022/07/13/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%83-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%80/
http://svit.kpi.ua/2022/07/13/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%83-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%80/
http://svit.kpi.ua/2022/07/13/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%83-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%80/
http://svit.kpi.ua/2022/07/13/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%83-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%80/
http://svit.kpi.ua/2022/07/13/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%83-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%80/
http://svit.kpi.ua/2022/07/13/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%83-%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%80/
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100. Ботсад квітує. Київський університет. Київ, 2022. Верес. (№ 7) : 

Дайджест. С. 4. 

Із 24 лютого Ботанічний сад імені академіка О. В. Фоміна вимушено 

реорганізував деякі напрями роботи, а співробітники дещо змінили свої графіки. 

Колектив успішно долає виклики воєнного стану в країні і сьогодні 

зосереджений на сезонних роботах. 

101. Кузьменко Ю. Ботсад квітує – як і щовесни. Київський університет. 

Київ, 2022. Берез. – квіт. (№ 4). С. 6. 

"Із 24 лютого, із початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, 

Ботанічний сад імені академіка О. В. Фоміна вимушено реорганізував деякі 

напрями роботи, а співробітники дещо змінили свої графіки. Колектив успішно 

долає виклики воєнного стану в країні і сьогодні зосереджений на весняних 

роботах. У перші дні повномасштабної війни ночувати і доглядати колекції 

довелося директорці Марині Гайдарджи. Щодня на роботі заступник 

директора Віталій Коломійчук. Співробітники Ботанічного саду пишаються і зі 

зворушенням говорять, що весь фонд вдалося зберегти". 

 

Ліцеї 

Український фізико-математичний ліцей 

102. Благодійний проект. Київський університет. Київ, 2022. Верес. 

(№ 7) : Дайджест. С. 2. 

Український фізико-математичний ліцей КНУ дооснащено інтерактивним 

мультимедійним середовищем із розширеними можливостями 

смартлабораторії. 

103. Мацибок-Стародуб Н. Модерна аудиторія для УФМЛ. Київський 

університет. Київ, 2022. Трав. – черв. (№ 5). С. 2. 

"Український фізико-математичний ліцей КНУ дооснащено інтерактивним 

мультимедійним середовищем із розширеними можливостями смарт-

лабораторії. Урочиста подія відбулася 30 травня 2022 року. До участі в 

символічній церемонії відкриття мультимедійного навчального простору 

долучилися представники адміністрації Університету, керівництво й вихованці 
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УФМЛ, а також випускники, які були розробниками й меценатами заснування 

інноваційного простору на базі УФМЛ". 

 

Центри 

Центр комунікацій 

104. Легіон КНУ-донорів. Київський університет. Київ, 2022. Верес. 

(№ 7) : Дайджест. С. 4. 

У березні 2022 р. за ініціативи Центру комунікацій (координаторка – Наталія 

Мацибок-Стародуб) започатковано ініціативу "Легіон КНУ-донорів". 

 

Центр соціального розвитку 

105. Волонтерський центр. Київський університет. Київ, 2022. Верес. 

(№ 7) : Дайджест. С. 4. 

За ініціативи співробітників центру соціального розвитку Університету 

28 лютого було створено Центр гуманітарної допомоги в КНУ. Тут працюють 

студенти і співробітники, які поєднують волонтерство з основною роботою чи 

навчанням. 

 

Підрозділи 

НБ ім. М. Максимовича 

106. Волошин М. На відновлення потрібні значні кошти: яких руйнувань 

зазнала бібліотека Максимовича у Києві // 24 Канал. URL: 

https://24tv.ua/education/obstril-kiyeva-yakih-ruynuvan-zaznala-biblioteka-

maksimovicha_n2175337 (11.10.22). 

Серед пошкоджених російськими ракетами закладів столиці – Наукова 

бібліотека імені М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка. Директор бібліотеки 

Олег Сербін розповів, наскільки серйозними є руйнування. 

https://24tv.ua/education/obstril-kiyeva-yakih-ruynuvan-zaznala-biblioteka-maksimovicha_n2175337
https://24tv.ua/education/obstril-kiyeva-yakih-ruynuvan-zaznala-biblioteka-maksimovicha_n2175337
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107. Гришина Д., Корпусенко Б. Про бібліотеку Максимовича під час 

війни, волонтерство та викладачів на фронті: розмова з Олегом Сербіним 

// Вечірній Київ. URL: https://vechirniy.kyiv.ua/news/70867/ (02.09.22). 

"Минулий рік для Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича завершився з гарними 

показниками. Відвідуваність студентів була висока, а кількість проведених 

заходів у читальних залах та хабах перевалювала за пів тисячі. Не менш 

амбітними були й плани у керівництва бібліотеки на наступний рік. Втім, війна 

внесла свої корективи. «За минулий рік нашою бібліотекою видано майже 

250 друкованих аркушів наукових публікацій. Сьогодні ж, упродовж пів року 

війни, інформаційно-бібліографічним відділом було укладено вже близько 

100 аналітичних оглядів загальним обсягом майже 4,5 тис. сторінок, що 

становить близько 180 друкованих аркушів. Усі ці списки розміщуються на 

нашому вебсайті, де з ними може ознайомитись кожен охочий», – розповідає 

Олег Сербін. Ще з 2015 року в університетській бібліотеці працює Служба 

інформаційного моніторингу, яка надає бібліотечно-інформаційну підтримку 

викладачам, аспірантам і студентам вишу та сприяє ефективному 

представленню їхніх наукових здобутків у світовому інформаційному просторі. 

Не припиняє роботу вона і зараз. Наші фахівці щомісяця формують дайджест 

найбільш рейтингових публікацій науковців університету в виданнях, що 

входять до баз даних Scopus та Web of Science, допомагають редакторам 

університетських наукових журналів виконувати вимоги для реєстрації власних 

видань у цих базах, а також відстежують позиції КНУ ім. Тараса Шевченка у 

рейтингу кращих світових університетів. Не так давно Наукова бібліотека 

долучилася до ініціативи іншої бібліотеки – ім. Лесі Українки. Проєкт має назву 

«Книга вслід», і його мета – це передати українцям, які виїхали за кордон, нашу 

літературу". 

108. Першоджерело: Як живуть бібліотеки і бібліотекарі у війну? 

// YouTube : відеохостинг. URL: https://www.youtube.com/watch?v=t_u1CfIzhoI 

(05.11.22). 

"Гість програми Сербін Олег Олегович. Голова методичного центру бібліотек 

ЗВО України, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/70867/
https://www.youtube.com/watch?v=t_u1CfIzhoI
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Тараса Шевченка, керівник Секції університетських бібліотек та член 

Президії Української бібліотечної асоціації, д-р наук із соц. комунікацій, 

професор. Разом з гостем обговорили чи читають люди у війну; як 

розвивається наука; які сучасні діджиталізовані сервіси використовуються. 

Поговорили про прильоти, руйнації, які сталися 10.10.2022. Дізналися про 

спадкових бібліотекарів і співучих директорів. Гість розказав про своє 

захоплення кулінарією і як воно переросло в проект Library cooking". 

109. Сербін О. О. Жодна книжка не постраждала // Київський 

університет. URL: http://kunews.knu.ua/zhodna-knizhka-ne-postrazhdala/ (25.11.22). 

"Корпус Наукової бібліотеки імені М. Максимовича – один із найбільш 

пошкоджених під час теракту рф 10 жовтня 2022 року. Про те, як безцінні 

фонди книгозбірні пережили варварську атаку, як і хто рятував книжки в 

центрі Києва – розмова Лариси Кіт з директором бібліотеки Олегом Сербіним". 

 

Студмістечко КНУ 

110. Стафійчук Д. Студмістечко згуртоване. Київський університет. 

Київ, 2022. Берез. – квіт. (№ 4). С. 6. 

"Мешканці та співробітники Студентського містечка щодня доводять: у 

єдності – сила. Із перших днів широкомасштабного вторгнення мешканці 

гуртожитків жили у бомбосховищі та укриттях, налагоджуючи свій побут в 

умовах війни. Разом готували їжу, допомагали підтримувати благоустрій біля 

гуртожитків, організовували своє дозвілля. Не згасав і патріотичний дух 

студентів. Студенти, які живуть у гуртожитку № 18 долучаються до 

сортування гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок воєнних дій. За 

період воєнного стану було проведено дві толоки. Під час них співробітники 

Університету та студенти спільно навели лад на території Студмістечка: 

обкопували дерева, прибирали сміття та торішнє листя. До толоки долучився і 

ректор Університету Володимир Бугров. Окрім цього, освітній фронт 

продовжував свою діяльність ще до відновлення занять в Університеті. 

Зокрема, доцентка ННІ філології Людмила Кравченко провела в укритті 

гуртожитку № 11 серію лекцій про українську мову. Мешканці студмістечка не 

http://kunews.knu.ua/zhodna-knizhka-ne-postrazhdala/
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втрачають оптимізму та щодня намагаються цікаво проводити вільний час. До 

прикладу, у гуртожитку № 17 організовують кінопокази та майстер-класи. 

Напередодні Великодня провели майстер-клас із виготовлення писанок". 

111. Студенти 15 київських ВНЗ зібрали 1,4 млн гривень для військових 

// Світ. URL: 

http://svit.kpi.ua/2022/11/23/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%

d1%82%d0%b8-15-

%d0%ba%d0%b8%d1%97%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85-

%d0%b2%d0%bd%d0%b7-

%d0%b7%d1%96%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-14-

%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b3/ (23.11.22). 

Благодійний фонд "Повернись живим" запустив збір до Дня студента, 

17 листопада. Ціль була зібрати 1 мільйон гривень. Ініціаторами виступили 

студентський парламент КНУ ім. Тараса Шевченка та Українська 

студентська ліга. Зібрані гроші витратять на тренажер протитанкового 

ракетного комплексу "Корсар", який передадуть до одного з навчальних центрів 

ЗСУ. 

http://svit.kpi.ua/2022/11/23/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-15-%d0%ba%d0%b8%d1%97%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d0%bd%d0%b7-%d0%b7%d1%96%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8-14-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b3/
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