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Вчåíі і ñïåціаëіñти ОНПÓ здійñíюють ваãî-
мий вíåñîê ó ðізíîмаíітíі ãаëóзі íаóêи і тåõíіêи. 
Наóêîвî-дîñëідíа ðîбîта в óíівåðñитåті зîñåðåд-
жåíа ó 15 відîмиõ і визíаíиõ íаóêîвиõ шêîëаõ. 
Ó 15 ñïåціаëізîваíиõ íаóêîвî-дîñëідíиõ ëабîðа-
тîðіÿõ виêîíóютьñÿ íаóêîві дîñëіджåííÿ з ïðі-
îðитåтíиõ íаóêîвиõ íаïðÿмів: бåзïåêи атîмíиõ 
åëåêтðичíиõ ñтаíцій, ðåñóðñîзбåðåжåííÿ, îõîðî-
íи íавêîëишíьîãî ñåðåдîвища, фóíдамåíтаëьíі 
дîñëіджåííÿ в ãаëóзі матåматиêи, фізиêи, мåõа-
íіêи, іíфîðматиêи і тåëåêîмóíіêацій, тåõíîëîãії 
íîвиõ матåðіаëів, ðîбîтîтåõíіêи, автîматизації, 
ïðиëадîбóдóваííÿ та іíшиõ. 

Òаê, íаïðиêіíці 1990-õ ðîêів вïåðшå в 
Óêðаїíі ãðóïа íаóêîвців ОНПÓ ïід íаóêîвим 
êåðівíицтвîм ïðîфåñîðа М. В. Маêñимîва ðîз-
ðîбиëа і вïðîвадиëа íа Заïîðізьêій АЕС автî-
матичíий êîмïëåêñ з ïåðåваíтажåííÿ ÿдåðíîãî 
ïаëива. Äåðжавíими ïðåміÿми Óêðаїíи в ãаëóзі 
íаóêи і тåõíіêи ó 2001 ð. бóëи íаãîðîджåíі ïðî-
фåñîðи О. Ф. Äащåíêî та А. В. Óñîв за ðîзðîб-
êó тåõíîëîãії виðîбíицтва вîëîêîííî-îïтичíиõ 
êабåëів ñвітîвîãî ðівíÿ, ó ãðóдíі 2015 ð. — ãðó-
ïа íаóêîвців, дî ñêëадó ÿêîї вõîдиëî ñåмåðî 
ïðåдñтавíиêів íаóêîвîї шêîëи ОНПÓ: ïðîфå-
ñîðи А. С. Мазóðåíêî і В. І. Сêаëîзóбîв, дî-
цåíт Ю. О. Êîмаðîв, ñтаðший виêëадач В. М. 
Êîëиõаíîв і ïðîвідíий іíжåíåð Ò. В. Габëаÿ за 
ðîзðîбêó íаóêîвî-тåõíічíîãî ïðîåêтó «Êîмïëåêñ 
мåтîдів та заõîдів забåзïåчåííÿ бåзïåчíîї åêñ-
ïëóатації та åфåêтивíîñті АЕС Óêðаїíи». 

З мåтîю вïðîваджåííÿ ó виðîбíицтвî íаóêî-
виõ ðîзðîбîê вчåíиõ в óíівåðñитåті з 2015 ðîêó 
ïðацюють íаóêîвий ïаðê та цåíтð тðаíñфåðó 
тåõíîëîãій. 

За ðåзóëьтатами ðåйтиíãó ñåðåд ïîíад 400 
вищиõ íавчаëьíиõ заêëадів êðаїíи «Òîï-200 
Óêðаїíа», щî ïðîвîдитьñÿ Міжíаðîдíîю аêа-
дåмією і Аêадåмією ïåдаãîãічíиõ íаóê Óêðаїíи, 
ОНПÓ ïðîтÿãîм îñтаííіõ 5 ðîêів вõîдить дî 
10 êðащиõ тåõíічíиõ і тåõíîëîãічíиõ заêëадів 
Óêðаїíи. 

Óíівåðñитåт має баãатîðічíі ñтабіëьíі між-
íаðîдíі зв’ÿзêи і виñîêó ðåïóтацію за êîðдî-
íîм та є чëåíîм íизêи міжíаðîдíиõ îðãаíіза-
цій, а ñамå:

— Аñîціаціÿ євðîïåйñьêиõ óíівåðñитåтів EUA 
(з 1994 ðîêó);

— Аñîціаціÿ óíівåðñитåтів Цåíтðаëьíîї і 
Сõідíîї Євðîïи (з 2005 ðîêó);

— Аñîціаціÿ євðазійñьêиõ óíівåðñитåтів 
EURAS (з 2008 ðîêó);

— Євðîïåйñьêа мåðåжа ÿдåðíîї îñвіти ENEN 
(з 2012 ðîêó);

— Євðîïåйñьêа аñîціаціÿ з бåзïåêи åêñ-
ïëóатації атîмíиõ ðåаêтîðів ІІ та ІІІ ïîêîëіíь 
Nugenia (з 2015 ðîêó);

— Євðîïåйñьêа ðåãіîíаëьíа мåðåжа з íавчаí-
íÿ та ñтажóваííÿ ó ãаëóзі атîмíîї åíåðãåтиêи 
STAR-Net (з 2016 ðîêó). 

З 2000-ãî ðîêó в óíівåðñитåті óñïішíî ïðа-
цює êафåдðа ЮНЕСÊО «Іíтåëåêтóаëьíå мîдå-
ëюваííÿ та адаïтаціÿ íåтðадиційíиõ тåõíîëî-
ãій íавчаííÿ дî ïðîбëåм ñóчаñíîї îñвіти та ñî-
ціаëьíîãî ðîзвитêó». 

Óíівåðñитåт ïëідíî ñïівïðацює з íавчаëьíи-
ми, íаóêîвими і виðîбíичими цåíтðами 30 êðа-
їí Євðîïи, Азії, Бëизьêîãî Сõîдó, Півíічíîї та 
Півдåííîї Амåðиêи і ãідíî ïðåдñтавëÿє íашó 
дåðжавó íа міжíаðîдíій аðåíі вищîї îñвіти.
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