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 Концепція розвитку Київського академічного університету  
 на 2022-2025 рр. 

 Державна  наукова  установа  “Київський  академічний  університет”  (далі  – 
 Київський  академічний  університет,  або  КАУ)  є  пілотним  проектом  закладу  вищої  освіти 
 дослідницького  типу  нового  зразка,  що  створює  умови  для  реального  зближення  науки, 
 освіти  та  інновацій  і  адаптує  до  українських  умов  систему  підготовки  фахівців  найвищої 
 кваліфікації  для  наукових,  наукомістких  виробничих  та  освітніх  установ,  що  вже  була 
 випробувана  у  загальновідомих  міжнародних  освітніх  центрах,  таких  як 
 Каліфорнійський  технологічний  інститут  (Caltech),  Массачусетський  технологічний 
 інститут  (МІТ).  Концептуальною  основою  цієї  системи  є  дослідно-орієнтована  освіта  і 
 саме  принципи  дослідницького  навчання  покладено  в  основу  концепції  наукової  освіти, 
 що активно впроваджується зараз у країнах Європейського Союзу та США. 

 Київський  академічний  університет  -  концептуально  новий  тип  навчальної 
 установи,  що  водночас  підпорядковується  НАН  України  і  МОН.  Він  був  створений  в 
 2018  році  через  реформування  Фізико-технічного  навчально-наукового  центру  НАН 
 України,  який  мав  базові  кафедри  при  провідних  інститутах  НАН  України,  такі  як 
 «Прикладної  фізики  та  наноматеріалів»  при  Інституті  металофізики  ім.  Г.В.  Курдюмова, 
 «Теоретичної  кібернетики  та  методів  оптимального  управління»  при  Інституті 
 кібернетики  ім  В.М.  Глушкова,  «Прикладної  фізики  та  матеріалознавства»  при  Інституті 
 електрозварювання  ім  Є.О.  Патона  і  «Фундаментальних  проблем  загальної  та  прикладної 
 фізики»  при  Інституті  фізики,  де  студенти,  починаючи  з  магістратури,  проходили 
 навчання  безпосередньо  в  наукових  лабораторіях.  Ці  кафедри  увійшли  до  складу  КАУ, 
 куди,  після  реформування,  були  включені  нові  спеціалізовані  кафедри  –  «Теоретичної  та 
 математичної  фізики»  при  Інституті  теоретичної  фізики  ім.  М.М.  Боголюбова, 
 «Математики»  при  Інституті  математики,  «Молекулярної  біології  та  біотехнології»  при 
 Інституті  молекулярної  біології  та  генетики  та  «Біомедицини  та  нейронаук»  при  КАУ. 
 Провідні  академічні  інститути,  при  яких  функціонують  спеціалізовані  кафедри,  є 
 базовими  науковими  установами  НАН  України  для  КАУ  і  значно  розширюють 
 можливості  дослідницького  навчання  студентів  в  проектах  КАУ  з  міждисциплінарних 
 досліджень. 

 В  останні  роки  в  Київському  академічному  університеті  були  створені  Лабораторія 
 надпровідної  квантової  електроніки,  Лабораторія  динаміки  електронних  процесів  у 
 гібридних  структурах,  Лабораторія  дослідження  даних  та  машинного  навчання  (ЛДДМН) 
 та  Лабораторія  відкритих  інновацій  (ЛВІ),  які  розвивають  міждисциплінарні  наукові 
 дослідження  з  квантових  матеріалів  та  технологій,  з  розвитку  математичних  методів 
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 машинного  навчання  та  штучного  інтелекту  та  їх  застосувань  в  природничих  науках,  з 
 відкритих  інноваційних  екосистем  та  трансферу  технологій.  Для  проведення  спільних 
 наукових  досліджень  та  проходження  на  базі  лабораторій  дослідницького  навчання, 
 науково-дослідної  роботи  і  інноваційної  діяльності  здобувачів  вищої  освіти  та  наукових 
 співробітників  при  КАУ  сформовані  Центри  досліджень,  що  є  спільними  неструктурними 
 підрозділами  наукових  лабораторій  і  спеціалізованих  кафедр  КАУ  та  базових  наукових 
 установ  НАН України. 

 На  початку  2019  року  почав  формуватися  Центр  квантових  матеріалів  та 
 технологій  (Квантовий  Центр,  https://kau.org.ua/science/qmtech  )  на  базі  квантових 
 лабораторій  КАУ,  спеціалізованної  кафедри  прикладної  фізики  та  наноматеріалів  та 
 окремих  наукових  відділів  Інституту  металофізики  ім.  Г.В.Курдюмова  НАН  України  та 
 Інституту  теоретичної  фізики  ім.  М.М.Боголюбова  НАН  України,  де  проходять 
 дослідницьку  та  інноваційну  підготовку  з  отримання  новітніх  квантових  матеріалів 
 студенти  КАУ  та  інших  провідних  університетів  Києва.  На  базі  Квантового  Центру 
 виконується  міжнародний  проєкт  “Topological  Order  of  Electrons  in  Solids:  New  Materials, 
 Phenomena  &  Application  Concepts  (UKRATOP)”  (  https://kau.org.ua/centers/ukratop  )  спільно 
 з  Leibniz  Institute  for  Solid  State  and  Materials  Research  (IFW  Dresden),  що  фінансується 
 Міністерством  освіти  і  науки  Німеччини  (BMBF),  і  націлений  на  створення 
 Українсько-німецького  центру  передової  науки  з  топологічних  матеріалів 
 (Ukrainian-German  Excellence  Center  for  Topological  Matter).  Наукова  мета  цього  проекту  – 
 дослідити  нові  технології  для  створення  високоякісних  нових  матеріалів,  визначити  їх 
 топологічні  електронні  та  магнітні  властивості  та  підготувати  спеціалістів  для  роботи  у 
 фізичному  матеріалознавстві.  За  два  роки  вже  більше  десятка  студентів  КАУ  пройшли 
 довгострокові  стажування  в  IFW  Dresden  та  набули  досвіду  роботи  в  міжнародних 
 наукових проектах. 

 В  рамках  концепції  проведення  міждисциплінарних  досліджень  при  КАУ 
 створюється  Центр  дослідження  даних  (  https://kau.edu.ua/centers/datacenter  )  на  базі 
 ЛДДМН,  кафедри  математики  та  наукових  установ  НАН  України:  Інституту  математики, 
 Інституту  проблем  математичних  машин  та  систем,  Інституту  молекулярної  біології  та 
 генетики,  Інституту  теоретичної  фізики  ім.  М.М.Боголюбова  та  Київського  академічного 
 університету,  який  проводить  міждисциплінарні  дослідження  з  розвитку  та  застосування 
 методів  машинного  навчання  в  системній  біології,  інформатиці  навколишнього 
 середовища,  фізичному  матеріалознавстві,  фізиці  високих  енергій,  оптимізації  процесів  в 
 економіці  та  ін.,  а  також  працює  над  впровадженням  в  навчальний  процес  та  дослідницьку 
 діяльність кращих європейських практик “відкритої науки” (Open Science). 

 В  Київському  академічному  університеті  на  базі  Лабораторії  відкритих  інновацій 
 створено  Інноваційний  центр  (  https://kau.edu.ua/centers/innovation  ),  який  залучає  студентів, 

https://kau.org.ua/science/qmtech
https://kau.org.ua/centers/ukratop
http://www.ifw-dresden.de/
https://kau.edu.ua/centers/datacenter
https://kau.edu.ua/centers/innovation


 3 

 аспірантів  та  наукових  співробітників  спеціалізованих  кафедр,  базових  наукових  установ 
 НАН  України,  провідних  університетів  до  інноваційної  діяльності,  трансферу  технологій, 
 впровадженню  науково-технічних  розробок  в  наукоємне  виробництво,  і  працює  за 
 методами  інноваційних  центрів  при  провідних  європейських  університетах.  В  останні  два 
 роки  Центр  виконував  спільний  проект  Київського  академічного  університету,  Технічного 
 університету  імені  Гумбольда  та  Науково-технологічного  парку  “Берлін-Адлерсхоф” 
 (м.Берлін),  що  був  підтриманий  Міністерством  освіти  і  науки  Німеччини,  завданням  якого 
 був  обмін  досвідом  та  проведення  дослідження  умов  та  засад,  на  яких  в  Україні  може  бути 
 створено  аналогічний  науковий  парк  «Академ.Сіті»  на  базі  академічних  інститутів  що 
 розташовані в мікрорайоні Академмістечко (м.Київ). 

 Інноваційний  центр  буде  виконувати  розробку  та  реалізацію  проєкту  наукового 
 парку  «Академ.Сіті»,  головними  функціями  якого  буде  формування  бази  комерційно 
 привабливих  передових  досліджень  та  науково-технічних  розробок  інститутів  НАН 
 України,  пошук  потенційних  інвесторів  як  для  самого  проекту  так  і  для  розробок,  які 
 виконуються  в  НАН  України.  Крім  того,  планується  організація  міжсекторальних 
 зустрічей  та  сприяння  укладанню  спільних  із  представниками  бізнесу  проектів,  залучення 
 науковців,  аспірантів  та  студентів  до  їх  виконання  та  участь  у  спільних  стартапах  та  інше. 
 Формування  «Академ.Сіті»  дозволить  створити  інноваційну  екосистему  впровадження 
 знань  і  розробок  академічних  інститутів  у  високотехнологічні  виробництва,  інноваційні 
 галузеві  лабораторії,  ІТ-системи,  інжинірингові  компанії,  які  утворюють  кластер  в 
 Академмістечку, що буде фактично споживачем розробок і знань НАН України. 

 Концепцію  розвитку  Київського  академічного  університету  на  2022-2025  роки 
 (далі  -  Концепція)  розроблено  на  виконання  вимог  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про 
 вищу  освіту»,  «  Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність»,  а  також  «Концепції  розвитку 
 Національної  академії  наук  України  на  2021-2025  роки»,  згідно  постанови  Президії  НАН 
 України  від  05.01.2021  №  182,  з  метою  подальшого  розвитку  в  Україні 
 дослідно-орієнтованої  освіти,  дуальної  освіти,  зокрема,  освіти  з  наукового  інноваційного 
 менеджменту  та  залучення  студентів  до  наукової  та  інноваційної  діяльності  в  базових 
 наукових установах НАН України, удосконалення діяльності та  розвитку КАУ. 

 Ця  концепція  за  своєю  основою  та  структурою  відповідає  на  виклики  сучасної 
 науково-технологічної  та  цифрової  трансформації  суспільства  та  переходу  від  п‘ятого 
 до  шостого  технологічного  укладу,  що  базується  на  прискореному  науково-технічному  та 
 інноваційному  розвитку  світової  економіки,  а  також  на  розбудові  у  суспільстві  довірчих 
 взаємовідносин  між  усіма  його  складовими  (громадянське  суспільство,  бізнес,  владні 
 структури, наука і освіта тощо). 

 Ці  тенденції  ставлять  на  чільне  місце  ефективні  наукові  дослідження,  що 
 відповідають  даним  викликам  та  нормам  наукової  етики,  інноваційні  підходи 
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 впровадження  нових  науково-технічних  розробок,  стирають  відмінності  між 
 проведенням  прикладних  досліджень  в  наукових  лабораторіях  та  R&D  відділах 
 наукоємних  компаній  і  створюють  попит  на  працівників,  які  мають  необхідні 
 дослідницькі  навички  та  етичні  погляди,  можуть  створювати  нові  знання  та  генерувати 
 нові ідеї, методи досліджень та технології. 

 У  Концепції  визначається  три  взаємопов’язані  напрями  розвитку  КАУ,  які  є 
 основою  для  реалізації  відповідних  завдань  на  основі  взаємодії  адміністрації, 
 спеціалізованих  кафедр,  наукових  лабораторій,  наукових  співробітників,  викладачів  та 
 здобувачів вищої освіти: 

 1) освітньо-науковий  процес; 
 2) наукові дослідження; 
 3) інноваційна діяльність. 

 1.  Освітньо-науковий процес 

 Освітньо-наукова  складова  Концепції  базується  на  органічному  поєднанні 
 освітнього,  дослідницького  та  інноваційного  процесів  шляхом  індивідуального  залучення 
 здобувачів  вищої  освіти  на  ранніх  стадіях  їхнього  навчання  до  науково-дослідної  та 
 інноваційної  діяльності  в  наукових  установах  НАН  України  і  R&D  відділах  наукоємних 
 компаній  в  рамках  дуальної  освіти  та  на  засадах  розбудови  довірливих  взаємовідносин  у 
 суспільстві. 

 Шляхи досягнення: 

 1.  Розвиток  дослідно-орієнтованої  освіти  через  реалізацію  принципу  «освіта 
 через  науку  та  інновації»  на  основі  поєднання  освітньої,  дослідницької  і  інноваційної 
 діяльності здобувачів вищої освіти та за принципами наукової етики. 

 2.  Залучення  до  навчального  процесу  на  кафедрах  Київського  академічного 
 університету  провідних  науковців  НАН  України  та  провідних  університетів  України, 
 співробітників  R&D  відділів  наукоємних  компаній  та  експериментального  потенціалу 
 найкращих академічних лабораторій. 

 3.  Розробка  нових  освітньо-наукових  програм  (ОНП)  з  сучасних  напрямів 
 фундаментальної  та  прикладної  науки  та  відкриття  відповідних  спеціалізованих  кафедр 
 при провідних наукових установах НАН України. 

 4.  Розвиток  академічної  мобільності,  наукових  стажувань  та  програми  “подвійних 
 дипломів”  для  здобувачів  вищої  освіти  провідних  університетів  України  на 
 спеціалізованих  кафедрах  КАУ  та  базових  наукових  установах  НАН  України  в  рамках 
 Боголюбовської програми стажувань. 
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 5.  Продовження  розробки  системи  дуальної  освіти  на  основі  формування 
 співробітництва  в  освітній,  науковій  та  інноваційній  діяльності  між  спеціалізованими 
 кафедрами КАУ та провідними наукоємними компаніями. 

 6.  Розвиток  компетенцій  і  навичок  з  інноваційної  діяльності  у  здобувачів  вищої 
 освіти  на  основі  включення  в  діючі  ОНП  кафедр  КАУ  навчальних  курсів  з  менеджменту 
 інновацій в наукових установах та університетах. 

 7.  Розробка  системи  підготовки  спеціалістів  з  менеджменту  інновацій  для  наукових 
 установ,  університетів  і  наукоємних  компаній  та  створення  відповідної  освітньо-наукової 
 програми підготовки магістрів. 

 8.  Створення  е-платформи  Київського  академічного  університету  для  онлайн 
 навчання  здобувачів  вищої  освіти  та  підвищення  кваліфікації  молодих  вчених,  викладачів 
 університетів  і  співробітників  наукоємних  компаній  з  сучасних  досягнень  науки  та 
 технологій,  зокрема,  з  формування  та  управління  інноваційними  процесами,  та 
 розміщення  на е-платформі КАУ відповідних навчальних курсів. 

 9.  Підвищення  відповідальності  наукових  керівників  та  здобувачів  вищої  освіти  за 
 якість  і  своєчасність  проведення  науково-дослідної  роботи  в  рамках  виконання  дипломних 
 та дисертаційних проєктів. 

 10.  Участь  в  міжнародних  освітньо-наукових  проектах  з  метою  залучення  до 
 передових  напрямів  наукових  досліджень,  інноваційної  діяльності  та  розвитку  очного  та 
 дистанційного  навчання  здобувачів  вищої  освіти  через  включення  навчальних  курсів 
 провідних закордонних вчених в освітньо-науковий процес КАУ. 

 11.  Розвиток  академічної  мобільності,  наукових  стажувань  та  подвійної 
 аспірантури  здобувачів  вищої  освіти  Київського  академічного  університету  в  рамках 
 міжнародних  проєктів  з  наукових  досліджень,  освітньо-наукової  та  інноваційної 
 діяльності  на  основі  формування  системи  «циркуляції  мізків»,  в  яку  закладено  стимули  їх 
 повернення  в  Україну,  що  може  загальмувати  негативну  тенденцію  останніх  десятиліть  з 
 відтоку талановитих молодих дослідників за кордон. 

 2.  Наукові дослідження 

 Загальна  концепція  зростання  наукової  складової  в  Київському  академічному 
 університеті  полягає  в  подальшому  розвитку  ідеї  взаємної  інтеграції  науки,  інновацій  та 
 освіти  з  застосуванням  міжнародної  інтеграції  наукових  досліджень,  що  проводяться 
 науковими  співробітниками  та  здобувачами  вищої  освіти  в  лабораторіях,  спеціалізованих 
 кафедрах  Київського  академічного  університету  та  базових  наукових  установах  НАН 
 України,  в  світовий  дослідницький  та  інноваційний  простір.  Це  передбачає  взаємний 
 розвиток  всіх  трьох  складових  та  їх  взаємодії  на  засадах  наукової  етики,  додержання 
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 принципу  сприяння  кар’єрному  зростанню  молодих  учених  та  сприяння  розбудові 
 суспільства довірливих відносин. 

 Шляхи досягнення: 

 1.  Розвиток  наукових  досліджень,  зокрема  через  принцип  «наука  через  освіту  та 
 інновації»  на  основі  активного  залучення  здобувачів  вищої  освіти  до  науково-дослідної 
 роботи  в  лабораторіях  Київського  академічного  університету  і  базових  наукових 
 установах  під  керівництвом  провідних  вчених  та  стимулювання  прикладних  наукових 
 досліджень  через  встановлення  тісних  науково-дослідницьких  контактів  між  кафедрами, 
 базовими  науковими  установами  та  R&D  відділами  наукоємних  компаній  на  основі 
 наукової  етики,  додержання  принципу  сприяння  кар’єрному  зростанню  молодих  учених, 
 розвитку  інноваційної  діяльності  та  сприяння  розбудові  суспільства  довірливих 
 відносин. 

 2.  Активна  підтримка  міждисциплінарних  наукових  досліджень  лабораторіями  та 
 кафедрами  Київського  академічного  університету  і  базовими  науковими  установами 
 НАН України. 

 3.  Розвиток  наукових  досліджень  в  Київському  академічному  університеті  та 
 базових  наукових  установах  на  запит  R&D  відділів  наукоємних  компаній  в  рамках 
 спільної  науково-дослідної  та  інноваційної  підготовки  здобувачів  вищої  освіти,  зокрема 
 через систему дуальної освіти. 

 4.  Створення  при  Київському  академічному  університеті  центрів  колективного 
 користування  науковими  приладами,  залучення  R&D  відділів  наукоємних  компаній  до 
 використання,  відновлення  та  поповнення  парку  такого  обладнання  в  рамках 
 проведення спільних прикладних наукових досліджень. 

 5.  Розвиток  академічної  мобільності  та  наукових  стажувань  викладачів  та 
 науковців  провідних  університетів  України  для  проведення  наукових  досліджень  та 
 інноваційної  діяльності  на  спеціалізованих  кафедрах  Київського  академічного 
 університету  та  в  базових  наукових  установах  НАН  України  в  рамках  Боголюбовської 
 програми стажувань. 

 6.  Організація  та  проведення  регулярних  міждисциплінарних  наукових 
 конференцій  та  наукових  шкіл  молодих  вчених  за  участю  здобувачів  вищої  освіти 
 Київського академічного університету. 

 7.  Розвиток  міжнародного  наукового  співробітництва  між  Київським  академічним 
 університетом  та  провідними  американськими  та  європейськими  науковими  центрами  з 
 метою виконання спільних наукових проєктів. 

 8.  Створення  міжнародних  наукових  центрів  при  Київському  академічному 
 університеті,  зокрема  Українсько-німецького  Центру  передових  досліджень  з  квантових 
 матеріалів  в рамках Program of German-Ukrainian Cores of Excellence. 
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 3.  Інноваційна діяльність 

 Концепція  розвитку  інноваційної  діяльності  складається  з  формування  в 
 Київському  академічному  університеті  елементів  третьої  місії  університетів  (формування 
 нового  типу   університету  4.0)  на  основі  більш  тісної  співпраці  науки  і  вищої  освіти  з 
 бізнесом  та  громадянським  суспільством  в  спільній  інноваційній  діяльності  зі  створення 
 інноваційних  науково-технічних  розробок,  їх  активного  впровадження  у  виробництво  та 
 розробки  проекту  створення  наукового  парку  “Академ.Сіті”,  а  також  сприяння  розбудові  в 
 Україні суспільства довірливих відносин в цілому. 

 Шляхи досягнення: 
 1.  Розвиток  інноваційної  діяльності,  зокрема,  через  принцип  «інновації  через 

 науку  та  освіту»  на  основі  стимулювання  прикладних  наукових  досліджень  і 
 науково-технічних  розробок  та  залучення  здобувачів  вищої  освіти  до  науково-дослідної 
 роботи  та  інноваційної  діяльності  в  лабораторіях  Київського  академічного  університету, 
 базових  наукових  установах  і  R&D  відділах  наукоємних  компаній  під  керівництвом 
 провідних вчених цих структур. 

 2.  Розвиток  процесів  трансферу  знань  та  технологій  в  наукових  установах  НАН 
 України,  підтримка  та  допомога  у  створенні  академічних  стартапів  та  налагодження 
 довірливої  взаємодії  науковців  з  бізнесом  з  метою  впровадження  у  виробництво  їхніх 
 наукових розробок і підготовки спільних із бізнесом проєктів. 

 3.  Розробка  проєкту  наукового  парку  “Академ.Сіті”  як   відкритої  інноваційної 
 екосистеми  на  базі  кластеру  академічних  інститутів,  розташованих  у  мікрорайоні 
 Академмістечко,   на  основі  імплементації   концепції  Відкритих  інновацій  2.0,  що 
 базується  на  моделі  чотирьох  спіралей:  влада,  бізнес,  наука&освіта,  та  громадянське 
 суспільство. 

 4.  Розвиток  інноваційної   дуальної  освіти   з   залученням   здобувачів  вищої  освіти  
 до  проведення   досліджень та  інновацій  в  рамках  виконання  магістерських  проєктів  та 
 підготовки  дисертацій  докторів  філософії  на  базі  наукових  установ  та  наукоємних 
 технологічних компаній. 

 5.  Створення  сучасної  навчальної,  дослідницької  та  інноваційної  інфраструктури  
 для  підготовки  науковців  та  спеціалістів  з  компетенціями  інноваційної  діяльності  з  метою 
 сприяння розбудові в Україні суспільства довірливих відносин. 

 6.  Участь  у  міжнародних  інноваційних  проектах  задля  забезпечення  та  підтримки 
 інноваційної  екосистеми  Київського  академічного  університету  та  наукового  парку 
 “Академ.Сіті”  для  отримання  європейського  досвіду  комерціалізації  передових  технологій 
 та  науково-технічних  розробок  шляхом  налагодження  контактів  з  закордонними 
 дослідницькими  центрами,  навчальними  закладами  та  технологічними  компаніями,  а 
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 також  для  залучення  громадян  до  неперервного  процесу  поширення  наукових  знань, 
 інновацій та підприємництва. 

 7.  Використовуючи  ресурси  грантового  офісу  Київського  академічного 
 університету,  всіляко  заохочувати  подачу  співробітниками  лабораторій  та  кафедр  КАУ 
 проєктів  з  наукових  досліджень  та  науково-освітньої  і  інноваційної  діяльності  на 
 міжнародні  конкурсні  програми,  такі  як  програми  Горизонт  Європа  та  інші  програми  ЄС 
 та США. 

 Директор 
 Державної наукової установи 
 «Київський академічний університет» 
 доктор ф.-м. наук, академік НАН України  О.А. Кордюк 

   


	CCF20122022
	Концепт_розвитку КАУ_2022_2025_титулки_нет

