
Л. Булавін, академік НАН України, професор, завідувач кафедри 
молекулярної фізики фізичного факультету Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка: 

«…Стосовно співпраці Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка та Національної академії наук України. Ця співпраця 
відбувається як шляхом зарахування в штат КНУ ім. Т. Шевченка членів 
НАН України викладачами за сумісництвом, так і завдяки зусиллям 
Відділення цільової підготовки (ВЦП) НАН України. Уже понад чверть 
століття таке співробітництво офіційно затверджено угодами. Як відомо, 
основними принципами співпраці університету й академії є втілення 
досягнень науки у навчальному процесі та підготовка фахівців для інститутів 
НАН України. З цією метою на викладацьку роботу до ВЦП залучаються 
провідні вчені Академії наук. Так, у 2013/14 навчальному році було залучено 
165 співробітників НАН України, серед них шість академіків та 11 членів-
кореспондентів НАН України. Загалом вони матимуть понад 15 000 год 
педагогічного навантаження. Варто зауважити, що навантаження по 
Відділенню цільової підготовки не рівномірно розподілено за факультетами 
університету.  Звертає на себе увагу той факт, що за програмою ВЦП майже 
не представлено гуманітарні факультети. Заради об’єктивності слід сказати, 
що все ж таки чимало членів Академії наук із гуманітарних відділень 
читають лекції студентам університету, але оформлені вони як сумісники 
університету. 

Коли ми говоримо про педагогічне навантаження, то маємо на увазі не 
лише лекції. Чимало співробітників Національної академії наук України 
працюють зі студентами при проведенні лабораторних робіт на базі 
інститутів НАН України. І тут їм велика вдячність у першу чергу від біологів 
університету, оскільки саме завдяки співпраці з Академією наук студенти 
мають можливість проводити лабораторні роботи на базі Інституту біохімії 
ім. О. В. Палладіна НАН України за повного сприяння його директора 
академіка НАН України С. Комісаренка та на базі Інституту 
експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького 
НАН України при безпосередній участі директора установи академіка 
НАН України В. Чехуна, а також в Інституті молекулярної біології та 
генетики за сприяння академіка НАН України Г. Єльської. 

Упродовж останніх п’яти років спільними зусиллями вчених 
університету та академії щороку видається понад 10 спільних підручників і 
монографій. Організовуються спільні міжнародні наукові конференції… 
Студенти й аспіранти університету мають змогу стати учасниками конкурсів 



молодих учених, які організовує НАН України, та часто здобувають у них 
перемогу. 

Значну роль у роботі Відділення цільової підготовки відіграють 
академіки НАН України А. Самойленко, М. Жулинський, Я. Блюм, а також 
члени-кореспонденти НАН України В. Кальченко, С. Костерін, М. Валах. 

Така взаємодія приводить до того, що частина випускників університету 
після завершення навчання вступає до аспірантури або працевлаштовується в 
академічні інститути. Так, минулого року 56 випускників університету 
обрали для подальшої роботи Академію наук...  Проте що ж буде цього року? 
Чи зможуть випускники університету працевлаштуватися в НАН України? 
Поки що всі вакансії в інститутах “заморожені”. Зрозуміло, що ці випускники 
спробують працевлаштуватись в інших державах. Хотілося б, щоб Кабінет 
Міністрів України звернув увагу на цю проблему і прийняв рішення про 
можливість працевлаштування випускників. Не така ми вже багата країна, 
аби безкоштовно готувати спеціалістів для інших держав, у тому числі й 
сусідніх…» (Булавін Л. Співпраця Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка та НАН України // Вісник НАН України. – 2014. –
 № 5. – С. 49–50). 

 


