


У вересні 2015 року, на 70-й Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку країни 

ухвалили нову програму сталого розвитку, що складається з 17 Цілей 

Сталого Розвитку до 2030 року і спрямована на досягнення 3 головних 

завдань: подолання бідності, викорінення нерівності та 

несправедливості, а також протидії кліматичним змінам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 цілей охоплюють 169 завдань розвитку. ЦСР слугують орієнтирами для 

встановлення цілей на національному рівні та моніторинговим інструментом 

для вимірювання суспільного прогресу у 193 країнах світу. 





Національні консультації 

з питань адаптації  

Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) 

для України 

 

 

У національних консультаціях 

взяли участь близько 300 

представників урядових 

установ, агентств Організації 

Об’єднаних Націй в Україні, 

Національної академії наук 

України, громадськості та 

експертного середовища. 



http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/3826-orhanizui-zakhid-na-temu-staloho-rozvytku-v-ukraini 



Організуй лекцію, спортивні змагання, освітню сесію, 

присвячену Сталому Розвитку у своєму місті, селищі, 

школі чи університеті та стань партнером ООН в Україні 

у Цілях Сталого Розвитку в Україні. 

 

Отримай сертифікат від Представництва ООН в 

Україні "Чемпіони Сталого Розвитку", що засвідчує 

участь у програмі Сталого Розвитку в Україні 

http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/3826-orhanizui-zakhid-na-temu-staloho-rozvytku-v-ukraini 





Наука – це сфера людської діяльності, спрямована на 

вироблення нових знань про природу, суспільство і 

мислення.  

Термін “наука” застосовується для назви окремих галузей 

наукового знання.  

 

Основу науки складають закони – відкриті сталі зв’язки 

між явищами. 

Сукупність законів становить теорію – систематизований 

опис і пояснення явищ у певній області.  

Розвиток науки являє собою розвиток і зміну теорій. 

 

Дєгтяр О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» / О. А. Дєгтяр, М. М. Новікова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 

О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 125 с. 



Цехмістрова Г.С.  Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. - Київ: ВД «Слово», 2004. - 240 с. 



Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. 



Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. 



• за об'єктом і предметом дослідження (механіка, 

фізика, хімія, біологія, фізіологія, географія тощо, а 

також науки, що утворилися внаслідок їх синтезу - 

біофізика, біохімія, фізична хімія та ін.); 

 

• за сферою дослідження (природничі, суспільні і 

технічні); 

 

• за способом і методом одержання нового знання 

(теоретичні й емпіричні науки); 

 

• за зв'язками з предметною діяльністю (теоретичні 

і практичні науки). 



01. Фізико-математичні науки. 

02. Хімічні науки. 

03. Біологічні науки. 

04. Геологічні науки. 

05. Технічні науки. 

06. Сільськогосподарські науки. 

07. Історичні науки. 

08. Економічні науки. 

09. Філософські науки. 

10. Філологічні науки. 

11. Географічні науки. 

12. Юридичні науки. 

13. Педагогічні науки. 

 

14. Медичні науки. 

15. Фармацевтичні науки. 

16. Ветеринарні науки. 

17. Мистецтвознавство. 

18. Архітектура. 

19. Психологічні науки. 

20. Військові науки. 

21. Національна безпека. 

22. Соціологічні науки. 

23. Політичні науки. 

24. Фізичне виховання  

і спорт. 

25. Державне управління. 

 









Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки  
на період до 2020 року 

  

1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих 

проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного,  

суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення  

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку  

суспільства і держави;  

2) інформаційні та комунікаційні технології; 

3) енергетика та енергоефективність; 

4) раціональне природокористування; 

5) науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань; 

6) нові речовини і матеріали. 



 Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності  
на 2011-2021 роки 

1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження  
енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння 
альтернативних джерел енергії;  

2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку 
транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і 
суднобудування, озброєння та військової техніки;  

3) освоєння   нових  технологій  виробництва  матеріалів,  їх 
оброблення і  з'єднання,  створення  індустрії  наноматеріалів та 
нанотехнологій;  

4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;  

5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного 
медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;  

6) широке  застосування  технологій більш чистого виробництва та 
охорони навколишнього природного середовища;  

7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, 
робототехніки. 



• Минулого року фінансування наукової сфери України за 

загальним фондом Державного бюджету України становило 

близько 5 млрд грн (з них 2,3 млрд грн фінансування НАН 

України).  

• Якщо перевести ці цифри до валюти ЄС, то це становить менше 

200 млн євро (бюджет одного солідного університету світу).  

• Витрати на науку в Румунії 2015 р. становили понад 1 млрд євро, 

а в Польщі – понад 5 млрд. А це ті країни, науковий потенціал 

яких ще недавно значно поступався такому в Україні.  

• Порівняно з 1991 р. кількість наукових працівників  

в Україні скоротилася майже утричі.  

Академік НАН України Я. С. Яцків – про фінансування вітчизняної науки та шляхи подолання її деградації / НАНУ. – 2016. – 14.01 



Алгоритм проведення наукового дослідження 

залежить від того чи іншого методу,  

що використовується для виконання певних 

задач або досягнення мети. 

Науковий метод – сукупність основних способів 

отримання нових знань або напрямів вирішення 

завдань в межах будь-якої науки. 



• етапні спостереження, універсальні 

за функціональними можливостями 

• логіко-аналітичні, візуально-графічні, експериментально-ігрові, 
математичні 

за способом реалізації 

• емпіричні, теоретичні 

за рівнем пізнання 

• систематизації, пояснення, прогнозування 

за функціями, які методи здійснюють у пізнанні 

• фізичні, біологічні, соціальні, технічні 

за сферами дослідження 

• детерміністичні, стохастичні 

за точністю припущень 



МЕТОДИ 
теоретич-
них дос-
ліджень  

Абстрагування 

Аналіз 

Синтез 

Моделювання 

Аксіоматичний 
метод 

Ідеалізація 

Формалізація 

Дедукція 

Індукція 



МЕТОДИ 
емпіричних 
досліджень  

Вимірювання 

Порівняння Спостереження 

Експеримент 



Романчиков В.І.  Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. 

Об'єкт дослідження – об'єкт матеріального світу, явище, їх 

якості, зв’язок між явищами та якостями тощо, на які 

направлено дослідження.   

 

Предмет дослідження – методологічна характеристика 

дослідження (знаходиться у межах об'єкту дослідження). 

 

Мета дослідження – досягнення основного результату на 

основі всебічного, достовірного вивчення об'єкта 

дослідження, його структури, характеристик, зв'язків на 

основі розроблених в науці принципів і методів пізнання, 

а також впровадження їх у практику діяльності та 

отримання відповідного ефекту.   

 



Романчиков В.І.  Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. 



• напр., НАН України  

Академічна наука 

• напр., наук.-досл. установи підпорядковані міністерствам 

Галузева наука 

Вузівська наука 

• напр., наук.-досл. підрозділи виробництв 

Заводська наука 

• напр., інкубатор, технопарк, … 

Позавідомча наука (підприємницький сектор) 



 Інкубатор спеціалізується на створенні сприятливих умов для 
започаткування і ведення ефективної діяльності малих інноваційних 
(венчурних) фірм, зайнятих реалізацією оригінальних науково-
технічних ідей. 

Це досягається через надання малим інноваційним фірмам 
матеріальних (перш за все, наукового обладнання і приміщень), 
інформаційних, консультаційних та інших необхідних послуг. 

 

Технопарк – це компактно розташований комплекс, який може 
включати в себе наукові установи, вищі навчальні заклади і 
підприємства промисловості. 

 

Технополіс схожий на технопарк, має форму невеликого містечка 
(населеного пункту), в якому розташовані наукові і науково–
виробничі комплекси. Це свого роду конгломерат із сотень 
розміщених на одній території дослідних установ, промислових 
фірм (переважно малих), впроваджувальних організацій, які 
об’єднані зацікавленістю у появі нових ідей та якнайшвидшій їх 
комерціалізації. 

Дєгтяр О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» / О. А. Дєгтяр, М. М. Новікова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 
О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 125 с. 



Науковий парк  
створено з метою 
розвитку та підтримки 
науково-технічної та 
інноваційної 
діяльності 
університету, 
ефективного та 
раціонального 
використання 
наявного наукового 
потенціалу, 
матеріально-технічної 
бази для 
комерціалізації 
результатів наукових 
досліджень і їх 
впровадження на 
вітчизняному та 
закордонному ринках. 







http://startup.kpi.ua/sc2016/ua/ 
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Створення маловідходної технології 

баромембранного очищення мінералізованих вод 

Отримано 7 патентів  

Ліцензійний  договір. 

Впроваджено на  

ПАТ "Донецьксталь" –  

металургійний завод" та  

ПАТ "Рубіжанський  

картонно–тарний комбінат». 

2542 п 



Маловідходна технологія демінералізації природних, шахтних 

і інших стічних вод. Приклад - Завод в м. Алчевськ 

Характеристики 

Технологія демінералізації води 

включає блок попереднього очищення 

води, який забезпечує зниження її 

каламутності до 0,2мг/дм3, колірність 

до 10 градусів, лужність до 0,1 мг-

экв/дм3, повне її  знезараження.  

Блок баромембранних фільтрів 

забезпечує зниження мінералізації до 

рівня нижче 10 міліграм/дм3, 

зм'якшування води до 0,01-0,1 мг-

экв/дм3. 

Установка по переробці концентратів 

забезпечує зниження рівня їх 

мінералізації до 200-700мг/дм3. 

Продуктивність станції 

водопідготовки - 12000 м3/доба. 

Економіка 

Вартість заводу очищення води продуктивністю    

12000 м3/добу - 6,5 млн. доларів США. 

Собівартість очищення 1м3 води - 0,7-1,2 долара США. 

Споживання електроенергії -  1,5 - 1,8 кВт/м3. 



Навчально-науковий центр «Чиста вода» 

 

створено для підготовки спеціалістів і відпрацьовування найкращих технологій  

Центр - 

експериментальний 

майданчик для всіх 

науково-

дослідницьких груп, 

які працюють в 

університеті над 

різними аспектами 

проблем 

водоочищення 

(таких більше 

двадцяти). 

Відкриття 27 червня 2013 р. 



Розробка та дослідження високоефективних ресурсозберігаючих 

методів і засобів забезпечення теплових режимів наносупутника 

НТУУ «КПІ» 

експериментальної льотної моделі 

наносупутника міжнародного 

формату "cubesat" вагою близько 1 кг 

і розмірами 10×10 см. 

 

 

Нові технічні рішення 
використовуються при проектуванні 
молодіжного  супутника УМС-1, який 

Науково-інженерна розробка молодих 

науковців  створена вперше в Україні 

колективом студентів, аспірантів і 

молодих науковців ТЕФ, РТФ, ІТС  

під керівництвом  

к.т.н. Б.М. Рассамакіна  

Результати впроваджено у вигляді   

проектується в ДКБ «Південне» та Аерокосмічним Центром навчання 
студентів ім. МАКАРОВА.  

2540 п 



«Горизонт 2020» є найбільшою програмою Європейського Союзу у сфері 

досліджень та інновацій. ЇЇ бюджет складає близько 80 мільярдів євро на наступні 

сім років (з 2014 до 2020), не враховуючи майбутні інвестиції від приватних осіб. 

Програма має забезпечити прорив у сфері науки, відкриття та інновації шляхом 

реалізації передових ідей. 



Національні контактні пункти – це високопрофесійні служби підтримки, що 

діють на національному рівні та є важливою складовою реалізації програми 

Горизонт 2020. Основною метою НКП є поширення інформації, надання порад 

спеціалістів, забезпечення легкого доступу до програми Горизонт 2020 всім 

потенційним заявникам. 



https://www.weforum.org/reports/top-10-emerging-technologies-of-2016 



Дослідники з Центру дослідження оптоелектроніки при 
Саутгемптонському університеті у Великій Британії 
розробили метод запису і зчитування інформації в  
“5D-структурі” за допомогою фемтосекундного лазера.  

Розроблена технологія дає змогу зберігати на одному 
оптичному диску стандартних розмірів 360 ТБ 
цифрової інформації в порівнянні з 50 ГБ в сучасних 
Blu-ray-дисках.  

Такий носій буде зберігати інформацію без втрат за 
температури до 190°C протягом 13,8 млрд років, а за 
кімнатної температури – «вічно». Максимальна 
температура, яка не призведе до руйнування даних 
становить 1000°C. 

Інформація записується в кварцове скло за допомогою 
надшвидкої лазерної установки, яка створює промінь 
високої інтенсивності на дуже короткі проміжки часу. 
Дані записуються лазером у три рівні, в результаті чого 
утворюється триповерхова структура нанокрапок. 
Відстань між шарами становить 5 мкм. 



Прийде час, коли 

наука випередить 

фантазію. 



A planet transformed by humanity 

THRESHOLDS & BOUNDARIES 



критичних життєпідтримувальних систем  

проф. Йохана Рокстрема 

1. змінювання клімату 

2. підкислення Світового океану 

3. виснаження озонового шару 

4. цикл нітрогену і цикл фосфору 

(порушення біогеохімічних циклів) 

5. глобальне водокористування 

6. змінювання землекористування 

7. втрата біорізноманіття 

8. “аерозольне” навантаження 

атмосферного повітря 

9. хімічне забруднення 

images are from  

“From ocean to ozone: Earth's nine life-support systems” http://www.newscientist.com/special/ocean-to-ozone-earths-nine-life-support-systems 



Концепція ноосфери 

«Людство в ході свого розвитку 

перетворюється в потужну геологічну силу, 

що своєю думкою й працею перетворює 

обличчя планети. Воно, з метою свого 

збереження, повинне взяти на себе 

відповідальність  за розвиток біосфери, що 

перетворюється в ноосферу, а це 

вимагатиме від нього певної соціальної 

організації й нової, екологічної  та, одночасно, 

гуманістичної етики» (В.І. Вернадський) 


