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3 

Вступ 
 

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 

університет» у 2015 році відзначив  70-ту річницю з часу заснування. УжНУ є 

найбільшою установою, яка займається формуванням людського капіталу та 

інтелектуального і технологічного потенціалу Закарпатської області, 

використовуючи професійний і науковий ресурс найбільшого у регіоні трудового 

колективу.  

Всього в УжНУ працюють за  основним місцем роботи 1160 науково-

педагогічних працівників, серед яких 134 доктори наук, професори та  

675 кандидатів наук, доцентів. За сумісництвом на науково-педагогічних посадах 

працюють 172 особи, у тому числі 24 доктори наук, професори,  

92 кандидати наук, доценти. Частка докторів наук, професорів становить 11,9%, 

кандидатів наук, доцентів – 57,6%. 

У 2015 році захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук  

5 осіб, кандидата наук – 38 осіб з числа штатних працівників університету.  

80 працівникам присвоєно вчене звання доцента, 11 – професора, що суттєво більше 

у порівнянні з попереднім і, зокрема, 2013 роком. За звітний період за конкурсом 

було обрано 161 працівника, що на 17 осіб більше,  ніж упродовж попереднього 

року і майже в чотири рази більше у порівнянні з 2013 роком. 

В УжНУ функціонує 21 факультет, 110 кафедр, у тому числі три 

загальноуніверситетські – кафедра педагогіки та психології, кафедра фізичного 

виховання, кафедра військової підготовки, природничо-гуманітарний коледж. Також 

у складі університету діють 34 науково-дослідні інститути, центри, лабораторії, 

навчально-науковий інститут.  

Всього в університеті та у природничо-гуманітарному коледжі навчається 

12977 осіб, які здобувають освіту за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями чи 

проходять перепідготовку. Студентами УжНУ є 450 іноземців, які навчаються на 

контрактній формі навчання, 2 – на бюджетній. 

Станом на кінець 2015 року в аспірантурі за 57-ма спеціальностями навчається 

301 особа, з них  133 – в аспірантурі з відривом від виробництва та 102 – без відриву 

від виробництва за державним замовленням, а також 66 – за контрактом, з яких  

29 – з відривом від виробництва та 37 – без відриву від виробництва. В 

Ужгородському національному університеті функціонує 5 спеціалізованих вчених 

рад. 

УжНУ посідає 30-ту позицію з-поміж 286 вищих навчальних закладів у 

консолідованому рейтингу вишів України, 26-е місце за рейтингом Webometrics,  

18-е місце у рейтингу прозорості українських університетів,  13-у позицію у 

рейтингу SciVerse Scopus. 
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Розділ 1 

Кадрове забезпечення освітньої та наукової діяльності 
 

1.1. Кадровий потенціал університету 

Необхідною передумовою для підготовки фахівців різних спеціальностей є 

кваліфікований професорсько-викладацький колектив університету. Одним з 

основних завдань, яке вирішувалося упродовж 2015 року в УжНУ, було підвищення 

числа докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів. 

Обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників відбувається у 

відповідності до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників в Державному вищому навчальному закладі 

«Ужгородський національний університет». Так, у 2015 році за конкурсом було 

обрано 161 працівника, що на 17 осіб більше, ніж упродовж попереднього року і 

майже в чотири рази більше у порівнянні з 2013 роком (діаграма 1.1.1). 

 

Діаграма 1.1.1 

Кількість науково-педагогічних працівників УжНУ, обраних за конкурсом 

(2013–2015 рр.) 

 
 

 

Базова освіта науково-педагогічних працівників університету відповідає 

профілю дисциплін, які вони викладають. 

Динаміку чисельності, якісного складу професорсько-викладацького колективу  

наведено в табл. 1.1.1. 



5 

Таблиця 1.1.1 

Характеристика професорсько-викладацького складу  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

№ Показник Роки 

2013 2014 2015  

1. Штатна чисельність професорсько-викладацького складу (осіб)  

з них: докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

1134 

 

128 

653 

1152 

 

130 

673 

1160 

 

134 

675 

2. Штатна укомплектованість (всього, %):  

з них: докторів наук, професорів (%) 

           кандидатів наук, доцентів (%) 

90,8 

11,3 

57,6 

88,3 

11,3 

58,4 

88,3 

11,6 

58,2 

3. Кількість сумісників (всього)  

в т.ч. докторів наук, професорів  

          кандидатів наук, доцентів 

115 

21 

60 

153 

23 

82 

172 

24 

92 

4. Середньорічне педагогічне навантаження викладачів (год.) 800 780 580 

5. Частка кафедр, які очолюються особами з науковими ступенями і 

вченими званнями (%)  

в т.ч. докторами наук, професорами  

          кандидатами наук, доцентами 

100 

 

59,2 

40,8 

100 

 

59,6 

40,4 

 

100 

 

59,1 

40,9 

 

 

За звітний період чисельність штатних науково-педагогічних працівників у 

порівнянні з аналогічним періодом 2014 року збільшилась на 8 осіб (Діаграма 1.1.2) 

 

Діаграма 1.1.2 

Динаміка кількості штатних науково-педагогічних працівників 

(2013–2015 рр.) 
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Кількість науково-педагогічних працівників, залучених до роботи за зовнішнім 

сумісництвом, у порівнянні з минулим роком збільшилась на 19 осіб, при цьому 

кількість працівників-сумісників, які мають наукові ступені та вчені звання, 

збільшилась на 11 осіб (Діаграма 1.1.3) 

Діаграма 1.1.3 

Динаміка кількості науково-педагогічних працівників, які викладають  

на засадах сумісництва (2013–2015 рр.) 

 
 

У 2015 році захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук 5 

осіб, кандидата наук – 41 особа з числа штатних працівників університету. 80 

працівникам присвоєно вчене звання доцента, 11 – професора, що суттєво більше 

у порівнянні з попереднім, а також з  2013 роком (діаграми 1.1.4 – 1.1.5). 

Діаграма 1.1.4 

Динаміка присвоєння вченого звання доцента (2013–2015 роки) 
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Діаграма 1.1.5 

Динаміка присвоєння вченого звання професора (2013–2015 рр.) 

 
 

Таким чином, 69,8% науково-педагогічних працівників УжНУ мають наукові 

ступені, вчені звання (діаграма 1.1.6). 

 

Діаграма 1.1.6 

Кількість та частка штатних науково-педагогічних працівників,  

які мають науковий ступінь/вчене звання (станом на 31.12.2015 р.) 
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В університеті функціонують 21 факультет, 110 кафедр, у тому числі три 

загальноуніверситетські: кафедра педагогіки та психології, кафедра фізичного 

виховання, кафедра військової підготовки. Завідувачами кафедр працюють  

65 докторів наук, професорів (59,1%) та 45 кандидатів наук, доцентів (40,9%) 

(Діаграма 1.1.7). 

Діаграма 1.1.7 

Частка докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів серед 

завідувачів кафедр (станом на 31.12.2015) 
 

 
 

Співробітниками УжНУ є 2 члени-кореспонденти НАН України, 2 академіки 

державних галузевих академій наук України, 8 академіків Академії наук вищої 

школи України, 11 заслужених діячів науки і техніки України, 4 заслужених 

працівника народної освіти України, 7 заслужених працівників освіти України,  

6 заслужених юристів України, 14 заслужених лікарів України, 5 заслужених 

винахідників України. У 2015 році проректору з наукової роботи І.П. Студеняку та 

професору кафедри твердотільної електроніки В.М. Міці було присвоєно почесне 

звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 

Чисельність педагогічних працівників, які забезпечують підготовку молодших 

спеціалістів у природничо-гуманітарному коледжі університету: штатні – 42 особи, 

у тому числі 2 кандидати наук; сумісники – 48 осіб, в тому числі: зовнішні 

сумісники – 12 осіб; внутрішні – 36, з них – 14 кандидатів наук, доцентів та 1 доктор 

наук. 

 

1.2 Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників 

Велика увага в УжНУ приділяється завданню підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних кадрів. З цією метою в університеті удосконалюється 

діяльність аспірантури і докторантури, здійснюється направлення випускників на 

навчання в аспірантуру інших вищих навчальних закладів та наукових установ 

України, а молодих кандидатів наук – в докторантуру.  
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На кінець 2015 року в аспірантурі УжНУ за 57-ма спеціальностями навчається 

301 особа. В докторантурі –  9 осіб: 8 за державним замовленням, 1 за контрактом.  

У 2015 році відкрито 3 нові спеціальності в аспірантурі: 

14.01.36 – Гастроентерологія; 

14.01.38 – Загальна практика – сімейна медицина; 

14.02.03 – Соціальна медицина. 

А також  4 нові спеціальності у докторантурі: 

08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 

14.01.02 – Внутрішні хвороби; 

14.01.36 – Гастроентерологія; 

14.01.38 – Загальна практика – сімейна медицина. 

План прийому до аспірантури за 2015 рік виконаний повністю. До аспірантури 

за держзамовленням було зараховано 70 осіб, з них 37 – з відривом від виробництва, 

33 – без відриву від виробництва. Також 54 особи було зараховано в аспірантуру 

УжНУ за контрактом: 21 – з відривом від виробництва, 33 – без відриву від 

виробництва.  

До докторантури зараховано 4 особи за державним замовленням, 1 особа за 

контрактом. 

Водночас навчання в аспірантурі завершили 66 осіб, з них 40 – з відривом від 

виробництва та 26 – без відриву від виробництва.  

 

Діаграма 1.2.1 

Динаміка кількості аспірантів (2011–2015 рр.) 

 
 

У 2015 році 3 випускники своєчасно захистили дисертації; дисертаційні 

дослідження 12 випускників аспірантури прийняли до захисту спецради чи 

рекомендували кафедри. Таким чином, показник ефективності роботи 

аспірантури становить 22,4%. 

Динаміка показників підготовки науково-педагогічних кадрів узагальнена в 

таблиці 1.2.1. 
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Таблиця 1.2.1 

Динаміка показників підготовки науково-педагогічних кадрів 

(2009–2015 рр.) 

№ Показники підготовки кадрів 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Загальна кількість аспірантів 230 238 242 249 270 242 301 

2 Кількість аспірантів стаціонарної  

форми  навчання 
120 125 135 141 127 132 162 

3 Загальна кількість випускників 

аспірантури 
42 55 64 61 57 69 66 

4 Кількість випускників, які 

завершили, представили та 

захистили роботи 

19 24 28 22 20 19 15 

5. Захищено 

докторських дисертацій 
3 2 6 8 8 4 5 

6 Захищено 

кандидатських дисертацій 
22 40 31 33 39 37 38 

7 Присвоєно вчене звання 

«професор» 
- - 4 2 4 6 11 

8 Присвоєно вчене звання «доцент» 28 5 31 39 7 36 80 

9 Присвоєно вчене звання «старший 

науковий співробітник» 
- 3 1 - - - - 

 

У 2015 році в Ужгородському національному університеті функціонували 5 

спеціалізованих вчених рад: 

 з історичних наук (голова ради – д.і.н., проф. Офіцинський Роман 

Андрійович, вчений секретар – к.і.н., доц. Скиба Іванна Іванівна); 

 з фізико-математичних наук (голова ради – д.ф.-м.н., проф. Блецкан 

Дмитро Іванович, вчений секретар – д.ф.-м.н., проф. Міца Володимир 

Михайлович); 

 з медичних наук (голова ради – д.мед.н., доц. Костенко Євген Якович, 

вчений секретар – к.мед.н., доц. Клітинська Оксана Василівна); 

 з хімічних наук (голова ради – д.х.н., проф. Переш Євген Юлійович, вчений 

секретар – к.х.н., доц. Сухарева Оксана Юріївна); 

 з юридичних наук (голова ради – д.ю.н., проф. Бєлов Дмитро Миколайович, 

вчений секретар д.ю.н., проф. Рогач Олександр Янович). 

Дві спеціалізовані вчені ради (з історичних та фізико-математичних наук) мали 

право проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук та 

кандидата наук; чотири спеціалізовані вчені ради (з економічних, медичних, 

хімічних та юридичних наук) –  кандидата наук. 

Спеціалізовані вчені ради у 2015 році проводили захист дисертацій за такими 

спеціальностями: 

 історичні науки (07.00.01 –   Історія України; 07.00.02 – Всесвітня історія); 

 фізико-математичні науки (01.04.04 – Фізична електроніка; 01.04.10  – 

Фізика напівпровідників і діелектриків); 
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 медичні науки (14.01.03 – Хірургія; 14.01.22 – Стоматологія; 

 хімічні науки (02.00.01 – Неорганічна хімія; 02.00.02 –Аналітична хімія; 

 юридичні науки (12.00.02 –Конституційне право; муніципальне право; 

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право). 

Спеціалізованими вченими радами університету проведено захист 

1 докторської та 34 кандидатських дисертацій, прийнято до захисту 

20 кандидатських дисертацій, до попереднього розгляду  – 12 дисертацій.  

Станом на 2015 рік 39 науково-педагогічних співробітників УжНУ поєднують 

роботу з навчанням в аспірантурі або є здобувачами наукового ступеня кандидата 

наук, 20 осіб навчаються в докторантурі або є здобувачами наукового ступеня 

доктора наук у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах 

України.  

Окрім того, науково-педагогічні працівники УжНУ проходять стажування в 

закордонних навчальних закладах та наукових установах, зокрема у Варшавському 

університеті (Польська Республіка), Університеті імені Я.А. Коменського 

(Словацька Республіка), Вігнерівському центрі фізики Угорської академії наук 

(Угорщина), Коледжі Лос-Анджелеса (США), Пряшівському університеті 

(Словацька Республіка), Університеті Палацького (Чеська Республіка), Віденському 

університеті (Австрія), Інституті матеріалознавства Словацької академії наук 

(Словацька Республіка), Кошицькому університеті ім. П.Й. Шафарика (Словацька 

Республіка), Мюнхенському університеті Людвіга-Максиміліана (Німеччина), 

Кельнському університеті (Німеччина) та інших. 

Також стажування  працівників та аспірантів здійснюється у межах 

різноманітних програм, в тому числі програм академічної мобільності, які 

пропонують відповідні інституції європейських держав  та США (програми 

«Erasmus Mundus», «Visby», імені Жана Моне, імені Фулбрайта, DAAD та багато 

інших). 

У 2015 році підвищення кваліфікації пройшли 160 науково-педагогічних 

співробітників УжНУ, а на базі вишу – 50 осіб з інших навчальних закладів. 
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Розділ 2 

Освітня діяльність 
 

2.1. Кількісна характеристика контингенту студентів 

 

Контингент студентів ДВНЗ «УжНУ» (за ОКР «бакалавр», «спеціаліст», 

«магістр») та природничо-гуманітарного коледжу університету (ОКР «молодший 

спеціаліст») за критерієм форм навчання і фінансування станом на 1 січня та  

7 грудня 2015 року наведено у таблиці 2.1.1 

 

Таблиця 2.1.1  

Контингент студентів ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

(01.01.2015 р., 07.12.2015 р.) 
  Станом на 01.01.2015 Станом на 07.12.2015 

Денна форма Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

Молодший 

спеціаліст 446 279 725 468 218 686 

Бакалавр 3302 2083 5385 3196 1986 5182 

Спеціаліст 1151 1652 2803 1006 1764 2770 

Магістр 334 275 609 477 318 795 

 Всього 5233 4289 9522 5147 4286 9433 

Заочна форма Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

Молодший 

спеціаліст 19 89 108 21 81 102 

Бакалавр 791 1941 2732 749 1675 2424 

Спеціаліст 130 724 854 83 554 637 

Магістр 67 269 336 97 284 381 

 Всього 1007 3023 4030 950 2594 3544 

Всі форми 

навчання Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

Молодший 

спеціаліст 465 368 833 489 299 788 

Бакалавр 4093 4024 8117 3945 3661 7606 

Спеціаліст 1281 2376 3657 1089 2318 3407 

Магістр 401 544 945 574 602 1176 

 Всього 6240 7312 13552 6097 6880 12977 

Примітка. Тут і надалі: Бюджет – навчання за державним замовленням, Контракт – 

навчання за кошти юридичних, фізичних осіб. 

 

Таким чином, станом на 7 грудня 2015 року в університеті та коледжі 

навчається 12977 осіб, які здобувають освіту за різними освітньо-

кваліфікаційними рівнями чи проходять перепідготовку за ОКР спеціаліст. Це 

на 575 осіб менше, ніж станом на 1 січня 2015 року. Зменшення, переважно, 

пов’язане із зменшенням контингенту заочної форми навчання, що є 

загальноукраїнською тенденцією.  

Контингент студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» 

та «магістр» у розрізі форм навчання, фінансування підготовки та громадянства 

наведено у таблицях 2.1.2–2.1.4.  
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Спостерігається  подальше розширення контингенту іноземних студентів та 

географії країн їх походження. Станом на кінець 2015 року в УжНУ навчається 450 

іноземців на контрактній та 2 на бюджетній формах навчання. Серед 

іноземних громадян переважають громадяни Індії – 356, Зімбабве – 18, Нігерії – 16, 

Бангладеш – 15, Словаччини – 6, Угорщини – 5 осіб. 

 

Таблиця 2.1.2 

Контингент студентів денної форми навчання (2015 р.) 

Структурний підрозділ Бюджет Контракт Разом 

  8 34 42 

Біологічний факультет 259 75 334 

Географічний факультет 196 126 322 

Гуманітарно-природничий факультет з 

угорською мовою навчання 

111 12 123 

Економічний факультет 254 161 415 

Інженерно-технічний факультет 397 18 415 

Історичний факультет 139 71 210 

Кафедра фізичного виховання 1  1 

Математичний факультет 306 8 314 

Медичний факультет 640 1210 1850 

Стоматологічний факультет 73 499 572 

Факультет здоров'я людини 75 177 252 

Факультет іноземної філології 200 161 361 

Факультет інформаційних технологій 213 84 297 

Факультет міжнародних відносин 67 157 224 

Факультет міжнародної політики, 

менеджменту та бізнесу 

174 155 329 

Факультет післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки 

44 40 84 

Факультет суспільних наук 252 228 480 

Факультет туризму та міжнародних 

комунікацій 

117 169 286 

Фізичний факультет 466 21 487 

Філологічний факультет 312 113 425 

Хімічний факультет 207 37 244 

Юридичний факультет 168 512 680 

Разом 4679 4068 8747 
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Таблиця 2.1.3 

Контингент студентів заочної форми навчання (2015) 

Структурний підрозділ Бюджет Контракт Разом 

Біологічний факультет 100 180 280 

Географічний факультет 41 164 205 

Гуманітарно-природничий факультет з 

угорською мовою навчання 

21 23 44 

Економічний факультет 141 193 334 

Інженерно-технічний факультет 29 56 85 

Історичний факультет 29 149 178 

Кафедра педагогіки  19 19 

Математичний факультет 51 42 93 

Факультет здоров'я людини 37 282 319 

Факультет іноземної філології 116 71 187 

Факультет інформаційних технологій 77 35 112 

Факультет міжнародних відносин 16 80 96 

Факультет міжнародної політики, 

менеджменту та бізнесу 

48 57 105 

Факультет післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки 

 289 289 

Факультет суспільних наук 26 202 228 

Факультет туризму та міжнародних 

комунікацій 

35 101 136 

Філологічний факультет 141 89 230 

Юридичний факультет 21 481 502 

Разом 929 2513 3442 

 

 

2.2. Прийом на навчання 

 

Прийом на навчання проводився відповідно до Правил прийому до  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», затверджених Вченою радою  

27 листопада 2014 року. До Правил прийому Вченою радою УжНУ вносилися 

численні зміни, що пояснюється ліцензуванням нових напрямів та спеціальностей і 

змінами до загальнодержавних Умов прийому. У всіх випадках зміни були 

оперативно оприлюднені на офіційному сайті університету, стендах, а також були 

внесені до ЄДЕБО для їх відображення у ІС «Конкурс». 

Організацію прийому до університету здійснює Приймальна комісія, склад якої 

в кількості 42 особи затверджено наказом ректора № 285/01-17 від 26 грудня  

2014 року. Склад функціональних підрозділів Приймальної комісії затверджено 

наказами ректора від 24 лютого 2015 року. Вперше було створено відбіркові комісії 
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на загальноуніверситетських кафедрах фізичного виховання та педагогіки і 

психології. Загальна кількість комісій була такою: предметні екзаменаційні – 13, 

фахові атестаційні – 46, апеляційні – 3, відбіркові комісії – 25 (загальна кількість 

залучених осіб, залучених до відбіркових комісій – 190). 

Можна виділити такі особливості вступної кампанії 2015 року: 

1) абітурієнти подавали сертифікати ЗНО, отримані лише у 2015 році. Як і 

більшість інших навчальних закладів, ДВНЗ «УжНУ» визначив у Правилах прийому 

базовий рівень складності тестів з української мови і літератури та математики. Для 

визначення результатів ЗНО-2015 з кожного предмета було встановлено «пороговий 

бал», тобто кількість тестових балів, яку міг набрати мінімально підготовлений 

абітурієнт; 

2) до кожної зі складових конкурсного балу – результатів ЗНО, творчих 

конкурсів, балів шкільного атестату – застосовувалися вагові коефіцієнти, сума яких 

становила 1. В УжНУ  такі коефіцієнти були встановлені однаковими для всіх 

напрямів підготовки — 0.4, 0.25, 0.25, 0.1; 

3) рейтинговий список вступників, які поступали на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра (спеціаліста медичного та фармацевтичного спрямування) на базі 

повної загальної середньої освіти та список рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення формувалися у ЄДЕБО на підставі визначених вступником 

пріоритетів заяв (пріоритети від 1 до 15). Вступник міг одержати тільки одну 

рекомендацію на місце державного замовлення за найвищим можливим 

пріоритетом; 

4) розподіл державного замовлення на підготовку фахівців здійснювався 

конкурсною комісією із врахуванням пропозицій навчальних закладів, їх 

рейтингових показників та середнього бала вступників попередніх років до початку 

прийому заяв і документів; 

5) вперше була реалізована можливість вступу на навчання за ОКР «спеціаліст» 

/ступенем «магістр» на основі неспорідненого бакалаврату (так званий 

«перехресний» вступ). 

У ході вступної кампанії до відбіркових комісій університету було подано у 

паперовій або електронній формі понад 15900 заяв, з яких понад 4500 – заяви від 

вступників за ОКР «спеціаліст» / «магістр», 10226 – від вступників на здобуття 

ОКР «бакалавр» із сертифікатами ЗНО 2015 року.  До відбіркової комісії коледжу 

подано понад 500 заяв, з яких 470 — від вступників на основі базової загальної 

середньої освіти. 

Таблиця 2.2.1 

Розподіл кількості заяв від вступників на перший курс за факультетами (2015) 

 
Факультет 

Денна 

форма 

У т.ч. 

електронних 

Заочна 

форма 

1. Медичний факультет 1667 1135  

2. 

Факультет міжнародної політики, 

менеджменту та бізнесу 755 533 84 

3. Факультет суспільних наук 605 451 63 

4. 

Факультет туризму та міжнародних 

комунікацій 600 419 122 
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Продовження таблиці 2.2.1 

5. Філологічний факультет 578 380 79 

6. Юридичний факультет 575 426 68 

7. Факультет іноземної філології 574 410 94 

8. Факультет інформаційних технологій 532 403 38 

9. Стоматологічний факультет 498 365  

10. Біологічний факультет 490 289 95 

11. Географічний факультет 452 299 109 

12. Інженерно-технічний факультет 425 281 22 

13. Факультет міжнародних відносин 397 241 68 

14. Економічний факультет 367 218 70 

15. Фізичний факультет 296 218  

16. Історичний факультет 261 181 32 

17. Факультет здоров’я людини 240 113 98 

18. Математичний факультет 154 89 6 

19. Кафедра фізичного виховання 143 56  

20. Хімічний факультет 107 70  

21. Гуманітарно-природничий факультет 63 29 14 

 

Вступники надавали перевагу технології подачі електронних заяв, що, 

незважаючи на зручність для абітурієнтів, мало і негативний аспект: помилки під час 

заповнення заяв, які неможливо було виправити. 

У 2015 році прийом проводився за 60 напрямами підготовки бакалаврів з 

врахуванням спеціалізацій (10 з них – вперше), 3 спеціальностями медичного 

(фармацевтичного) спрямування, 51 спеціальністю магістратури (10 з них – 

вперше), 43 спеціальностями ОКР «спеціаліст» та 8 спеціальностями освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (природничо-гуманітарний 

коледж). За всіма новими напрямами та спеціальностями було здійснено набір 

студентів, у тому числі і за державним замовленням. 

Збереглася надзвичайно висока популярність медичних спеціальностей, 

характерна для вступних кампаній усіх останніх років. Також багато заяв було 

подано на напрями підготовки галузей знань «Право», «Інформатика та 

обчислювальна техніка», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини».  

На перший курс за державним замовленням було зараховано 1071 вступник, 

з яких – 153 майбутні спеціалісти медичного та фармацевтичного спрямування. 

До коледжу зараховано на місця державного замовлення 142 вступники. За кошти 

фізичних та юридичних осіб навчаються більше тисячі першокурсників. 

Серед вступників на основі повної загальної середньої освіти 92% зараховані за 

сертифікатами ЗНО; 34% становлять особи, які подавали електронні заяви; 56% – 

особи жіночої статі;  54 % потребують гуртожитку;  2,7% – пільговики;  12,7% – 

нагороджені золотими/срібними медалями.  

Середній бал атестата цьогорічних першокурсників становить 9,66 бала за  
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12-бальною шкалою. Серед контингенту студентів першого курсу традиційно 

переважають жителі Закарпатської області (82,07%), однак вагомою також є частка 

вступників із Львівської (9,02%), Волинської, Івано-Франківської (по 1,23%) 

областей, що, поряд із залученням до навчання іноземних студентів, свідчить про 

зростання конкурентоспроможності УжНУ.  

Зведені дані про результати прийому демонструють таблиці 2.2.2, 2.2.3. 

 

Таблиця 2.2.2 

Зведені дані про результати прийому  

в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (2015 р.) 

 

ОКР 

Зараховано за 

державним 

замовленням 

Зараховано за 

кошти фізичних 

осіб 

Зараховано 

Разом 

 
денна 

форма 

заочна 

форма 

денна 

форма 

заочна 

форма 

денна 

форма 

заочна 

форма 

БАКАЛАВР 753 165 544 237 1297 402 1699 

на базі ПЗСО 683 141 513 186 1196 327 1523 

на базі ОКР «молодший 

спеціаліст» 
70 24 31 51 101 75 176 

СПЕЦІАЛІСТ на базі 

ПЗСО 
153  194  347  347 

Всього на перший курс 906 165 738 237 1644 402 2046 

 
Зараховано за 

державним 

замовленням 

Зараховано за 

кошти фізичних 

осіб 

Зараховано 

Разом 

 
денна 

форма 

заочна 

форма 

денна 

форма 

заочна 

форма 

денна 

форма 

заочна 

форма 

спеціаліст на базі   

ОКР «бакалавр» 
331 82 93 274 424 356 780 

магістр 410 93 243 267 653 360 1013 

магістр медичного 

спрямування 
17  39  56  56 

бакалавр (на 2-й курс) 3  11 2 14 2 16 

спеціаліст медичного 

спрямування (на 2-й 

курс) 

  62  62  62 

бакалавр (на 3-5 курс)   5 21 5 21 26 

іноземці на 1-й курс   114 3 114 3 117 

перепідготовка 

спеціалістів 
   101   101 

клінічна ординатура 26  4    30 

інтернатура 93  152  245  245 
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Таблиця 2.2.3 

Зведені дані про результати прийому в природничо-гуманітарний коледж  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (2015) 

ОКР 
Зараховано всього, 

осіб 
За денною формою За заочною формою 

 

за кошти 

державного 

бюджету 

за кошти 

фізичних 

та 

юридичних 

осіб 

за кошти 

державного 

бюджету 

за кошти 

фізичних 

та 

юридичних 

осіб 

за кошти 

державного 

бюджету 

за кошти 

фізичних 

та 

юридичних 

осіб 

МОЛОДШИЙ 

СПЕЦІАЛІСТ 
      

на основі БЗСО 128 37 128 37   

на основі ПЗСО 8 36  23 8 13 

на основі ОКР 

«КВАЛІФІКОВАНИЙ 

РОБІТНИК» 

6  6    

Всього по ПГК ДВНЗ 

«УжНУ» 

142 73 134 60 8 13 

215  194  21  

 

Із загальної кількості зарахованих у 2015 році студенти бюджетної форми 

склали: 

– молодший спеціаліст – 66 % (по Україні — 64 %); 

– бакалавр (спеціаліст медичного спрямування) – 52% (48%); 

– спеціаліст – 52% (37%); 

– магістр – 48% (45%); 

– всього  – 54% (50%).  

Зокрема, у 2015 році відбулося зростання ліцензованих обсягів прийому і 

обсягів державного замовлення на підготовку магістрів (520 осіб). Загальна кількість 

зарахованих на навчання за ступенем магістр перевищує 1000 осіб.  

Одна з тенденцій вступної кампанії 2015 року полягала у розширенні 

контингенту студентів, які вступили в УжНУ на ОКР «магістр» за рахунок 

випускників бакалаврату інших вишів (таблиця 2.2.4). 

Таблиця 2.2.4 
Контингент магістрів ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (2015) 

№ Диплом бакалавра видано 

Форма навчання 

Фінансування 

денна заочна 

бюджет контракт бюджет контракт 

1. Буковинський державний медичний університет 1    

2. Вища школа інформатики і управління    1 

3. Вищий державний навчальний заклад України 

"Українська медична стоматологічна академія" 

 1   
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Продовження таблиці 2.2.4 
4. Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини "Україна" 

  1 1 

5. Військовий Інститут при Національному 

університеті "Львівська політехніка" 

   1 

6. Вінницький національний медичний університет 

ім. М.І. Пирогова 

 1   

7. Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-

економічного університету 

 1   

8. Державний вищий навчальний заклад 

"Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника" 

 1  2 

9. Державний вищий навчальний заклад 

"Ужгородський національний університет" / 

УжДУ 

464 298 87 248 

10. Донецький національний університет    1 

11. Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка 

   1 

12. Закарпатський державний університет / УжДІІЕП  3  5 

13. Закарпатський угорський інститут імені Ференца 

Ракоці ІІ 

  1  

14. Закарпатський художній інститут    1 

15. Київський Міжнародний Університет 1    

16. Київський національний університет культури і 

мистецтв 

  1  

17. Київський славістичний університет  1  1 

18. Львівська державна фінансова академія    1 

19. Львівська комерційна академія   1  

20. Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького 

 1   

21. Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

  1 6 

22. Міжрегіональна Академія управління персоналом    2 

23. Мукачівський гуманітарно-педагогічний інститут / 

Мукачівський державний університет / 

Мукачівський технологічний інститут 

 2  4 

24. Навчально-консультаційний центр Національного 

транспортного університету у м. Львові 

   1 

25. Національна академія внутрішніх справ  2  2 

26. Національна академія Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького 

   2 

27. Національний авіаційний університет  1   

28. Національний лісотехнічний університет  1  2 

29. Національний університет "Львівська політехніка" 1   1 

30. Національний університет "Одеська юридична 

академія" 

1    

31. Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

   2 
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32. Національна юридична академія ім. Я. Мудрого    1 

33. Приватний вищий навчальний заклад 

"Буковинський університет" 

 1   

34. Приватний вищий навчальний заклад "Галицька 

Академія" 

  1  

35. Приватний вищий навчальний заклад 

"Карпатський університет імені Августина 

Волошина" 

 2   

36. Приватний вищий навчальний заклад 

"Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем'янчука" 

  1 1 

37. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Вищий навчальний заклад Східно-європейський 

слов'янський університет" 

 1 1 2 

38. Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Львівський медичний інститут" 

 1   

39. Ужгородський торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-

економічного університету 

 1 2  

40. Український державний педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова 

   1 

41. Український поліграфічний інститут імені Івана 

Франка 

 1   

42. Український транспортний університет  1   

43. Харківський національний медичний університет  1   

44. Харківський національний університет імені 

В.Н.Каразіна 

  1  

      

 Всього 468 322 98 290 

 З них ДВНЗ «УжНУ» 464 298 87 248 

 інші ВНЗ 4 24 11 42 

 інші ВНЗ у відсотках 0,85% 7,45% 11,22% 14,48% 
 

 

 

2.3. Рух контингенту студентів 

 

Протягом 2015 року з УжНУ відраховано 229 студентів, які навчалися за 

державним замовленням (32 %) та 482 студентів-контрактників (68 %). Серед 

причин відрахування основними є такі: за невиконання вимог навчального плану/за 

академічну неуспішність (більше 50 %), за власним бажанням (8 %) та за порушення 

умов контракту (10 %). Традиційно основну частину відрахованих становили 

студенти  1-2 курсів бакалаврату (більше 55 %). Інформація про відрахування подана 

у таблиці 2.3.1.  
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Таблиця 2.3.1 

Причини відрахування студентів з  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (2015) 

 

Фінансу-

вання 
Причина відрахування 

2015 

кількість % 

Бюджет За власним бажанням 57 8% 

  

За невиконання вимог навчального 

плану, за академічну неуспішність 120 17% 

  

За порушення навчальної дисципліни 

та Правил внутрішнього розпорядку 39 5% 

  

Закінчив теоретичний курс навчання та 

не атестований ДЕК 7 1% 

Інша 6 1% 

  Разом бюджет 229 32% 

Контракт За власним бажанням 88 12% 

  

За невиконання вимог навчального 

плану, за академічну неуспішність 221 31% 

  

За порушення навчальної дисципліни 

та Правил внутрішнього розпорядку 48 7% 

  За порушення умов контракту 73 10% 

  

Закінчив теоретичний курс навчання та 

не атестований ДЕК 16 2% 

  Інша 36 5% 

  

Разом контракт 482 68% 

  

Всього 711 
 

 

Аналіз статистики демонструє, що найбільша частка відрахувань припадає на 

молодші курси і є найменшою на ОКР «Спеціаліст», «Магістр»: перший курс – 

32,5%, другий – 23,9%, третій – 15,3%, четвертий – 11,0%, п’ятий – 11,5%, шостий – 

5,8%. 

Серед інших причин руху контингенту студентів у 2015 році можна виділити 

переведення (67 осіб) та поновлення з інших навчальних закладів України (70 осіб, з 

них 28 іноземців). Також у поточному році була надана чи продовжена 

академвідпустка 56 особам, повернулися до навчання – 18 осіб. 
   

2.4. Випуск фахівців 

 

Результати навчальної діяльності найкраще оцінювати під час державної 

атестації, яка в УжНУ проводиться у формі державних екзаменів та захисту 

дипломних робіт. У звітному році працювали 47 екзаменаційних комісій з атестації 

бакалаврів та 48 комісій з атестації спеціалістів і магістрів. З 95 голів комісій – 1 

академік НАН України; 45 докторів наук, професорів; 25 кандидатів наук, доцентів; 

24  спеціалісти виробництва. Усі голови комісій представляли інші виші, установи 

та організації. 



22 

У 2015 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» складали державні 

екзамени та захищали дипломні роботи 1196 студентів денної форми навчання і 717 

заочної. За результатами державної атестації успішність становила 99,6% та 98,6% 

відповідно. Отримали дипломи бакалавра 1191 студент денної форми навчання 

та 707 заочної. Дипломи з відзнакою отримали 143 випускники денної форми 

навчання (12 %) та 4 заочної (0,5 %). 

За результатами державної атестації за ОКР «спеціаліст» і «магістр», яка 

проводилась у формі складання державних іспитів та захисту дипломних робіт, 

успішність становить 99% на денній формі навчання та 99,5% на заочній. Отримали 

дипломи спеціаліста 1295 випускників (883 денної та 412 заочної форм 

навчання), магістра – 812 (509 денної та 303 заочної форм  навчання). Дипломи з 

відзнакою отримали 153 студенти денної форми навчання (11,1%) та 12 заочної 

(1,3%). 

 

Таблиця 2.4.1 

Кількість  виданих дипломів про закінчення університету,  

денна форма навчання (ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» (2015) 

 

У розрізі факультетів 

№ Факультет 

Бакалаври Спеціалісти Магістри 

всьо-

го 

з відз- 

накою 
% 

всьо-

го 

з 

відз-

накою 

% 
всьо- 

го 

з відз-

накою 
% 

1. Історичний 46 2 4,3 % 28 - - 28 3 10,7 % 

2. Біологічний 63 3 4,7 % 31 - - 20 3 15 % 

3. Географічний 66 13 19,7 % 27 2 7,4 % 23 6 26 % 

4. Гуманітрно-

природничий 

факультет 

31 2 6,4 % 25 - - 16 1 6,2 % 

5. Економічний 101 11 10,9 % 49 4 8 % 47 14 29,7 % 

6. Іноземної 

філології 

57 1 1,7 % 32 - - 24 4 16,6 % 

7. Інженерно-

технічний 

70 3 4,2 % 70 3 4,2 % 18 - - 

8. Математичний 68 6 8,8 % 46 -  27 6 22,2 % 

9. Медичний 

(сестринська 

справа) 

19 8 42 % 137 35 25,5 % 19 10 52,6 % 

10. Стоматологічний - - - 98 4 4 % 5 5 100 % 

11. Інформаційних 

технологій 

43 2 4,6 % 42 - - 16 3 18,7 % 

12. Міжнародної 

політики та 

міжнародного 

бізнесу  

32 2 6,2 % 13 - - - - * 

13. Туризму 51 7 13,7 % 22 - - - - * 
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Продовження таблиці 2.4.1 

14. Здоров’я 

людини 

39 3 7,7 % 10 - - 29 2 6,8 % 

15. Фізичний 102 18 17,6 % 70 1 1,4 % 56 13 23,2 % 

16. Філологічний 74 9 12 % 42 - - 41 1 2,4 % 

17. Міжнародних 

відносин 

37 5 13,5 % 23 6 26 % 17 5 29,4 % 

18. Суспільних наук 86 10 11,6 % 42 1 2,3 % 17 9 52,9 % 

19. Хімічний 50 8 16 % 27 - - 27 6 22,2 % 

20. Юридичний 142 29 20,4 % 47 3 6,3 % 92 17 18,5 % 

21. Львівський 

навчальний 

центр 

7 1 14,2 % 23 1 4,3 % - - - 

 Всього: 1191 143 12 % 904 60 6,6 % 522 108 20,7 % 

* Примітка : атестація магістрів відбудеться в січні 2016 року. 

 

Як демонструє статистична звітність 2-3НК, державне замовлення з випуску 

фахівців у 2015 році виконано у повному обсязі. Чисельна інформація про випуск 

фахівців у 2015 році подана у таблиці 2.4.2. 

Таблиця 2.4.2 

Зведені дані стосовно випуску фахівців  

за ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»  

у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (2015) 

Форма 

навчання 

Фінансування ОКР Кількість 

Денна Бюджет Бакалавр 745 

Бакалавр (з нормативним терміном 

навчання, на 3 курс) 

2 

Бакалавр (зі скороченим терміном 

навчання) 

9 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, 

термін навчання - 2 роки) 

34 

Магістр 305 

Спеціаліст 526 

Спеціаліст на основі повної загальної 

середньої освіти 

99 

Контракт Бакалавр 358 

Бакалавр (з нормативним терміном 

навчання, на 3 курс) 

11 

Бакалавр (зі скороченим терміном 

навчання) 

4 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, 

термін навчання - 2 роки) 

15 

Магістр 248 

Спеціаліст 140 

Спеціаліст на основі повної загальної 

середньої освіти 

175 

Разом денна  2671 
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Продовження таблиці 2.4.2 
Заочна Бюджет Бакалавр 159 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання) 3 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, 

термін навчання - 2 роки) 

10 

Магістр 67 

Спеціаліст 123 

Контракт Бакалавр 487 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання, 

на 3 курс) 

1 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання) 12 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, 

термін навчання - 2 роки) 

39 

Магістр 253 

 Спеціаліст 505 

Разом заочна   1659 

Разом по університету 4331 
 

Таким чином, протягом  2015 року дипломи УжНУ за різними ОКР отримали 

4331 особа, з них 2671 особа навчались за державним замовленням.  

Крім того, Природничо-гуманітарний коледж випустив молодших спеціалістів: 

за денною формою – 170, з них – 109 за державним замовленням; за заочною 

формою – 47, з них – 6 за державним замовленням 
 

2.5. Розробка, впровадження та вдосконалення програм підготовки 

студентів 

Університет здійснює освітню діяльність з підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», 

«магістр» відповідно до ліцензії серії АЕ № 636802 від 19 червня 2015 року. З 

урахуванням зазначеної ліцензії та рішень Акредитаційної комісії України, 

прийнятих 19 червня 2015 року, в університеті нараховується така кількість 

ліцензованих напрямів підготовки і спеціальностей: 

– «молодший спеціаліст» – 8 спеціальностей; 

– «бакалавр» – 51 напрям; 

– «спеціаліст» – 48 спеціальностей; 

– «магістр» – 51 спеціальність. 

Протягом 2015 року ліцензовано такі напрями підготовки та спеціальності: 

Напрями підготовки: 

6.010201 Фізичне виховання*  

6.020301 Філософія*  

6.030201 Міжнародні відносини  

6.030204 Міжнародна інформація  

6.030503 Міжнародна економіка  

6.030507 Маркетинг  

Спеціальності: 

8.02030302 Мова і література (німецька)  

8.02030303 Прикладна лінгвістика  
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8.03010201 Психологія  

8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі  

8.09010301 Лісове господарство  

8.15010011 Електронне урядування  

8.18010012 Управління інноваційною діяльністю  

8.18010016 Бізнес-адміністрування  

8.18010021 Педагогіка вищої школи  

У 2015 році пройшли акредитацію 

Напрями підготовки: 

6.050101 Комп'ютерні науки  

6.050103 Програмна інженерія  

6.030203 Міжнародні економічні відносини  

6.030206 Міжнародний бізнес  

6.050502 Інженерна механіка 

Спеціальності: 

5.03050901 Бухгалтерський облік  

5.08010102 Землевпорядкування (первинна акредитація) 

5.14010301 Туристичне обслуговування (первинна акредитація) 

7.03020201 Міжнародне право (первинна акредитація) 

7.03020301, 8.03020301 Міжнародні економічні відносини  

7.03020601, 8.03020601 Міжнародний бізнес 

7.05010101, 8.05010101  Інформаційні   управляючі системи та технології 

(за галузями)  

7.05050201, 8.05050201 Технології машинобудування 

7.05010301, 8.05010301 Програмне забезпечення систем 

8.15010002 Державна служба (первинна акредитація) 

Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей внесено зміни до ліцензованого обсягу заочної форми навчання, 

виходячи із ліцензованих обсягів за денною формою навчання (табл. 2.5.1). 

Таблиця 2.5.1 

Зміна ліцензованих обсягів заочної форми навчання (2015) 

Шифр та найменування 

галузі знань  

Код та найменування 

напряму підготовки, 

спеціальності  

Попередній 

ліцензійний 

обсяг 

Встановлено 

ліцензійний 

обсяг 

денна заочна денна заочна 
0301 Соціально-

політичні науки 

6.030102 Психологія  50 - 50 30 

0304 Право  8.03040101 Правознавство  100 50 100 100 
0305 Економіка та 

підприємництво 

8.03050801 Фінанси і кредит 

(за спеціалізова-

ними програмами) 

20 15 20 20 

0403 Системні науки  

та кібернетика 

8.04030101 Прикладна 

математика 

20 - 20 20 

1301 Соціальне 

забезпечення 

8.13010201 Соціальна робота 15 - 15 10 

1501 Державне 

управління 

8.15010002 Державна служба 20 - 20 20 

Всього по університету: 225 65 225 200 
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Відповідно до пункту 22 постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 

2007 року № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» (в 

редакції постанови КМУ від 5 квітня 2014 року № 233) переоформлено ліцензію 

для підготовки іноземців та осіб без громадянства за акредитованими 

напрямами і спеціальностями  (в межах ліцензованих обсягів відповідних 

напрямів і спеціальностей). Крім того, отримано ліцензію на підготовку до 

вступу у вищі навчальні заклади іноземців та осіб без громадянства. 

У 2015 році була отримана ліцензія на проведення військової підготовки 

студентів за програмою офіцерів запасу з ліцензованим обсягом 140 осіб денної 

форми навчання. 

Без проведення ліцензійної експертизи було збільшено ліцензований обсяг на 

денній формі навчання (таблиця 2.5.2). 

Таблиця 2.5.2 

Збільшення ліцензованих обсягів денної форми навчання (2015) 

Назва напряму підготовки, спеціальності 

Попередній 

ліцензований 

обсяг 

Встановлено 

ліцензований 

обсяг 

денна денна 

6.030401 Правознавство 160 200 

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій 30 50 

7.12010001 Лікувальна справа 250 350 

Всього по університету: 440 600 

 

Також у році, що минув, було здійснено перерозподіл ліцензованого обсягу 

підготовки за ОКР «спеціаліст», «магістр», за рахунок чого збільшено ліцензовані 

обсяги підготовки за ОКР «магістр»  

 на денній формі навчання – на 215 чоловік; 

 на заочній формі навчання – на 145 чоловік. 

Ці зміни демонструє таблиця 2.5.3. 

Таблиця 2.5.3 

Перерозподіл ліцензованих обсягів підготовки за ОКР «спеціаліст», «магістр» 

(2015) 

Назва спеціальності 

Попередній 

ліцензований 

обсяг 

Встановлено 

ліцензований обсяг 

денна заочна денна заочна 

7.03010401 Політологія (за сферами 

політичної діяльності) 

30 30 15 20 

8.03010401 Політологія (за сферами 

політичної діяльності) 

10 10 25 20 

7.03020301 Міжнародні економічні 

відносини 

40 40 20 20 

8.03020301 Міжнародні економічні 

відносини 

20 20 40 40 

7.03020501 Країнознавство 35 40 25 25 

8.03020501 Країнознавство 25 20 35 35 

7.04010201 Біологія* 60 60 20 20 

8.04010201 Біологія* 20 20 60 60 
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Продовження таблиці 2.5.3 
7.04020101 Математика (за напрямами)* 50 50 30 30 

8.04020101 Математика (за напрямами)* 20 20 40 40 

7.04020301 Фізика (за напрямами)* 60 - - - 

8.04020301 Фізика (за напрямами)* 20 - 80 - 

7.04020401 Прикладна фізика 

(за галузями використання)* 

35 - - - 

8.04020401 Прикладна фізика 

(за галузями використання)* 

10 - 45 - 

7.03050401 Економіка підприємства  

(за видами економічної 

діяльності) 

50 50 30 30 

8.03050401 Економіка підприємства  

(за видами економічної 

діяльності) 

20 20 40 40 

7.03050901 Облік і аудит 50 45 30 30 

8.03050901 Облік і аудит 20 20 40 35 

7.09010104 Плодоовочівництво і 

виноградарство 

20 15 10 10 

8.09010104 Плодоовочівництво і 

виноградарство 

5 - 15 5 

 Всього по університету: 600 460 600 460 
 

 

2.6. Навчально-методичне забезпечення та інформатизація навчально-

виховного та управлінського процесу  

 

Враховуючи вимоги Закону України «Про вищу освіту» та потребу в 

підвищенні ефективності освітнього процесу в УжНУ, упродовж звітного періоду 

було введено в дію комплекс нових положень, що стосуються різних аспектів 

освітньої діяльності університету, зокрема: 

– Про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному 

закладі «Ужгородський національний університет»  (наказ ректора від 08.05.2015 р. 

№ 698/01-17); 

– Про оцінювання навчальних досягнень студентів за кредитно-модульною 

системою (наказ ректора від 03.03.2015 р. № 503/01-17); 

– Про порядок та методику проведення семестрових (курсових) екзаменів і 

заліків (наказ ректора від 08.05.2015 р.  № 698/01-17); 

– Про моніторинг якості освітнього процесу (наказ ректора від 28.05.2015 

року  № 750/01-17); 

– Про визначення рейтингів науково-педагогічних працівників (наказ 

ректора від 28.05.2015 року № 750/01-17); 

– Про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію (наказ 

ректора від 04.03.2015 року № 519/01-17); 

– Про академічні відпустки, повторне навчання, порядок переведення, 

поновлення та відрахування студентів (наказ ректора від 08.05.2015 року  

№ 698/01-17). 



28 

Ці положення суттєво змінюють систему організації навчального процесу в 

УжНУ. Найбільш суттєві новації стосуються, зокрема, можливості повторного 

вивчення окремих дисциплін, що стосується  студентів І-го курсу. Передбачено 

вивчення курсів за вибором студента, обсяг яких буде доведено до 25% від 

загального обсягу дисциплін навчального плану.   

Як складова контролю якості освітнього процесу була запроваджена 

рейтингова система оцінки роботи науково-педагогічних працівників. За 

результатами проведеного у 2015 році рейтингування 10 відсотків кращих 

викладачів вперше в історії УжНУ протягом наступного року отримуватимуть 

надбавку до зарплати. 

У звітному періоді також започатковано перехід до автоматизації формування 

робочих навчальних планів та розрахунків обсягів навчальної роботи кафедр.  

У 2015/2016 навчальному році в УжНУ було здійснено перехід на нові норми 

навчального навантаження на всіх курсах та ОКР. Середнє навантаження у 

поточному році становить 580 годин (для порівняння: у 2013/2014 н.р. – 800 

годин; 2014/2015 н.р. – 780 годин). Загальний обсяг педагогічної роботи всіх кафедр 

на поточний навчальний рік становить понад 716 тисяч годин.  

Протягом травня-червня 2015 року були перевірені розрахунки обсягів 

педагогічної роботи усіх 110 кафедр університету та проведено розрахунки штатів їх 

професорсько-викладацького складу. Протягом вересня-листопада 2015 року до 

обсягів педагогічної роботи кафедр та їх штатного розпису вносились необхідні 

зміни з урахуванням нового прийому студентів на навчання за всіма освітньо-

кваліфікаційними рівнями.  

Упродовж 2015 року були підготовлені та затверджені робочі навчальні плани з 

51-го напряму підготовки, 48-ми спеціальностей ОКР «спеціаліст», 50-ти 

спеціальностей ОКР «магістр», 13-ти спеціальностей перепідготовки та 17 

спеціальностей інтернатури. Значна робота проведена з підготовки нових базових 

навчальних планів у зв’язку із згаданим вище зменшенням максимального 

педагогічного навантаження до 600 годин.  

Особлива увага приділялася вдосконаленню робочих навчальних планів для 

підготовки іноземних студентів, для яких викладання проводиться англійською 

мовою. Також для підвищення рівня співробітників університету, зокрема їх мовної 

підготовки рішенням Вченої ради було затверджено Положення «Про курси 

англійської мови для викладачів ДВНЗ «УжНУ», які вивчають англійську мову для 

викладання іноземцям».  

Зміни в організації навчального процесу, зокрема збільшення уваги до 

самостійної роботи студента, передбачає запровадження новацій у навчально-

методичне забезпечення діяльності. Зокрема, мова йде про інформатизацію, методи 

якої впроваджуються  у виховний та управлінський процеси. 

Електронне навчання 

Кількість щоденних відвідувачів університетської системи електронного 

навчання Moodle демонструє позитивний тренд порівняно з аналогічним періодом у 

першому кварталі 2015 року (приріст понад 30%) (рисунок 2.6.1) 
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Рисунок 2.6.1 

Кількість щоденних відвідувачів університетської системи електронного 

навчання Moodle (2015) 

 
 

Станом на грудень 2015 року у системі зареєстровано 1033 користувачі, а 

кількість активних користувачів (відвідували сайт більше 10 разів) збільшилась 

майже вдвічі і становить  814 (рисунок 2.6.2). Загальна кількість курсів зросла й 

становить 1052 дисципліни, з яких переважна більшість задовольняють мінімальні 

вимоги до змісту. Водночас зросла і якісна складова доступних у системі 

електронного навчання курсів. Так, багато викладачів  активніше використовують 

інтерактивну складову електронного навчання – завдання, тести, форуми та інше. 

 

Рисунок 2.6.2 

Кількість активних користувачів системи Moodle (2015) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Курси підвищення кваліфікації 

У 2015 році Центром інформаційних технологій (ЦІТ) УжНУ було відкрито 

безкоштовні постійно діючі курси підвищення кваліфікації з комп’ютерної 

грамотності та ефективного використання інформаційних технологій для 

співробітників. Вже відбулось навчання за курсами «Комп’ютерна грамотність. 

Рівень початковий» та «Ефективна робота з презентаціями». На початку 2016 року 

розпочнеться курс «Комп’ютерна грамотність. Рівень поглиблений». 

Розробка методичного забезпечення 

ЦІТ УжНУ активно розроблялось методичне забезпечення для усіх 

впроваджених проектів: інструкції, рекомендації по роботі, висвітлення процесу 

впровадження на офіційному сайті та інше. Крім того, вперше було створено 

окремий YouTube-канал з електронного навчання, де змонтовано та розміщено вже 

6 навчальних відеоуроків по роботі з системою Moodle. На базі Центру проводились 
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очні практичні заняття для зацікавлених сторін з питань використання 

впроваджених технологій. 

Офіційний сайт УжНУ 

Всередині 2015 року було проведено масштабну модернізацію офіційного веб-

сайту університету, що дало можливість основним структурним підрозділам та 

факультетам самостійно адмініструвати та публікувати новини та анонси на власних 

сторінках. Зусилля з редизайну сайту були спрямовані на його осучаснення, 

підвищення зручності користування на мобільних пристроях та збільшення потоку 

відвідувачів на сторінки структурних підрозділів університету. Аналіз відвідування 

сайту за аналогічний період минулого півріччя 2014 року свідчить про збільшення 

кількості унікальних відвідувачів сайту у 2015 році майже на 25%, а кількість 

переглядів сторінок зросла на 15% і станом на грудень, у середньому, становила 

понад 2000 сеансів відвідувань сайту за добу (рисунок 2.6.3). 

 

Рисунок 2.6.3 

Кількість сеансів відвідування офіційного сайту УжНУ (2015) 

 
 

Розробка веб-сайтів 

Центром інформаційних технологій регулярно створюються та адмініструються 

окремі веб-сайти структурних підрозділів УжНУ, міжнародних конференцій та 

інших проектів. Зокрема, був створений сайт з інтерактивною історією університету, 

який було розроблено у рамках підготовки до святкування 70-річчя закладу. 

Одночасно відбувається перехід інших існуючих веб-сайтів університету в 

офіційну доменну зону УжНУ: uzhnu.edu.ua. 

Система генерації електронних вісників університету 

У зв’язку з  об’єктивною необхідністю  існування окремого веб-сайту для 

кожної серії Наукового вісника УжНУ,  ЦІТ було прийнято рішення про розробку 

єдиної веб-платформи – системи управління контентом для генерації веб-сайтів 

електронних вісників УжНУ відповідно до світових стандартів. Зокрема, на таку 

платформу переведено Вісник серії «Філологія. Соціальні комунікації»; йде 

підготовка щодо публікації на такій основі решти 11 вісників, що виходять в 

університеті. 

Зміцнення позицій університету в міжнародних рейтингах 

Відповідно до останнього оновлення (липень 2015 рік) всесвітньо відомого 

рейтингу Інтернет-присутності вищих навчальних закладів Webometrics,  

http://www.uzhnu.edu.ua/history/
http://www.visnyk-filolog.uzhnu.edu.ua/


31 

ДВНЗ «УжНУ» стрімко зміцнив свої позиції – перемістившись упродож півроку із 

80-ї на 26-у позицію в рейтингу ВНЗ України (рисунок 2.6.4). 

Webometrics оцінює діяльність університетів за критеріями присутності в 

Інтернет-просторі, якими є  кількість та впливовість зовнішніх посилань на ресурси 

університету, кількість та якість публікацій, включених до науковометричних баз 

даних, загальна кількість інтернет-сторінок ресурсів університетів, кількість 

завантажених на сайт електронних документів тощо. 

 

Рисунок 2.6.4 

 
 

Одним з найважливіших аспектів роботи ЦІТ є врахування факторів, що 

впливають на зростання рейтингу інтернет-присутності університету та врахування 

їх в усіх проектах задля збереження позитивної динаміки. 

Організація та підтримка проведення заходів  

За активної підтримки ЦІТ регулярно проводяться етапи Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформатики,  Всеукраїнської студентської олімпіади з 

інформатики, запрошуються всесвітньо відомі вчені для проведення науково-

популярних лекцій та семінарів.  

Окремим етапом діяльності ЦІТ було співробітництво з  випускником УжНУ – 

професором Університету Пуерто-Ріко, директором Наукового центру генетики 

Карибського басейну, відомим спеціалістом з молекулярної генетики – Тарасом 

Олексиком. Було проведено курс з біоінформатики для молодих науковців, 

викладачів та студентів УжНУ. Курс став доступним для усіх бажаючих на 

платформі електронного навчання університету. 

Проект «Інтелектуальні бої» 

У 2015 році УжНУ став співорганізатором телевізійної програми-конкурсу 

«Інтелектуальні бої–2015» для школярів краю – майбутніх абітурієнтів 

університету. Було організовано п’ять окремих тематичних ігор на звання кращого 

математика, інформатика, хіміка, фізика та біолога. Графічне оформлення, 

відеодизайн та спеціалізоване програмне забезпечення для окремих конкурсів були 

спроектовані й розроблені співробітниками ЦІТ. 

http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine
http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/u-stinah-uzhnu-zmagalisya-molodi-informatiki-zakarp.htm
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/u-stinah-uzhnu-zmagalisya-molodi-informatiki-zakarp.htm
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/vid-regional-olimpiad-do-shir-viznannya-ruh-informatiki-uzhnu-.htm
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/vid-regional-olimpiad-do-shir-viznannya-ruh-informatiki-uzhnu-.htm
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/anounce/285.htm
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/anounce/285.htm
http://e-learn.uzhnu.edu.ua/course/view.php?id=1133
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/uzhnu-rozpochav-Intelektualni-boji-.htm
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Проекти інформатизації  на стадії розробки 

У кінці 2015 року розпочалась робота по створенню сайту для Центру кар’єри 

ДВНЗ «УжНУ», що дасть можливість реєструвати анкети випускників для пошуку 

роботи, розміщення опису вакансій роботодавцями. На сайті буде також розміщена 

інформація про семінари, тренінги та навчання, що сприятиме пошуку 

високооплачуваної роботи для випускників університету.  

Крім того, ведеться робота зі створення автоматизованої системи «Рейтинг 

науково-педагогічних співробітників УжНУ». 

Модернізація локальної мережі УжНУ 

Модернізовано локальну мережу найбільшого корпусу вишу за адресою вул. 

Університетська, 14. Організовано кілька зон з відкритим радіодоступом до мережі 

Інтернет (одна роумінгова зона в холі, читальний зал бібліотеки, кафедри тощо). 

Розгорнуто збільшену, порівняно з минулими роками, локальну обчислювальну 

мережу для забезпечення роботи  вступної кампанії. 

Модернізовано локальну мережу будівлі ректорату. Збільшено покриття 

оптоволоконною мережею за рахунок будівлі медичного факультету. Щодо доступу 

за технологією Wi-Fi, то у 2015 році, окрім існуючих, з’явилися зони у приміщеннях 

4-х гуртожитків, низки факультетів, у спорткомплексі. 

 

2.7. Підвищення якості підготовки фахівців 

Автономія університету вимагає побудови внутрішньої системи підвищення 

якості освіти. Її основними завданнями є аналіз та перевірка результатів навчання, 

оцінок, отриманих студентами, поліпшення освітніх програм,  підвищення рівня  

викладання. Система якості освіти складається з таких підсистем: забезпечення 

якості; оцінки якості; вдосконалення якості освіти. Одним із важливих показників 

діяльності університету, його окремих навчальних підрозділів є успішність та якість 

знань студентів, показники якої за останні два навчальні роки демонструють 

таблиці 2.7.1,  2.7.2 

 

Таблиця 2.7.1 

Порівняльна таблиця результатів успішності та якості знань студентів  

у 2014 – 2015 рр. 

 

Упродовж поточного навчального року кращі студенти УжНУ  отримували 

іменні стипендії, зокрема: 

– Президента України – 4; 

– Верховної Ради України – 4; 

– Кабінету Міністрів України – 1; 

– імені В.М.Чорновола – 1; 

 Денна форма Заочна форма 

2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 

Абсолютна 

успішність (%) 

97,3 93,4 89,3 87,8 

Якість знань (%) 39,0 38,3 10,9 11,9 
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– імені М.С.Грушевського – 1; 

– Закарпатської обласної державної адміністрації – 21. 

Результуючим показником якості навчання в ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» є частка дипломів з відзнакою, виданий випускникам 

різних ОКР (таблиця 2.7.2). 

 

Таблиця 2.7.2 

Кількість  виданих у 2015 р. дипломів про закінчення університету  

за денною формою навчання (ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр») 

 Бакалавр Спеціаліст Магістр Всього 

Всього 1191 904 522 2617 

У т.ч. з 

відзнакою 

143 

(12 %) 

60 

(6,6 %) 

108 

(20,67%) 

311 

(11,8 %) 

 

Контроль за якістю освітнього процесу здійснювався, зокрема, шляхом 

проведення ректорських контрольних робіт. Протягом 2014 – 2015 навчального року 

в університеті проведено 85 таких робіт, а також 118 загальноуніверситетських 

відкритих занять. 
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Розділ 3 

Наукова та науково-дослідна робота 
 

3.1. Тематика наукових досліджень співробітників університету 

 

Науково-дослідна робота (НДР) університету здійснюється шляхом виконання 

держбюджетних, госпдоговірних та міжнародних наукових договорів, а також робіт, 

які фінансуються за рахунок міжнародних грантів. В рамках цієї діяльності 

здійснюється видання монографій, статей у фахових виданнях, навчальних 

посібників; розвиток різних форм наукової співпраці (зокрема міжнародної); 

упровадження результатів наукових досліджень і розробок у практику; організація 

та участь у наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарах, 

конференціях, олімпіадах, конкурсах. 

Основними пріоритетними тематичними напрямами наукової діяльності  
Ужгородського національного університету є:  

– фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства; 

– найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук; 

– фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій; 

– фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 

гуманітарних наук; 

– технології моделювання та прогнозування стану навколишнього 

середовища; 

– нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, 

інформаційних та комунікаційних технологій; 

– цільові дослідження з питань гармонізації системи «людина – світ» та 

створення  новітніх технологій, поліпшення   якості життя; 

– конструювання й технології створення нових лікарських засобів на основі 

спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання 

наноматеріалів; 

– цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання й 

опрацювання. 

Чисельність науково-педагогічних працівників університету становить 

1160 і в 2015 році зросла на 0,7% порівняно з 2014 роком, причому кількість 

докторів наук зросла на 3,1%, кандидатів наук – на 0,3%. Кількість штатних 

працівників науково-дослідної частини  (НДЧ) у 2015 році порівняно з 2014 роком 

скоротилася на 23,9%, що пояснюється зменшенням фінансування науково-

дослідних робіт із загального фонду держбюджету. Із сумарної кількості штатних 

працівників НДЧ 24,7% становлять наукові працівники зі вченими ступенями 

кандидатів і докторів наук (таблиця 3.1.1). 
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Таблиця 3.1.1 

Кількість штатних співробітників науково-дослідної частини (2015) 

Рік Кількість штатних 

працівників НДЧ 

Із них 

докторів наук кандидатів наук 

2011 194 5 47 

2012 159  4 39 

2013 135 4 29 

2014 117 4 26 

2015 89 0 22 

 

У 2015 році конкурсний відбір для отримання державного фінансування 

пройшли 19  проектів на суму 2 млн  249 тис. 057 гривень.  
Відбір проектів наукових досліджень, фінансування яких за рахунок коштів 

державного бюджету розпочнеться в 2016 році, здійснено на основі положень 

Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1084 «Про 

затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення 

фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та 

виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів 

державного бюджету». У вересні 2015 року науковці УжНУ подали на 

загальнодержавний конкурс 9 наукових проектів (8 – фундаментальних, 1 – 

прикладний).  

В цілому, відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в 

2015 році, науковці університету виконували 27 наукових проектів  

(23 фундаментальних та  4 прикладних) за рахунок коштів державного 

бюджету з річним обсягом фінансування 3 млн 524 тис. 337 грн. Також 

здійснювалося державне фінансування діяльності Національного контактного 

пункту «Горизонт-2020» (керівник Т.М. Симочко) обсягом 160 тис. грн.  Загальний 

обсяг фінансування на 2015 рік за рахунок коштів держбюджету становив  

3698,337 тис. грн.  

Динаміка виконання НДР в УжНУ та обсяги їх фінансування за останні п’ять 

років наведені в таблиці 3.1.2 та на діаграмі 3.1.1. 

Таблиця 3.1.2 

Обсяг фінансування НДР у 2011 – 2015 рр. 

Категорія 

робіт 

2011 2012 2013 2014 2015 

к-сть 
тис. 

грн 
к-сть 

тис. 

грн 
к-сть 

тис. 

грн 
к-сть 

тис. 

грн 
к-сть тис. грн 

Фундаментальні 28 3675,9 17 2808,0 17 2542,6 18 2707,2 23 3083,558 

Прикладні 19 1939,9 16 1640,7 11 844,4 8 907,8 4 440,779 

Контактний 

пункт 

      1 86,6 1 160,0 

Міжнародна 

конференція 

        1 14,0 

Загальна сума 

держбюджету 

47 5615,8 33 4448,7 28 3387,0 27 3701,6 29 3698,337 

Госпдоговори, 

гранти та інші 

18  987,6 23 860,2 29 1149,2 35 1535,7 39 8957,7 
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Діаграма 3.1.1 

Динаміка обсягів фінансування наукових досліджень в УжНУ 
 

 
 

Також у  звітному році науково-педагогічними працівниками виконувались два 

договори: 

– Договір на виконання науково-дослідної роботи «Неорусинство як 

дезінтеграційна загроза єдності українського етнічного простору: 

культурно- історичний аспект» (науковий керівник проф. Л.О. Белей). 

Фінансування – 70,0 тис. грн за рахунок коштів Державного фонду 

фундаментальних досліджень; 

–  Міжнародний українсько-словацький договір «Релаксаційні і 

фотоіндуковані ефекти в халькогенідних стеклах системи Ge-As-S(Se)» 

(науковий керівник проф. В.М. Різак). Фінансування – 39,3 тис. грн. за 

рахунок коштів МОН України.  

ДВНЗ «УжНУ» велику увагу приділяє вирішенню питань соціально-

економічного та гуманітарного розвитку в Закарпатській області. У 2015 році за 

рахунок Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської 

облдержадміністрації виконувались дві науково-дослідні роботи на суму 40,5 тис. 

грн, за рахунок Ужгородської РДА на суму 95 тис. грн: 

– «Наукове дослідження у сфері розвитку інфраструктури області» (керівник 

– проф. В.П. Приходько);  

– «Дослідження гуманітарної сфери області» (керівник – проф. 

М.О. Лендьел); 

– «Наукове обґрунтування пілотного проекту щодо управління твердими 

побутовими відходами на території Ужгородського району та інших 

територіально-адміністративних одиниць регіону Українських Карпат» 

(керівник – проф. В.П. Приходько). 

 



37 

3.2. Національний контактний пункт і перспективи участі УжНУ у 

програмі «Горизонт-2020» 

 

З метою забезпечення інтеграції наукових досліджень у Європейський 

дослідницький простір та підтримки реалізації Рамкової програми ЄС з досліджень 

та інновацій «Горизонт-2020», а також на виконання вимог  постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1197 у 2014 році в УжНУ створено 

Національний контактний пункт (керівник Т.М. Симочко).  

Національний контактний пункт Рамкової програми «Горизонт 2020» діє 

за пріоритетними напрямами «Здоров’я, демографічні зміни та добробут» та 

«Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та 

біоекономіка». Його фінансування на 2015 рік склало 160 тис. грн. 

Протягом 2015 року працівниками НКП було проведено більше 70 особистих 
консультацій. Консультації проводилися не лише за місцем знаходження НКП, але й 

і в інших містах, зокрема 13 консультацій було проведено в Києві, 1 – в Івано-

Франківську, 1 – у Вінниці та 3 – у Львові.  

За ініціативи НКП проведено низку інформаційних заходів, тренінгів та 
семінарів, зокрема: 

– семінар-тренінг на тему «Кроки у підготовці успішної пропозиції для 
участі у програмі «Горизонт-2020» на базі Ужгородського національного 
університету, 6 травня, м. Ужгород; 

– інформаційний семінар «Підготовка проектів для нових конкурсів 
програми Горизонт 2020 у сфері охорони здоров'я та біотехнологій»,  

5 листопада, м. Львів; 

– інформаційний семінар «Теоретичні та практичні аспекти написання та 
подання конкурсних пропозицій в рамках РП ЄС з досліджень та інновацій 
«Горизонт 2020», 12-13 листопада, м. Тернопіль; 

– інформаційний день «Суспільні виклики Рамкової Програми ЄС з 
досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Ваш шлях до успіху: основні 
кроки в поданні проектної пропозиції», 18 грудня, м. Ужгород; 

– низка тренінгових сесій для мінігруп чисельністю від 5 чоловік. 

За консультативного супроводу НКП, що діє при ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» протягом 2015 року було подано щонайменше 6 проектів 
для фінансування РП «Горизонт 2020»: 

– SKIN - Short supply chain Knowledge and Innovation Network –  

20 організацій із 14 країн: Італія, Чехія, Угорщина, Данія тощо; 

– BOOSTEP - Boosting Research and Innovation Cooperation between the Union 

and Eastern Partnership Countries – 10 партнерів із 9 країн; 

– NeuroChemicalContam - Global and translational methodology for 

developmental neurotoxicity testing and developing Omics predictive markers in 

humans early and chronically exposed to chemical contaminants – 26 партнерів 

з 11 країн; 

– DIGESTAHEAD - By training towards better research on digestion: increasing 

potential of life sciences research in Eastern – 5 партнерів із 4 країн; 
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– SUPREME - Sustainable food chains through public policies: the cases of the 

EU quality policy and of public sector food procurement – 32 партнери – 

субконтрактор одного з них (EuroFir) – УжНУ; 

– COSME  DIGITALDETOX – Digital Detox 6 організацій з 3 країн; 

– ERASMUS+ FoodWard – підтриманий проект – 8 партнерів – з 4 країн.  

 

 

3.3. Науковий парк «Ужгородський національний університет» 

 

Упродовж року, що минув, була завершена робота щодо створення 

Наукового парку «Ужгородський національний університет».7 вересня 2015 року 

ТОВ «Науковий парк Ужгородського національного університету» був внесений до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб під ідентифікаційним кодом 

юридичної особи – 39995833. 

Упродовж року презентація програми функціонування наукового парку та 

інноваційних проектів, готових до впровадження, була здійснена на таких заходах: 

– Міжнародна науково-практична конференція «Мобільність освіти, 

інноваційна культура та соціальна відповідальність як ресурси 

конкурентоспроможності європейських університетів», 23-24 квітня;   

– Конференція в рамках проекту ТEMPUS «Трикутник знань. Освіта-Наука-

Інновації», м. Кишинів, 4–9 травня; 

– Круглий стіл експертів на тему «Актуальні аспекти формування концепції 

інноваційного розвитку університету», м. Ужгород, 8 грудня. 

Розробленими є техніко-економічні обґрунтування проектів Наукового парку 

УжНУ, зокрема: 

– «Впровадження енергоощадних електронагрівальних елементів нового 

покоління в бюджетній сфері»; 

– «Впровадження системи сонячних вакуумних колекторів на 

спорткомплексі УжНУ». 

Розпочався етап практичного впровадження таких проектів, розроблених у 

рамках діяльності цієї інноваційної структури: 

– «Розробка дистанційного датчика мікроконцентрацій складу вуглецю в 

повітрі робочої зони» та «Напівпровідникові газові сенсори нового 

покоління на широку номенклатуру газів» – ТОВ «Реноме»  

(м. Хмельницький);  

– «Комбінований пожежний газовий та температурний сповіщувач» –  

ПП «Артон» (м. Чернівці). 

 

 

3.4. Міжнародне наукове співробітництво 

 

Важливою складовою науково-дослідної роботи є грантова робота, в основі 

якої є  наукове співробітництво з міжнародними партнерами. У 2015 році УжНУ 

брав участь у виконанні низки міжнародних освітніх та наукових проектів, які 

наведено в таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4.1 

Перелік міжнародних наукових проектів, які реалізовувалися у 2015 році 
№ 

з/п 

Назва та керівник 

проекту 

Важливі 

показники, які 

характеризують 

рівень 

отриманого 

наукового 

результату 

Партнери проекту Реєстраційний 

номер,  

термін дії 

проекту 

1. Інноваційні 

лабораторії: 

використання 

відкритих 

інноваційних 

навчальних 

платформ та 

дослідницької 

діяльності в освіті 

для підприємств із 

метою розширення 

участі та 

інноваційного 

потенціалу 

університетів в 

постсоціалістичних 

суспільствах. 

Науковий керівник 

(далі – н. к)  

С.С.Слава 

Розроблено 

вимоги до 

досліджень, 

опитано 40 

інноваційних 

підприємств 

регіону, 

сформовану базу 

підприємств. 

Навчальні візити 

в університети в 

Греції, Естонії, 

Великобританії, 

Білорусі 

Партнери проекту:  

1. Університет 

Брадфорду (Брадфорд, 

Великобританія - 

координатор) 

 2. Університет 

Аристотеля (Салоніки, 

Греція) 

 3. Таллінський 

технологічний ун-т 

(Таллін, Естонія)  

4. Полоцький держ. ун-т 

(Наваполоцьк, Білорусь) 

5. Гродненський 

державний ун-т ім. Янки 

Купали (Гродно, 

Білорусь) 

Реєстраційний 

номер №530429- 

TEMPUS-1-

2012-1UK-

TEMPUS-JPHES 

  

Дія з  

14.10.2012 р.   

 по 14.10.2014 р. 

 

Продовжено дію 

до  15.02.2015 р. 

2. Pl@NETour – 

створення науково-

туристичного 

продукту та 

мережевої 

інфраструктури 

для наукового 

туризму в 

прикордонних 

регіонах 

Марамуреш та 

Закарпаття. 

Н. к. І.В.Калинич 

 

Встановлено на 

базі УжНУ 

сучасний 

цифровий 

планетарій, який 

розширить 

можливості для 

навчання 

студентів УжНу 

та учнів шкіл 

області, а також 

підвищить 

туристичну 

привабливість 

Закарпаття 

Партнери проекту:  

1. Повітова Рада 

Марамуреш (Румунія) 

2. Музей мінералогії – 

Планетарій Бая-Маре 

(Румунія) 

Реєстраційний 

номер 

HUSKRO 

UA/1101/105 

  

Діє з 

09.09.2013р.  

по 09.09.2015р. 

 

 

 

  

3. Європейська 

мережа для 

зниження 

бактеріальної 

колонізації, а 

також персистенції 

на їжі та 

обладнанні 

харчової 

Досліджено 

специфіку 

механізмів 

прикріплення, 

від’єднання та 

утворення 

біоплівок на 

біотичних 

поверхнях. 

Партнери проекту: 

1. Егейський університет 

(Греція) 

2. Університет Шеффілда 

(Великобританія)  

3. Австрійський 

університет технологій 

(Австрія)  

4. Університет Монаш 

Реєстраційний 

номер 

BacFoodNet 

(COST Action 

FA 1202) 

 

 Дія з 

17.10.2012р. 

 по 16.10.2016р. 
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промисловості. 

Н. к. Н.В.Бойко 

Розроблені 

новітні технології 

для попередження 

утворення 

біоплівок на 

харчових 

продуктах 

(Австралія) 

4. Інтерактивна 

інституційна 

співпраця. Історія, 

традиції і культура 

без кордонів 

Н. к. І.І.Вовканич 

 

Мета проекту:  

– посилити та 

поглибити 

співпрацю між 

Закарпатською 

областю України 

та відповідними 

сусідніми 

територіями 

Румунії, зблизити 

населення 

сусідніх країн,  

поглибивши 

історичні та 

культурні зв’язки 

Партнери проекту: 

1.Повітовий музей              

м. Сату-Маре (Румунія) – 

головний партнер 

 

Реєстраційний 

номер 

HUSKROUA/11

01/140 

 

Дія з 

01.01.2014р.  

по 31.08.2015р. 

 

5. Сприяння 

трикутнику знань в 

Білорусі, Україні і 

Молдові 

Н. к. С.С.Слава 

Мета проекту:  

Формування 

системи знань у 

керівників вишів 

про сучасні 

підходи до 

організації і 

менеджменту 

трикутника знань. 

Детальний аналіз 

умов, що 

створюють 

перешкоди 

процесу 

ефективної 

інтеграції вищої 

освіти, 

досліджень та 

інновацій у 

країнах-партнерах 

 

Партнери проекту: 

1.Університет м. 

Падернборн (Німеччина) 

2.Університет м. Жиліна 

(Словаччина) 

3.Латвійський 

університет, м. Рига 

(Латвія) 

4.Білоруський 

національний технічний 

університет, м. Мінськ 

(Білорусь) 

5.Білоруський 

державний університет 

інформатики та 

радіоелектроніки,  

м. Мінськ (Білорусь) 

6.Гомельський 

державний технічний 

університет ім. П.О. 

Сухого, м. Гомель 

(Білорусь) 

7.Білоруський 

державний економічний 

університет, м. Мінськ 

(Білорусь) 

8.Міністерство освіти 

республіки Білорусь, 

м.Мінськ (Білорусь) 

9.Об’єднаний інститут 

проблем інформатики 

НАНБ, м. Мінськ 

Програма 

TEMPUS 

(543853-

TEMPUS-1-

2013-DE-

TEMPUS-

SMHES) 

 

Дія з 

01.12.2013р. по    

30.11.2016 р.  
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(Білорусь) 

10.Науково-технологічна 

асоціація ІНФОПАРК, 

м.Мінськ (Білорусь) 

12.Південноукраїнський 

національний 

університет ім. В. Даля, 

м. Луганськ (Україна) 

13.Молдовська 

економічна академія,  

м. Кишинів (Молдова) 

14.Державний аграрний 

університет Молдови, 

м.Кишинів (Молдова) 

15.Національна агенція 

інновацій та трансфера 

технологій, м. Кишинів 

(Молдова) 

16.Науково-

технологійний парк 

Academica, м. Кишинів 

(Молдова) 

17.Спілка ректорів 

республіки Молдова,  

м. Кишинів (Молдова) 

18.Міністерство освіти 

республіки Молдова, м. 

Кишинів (Молдова) 

6. Система 

космічного захисту 

від надзвичайних 

ситуацій –

транскордонна 

система для 

передбачення 

надзвичайних 

природних явищ на 

основі 

використання 

супутникових 

технологій в 

Угорщині, 

Словаччині, 

Румунії та Україні 

Н. к. Н.І.Каблак 

 

Мета проекту:  

розв’язати 

проблему 

своєчасного 

передбачення 

виникнення 

природних 

надзвичайних 

ситуацій на 

території 

Закарпатської 

області та 

прикордонних 

регіонів 

Угорщини, 

Словаччини та 

Румунії. У рамках 

цього проекту 

планується 

забезпечити 

зменшення 

негативного 

впливу 

небезпечних 

природних явищ 

та пов’язаних з 

Партнери проекту: 

1.Мішкольцький 

університет (Мішкольц, 

Угорщина) 

2. Вігорлатська 

обсерваторія (Гуменне, 

Словацька Республіка) 

3. Центр асоціації 

досліджень, інновацій та 

передачі технологій 

«NORDTech» (Бая-Маре, 

Румунія) 

4. Міжнародна асоціація 

інституцій регіонального 

розвитку MAIPP 

(Ужгород, Україна) 

 

 

Реєстраційний 

номер  

HUSKROUA/11

01/252 

 

Дія з 

01.01.2014 р.  

по 31.10.2015 р. 

 

Продовжено дію 

до 31.12.2015 
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ними екологічних 

проблем на 

транскордонну 

територію 

України, 

Угорщини, 

Румунії та 

Словаччини на 

основі 

використання 

супутникових 

технологій 

7. «Інноваційний 

університет – 

інструмент 

інтеграції в 

європейський 

освітній і науковий 

простір»  

Міжнародний 

Вишеградський 

фонд (№21470150) 

Н.к. І.В.Артьомов 

Оптимізація 

інноваційної 

діяльності 

наукових установ 

та виробничих 

підприємств 

прикордонних 

територій у 

форматі 

регіонального 

інноваційного 

центру - 

наукового парку, 

створення 

концепції 

інноваційного 

університету 

європейського 

типу на базі 

Наукового парку 

ДВНЗ 

«Ужгородський 

національний 

університет» 

Партнери проекту: 

1. Жешувський 

університет (м. Жешув, 

Польща) 

2. Дебреценський 

університет (м.Дебрецен,  

Угорщина) 

3. Технічний університет 

у м. Кошице (м. Кошице, 

Словацька Республіка) 

4.ГО "Інститут 

транскордоного 

співробітництва"              

(м. Ужгород, Україна) 

Реєстраційний 

номер:(№ 

21470150) 

 

Дія з 

01.01.2009 р.  

по31.08.2016 р. 

8. TEMPUS 

GREENCO 

GreenComputing& 

Communications 

Н. к. І.І.Король  

Мета проекту:  

– сприяння 

реформуванню й 

модернізації 

вищої освіти у 

країнах-

партнерах; 

підвищення якості 

й затребуваності 

вищої освіти 

сферою праці й 

суспільством у 

країнах-партнерах 

Партнери проекту: 

1. Італія  

2. Греція 

3. Болгарія 

4. Великобританія 

 

 

Реєстраційний 

номер 

Дія з 

01.01.2009 р.  

по 31.08.2016 р. 

 

9. Раціональне 

використання 

біоактивних 

компонентів 

традиційних 

Партнерський 

проект особливої 

співпраці, що 

присвячений 

міжнародній 

Партнери проекту: 

Великобританія 

Греція 

Португалія 

Італія 

Номер угоди: 

227118 

Дія з 2009 р. по 

2015 р. 
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харчових 

продуктів з регіону 

Чорного моря. 

Н.к. Н.В.Бойко 

взаємодії  країн – 

партнерів (SICA) 

Румунія 

Грузія 

Сербія 

Болгарія 

Туреччина 

10. «Через спілкування 

до процвітання 

словацько-

українського 

прикордонного 

регіону 

(COPESU)», 

Н.к.:С.М.Пахомова 

Мета: Розвиток 

транскордонного 

співробітництва 

 

 

Партнери проекту:  

1.Трнавський 

університет імені св. 

Кирила і  Мефодія 

(Словацька Республіка) 

2. Регіональна агенція 

розвитку, Свидник, 

(Словацька Республіка) 

 

Норвезький 

фінансовий 

механізм 

Номер 

програми:SK08 

Номер проекту: 

CBC01021 

 

Дія з 08.07.2015 

по 30.04.2017 

11. «Обмін ноу-хау з 

євроінтеграції та 

досвідом 

транскордонної 

співпраці між 

Норвегією, Росією 

та Україною» 

науковий керівник 

Ю.О. Остапець 

Мета: Розвиток 

прикордонної 

співпраці України 

та ЄС 

 

 

Партнери проекту:  

Дослідницький центр 

Словацької асоціації 

зовнішньої політики 

(Словацька Республіка) 

Норвезький 

фінансовий 

механізм 

Номер 

програми:SK08 

Номер проекту: 

CBC01014 

 

Дія з листопада 

2015 р. по 

квітень 2017 р. 

 

12. «Інноваційно-

освітні методи для 

підтримки 

партнерства – 

InnovEduc» 

науковий керівник 

І.Ф.Повхан 

Мета: Розвиток 

прикордонної 

співпраці у сфері 

освіти 

 

 

Партнери проекту:  

Пан-Європейський 

університет 

(Словацька Республіка) 

Норвезький 

фінансовий 

механізм 

Номер 

програми:SK08 

Номер проекту: 

CBC01008 

Дія з 

липня 2015 р. по 

грудень 2016 р. 

 

 

 

3.5. Основні результати наукової діяльності у 2015 році 

 

Результати наукових досліджень університету оприлюднено в монографіях, 

наукових статтях, навчальних посібниках і підручниках. За звітний період науковці 

університету підготували 61 монографію, опублікували 1726 наукових статей, 

видали 90 підручників та навчальних посібників, 14 матеріалів наукових 

конференцій, 50 збірників наукових праць; 20 Наукових вісників УжНУ з 9-ти 

серій (діаграма 3.5.1).  
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Діаграма 3.5.1 

Динаміка кількості наукових праць у 2010 – 2015 роках 

 
 

Динаміку інших показників науково-дослідної роботи – проведення 

міжнародних конференцій, участь у виставках ілюструє діаграма 3.5.2. 

 

Діаграма 3.5.2 

Динаміка основних показників НДР у 2010 – 2015 роках 

 

 
 

У грудні 2015 року в УжНУ був проведений конкурс, під час якого 

оцінювалися видання, опубліковані у 2014 році. За результатами конкурсу автори  

12 навчальних видань – з них:  1 підручник, 9 навчальних посібників, 1 

хрестоматія,  1 навчально-методичний посібник – були відзначені преміями. 

Упродовж звітного періоду науково-педагогічні працівники УжНУ стали 

авторами 81 патенту України на винахід та корисну модель (таблиця 3.5.1), із яких 

29 – патенти на винахід, 52 – патенти на корисну модель, було отримано також три  

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. У 2015 році відділ патентно-
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ліцензійного забезпечення та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

направив у Державний департамент інтелектуальної власності 55 заявок на видачу 

патентів України на винахід і корисну модель (на винахід – 18, на корисну  

модель – 37).  

УжНУ щорічно бере участь у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року», який 

проводить Український інститут промислової власності та отримує нагороди. У 

2015 році для участі у цьому конкурсі від університету  було направлено 5 патентів. 

 

Таблиця 3.5.1 

Динаміка оформлення патентів на винаходи й корисні моделі  

у 2009– 2015 рр. 

 

Рік 

Подано заявок Отримано патентів 

винахід корисна 

модель 

усього винахід корисна 

модель 

усього 

2010 43 60 103 24 44 68 

2011 55 74 129 28 66 94 

2012 29 33 62 23 56 79 

2013 31 52 83 23 59 82 

2014 25 34 59 24 33 57 

2015 18 37 55 29 52 81 

 

На базі університету було проведено 31 наукову конференцію, з яких 18 – 

міжнародні. За їх результатами було опубліковано 14 збірників матеріалів 

конференцій, всього – 50 наукових збірників. 

Науковці Ужгородського національного університету взяли участь у 

Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2015», яка відбулась 

12-14 листопада 2015 р. (м. Київ). УжНУ був представлений у двох тематичних 

номінаціях, за які отримав найвищі нагороди: 

– Гран-Прі у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні 

педагогічні технології» – підготовленої за результатами матеріалів 

досліджень, отриманих у процесі виконання наукового проекту 

«Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній 

та науковий простір», що реалізується ННІ євроінтеграційних досліджень 

УжНУ (директор – І.В. Артьомов) за фінансової підтримки Міжнародного 

Вишеградського фонду; 

– Почесне звання «Лідер наукової та науково-технічної дільності» 

серед освітніх закладів України. 

Таким чином, упродовж звітного періоду значно зросли показники наукової 

діяльності співробітників УжНУ. Так, у порівнянні з 2014 роком, у 2015 році було 

видано на 69% більше монографій, на 48% більше  підручників та навчальних 

посібників, на 100% більше збірників наукових праць, отримано на 42% більше 

патентів на винаходи та деклараційних патентів, на 15% більше проведено 

конференцій, у тому числі на 20% – міжнародних. 
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3.6. Наукова робота молодих учених і студентів  

 

Невід’ємною частиною науково-дослідної роботи університету є наукова 

діяльність молодих учених та студентів. У 2015 році конференцією трудового 

колективу ДВНЗ «УжНУ» від 29 січня 2015 року було затверджено Положення про 

Раду молодих вчених ДВНЗ «УжНУ»  

Для формування більш конкурентного середовища та активізації участі 

молодих учених в науковій діяльності на засіданні Ради проректорів з наукової 

роботи вищих навчальних закладів та директорів наукових установ при МОН 

України спільно з представниками Ради молодих учених при МОН було прийнято 

рішення про формування бази експертів молодих учених. Їх завданням є проведення 

експертизи наукових запитів/проектів, що подаються на фінансування за бюджетні 

кошти. Молоді вчені фізичного, хімічного, біологічного, юридичного факультетів 

ДВНЗ «УжНУ» взяли участь у відборі до складу експертів МОН. Окрім того, Радою 

регулярно проводилась інформаційна робота щодо умов проведення державних й 

міжнародних конкурсів, премій, стипендій, грантів серед молодих вчених.  

Молодим вченим Ужгородського національного університету було призначено 

низку  іменних стипендій, зокрема П.О. Болдіжар, доктору медичних наук, 

професору було надано на 2015 рік іменну стипендію Верховної Ради України, 

призначену  для найталановитіших молодих учених. 

Відповідно до рішення президії Комітету з Державних премій України в галузі 

науки і техніки від 01 жовтня 2014 року №4 у 2015 році стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих учених отримують такі представники УжНУ: 

– В. Калій, доктор медичних наук; 

– Т. Малаховська, кандидат хімічних наук; 

– А. Козьма,  кандидат хімічних наук; 

– В. Пантьо, кандидат біологічних наук; 

– І. Зимомря, доктор філологічних наук. 

У 2015 році до Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки 

було подано дві наукові роботи на здобуття щорічних премій Президента 

України для молодих учених: «Селекційна цінність генофонду тютюну за 

насіннєвою продуктивністю» (К. Шейдик, біологічний  факультет), «Стратегія 

оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних 

матеріалів» (Т. Малаховська, М. Філеп, А. Погодін, хімічний факультет, НДІ фізики 

та хімії твердого тіла). Остання була допущена до участі у конкурсі на здобуття 

премії Президента України для молодих вчених  2015 року (Рішенням президії 

Комітету від 22 червня 2015 року). Серія наукових робіт кандидата фізико-

математичних наук К. Маринець була рекомендована на здобуття премії НАН 

України для молодих учених (студентів). 

Молоді вчені УжНУ регулярно здобувають міжнародні стипендії 

Вишеградського фонду та SAIA, публікують статті у провідних фахових виданнях 

України та провідних наукових виданнях інших держав, що входять до 

наукометричних баз даних, отримують патенти України, беруть активну участь у 

міжнародних та всеукраїнських конференціях. Зокрема, ради молодих вчених УжНУ 

та Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка 

виступили співорганізаторами спільної І Міжнародної науково-практичної 
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конференції «Сучасні тенденції розвитку в інтердисциплінарному контексті освіти і 

науки». А доповідь О. Симканич на тему «Розподіл радіонуклідів і важких металів у 

донних відкладах річок Закарпаття» на київській конференції з аналітичної хімії 

«Сучасні тенденції – 2015», що проходила 7–9 жовтня 2015 року, у Києві, визнана 

однією з найкращих та нагороджена дипломом І-го ступеня. 

Протягом 2015 року результати науково-дослідної діяльності були вдалими і у 

студентів УжНУ. Для участі  у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 

були направлені роботи з 23 різних спеціальностей. У число переможців увійшла 

студентка магістратури «Політологія» М. Шелемба, яка підготувала роботу на тему 

«Емпіричні методи дослідження політичних партій та партійних систем (на прикладі 

України)» і зайняла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі за відповідною 

спеціальністю. 

Водночас переможцями ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад 

стали: 

– О. Глеба, студент магістратури факультету міжнародних відносин, 

який зайняв ІІ місце зі спеціальності «Міжнародні відносини»;  

– М. Бровді, студентка 4 курсу факультету суспільних наук, яка зайняла 

ІІІ місце зі спеціальності «Політологія»;  

– О. Староста, студент 4 курсу філологічного факультету, який зайняв  

ІІ місце зі спеціальності «Української мова та література»; 

– М. Гараздій М, студентка 3 курсу філологічного факультету, яка 

отримала диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Журналістика»; 

– А. Равліковський, студент 3 курсу біологічного факультету, який 

зайняв ІІІ місце зі спеціальності «Біологія»; 

– З. Баркасі, студент 5 курсу біологічного факультету, який отримав 

диплом ІІІ ступеня  зі спеціальності «Біологія». 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади» на базі УжНУ був проведений ІІ етап 

Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Російська мова і література», в якому 

взяли участь 25 студентів з 12 вищих навчальних закладів України. Студентка  

4 курсу російського відділення  Р. Басараба  зайняла IV місце в особистому заліку. У 

загальнокомандному заліку команда університету зайняла ІІ місце (Р. Басараба, 

4 курс, Д. Овсак, 3 курс, Т. Лешко, магістратура. Слід згадати також студентку 

англійського відділення Ю. Борисенко, яка зайняла IV місце на Всеукраїнській 

студентській олімпіаді з англійської мови. Команда студентів спеціальності 

«Політологія» зайняла ІІ місце на Всеукраїнських дебатах зі сталого розвитку, які 

проходили на базі Ужгородського національного університету. 

З липня по серпень 2015 року відбулося Всеукраїнське змагання «All-

Ukrainian On-line Summer Training Camp». Команда UzhNU_Beavers 

(Т. Новохацький, Є. Бобик, І. Бойков) виборола ІІ місце. У вересні 2015 року 

пройшов ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, який 

водночас є ¼ фіналу Міжнародної студентської олімпіади з програмування. За 

результатами змагання команда UzhNU_Brainiacs (Р. Рубаненко, Р. Мельник, 

С. Оришич) була нагороджена Дипломом ІІ ступеня, а команда UzhNU_Eagles 

(В. Єрмаков, Д. Стратонов, О. Рубан) − Дипломом ІІІ ступеня. У жовтні 2015 року 

відбувся півфінал Міжнародної студентської олімпіади з програмування, в якій 
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взяли участь 84 команди з 9 країн Південно-Східної Європи. Змагання проводилися 

паралельно на двох платформах – у Бухаресті (41 команда) та Вінниці (43 команди). 

Відразу три команди Ужгородського національного університету, пройшовши 

жорсткий попередній відбір, потрапили на цей престижний захід. Команди 

UzhNU_Brainiacs, UzhNU_Beavers, UzhNU_Eagles посіли відповідно 11, 27 та  

34 місця. Готують команди до олімпіад з програмування викладачі факультету 

інформаційних технологій, зокрема доцент Міца О.В. 

Серед інших індивідуальних здобутків слід відмітити результат студента  

6 курсу медичного факультету С. Карабиньоша, який став переможцем 

стипендіальної програми Віктора Пінчука «Завтра.ua». Також С. Карабиньош 

отримав Диплом за кращу усну доповідь на тему «Застосування  бактерицидів на 

основі селен-, телуровмісних гетероциклів», та Диплом за кращу стендову роботу 

«Лямбліози у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» на ХІ Міжнародній 

науковій конференції студентів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді – 

прогрес медицини майбутнього».  

Магістрантка медичного факультету Х. Щубелка з роботою «Лікування 

аеробного цервіциту та вагініту у жінок та в модельних експериментах на мишах 

лінії Balb/c пробіотиками на основі авторських штамів Lactobacillus catenaformis та 

Lactobacillus casei  per vaginum» стала вдруге переможцем стипендіальної програми 

Віктора Пінчука «Завтра.ua».  

Студент гуманітарно-природничого факультету А. Дюрке зайняв І місце на 

науковій конференції Scientia Denique, яка проходила 23 березня 2015 року в 

Ужгороді, а інша студентка цього факультету Н. Авашан зайняла ІІ місце на 

студентській конференції ім. Ференца Кьолчеї   (м. Берегово). 

 

3.7. Електронний репозитарій наукових публікацій співробітників 

університету 

 

За рік, що минув, електронний репозитарій наукових публікацій університету 

завдяки зусиллям Центру інформаційних технологій та Наукової бібліотеки УжНУ 

став одним з основних ресурсів, сховищем інформації про наукові результати, 

досягнуті співробітниками вишу. На сьогодні репозитарій містить майже 5 тис. 

статей науково-педагогічних співробітників, в тому числі матеріали усіх 

Наукових вісників УжНУ, опублікованих упродовж останніх п’яти років.   

Позитивною є динаміка зростання частки статей, що були внесені до 

репозитарію методом самоархівування (майже 30% від загальної кількості 

публікацій). Щодня репозитарій відвідують від 60 до 110 користувачів.  

Важливим етапом подальшого розвитку цього ресурсу став перехід на оновлену 

версію системи  архівування – Dspace 5.4. Під час грудня 2015 року був 

зафіксований значний приріст стабільності та швидкодії репозитарію, що було 

отримано у результаті переходу на нову  програму (рисунок 3.7.1). 

 

http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/
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Рисунок 3.7.1 

Динаміка відвідування електронного репозитарію УжНУ 

(2015)

 
 

 

3.8. Діяльність Наукової бібліотеки УжНУ 

Основні статистичні показники функціонування бібліотеки в 2015 році є 

такими: 

– кількість користувачів за єдиним читацьким квитком – 13871; 

– кількість користувачів, яким надали послуги усі структурні підрозділи – 

40346; 

– кількість відвідувань бібліотеки – 450178; 

– кількість звернень до електронного каталогу – 12850; 

– кількість звернень до веб-сайту – 32050; 

– кількість виставок  – 187; 

– кількість представлених документів на виставках – 4786; 

– кількість відвідувань масових заходів – 4980; 

– кількість книговидач – 1013504; 

– кількість довідок – 4 5780, з них тематичних – 16200; 

– кількість довідок науково-педагогічним працівникам УжНУ, про їх науковий  

доробок, переданий у фонд бібліотеки – 65;  

– кількість годин бібліотечно-бібліографічних занять – 60. 

Станом на грудень 2015 року загальний бібліотечний фонд  Наукової бібліотеки 

УжНУ становив 1 663 990  документів, з них: 

– навчальна література – 608558  примірників;   

– наукова – 822130   примірників; 

– художня –  184273  примірників; 

– електронні видання – 9360 одиниць; 

– обмінний фонд – 8602 примірників. 

Джерела походження та вартість документів, які поповнили бібліотечний фонд 

демонструє таблиця 3.8.1. 
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Таблиця 3.8.1 

Джерела та вартість документів,  

що поповнили фонд Наукової бібліотеки УжНУ у 2015 р. 

 

Джерела надходження літератури Кількість Вартість 

Дар викладачів  ДВНЗ «УжНУ» 2361 79986,75 

Дар від організацій, бібліотек 167 13690,38 

Дар від авторів книг 334 9873,00 

Обов’язковий примірник з видавництв 10 690,72 

З видавництв 95 14351,03 

Книгообмін від бібліотек України 466 17672,56 

Поштові надходження 334 12813,00 

Взамін загублених 745 34014,03 

З Управління інформації та зв’язків з 

громадськістю Закарпатської ОДА 

170 4900,50 

Подарунки від користувачів 79 1375,00 

Зі складу 4 720,00 

Приватна бібліотека В. Басараба 146 1244,17 

Бібліотека О. Рудловчак 3592 36896,50 

Гуманітарно-природничий факультет з угорською 

мовою навчання (Бібліотека імені М.Берчені) 

921 17231,00 

По перерахунку 2083+ 

42 CD 

260013,30 

На придбання періодичних видань  70155,52 

Доступ до електронної бази даних навчальних 

видань 

 30000,00 

РАЗОМ: 12092+ 

42 CD 

605627,46 

 

Ужгородський національний університет у 2015 році витратив на оновлення 

бібліотечного фонду 366988.82 грн., з них: 

– на придбання книг –260013.30 грн; 

– на придбання періодичних видань –70155.52 грн; 

– електронна база навчальних видань  – 30000.00 грн; 

– підписка періодичних збірників, газет та журналів – 7257 грн. 

Інноваційні перетворення бібліотеки Ужгородського національного 

університету торкаються всіх напрямів її роботи, а гарантом успіху є використання 

новітніх інформаційних технологій. Створення власних електронних ресурсів 

визначено за такими критеріями: власні бази даних; створення цифрових аналогів 

друкованих видань; наповнення репозитарію УжНУ; формування електронних копій 

друкованих видань. 

На сайті бібліотеки розміщено електронний архів Наукових вісників 

Ужгородського університету, який вміщує в собі всі серії, опубліковані за період 

існування цього видання. Особливий інтерес відвідувачів сайту викликає 

заархівована  електронна  колекція «Наукові записки Ужгородського державного 

університету», які вийшли в світ за період з 1947 по 1963 роки (50 випусків). 
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З 2015 року Наукова бібліотека УжНУ відкрила для студентів та викладачів 

Інтернет–послугу на сайті www.culonline.com.ua щодо електронного доступу до 

великої кількості книг online-бібліотеки різноманітної тематики. Для підняття 

рівня рейтингу цитованості науково-педагогічних працівників університету, 

продовжується наповнення електронного репозитарію наукового доробку  

ДВНЗ «УжНУ» dspace.uzhnu.edu.ua. Наявність такого репозитарію суттєво впливає 

на світовий рейтинг інтернет-присутності вишу (Webometrics, фактор OPENNESS). 

Станом на грудень 2015 року бібліотекою завантажено  3238 статей з вісників, 

науково-технічних збірників, журналів, матеріалів конференцій УжНУ, що 

становить близько 70% наповнення репозитарію. 

У 2015 році Наукова бібліотека поповнила фонди книгами видатного 

карпатознавця з Пряшева  –  Олени Рудловчак –  у кількості 3859 примірників, які 

включено до електронного каталогу. Також цього року відкрито бібліотеку 

угорськомовної літератури імені М.Берчені, фонд якої становить близько 11000 

примірників.  

Поряд з впровадженням інноваційних технологій в роботу Наукової бібліотеки, 

особлива увага працівниками приділяється питанням збереження фонду відділу 

стародруків та рідкісних видань, який є унікальним зібранням рукописних та 

друкованих пам’яток XV–XІX стст. Загальний фонд відділу – 20576 одиниць 

зберігання; колекція рукописних книг – 559 примірників. Враховуючи культурно-

історичну значимість значної частини фондів, УжНУ поставив за мету включення 

колекції інкунабул та колекції рукописних книг до Державного реєстру наукових 

об’єктів, що становлять національне надбання. Саме це стане подальшим 

поштовхом до реставраційних робіт стосовно унікальних пам’яток культури та 

створення фондів цифрових страхових копій унікальних книжок, рукописів. 

Іншим напрямом діяльності Наукової бібліотеки є здійснення власних наукових 

досліджень, зокрема формування бібліографічних покажчиків. У 2015 році були 

опубліковані такі:  

1. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія. 

Соціологія. Філософія : бібліогр. покажч. змісту. Вип. 1 − 1 (18) 

(2004−2015) / уклад. Н.С. Лехман, Л.О. Мельник ; відп. за вип. 

М.М. Медведь ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т»,  

Ф-т сусп. наук, Наук. б-ка. − Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2015. 

− 116 с. − ISBN 978-617-531-135-6. 

2. Михайло Полюжин, Наталія Венжинович та їх учні : біобібліогр. покажч. / 

уклад. і відп. за вип. М.М. Медведь ; бібліогр. ред. Л.О. Мельник, 

О.З. Цуняк ; упоряд. персон. бібліогр. : В.Ф. Баньоі, Т.Т. Врабель, 

Я.Ю. Світлик, М.В. Томенчук, М.Д. Химинець ; М-во освіти і науки 

України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Наук. б-ка УжНУ. − Ужгород : ФОП 

Сабов А.М., 2015. − 180 с. : іл. − (70-річчю Ужгородського національного 

університету присвячується). − ISBN 978-617-7344-04-8. 

3. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія: бібліогр. 

покажч. змісту. Вип. 1– 1(30) (1995–2013) / уклад. Ю.П. Мателешко ; 

бібліогр. ред. Л.О. Мельник ; відп. за вип. М.М. Медведь ; М-во освіти і 

науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Наук. б-ка, Довідково-бібліогр. 

http://www.culonline.com.ua/
http://dspace.uzhnu.edu.ua/
http://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
http://www.webometrics.info/en/Methodology
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від. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2015. – 140 с. – (1025 поз.). – 

ISBN 978-617-531-114-1. 

4. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. : 

бібліогр. покажч. змісту. Вип 1–18 (1999–2013) / уклад. : Н.С. Лехман, 

Л.О. Мельник ; відп. за вип. М.М. Медведь ; М-во освіти і науки України, 

ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Наук. б-ка, Довідково-бібліогр. від. – Ужгород: 

Вид-во Олександри Гаркуші, 2015. – 112 с. – (1085 поз.). – ISBN 978-617-

531-116-5. 

5. Основні праці науковців Ужгородського національного університету  

(1991–2015) :  бібліогр. покажч. / уклад. : О.В. Бряник,  Н.С. Лехман, 

Л.О. Мельник, О.В. Хаван, О.З. Цуняк,  Н. Данилець, М.І. Чорній ; відп. за 

вип. М.М. Медведь ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац.  

ун-т», Наук. б-ка  – (До 70-річчя від дня заснування Ужгородського 

університету). – Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2015. – (600 с.) 

(Готується до друку). 

Таким чином, наповнення університетського репозитарію,  створення власних 

електронних ресурсів, оцифрування рідкісних видань, вдосконалення якості 

бібліотечних послуг через сайт книгозбірні, комп’ютеризація відділів 

обслуговування стали основними досягненнями Наукової бібліотеки за 2015 рік. 

Активна робота щодо отримання статусу національного надбання колекцією 

інкунабул,  яка  становить 26 примірників у 20 одиницях зберігання, та колекцією 

рукописних книг, яка містить 127 рукописів XV-XIX ст. українською, 

церковнослов’янською, латинською, румунською мовами стала ще одним 

завданням, яке вирішувалося упродовж звітного періоду. 
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Розділ 4 

Міжнародне співробітництво 
 

 

4.1. Партнерські угоди університету 

 

Упродовж 2015 року Ужгородський національний університет здійснював 

активне міжнародне співробітництво, пріоритетними напрямами якого стали освітня 

й науково-дослідна діяльність, реалізація спільних міжнародних програм, навчання 

іноземних студентів. 

 

Було укладено 17 міжнародних договорів, зокрема нашими новими 

партнерами стали: 

– Державний університет Орегону  (США);  

– Університет Конкордіа в Едмонтоні (Канада); 

– Дармштадський університет прикладних наук (ФРН); 

– Університет м. Фоджія (Італія); 

– Університет в м. Пардубіце (Чеська Республіка); 

– Технологічний університет у м. Брно (Чеська Республіка);  

– Клузький університет  ім. Бабеш-Бояї (Румунія); 

– Університет м. Орадея (Румунія); 

– Університет їм. Костянтина Філософа в Нітрі (Словаччина); 

– Вища школа менеджменту у м. Пряшеві (Словаччина); 

– Трнавський університет (Словаччина); 

– Технологічний університет м.Габрово (Болгарія); 

– Вища школа бізнесу – Національний університет Луїса (Польща); 

– Самаркандський державний медичний університет (Узбекистан). 

 

Аналіз договірної бази міжнародного співробітництва Ужгородського 

національного університету демонструє діаграма 4.1.1. Таким чином, основними 

сферами співробітництва між УжНУ та партнерськими вишами є: 

– наукова співпраця в рамках міжнародних проектів; 

– взаємодопомога у реалізації освітніх програм Erasmus+ ; 

– обмін педагогічними, науковими працівниками та студентами;  

– спільна організація курсів, практик, конференцій та семінарів; 

– організація спільних магістерських та післядипломних програм;  

– спільні дослідницькі проекти. 
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Діаграма 4.1.1 

Інформація про нормативно-правову базу міжнародного співробітництва 

 
 

У 2015 році підписано Меморандум про створення Міжнародного 

консорціуму університетів, метою якого є налагодження і координація 

міжінституційної співпраці у сферах академічної мобільності, наукових досліджень, 

технологічних розробок та інновацій, підвищення конкурентоспроможності у 

національному та міжнародному масштабах. До складу Міжнародного консорціуму 

увійшли, поряд з українськими вищими навчальними закладами, такі закордонні 

ВНЗ: Євразійський національний університет ім. Л. Гумільова в Астані (Казахстан), 

Вища школа бізнесу – Національний університет Луїса (Польща), Поморська 

академія у Слупську (Польща), Західний університет ім. Васіле Голдіша (Румунія), 

Університет Бабеш-Бояї (Румунія), Університет ім. М. Ромеріса (Литва), 

Братиславський економічний університет (Словацька Республіка). 

УжНУ в 2015 році став повноправним членом Європейської асоціації 

університетів та Дунайської конференції ректорів. 

 

4.2. Участь у програмах академічної мобільності  

Упродовж звітного періоду УжНУ активно співпрацював з провідними вищими 

навчальними закладами Європи за програмою ЄС Erasmus+, яка дозволяє 

забезпечити мобільність студентів та викладачів з покриттям витрат на 

навчання/викладання і  проживання.  

На підставі укладених університетом договорів протягом навчального року 

з’явиться можливість для навчання або викладання за кордоном для більш ніж  

70 бакалаврів, магістрів, аспірантів та 50 викладачів. Основними напрямами, за 

якими здійснюється мобільність, є такі: політологія, соціологія, бізнес-

адміністрування, право, економіка, історія, математика, інформатика, фізика, 

біологія, медицина. 

Станом на грудень 2015 року 2 студенти навчаються за стипендією Erasmus+ в 

Університеті Миколаса Ромеріса (Литва). Двоє студентів та один викладач 

економічного факультету номіновані на отримання стипендій  на навчання в 
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Університеті м. Фоджія (Італія) уподовж весняного семестру 2015-2016 н.р.: також 

вже відібрані для навчання у Західному університеті імені Васіле Голдіш в м.Арад 

(Румунія) двоє студентів спеціальності «Лікувальна справа». 

Також упродовж звітного періоду студенти УжНУ проходили за кордоном 

семестрове навчання, навчально-ознайомчу та виробничу практики, 

стажування.  

На підставі угоди  між УжНУ і Поморською Академією в м. Слупськ (Польська 

Республіка) 34 наших студенти мали можливість  безкоштовно навчатися у 

польському вищому навчальному закладі за різними напрямами та спеціальностями. 

Семестрове навчання також пройшли 27 студентів гуманітарно-природничого 

факультету з угорською мовою навчання в Будапештському університеті ім. Етвеша 

Лоранда (Угорщина). 

Відповідно до чинної Програми співробітництва між Міністерством освіти 

Словацької Республіки та МОН України про співробітництво та обміни в галузі 

освіти 19 студентів філологічного факультету спеціальності «Словацька мова і 

література» мали можливість пройти семестрове стажування та навчання у 

Пряшівському університеті та 22 студенти номіновані на навчання в наступному 

семестрі. Динаміку розвитку академічної мобільності в Ужгородському 

національному університеті демонструє Діаграма 4.2.1. 

 

Діаграма 4.2.1 

Динаміка кількості  студентів та аспірантів, що взяли участь  

в академічній мобільності 

 
 

Студенти та науковці нашого вузу беруть участь у різних міжнародних 

конференціях та семінарах, а також проходять стажування  в рамках стипендіальних 

програм міжнародних фондів (ERASMUS, OeAD, DAAD тощо.) Студент факультету 

міжнародної політики, менеджменту та бізнесу виграв стипендію на професійне 

стажування  в провідній німецькій компанії «Internship Program of German Business 

for Ukraine» від Східного комітету німецької економіки. 
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У 2015 році з метою проведення спільних досліджень, стажування та участі у 

міжнародних науково-практичних конференціях було здійснено понад  

570 службових відряджень викладачів, наукових співробітників, аспірантів та 

студентів.  

 

 

4.3. Прийом зарубіжних делегацій в університеті  

 

В Ужгородському національному університеті регулярно проводяться зустрічі 

студентів та викладачів з Генеральними консулами сусідніх країн та іншими 

іноземними високопосадовцями, зокрема з Генеральним консулом Словацької 

Республіки в м. Ужгород Янкою Буріановою, консулами Генерального консульства 

Угорщини в м.Ужгород, Генеральним консулом Румунії в м. Чернівці Елеонорою 

Молдован, Генеральним консулом Чеської Республіки у м. Львові Мірославом 

Клімою. 

Упродовж звітного періоду відбулося кілька офіційних зустрічей керівництва 

УжНУ з офіційними делегаціями: 

– міністерства закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини (на чолі із 

міністром П. Сіярто) з метою підписання угоди про співпрацю; 

– міністерства оборони Литовської Республіки (на чолі із заступником 

міністра оборони Маріусом Велічкою,) з метою відкриття інформаційного 

центру НАТО та участі у «круглому столі», присвяченому 25-ій річниці 

незалежності Литви; 

– з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Романом 

Ващуком з метою проведення лекції для студентів; 

– із спеціальним радником Верховного комісара ОБСЄ у справах 

національних меншин Дмитром Нарумовим з метою проведення лекції для 

студентів. 

У жовтні 2015 року відбулося урочисте засідання Вченої ради, присвячене  

70-річчю Ужгородського національного університету, яке відвідали понад  

80 представників 17 університетів із дев’яти країн – Словаччини, Польщі, 

Угорщини, Чехії, Румунії, Німеччини, Литви, Швейцарії, США.  

З метою підвищення якості надання освітніх послуг в УжНУ до читання лекцій 

з математики, філології, міжнародних відносин, медицини залучаються іноземні 

фахівці зі Словацької Республіки, з Угорщини, Німеччини, США. Зокрема, лекції 

для наших студентів прочитали: відомий мислитель і громадський діяч, академік 

Богдан Гаврилишин, директор українсько-німецького наукового об’єднання Дарина 

Блохин (ФРН), професор Марк Ділан (США) та інші. 

Про авторитетність та високу кваліфікацію науково-педагогічних працівників 

УжНУ свідчить велика кількість іноземців (США, Чеська Республіка, Казахстан), 

що проходили стажування на базі кафедр нашого університету (історичний, 

географічний факультети, факультети суспільних наук, міжнародних відносин, 

міжнародної політики менеджменту та бізнесу). 

Загалом у цьому році відвідало університет понад 300 іноземних фахівців. 
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4.4. Підготовка іноземних громадян 

 

Підготовка іноземних громадян у ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» здійснюється українською та англійською мовами. Навчання 

англійською мовою для студентів спеціальностей «Лікувальна справа», 

«Стоматологія» розпочалося з 2014/2015 навчального року, а у поточному 

навчальному році ця практика була поширена на спеціальності інженерного 

спрямування, галузь знань «Міжнародні відносини». Упродовж звітного періоду 

вперше була запроваджена практика підготовки іноземців до навчання на 

підготовчому відділенні, чому сприяла отримана ліцензія. 

Навчальний рік (2014/2015) в УжНУ успішно завершили 54 іноземних 

громадян, отримавши дипломи державного взірця. За сприяння Державного центру 

міжнародної освіти МОН України протягом червня – листопада 2015 року було 

оформлено понад 250 запрошень для іноземних громадян для навчання на першому 

курсі, підготовчому відділенні та у клінічній ординатурі. У підсумку під час 

вступної кампанії було зараховано 116 іноземців на 1-й курс, 12 іноземців –  до 

клінординатури та 15 – на підготовче відділення. Певну кількість іноземних 

студентів поновлено в УжНУ в порядку переводу з інших вищих навчальних 

закладів України. Таким чином, у 2015/2016 н.р в університеті навчається  

450 іноземних студентів. Для порівняння: у 2014 році в УжНУ навчалися 397 осіб з 

іноземним громадянством, а у попередні роки ця кількість не перевищувала 25 осіб 

(діаграма 4.5.1). 

Діаграма 4.5.1 

Динаміка зростання кількості іноземних студентів 

 
 

Більшість іноземних студентів є громадянами Індії – 364 особи. Також в УжНУ 

навчаються громадяни Бангладеш, Нігерії, Гани, Камеруну, Мальдівів, Зімбабве, 

Австрії, Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщини та інших країн (Діаграма 4.5.2). 

Найбільш популярним серед іноземців є навчання на медичному, стоматологічному 

факультетах та у клінічній ординатурі (Діаграма 4.5.3). 
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Діаграма 4.5.2 

 

 
 

 

Діаграма 4.5.3 

Розподіл іноземних студентів по факультетах 
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Відділ по роботі з іноземними студентами проводив упродовж 2015 року 

постійну роботу щодо їх адаптації в українському суспільстві: доводилися норми 

співіснування у студентському середовищі, пояснювалися засади чинного 

законодавства України та здійснювалися профілактичні заходи щодо вчинення ними 

правопорушень.  

Також іноземні студенти залучалися до проведення громадських заходів в 

УжНУ, зокрема до організації спільних тематичних заходів, святкувань, зустрічей. 

Так, до святкування 201-річниці з дня народження Т.Г. Шевченка були залучені 

іноземні студенти-медики. Студенти, які є громадянами Індії, в цьому році урочисто 

відсвяткували своє національне свято «Дівалі».  

З ініціативи іноземних студентів медичного факультету УжНУ  було створено 

науковий гурток «Медичної мікробіології та інфекційних захворювань», що 

створить можливість проводити наукові дослідження, готувати виступи для 

студентських конференцій. 
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Розділ 5 

Студентське самоврядування й виховна робота 
 

5.1. Студентське самоврядування  

 

Студентське самоврядування в Ужгородському національному університеті є 

важливою ланкою розвитку демократичних засад, виявлення потенційних лідерів, 

формування майбутньої еліти нації. Студенти навчаються самостійно забезпечувати 

громадський порядок, організовувати своє дозвілля, облаштовувати території тощо.  

В УжНУ активно функціонують органи студентського самоврядування 

(Студентська рада, Наукове товариство студентів та аспірантів) та Первинна 

профспілкова організація студентів УжНУ. Студент юридичного факультету 

Юрій Бедей очолює Студентську раду Закарпатської області. 

До складу Вченої ради університету та конференції трудового колективу 

входить 10% студентів. Студентська рада та Профком студентів спільно з 

адміністрацією беруть участь у розподілі місць для поселення студентів у 

гуртожитки. Представники органів студентського самоврядування та голови 

профбюро є членами стипендіальних комісій на факультетах; голова Студентської 

ради та голова Профкому студентів є членами університетської стипендіальної 

комісії. Діяльність органів студентського самоврядування спрямовується на 

вдосконалення навчально-виховного процесу в університеті, сприяння науковій і 

творчій діяльності студентів. 

У 2015 році органи студентського самоврядування та профспілка студентів 

організовували та долучались до організації загальноміських та всеукраїнських 

заходів. Зокрема, Профком студентів УжНУ спільно з Студентською радою 

долучився до благодійної акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до 

серця», яка проходила під назвою «Врятуй життя людині»: на всіх факультетах були 

поставлені благодійні скриньки для зборання коштів на закупівлю реанімаційного 

обладнання. Спільно з Управлінням молоді та спорту Закарпатської ОДА 

організували відзначення Всесвітнього дня здоров’я. Студентською радою було 

організовано та проведено благодійний ярмарок, гроші, виручені на ньому були 

відправлені на допомогу закарпатським  бійцям у зоні АТО. 

Крім того, Студентська рада та Профком студентів упродовж 2015 року 

організовували та долучались до організації багатьох загальноуніверситетських 

заходів: брали участь у підготовці святкування Дня знань, у відзначенні 

Міжнародного дня студента та благодійних переглядах фільмів під назвою 

«Дивимось фільм – допомагаємо військовим» тощо. 

Упродовж звітного періоду Профком студентів УжНУ вперше провів День 

українсько-угорської дружби. З ініціативи студентської профспілки студенти-

волонтери з різних факультетів провели благодійний марш до Дня Святого 

Миколая, відвідали з подарунками дитячі будинки. 

Студентська профспілка надає юридичну, матеріальну допомогу студентам; 

підтримує студентські ініціативи, зокрема фотовиставки, благодійні проекти, 

виступи команд КВК тощо. 

У грудні 2015 року були затверджені нові положення, які регламентують 

функціонування студентського самоврядування відповідно до норм Закону України 



61 

«Про вищу освіту»:  «Про студентське самоврядування ДВНЗ «УжНУ», «Про 

вибори голови Студентської ради ДВНЗ «УжНУ». Було також обрано делегатів до 

Вченої Ради ДВНЗ «УжНУ» з числа осіб, що навчаються. На 24 лютого 2016 року 

призначено вибори голови Студентської Ради університету. 

 

5.2. Виховна робота 

 

Для організації навчально-виховного процесу в ДВНЗ «Ужгородський  

національний  університет» створено інфраструктуру, до складу якої входять такі 

суб’єкти виховної роботи: ректор, проректор з науково-педагогічної роботи, відділ 

гуманітарно-виховної роботи, заступники деканів/директорів з виховної роботи, 

професорсько-викладацький колектив, соціально-психологічна служба, Центр 

гендерної освіти, академнаставники студентських груп, директор студентського 

центру дозвілля «Ювентус» (далі СЦД «Ювентус»), директор студмістечка, Наукова 

бібліотека УжНУ, Студентська рада УжНУ, Профком студентів УжНУ, студентське 

самоврядування гуртожитків, студентські спортивні клуби, клуби за інтересами: 

юридична клініка, колективи художньої самодіяльності, команди КВН тощо. 

 

Схема 5.2.1 

Структурно-логічна схема організації виховної роботи у ДВНЗ «УжНУ» 
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Виховна робота проводиться згідно з планами виховної роботи університету, 

факультетів/природничо-гуманітарного коледжу. У всіх структурних підрозділах 

проводяться старостати, кураторські години. 

Пріоритетними напрямами виховної роботи визначено національно-

патріотичне та фізичне виховання, утвердження здорового способу життя у 

студентської молоді.  

У рамках національного та патріотичного виховання студентської молоді 

організовано та проведено низку заходів: відзначення Дня української писемності та 

мови; відзначення 71-ї річниці визволення України та Ужгорода від німецько-

фашистських загарбників; інформаційну акцію «Пам’яті жертв Голодомору»; заходи 

щодо героїзації осіб, які віддали життя за Україну (на факультетах організовано 

виховні заходи, присвячені Дню пам’яті Небесної сотні, у коледжі проведено 

студентську конференцію «Небесна сотня – висока ціна за гідність України», 

проведено  зустрічі студентів різних факультетів з учасниками АТО, зокрема 

бійцями 128 окремої гірсько-піхотної бригади, прикордонниками, добровольцями 

тощо); відзначення Дня партизанської слави; вшанування ветеранів університету; 

підтримка військових у зоні АТО (організовано благодійні кінопокази, упродовж 

яких збирались добровільні пожертви на потреби українських військових; збір 

коштів, одягу для військових, які захищають Україну). Також відбулось відзначення 

201-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка; відзначення 76-ї річниці 

Карпатської України; відзначення 200-річчя від дня народження Михайла 

Вербицького та 150-ї  річниці першого публічного виконання національного гімну; 

відзначення 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі та 70річчя завершення 

Другої світової війни; відзначення Дня Європи в Україні; презентація 

документального фільму «Аеропорт» за участі закарпатського «кіборга» Романа 

Трубіна; відзначення Дня знань та посвята у першокурсники (на факультетах та 

ПГК проведено першу лекцію для студентів-першокурсників «Про єдність та 

соборність України (Сходу і Заходу), повагу і любов до своєї рідної землі, свого 

міста, університету»); також проведені Дні першокурсників на кожному факультеті 

та у природничо-гуманітарному коледжі; привітання викладачів з Днем працівника 

освіти; зустрічі студентів з ветеранами Афганської війни; відбулась патріотична 

акція «Студенте, будь гідним подвигу Героїв Крут – твоєї звитяги чекає Україна!» 

(на всіх факультетах проведені зустрічі з бійцями АТО, бойовими офіцерами та 

ветеранами ЗСУ, студенти відвідували бійців АТО в Мукачівському військовому 

госпіталі); відзначено 25-у річницю Студентської революції на граніті (проведені 

тематичні лекції, «круглі столи», виставки, присвячені цій пам’ятній даті) тощо. 

Упродовж 2015 року було проведено чимало різноманітних позааудиторних 

культурно-мистецьких виховних заходів, що мають комплексний виховний вплив. 

Окремим пріоритетом виховної роботи у 2015 р. стала підготовка до святкування 

70-річчя УжНУ. Організовано та проведено багато флешмобів, конкурсів, 

конференцій, концерти за участі різних музичних гуртів («Rock-H», «308», 

«Ватага»), вокалістів та танцювальних колективів міста тощо. З нагоди відзначення 

ювілею нашого ВНЗ студенти здійснили наймасовіший похід на г. Говерлу  

(416 студентів з різних факультетів пройшли 24 км та підкорили найвищу гору 

України). 
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Важливу роль у виховній роботі відіграє морально-етичне виховання 

студентської молоді. Упродовж року проводились превентивні заходи щодо 

запобігання тютюнової, алкогольної та наркотичної залежностей, профілактики 

захворювань на СНІД тощо. Студенти долучились до активізації донорського руху 

та підтримали акцію «Добровільна здача крові», а також Х Всеукраїнську 

благодійну акцію «Врятуй життя дитині» (на факультетах були організовані 

благодійні скриньки (зібрано понад 7 тисяч гривень). Студенти природничо-

гуманітарного коледжу зустрілися з представниками громадської організації 

«Амазонки Закарпаття», що входить до Всеукраїнської коаліції з репродуктивного 

здоров’я та планування сім’ї. Кафедрою психології разом із представниками 

Медико-реабілітаційного соціального центру «Дорога життя» проведено акцію 

підтримки дітей з фізичними вадами «Кольорові шкарпетки», присвячену 

Всесвітньому дню поширення інформації про проблеми аутизму. 

Окремим напрямом виховання є участь студентської молоді в 

профорієнтаційній роботі: організації та проведенні Днів відкритих дверей, 

відвідуванні шкіл Закарпатської області. У вказаних заходах формується активна 

життєва позиція студентства, почуття патріотизму і гордості за свій навчальний 

заклад, проявляється прагнення відстояти авторитет своєї альма-матер. 20 травня 

2015 р. студенти 3–5 курсів всіх факультетів взяли активну участь у «Форумі 

кар’єри». 

У напрямі трудового та екологічного виховання студенти УжНУ взяли участь у 

загальноміській безстроковій акції щодо благоустрою території міста Ужгород: 

«Закарпаттю – чисте довкілля» (була прибрана не лише вся територія університету, 

а й парки, сквери, набережні Ужгорода). На території міста та університету 

висаджено десятки дерев та кущів. Масштабну акцію «До чистих джерел» 

влаштували студенти географічного факультету УжНУ: сотня студентів-

добровольців прибирали береги каналу, який забезпечує водопостачання міста та 

взяли активну участь у екологічній акції прибирання території обласної 

сейсмологічної станції. З нагоди відзначення 70-ї річниці УжНУ організовано 

загальноуніверситетський суботник та висаджено 70 саджанців сакури. 

У 2015 р. збірна команда УжНУ (студенти факультету інформаційних 

технологій та юридичного факультету) взяла участь у регіональному чемпіонаті з 

брейн-рингу від представництва ЄС в Україні, де виборола 2 місце (О. Хижун, 

студент 3 курсу ФІТ, став регіональним координатором у Закарпатській області). 

Незважаючи на значні здобутки в організації виховної роботи, основними 

завданнями виховного процесу в університеті залишаються: 

– підготовка національно свідомої інтелігенції, збереження інтелектуального 

генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить 

високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;  

– виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими, носіями 

високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціально-

психологічної, естетичної та фізичної культури;  

– створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної 

культури, залучення до різних видів творчої діяльності (науково-дослідної, 

культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздо-

ровчої, спортивної, правоохоронної);  
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– формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, 

залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку 

суспільних відносин; 

– усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини та її 

громадянським обов'язком;  

– культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, 

прагнення до свободи, гармонії з природою, любові до рідної землі, 

підняття престижу української мови і розвиток україномовного освітнього 

простору: збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні та 

створенні національно-культурних традицій міста, регіону, розширення 

творчих зв'язків з установами культури, розвиток художніх здібностей;  

– створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, 

суспільних і власних інтересів;  

– пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і 

запобігання правопорушень;  

– створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення потенційних лідерів та організаторів;  

– формування поваги до свого університету, дотримання і розвиток 

демократичних та академічних традицій Державного вищого навчального 

закладу «Ужгородський національний університет».  

 

5.3. Спортивне життя та дозвілля  
 

Одним із основних пріоритетів діяльності університету є пропаганда здорового 

способу життя, турбота про активізацію та урізноманітнення спортивної роботи.  

Важливим чинником в історії університету є відкриття нового спортивного 

напряму підготовки «Фізичне виховання». 

11 лютого 2015р. у спорткомплексі «Буревісник» відбулося відкриття 

реконструйованої спортивної зали, яка раніше перебувала у незадовільному стані. 

Наказом ректора УжНУ №514/01-17 від 4 березня 2015 року, на підставі рішення 

Вченої ради від 26 лютого 2015 року створено Спортивно-оздоровчий комплекс, до 

якого входять спортивні споруди, що перебувають на балансі університету. 

Головним завданням комплексу є збільшення кількості та поліпшення якості послуг 

у сфері фізичної культури і спорту для студентів, викладачів, співробітників  

ДВНЗ «УжНУ» та інших фізичних та юридичних осіб.  

У літній період було проведено оздоровлення дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку (понад 1000 осіб). Постійно проводяться різні турніри та змагання в 

спортзалах та басейні комплексу. У всіх спортивних спорудах активно працюють 

викладачі зі студентами в секціях спортивного вдосконалення, функціонують різні 

групи з плавання та з інших видів спорту. Басейн безкоштовно двічі на тиждень 

відвідують учасники АТО. 

Активне залучення зовнішніх відвідувачів басейну та спортивних залів, 

налагодження фінансової дисципліни сприяло збільшенню доходів від 

функціонування спортивно-оздоровчого комплексу: щомісяця він надає послуг на 

понад  100 тис. грн, що вдвічі більше, ніж у попередньому році при тій самій 

вартості послуг. 
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Кафедра фізичного виховання та ГО «Спортивний клуб УжНУ» на базі 

Спортивно-оздоровчого комплексу весною 2015 року успішно провели ювілейну  

65-ту загальноуніверситетську спартакіаду серед студентів університету з  

10 видів спорту (легкоатлетичний крос, шахи, футбол, волейбол – чоловічі й жіночі 

команди, баскетбол – чоловічі й жіночі команди, настільний теніс, плавання, легка 

атлетика), в якій взяли участь понад 3000 студентів. Також були проведені змагання 

з міні-футболу на Кубок ректора.  

Восени 2015-2016 н.р. вже стартувала нова загальноуніверситетська 

спартакіада серед студентів, присвячена 70-річчю УжНУ. У першому  семестрі 

проведено змагання з 5 видів спорту, зокрема мова йде про легкоатлетичний крос, 

баскетбол, настільний теніс, волейбол та шахи.  

Окрім того, студенти Ужгородського національного університету упродовж 

звітного періоду успішно виступали у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, 

що демонструють таблиці 5.3.1, 5.3.2. 

Таблиця 5.3.1 

Участь студентів ДВНЗ «УжНУ» у Всеукраїнських змаганнях 

Прізвище, 

ім’я 

Вид спорту Факультет, 

форма 

навчання 

Ранг змагань Місце 

Євген Криса Пауерліфтинг Математич-

ний 

(денна) 

2015 р. – Чемпіонат України серед 

юніорів, м. Мукачево (березень) 

1 

Євген Гулій Сноубординг Здоров’я 

людини 

(денна) 

2015 р. – Чемпіонат України серед 

юніорів, с. Красія (лютий); 

Кубок України серед чоловіків, 

с. Буковель (березень) 

3 

 

3 

Гіві 

Мотебадзе 

Тайський бокс Здоров’я 

людини 

(денна) 

2015 р. – Чемпіонат України серед 

юніорів, м. Харків (жовтень) 

1 

Василь 

Морозов 

Велоспорт Здоров’я 

людини 

(денна) 

2015 р. – 3 етап Кубку України 

серед чоловіків, м. Суми (травень); 

4 етап Кубку України серед 

чоловіків, м. Чернівці (травень) 

2 

 

2 

Павло Росоха Гирьовий 

спорт 

Здоров’я 

людини 

(денна) 

2015р. – Чемпіонат України серед 

студентів, м. Київ 

 

2 

Вілія 

Палагусинець 

Пауерліфтинг Суспільних 

наук 

(денна) 

2015 р. – Чемпіонат України серед 

дівчат з триборства, м. Коломия 

(лютий); 

Чемпіонат України серед дівчат з 

класичного жиму лежачи, 

м. Мукачево (березень) 

1 

 

1 

Максим 

Офіцинський 

Пауерліфтинг Економічний 

(денна) 

2015 р. – Чемпіонат України серед 

юнаків з класичного жиму лежачи, 

м. Мукачево (березень); 

Чемпіонат України серед юнаків з 

класичного триборства, м. Луцьк 

(квітень) 

1 

 

 

1 
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Максиміліан 

Лабінський 

Пауерліфтинг Іноземної 

філології 

(денна) 

2015 р. – Чемпіонат України серед 

юнаків з класичного жиму лежачи, 

м. Мукачево (березень); 

Чемпіонат України серед юнаків, 

м. Мукачево (березень) 

1 

 

 

1 

Надія Дьолог Пауерліфтинг Іноземної 

філології 

(денна) 

2015 р. – Чемпіонат України серед 

жінок, м. Коломия (лютий) 

1 

Ян Баран 

 

Фехтування Кафедра 

фізичного 

виховання 

(денна) 

2015 р. – Командний чемпіонат 

України серед юніорів з 

фехтування на шпагах, 

м Миколаїв (жовтень) 

2 

Владислав 

Коваленко 

 

Фехтування Кафедра 

фізичного 

виховання 

(денна) 

2015 р. – Командний чемпіонат 

України серед юніорів з 

фехтування на шпагах, 

м Миколаїв (жовтень) 

2 

 

Таблиця 5.3.2 

Участь студентів ДВНЗ «УжНУ» у міжнародних змаганнях 
 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

Вид спорту Факультет, 

форма 

навчання 

Ранг змагань Міс-

це 

Євген Криса Пауерліфтинг Математичний 

(денна) 

2015 р. – Чемпіонат світу серед 

юніорів, 

Швеція (травень) 

 

4 

Гіві Мотебадзе Тайський 

бокс 

Здоров’я 

людини 

(денна) 

2015 р. – Кубок світу, Угорщина 

(травень) 

2 

Аллен Гаїбов Змішані 

єдиноборства 

Здоров’я 

людини 

(денна) 

2015 р. – Чемпіонат світу серед 

чоловіків, Україна (квітень); 

2015 р. – Чемпіонат світу серед 

чоловіків, Угорщина (травень) 

3 

 

3 

Павло Росоха Гирьовий 

спорт 

Здоров’я 

людини 

(денна) 

2015 р. – Чемпіонат Європи 

серед юніорів, Угорщина (липень); 

2015 р. – Чемпіонат світу серед 

юніорів, Угорщина (липень) 

1 

 

3 

 

У поточному році, окрім секцій спортивного вдосконалення, які функціонували 

раніше (волейбол, баскетбол, ритмічна гімнастика, атлетизм, футбол, настільний 

теніс, легка атлетика, плавання, гандбол) було відкрито нові секції для студентів з 

боксу, міні-футболу та стрільби з лука, у яких відточують майстерність майже  

450 студентів. 

Діяльність навчально-спортивно-оздоровчого центру УжНУ «Скалка»  

у 2015 року здійснювалася відповідно до плану заходів  щодо відновлення 

інфраструктури та цільового використання  потужностей Центру, зокрема: 

– здійснено інвентаризацію матеріальних цінностей з наступним списанням 

застарілого обладнання, розпочато демонтаж аварійних об’єктів; 
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– очищено від чагарників та сміття більшу частину території «Скалки» та 

200 м узбережжя, приведено до ладу місце для паркування автотранспорту; 

– відновлено освітлення центральної частини центру; 

– відновлено спортивний майданчик для гри у волейбол. 

Це дало можливість провести на території «Скалки» численні заходи, зокрема: 

– літні навчальні практики для студентів історичного та географічного 

факультетів; 

– святкування професійних свят та днів факультетів (юридичного, 

економічного, філологічного (кафедра журналістики) факультетів, факультету 

міжнародних відносин, кафедри фізичного виховання тощо); 

– спеціальні тренінги для студентів медичного факультету та представників 

молодіжної організації «Фундація регіональних ініціатив»; 

– молодіжні фестивалі «Студентська республіка Закарпаття» та «Міст». 

Завдяки проведеним заходам  кількість відвідувачів «Скалки» за звітний період 

збільшилася в кілька разів.  

Отже, виховна робота в університеті охоплює всі напрями Концепції 

національного виховання студентства та спрямована на виконання основного 

завдання, яке стоїть перед сучасною вищою школою – формування всебічно 

розвиненої, духовно й морально зрілої особистості, готової відповісти на потреби 

сучасного життя. Виховна робота проводилась у процесі викладання навчальних 

дисциплін, позааудиторної роботи, через соціальні інститути, причетні до справи 

виховання студентської молоді, взаємодію з молодіжними громадськими 

організаціями, діяльність студентського самоврядування тощо.  

Одним із основних пріоритетів діяльності університету була пропаганда 

здорового способу життя, турбота про активізацію та урізноманітнення спортивної 

роботи. Вагомим чинником активізації спортивного життя університету у 

поточному році стало функціонування спортивних секцій з волейболу, футболу, 

ритмічної гімнастики, атлетизму, настільного тенісу, легкої атлетики, плавання, 

гандболу, боксу, міні-футболу та стрільби з лука, у яких займаються майже  

450 студентів. Студенти університету є постійними учасниками, переможцями і 

призерами обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань.   

У звітному періоді подальшого розвитку набуло студентське самоврядування 

на рівні академічних груп, курсів, факультетів, гуртожитку, університету загалом. 

Профком студентів, Студентська рада та Наукове товариство студентів та аспірантів 

опікуються усіма сферами життя і навчання студентів, основними з яких є сприяння 

навчальній, науковій та творчій діяльності студентів, захисту їх прав та свобод, 

формуванню всебічно розвиненої, духовно багатої особистості.  
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Розділ 6 

Фінансове та адміністративно-господарське  

забезпечення діяльності  
 

6.1. Фінансове забезпечення діяльності університету, заробітна плата, 

надбавки та заохочувальні виплати 

 

Основним документом, який визначає загальний обсяг, цільове надходження та 

використання коштів ДВНЗ «УжНУ» є кошторис доходів і видатків на рік.  

 

І. Надходження до загального та спеціального фондів 

Кошторис доходів і видатків ДВНЗ «УжНУ» (програма «Підготовка кадрів ВНЗ 

ІІІ-ІV рівнів акредитації») по загальному фонду на 2015 рік становив 127,6 млн  грн, 

по спеціальному фонду  91,2 млн  грн, а фактичні надходження спеціального фонду 

за 2015 р. ( станом на 31.12.2015 року) становили 96,0 млн грн.  

Діаграма 6.1.1 

Обсяги надходжень загального та спеціального фондів (Програма «Підготовка 

кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації») 

у 2013-2015 рр., млн грн 
 

 

Порівняно з  2013 роком обсяги надходжень загального фонду виросли на 

5,2 %, з 2014 роком – на 6,2% ( 2013 р. – 121, 3 млн грн; 2014 р. – 120,1млн грн; 

2015 р. – 127,6 млн грн), а спеціального фонду – відповідно на 58, 4 % та  33% 

(2013 р. – 60, 6 млн грн.; 2014 р. – 72,2 млн грн; 2015 р. – 96,0 млн грн). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 
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державної і комунальної форм власності» передбачена можливість залучення 

додаткових джерел фінансування. Впродовж звітного періоду ДВНЗ «УжНУ» 

отримав кошти за такі платні послуги: освітні послуги, в т. ч. від навчання 

студентів-іноземців; надання приміщень та майна в оренду; плата за проживання в 

гуртожитку; плата за басейн; послуги їдальні; проведення конференцій; отримання 

грантів; спонсорська та благодійна допомога. 

На початок року по спеціальному фонду (програма «Підготовка кадрів ВНЗ  

ІІІ-ІV рівнів акредитації») заплановано надходження в сумі 70,0 млн грн. Фактичні 

надходження спеціального фонду за 2015 р. склали 96,0 млн грн, що на 23, 8 млн 

грн більше, ніж у 2014 році, з них: 

- як плата за навчання 85,4 млн грн, що на 20 млн грн більше, ніж у  

2014 році ( з 85,4 млн. грн оплата за навчання іноземних студентів становила  

25,4 млн грн, що на 16, 9 млн грн більше, ніж у попередньому році); 

- від додаткової господарської діяльності (плата за гуртожитки, послуги 

басейну, проведення конференцій та ін.) – 9,9 млн грн, що на 3,6 млн грн  більше, 

ніж у 2014 році; 

- від здачі в оренду майна – 0,7 млн. грн., що на 0,2 млн грн більше, ніж в  

2014 році. 

Діаграма 6.1.2 

Структура надходжень спеціального фонду у 2015 р. 

 

 
 

Основним видом діяльності ДВНЗ «УжНУ» згідно з установчими документами 

є надання платних освітніх послуг. Надходження від цього виду діяльності 

становить  89 % всіх надходжень по програмі  «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації». Розмір надходжень за платні освітні послуги в розрізі факультетів 

відображено в Таблиці 6.1.1. 
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Таблиця 6.1.1 

Розмір надходжень за платні освітні послуги в розрізі факультетів 

 

№з/п Факультет 

Сума 

надходжень 

млн грн 

У порівнянні 

з 2014 р., 

млн грн 

1 Медичний 34,85 18,23 

2 Юридичний 10,25 0,12 

3 
Післядипломної освіти та доуніверситетської 

підготовки 
8,34 0,61 

4 Стоматологічний 6,61 0,99 

5 Здоров"я людини 3,44 0,17 

6 Економічний 2,96 -1,30 

7 Суспільних наук 2,81 -0,31 

8 Туризму та міжнародних комунікацій 2,00 0,12 

9 Міжнародних відносин 1,90 - 0,05 

10 Іноземної філології 1,87 -0,18 

11 Географічний 1,53 0,21 

12 
Міжнародної політики, менеджменту та 

бізнесу 
1,45 -0,05 

13 Біологічний 1,38 -0,02 

14 Історичний 1,15 -0,03 

15 Філологічний 1,03 -0,04 

16 Інформаційних технологій 0,63 0,06 

17 Аспірантура 0,51 0,33 

18 Львівський навчально-науковий центр 0,49 0,08 

19 Кафедра військової підготовки 0,43 0,43 

20 Підготовче відділення для іноземців 0,40 0,40 

21 Інженерно-технічний 0,37 -0,01 

22 Математичний 0,24 0,05 

23 Хімічний 0,24 -0,06 

24 Гуманітарно-природничий 0,20 0,03 

25 Фізичний 0,16 0,03 

26 Кафедра фізичного виховання 0,13 0,13 

27 Кафедра педагогіки та психології 0,04 0,04 

 Разом 85,41 + 19, 98 

 

На фундаментальні та прикладні дослідження надійшло коштів протягом 

2015 р. (Діаграма 6.1.3): 

− по загальному фонду на суму 3,5 млн грн; 

− по спеціальному фонду на суму 1,4 млн грн.  
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Діаграма 6.1.3 

Динаміка надходжень загального та спеціального фондів 

(Програма «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки») 

у 2013–2015 рр., млн грн 

 

Порівняно з 2014 роком обсяги надходжень загального фонду скоротились 

майже на 5,4% ( 2014 р. – 3,7 млн грн; 2015 р. – 3,5 млн грн), а спеціального фонду 

збільшились на 700% ( 2014 р. – 0,2 млн грн; 2015 р. – 1,4 млн грн). 

ІІ. Витрати загального і спеціального фондів 

Витрати загального фонду по програмі «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації» становили 127,6 млн грн, що на 7,5 млн грн більше, ніж у 2014 році. 

Зростання витрат пов’язано було в першу чергу із збільшенням показника 

«Заробітна плата та нарахування» на 4,9 млн грн та «Стипендіальний фонд» на 

5,8 млн грн у порівнянні з 2014 роком. Детальні показники наведені у Таблиці 6.1.2 

 

Таблиця 6.1.2 

Витрати загального фонду 

(Програма «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації») 

Показники Витрачено у 

2014 році,  

млн грн 

Витрачено у 

звітному 

році, млн 

грн 

Заробітна плата та нарахування 70,6 75,5 

Придбання предметів, обладнання та  матеріалів 0,1 0,1 

Грошова допомога на харчування дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування 

1,3 1,4 

Оплата комунальних послуг 7,3 5,7 

Стипендіальний фонд 39,1 44,9 
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Річний стипендіальний фонд університету на 2015 рік затверджено в сумі 

44,9 млн грн, з якого за звітний період було виплачено: стипендії – 44,1 млн грн; 

матеріальне заохочення та матеріальна допомога студентам на суму 0,3 млн грн; 

виплата  одноразової грошової  допомоги при працевлаштуванні дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування – 0,1 млн грн; допомога на придбання 

навчальної літератури для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування – 0,2 млн грн; одноразова адресна допомога деяким категоріям 

випускників – 0,2 млн грн. 

Протягом 2014/2015 н.р. стипендію в середньому отримували 3946 осіб, з них 

3820 студентів, 121 аспірант, 5 докторантів. 

Відповідно до постанови КМУ №797 з 1 вересня 2015 року відбулось 

підвищення стипендії студентам, аспірантам, докторантам у середньому на 13%. 

 

Діаграма 6.1.4 

Структура видатків загального фонду у 2015 р. 

(Програма «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації») 

 
 

У 2015 році було вперше отримано фінансування за двома новими програми 

класифікації видатків та кредитування державного бюджету – це «Виконання 

зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва» та 

«Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-

педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової та 

переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та 

фармацевтичних кадрів». 
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Витрати загального фонду по програмі «Виконання зобов’язань України у 

сфері міжнародного наукового-технічного співробітництва» становили  

174,0 тис. грн. Детальніше наведено нижче в Таблиці 6.1.3. 

 

Таблиця 6.1.3 

Витрати загального фонду 

(Програма «Виконання зобов’язань України  

у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва») 

Показники 

Затверджено 

на звітній рік, 

тис. грн 

Витрачено у 

звітному 

році,  

тис. грн 

Заробітна плата та нарахування 83,6 83,6 

Придбання предметів, обладнання та  

матеріалів 

50,9 50,9 

Оплата послуг (крім комунальних) 28,4 28,4 

Витрати на відрядження 5,1 5,1 

Оплата комунальних послуг 3,0 3,0 

Інші поточні видатки(сплата податків та зборів 

до бюджету) 

3,0 3,0 

 

Витрати спеціального фонду по програмі «Виконання зобов’язань України у 

сфері міжнародного наукового-технічного співробітництва» становили   

39,3 тис. грн. Детальніше наведено нижче, в Таблиці 6.1.4.  

 

Таблиця 6.1.4 

Витрати спеціального фонду 

(Програма «Виконання зобов’язань України  

у сфері міжнародного наукового-технічного співробітництва» 

Показники 

Затверджено 

на звітній рік, 

тис. грн 

Витрачено у 

звітному 

році,  

тис. грн 

Заробітна плата та нарахування 30,7 30,7 

Придбання предметів, обладнання та  матеріалів 3,7 3,7 

Оплата послуг (крім комунальних) 0,2 0,2 

Видатки на відрядження 3,9 3,9 

Оплата комунальних послуг 0,4 0,4 

Інші поточні видатки (сплата податків та зборів 

до бюджету) 

0,4 0,4 

 

Витрати загального фонду по програмі «Навчання, стажування, підвищення 

кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників за кордоном, підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
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працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної 

промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних 

кадрів» становили 917,1 тис. грн. Детальніше наведено нижче, в таблиці 6.1.5. 

 

Таблиця 6.1.5 

Витрати загального фонду 

(Програма «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, 

аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних 

працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості та 

агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів») 

Показники 

Затверджено 

на звітний 

рік, 

тис. грн 

Витрачено у 

звітному 

році,  

тис. грн. 

Заробітна плата та нарахування 439,9 439,9 

Стипендія 477,2 477,2 

 

Витрати спеціального фонду по програмі «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації» наведено нижче, в таблиці та становлять  85,2 млн грн. 

 

Таблиця 6.1.6 

Витрати спеціального фонду 

(Програма «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації») 

Показники 

Затверджено 

на звітний рік, 

млн грн 

Витрачено у 

звітному 

році,  

млн грн 

Заробітна плата та нарахування 62,1 61,3 

Придбання предметів, обладнання та  матеріалів 3,9 3,9 

Продукти харчування 0,1 0,1 

Оплата послуг (крім комунальних) 4,7 4,7 

Видатки на відрядження 0,7 0,6 

Оплата комунальних послуг 8,2 6,8 

Інші поточні видатки (сплата податків та зборів 

до бюджету) 

0,7 0,6 

Капітальні видатки 10,8 7,2 

 

Слід зазначити, що 2015 року за загальним фондом державного бюджету не 

фінансувались капітальні видатки. Видатки на утримання, обслуговування і 

розвиток матеріально-технічної бази університету, підтримування у належному 

стані будівель та споруд, проведення капітальних та поточних ремонтних робіт 

забезпечувалось за рахунок спеціального фонду бюджету університету. 

Порівняно з попередніми роками загальна сума витрат на проведення 

капітальних ремонтів збільшилась приблизно на 45% в порівнянні з 2013 роком та 
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відповідно на 65% у порівнянні з 2014 роком ( 2013 – 3,1 млн грн, 2014 р. –  

2,7 млн грн; 2015 р. – 4,5 млн грн). 

 

Діаграма 6.1.5 

Обсяги витрат на проведення 

капітальних ремонтів у 2013–2015 рр., млн грн 

 
 

Одним з ключових видатків спеціального фонду є оплата вартості збудованих у 

2014 та 2015 роках модульних котелень, на які в 2015 році університет витратив 

1 млн 596 тис. грн.  
Вперше за останні роки значне фінансування отримала бібліотека університету. 

Так, за кошти університету у 2015 році було придбано обладнання та поповнено 

бібліотечний фонд на суму 1,4 млн грн.  

Видатки на відрядження у 2015 році становили 207 486,86 грн.  

 

Таблиця 6.1.7 

Розмір видатків на відрядження в розрізі структурних підрозділів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На студентське самоврядування в 2015 році зі спеціального фонду витрачено 

356 311,35  грн  для придбання матеріалів, проведення заходів та оплати витрат на 

відрядження. 

№з/п Найменування структурного 

підрозділу 

Всього за рік, 

грн 

1 Адміністрація 67 077,44 

2 

Факультети, загальноуніверситетські 

кафедри, Львівський навчально-

науковий центр 140 409,42 

 Разом 207 486, 86 
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ІІІ. Заробітна плата,  надбавки та заохочувальні виплати  
Встановлення розмірів посадових окладів працівників ДВНЗ «УжНУ» 

відбувається згідно з постановою Кабінету Міністрів України і наказом 

Міністерства освіти і науки України  від 26 вересня 2005 року №557 «Про 

впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 

працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ». 

Відповідно до постанови КМУ №731 з 1 вересня 2015 року відбулось 

позапланове підвищення мінімальної заробітної плати на 13% та підвищення 

посадових окладів усіх тарифних розрядів у середньому на 19%.  

Відповідно до постанови КМУ №1013 з 1 грудня 2015 року відбулось 

позапланове підвищення посадових окладів для працівників з 4 по 25 тарифний 

розряд у середньому на 10 %. Для працівників І-ІІІ тарифного розряду посадові 

оклади залишились незміненими.  

Заробітна плата та стипендія в 2015 році проіндексована відповідно до Закону 

України «Про індексацію грошових доходів громадян». Заборгованості з виплати 

заробітної плати і стипендії університет не має. 

Середня заробітна плата керівництва УжНУ та штатних науково-педагогічних 

працівників на посадах доцента, професора демонструють Діаграми 6.1.6-6.1.9. 

 

Діаграма 6.1.6 

Середня заробітна плата ректора за 2013–2015 рр., грн 
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Діаграма 6.1.7 

Середня заробітна плата проректорів з науково-педагогічної роботи  

за 2013–2015 рр., грн 

 

 

Діаграма 6.1.8 

Середня заробітна плата проректора з адміністративно-господарської 

роботи за 2013–2015 рр., грн 
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Діаграма 6.1.9 

Середня заробітна плата штатного працівника  

на посаді доцента, професора за 2013–2015 рр., грн 

 

 

На виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» протягом 2015 року 

виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення 1181  науково-педагогічному 

працівнику університету  на загальну суму 2 млн 725,5 тис. грн, яка збільшилась 

приблизно на 6% у порівнянні з 2014 роком. 

На виплату матеріальної допомоги на соціальні потреби учбово-допоміжному 

та адміністративно-обслуговуючому персоналу у 2015 році виділено 621, 2 тис. грн. 

У відсотковому відношенні розмір виплат цього виду матеріальної допомоги 

збільшився  приблизно на 1 079% у  порівнянні з 2013 роком та відповідно  на 95% 

у порівнянні з 2014 роком  (2013 –  52,7 тис. грн, 2014 р. –319,2 тис. грн; 2015 р. – 

621,2 тис. грн). 

Вперше за останні роки за належну організацію науково-дослідної роботи на 

факультетах і координацію наукової роботи викладачів, молодих вчених та 

студентів університету були премійовані заступники деканів з наукової роботи, які 

працюють на громадських засадах, на загальну суму 21,0 тис. грн. 

Університет продовжує започатковану традицію преміювання авторів або 

керівників творчих колективів за кожну наукову статтю, яка була опублікована у 

2014 році в зарубіжних виданнях, що мають високий імпакт-фактор (показник 

цитування наукових журналів, що визначає їх інформаційну значущість), на 

загальну суму 55,0 тис. грн. 

З нагоди 70-ї річниці утворення Ужгородського національного університету за 

багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток національної освіти і 

науки премійовано працівників на загальну суму 41,0 тис. грн. 

У 2015 році на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів 

університету за сумлінне та якісне виконання посадових обов’язків, високий 
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професіоналізм, компетентність, ініціативність у роботі, відсутність порушень 

виконавської і трудової дисципліни, особисті успіхи у науковій, навчальній та 

методичний роботі, з нагоди визначних дат премійовано працівників університету в 

сумі 2 млн 295,4 тис. грн. 

 

Діаграма 6.1.10 

Обсяги витрат на оплату матеріальної  допомоги на оздоровлення, 

матеріального заохочення та матеріальної допомоги на соціальні потреби  

у 2013, 2014 та 2015 рр., тис. грн 

 
 

Порівняно з попередніми роками загальна сума витрат на оплату матеріальної 

допомоги на оздоровлення, матеріального заохочення та матеріальної допомоги на 

соціальні потреби збільшилась приблизно на 20% у порівнянні з 2013 роком  

(2013 – 4,7 млн грн, 2014 р. – 5,7 млн грн; 2015 р. – 5,6 млн грн).  

 

IV. Залучення додаткових коштів 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. №657 

«Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними 

навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків 

державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за 

надання платних послуг» ДВНЗ «УжНУ» було проведено конкурс та розміщено 

кошти на депозитному рахунку під 20,5 % річних, що дало змогу додатково 

отримати 64,7 тис. грн. 

ДВНЗ «УжНУ» співпрацює з іноземними партнерами та бере активну участь у 

грантових проектах, що позитивно впливає на розвиток наукової діяльності в 

університеті та дозволяє залучити додаткові інвестиції в нашу установу. Інформацію 

про основні грантові проекти, партнерів по виконанню гранту та розміри кошів, 

використаних протягом 2015 року в рамках відповідного гранту, наведено  

в таблиці 6.1.8. 
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Таблиця 6.1.8 

Інформація про грантові проекти 

Назва проекту Партнер 
Затверджено 

на рік, 

тис. грн 

Використано 

у 2015 р., 

тис. грн 

Інноваційні лабораторії: 

використання відкритих 

інноваційних навчальних 

платформ та 

дослідницької діяльності  

в освіті для підприємств 

із метою розширення 

участі та інноваційного 

потенціалу в університеті 

в постсоціалістичних 

суспільствах 

Університет 

Брадфорду 

(Брадфорд, 

Великобританія –

координатор) 

44,1 38,0 

Сприяння трикутнику 

знань в Білорусі, Україні 

та Молдові 

Університет 

м. Патерборн 

(Німеччина) 

80,6 80,6 

Раціональне 

використання 

біоактивних компонентів 

традиційних харчових 

продуктів з регіону 

Чорного моря 

Комісія 

Європейського 

Союзу 

180,4 178,4 

"PL@NET@ створення  

науково- туристичного 

продукту та мережевої 

інфраструктури  для 

наукового  туризму в 

прикордонних регіонах 

Марамуреш та 

Закарпаття 

Повітова Рада 

Марамуреш 

 

604,7 

 

574,5 

 

Інтерактивна 

інституційна співпраця. 

Історія, традиції  та  

культура без кордонів 

Повітовий музей 

Сату-Mape 

475,4 

 

444,4 

 

Система космічного 

захисту від надзвичайних 

ситуацій 

Комісія 

Європейського 

Союзу 

5017,4 4892,0 

Інноваційний університет 

– інструмент інтеграції в 

європейський освітній і 

науковий простір 

Міжнародний 

Вишеградський 

фонд 

614,7 607,1 
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6.2. Робота адміністративно-господарської частини та студентського 

містечка 

 

Господарська діяльність відповідних служб університету у звітний період була 

спрямована на підтримку стабільного експлуатаційного стану аудиторного фонду 

навчальних корпусів, гуртожитків, допоміжних приміщень, безаварійної роботи 

інженерних мереж і комунікацій, впровадження новітніх досягнень у сфері економії 

енергетичних ресурсів. 

УжНУ має у розпорядженні найбільшу серед інших навчальних закладів 

регіону матеріально-технічну базу, яка  охоплює 87 будівель і споруд загальною 

площею 141 тис. 091 м
2
: з них 90  тис. 691 м

2 
 мають призначення як навчально-

наукова база (39 корпусів). Об’єкти університету розташовані в м. Ужгороді та за 

його межами, частина – у пристосованих будівлях з високим рівнем фізичного 

зносу.  

Сучасний університет повинен забезпечувати комфортні умови для навчання, 

праці та відпочинку. Саме тому у 2015 році постійна увага приділялася 

господарській діяльності, капітальному та поточному ремонтам, збереженню та 

підтримці у належному технічному стані університетського майна та 

інфраструктури.   План капітальних і поточних ремонтів навчальних корпусів і 

гуртожитків був сформований з урахуванням визначених пріоритетів та 

матеріальних можливостей. Згідно із затвердженим планом робіт у поточному році 

підрядними організаціями було виконано капітальний та поточний ремонти 

об’єктів на загальну суму 5 млн. 139 тис. 843 грн. 

Крім цього, ремонтно-будівельною групою УжНУ упродовж року проведено 

поточний ремонт покрівлі будівель фізичного, медичного, юридичного, хімічного 

факультетів, факультету здоров’я людини, факультету післядипломної освіти та 

довузівської  підготовки, ректорату, виробничих майстерень, ботанічного саду, 

адміністративно-господарської частини та курсів цивільної оборони. У всіх учбових 

корпусах університету було проведено ремонт, здійснено заміну вікон та дверей на 

металопластикові. 

У поточному році було продовжено освоєння інфраструктури нового 

навчального корпусу: бібліотека – 131  м
2
; на стоматологічному  факультеті введено 

в експлуатацію 2460 м
2
 навчальних приміщень та взято на баланс будівлю у 420 м

2
 

по вул. Тлехаса. 



82 

  

Обсяги виконаних робіт в різних корпусах університету демонструє діаграма 6.2.1. 

 

Діаграма 6.2.1 

Обсяг виконаних робіт на об’єктах університету (2015 р.) 
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Не менш важливим є забезпечення безаварійної роботи інженерних 

комунікацій та енергопостачання. Продовжувалися планові роботи з ремонту мереж 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення загальною протяжністю 

129 522 км. Своєчасно були підготовлені до роботи в опалювальному сезоні  

27 котелень, з яких 15 – газові, 8 – електричні та 4 котельні, які працюють на вугіллі, 

всі теплотраси.  

Проведено заміну стояків системи опалення на пластмасові, заміну внутрішньої 

каналізаційної системи та заміну витяжної вентиляційної системи на хімічному 

факультеті, а на історичному факультеті встановлено теплопостачання в навчальних 

аудиторіях 4-го поверху.  

Замінено трубопроводи зворотно-теплової мережі 1163 м.п., зокрема на 

біологічному – 149 та 93  м.п. на фізичному факультеті, на хімічному – 162  м.п., на 

історичному – 328  м.п., в НЛК – 269  м.п., на медичному факультеті – 144 м.п., на 

ІПОДП – 18  м.п. У цілому відремонтовано 345  м.п. водопостачання, 

водовідведення та теплопостачання. Вибірково в корпусах та гуртожитках замінені 

радіатори опалення, які вийшли з ладу, загальною кількістю 367. Також 

відремонтовано з заміною обладнання 121 санвузол.  

Енергетичною службою університету систематично виконуються роботи з 

обслуговування всього електротехнічного обладнання. Підготовлена кошторисна 

документація щодо запровадження новітньої технології застосування вакуумних 

сонячних колекторів для підігріву води, гарячого водопостачання та підтримки 

опалення басейну УжНУ. 

Велика увага приділяється підтриманню в  належному стані земельних ділянок  

загальною площею 126,08 га. Проводилось озеленення території; з нагоди 

святкування 70-ї річниці УжНУ висаджено алею сакур.  
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Важливим аспектом життєдіяльності університету є функціонування 

студмістечка. Перед початком навчального року його адміністрацією було 

проведено поселення студентів в гуртожитки УжНУ. Кожен з них  був 

проінструктований з Правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та 

протипожежної безпеки. Індивідуально з кожним поселеним студентом укладено 

договір на проживання в гуртожитку студмістечка УжНУ.  

Керівництво студмістечка проводить щоденну роботу з контролю за 

дотриманням Правил внутрішнього розпорядку при проживанні в гуртожитках. У 

вересні-грудні 2015 року зафіксовано понад 250 порушень, причому шість студентів 

були виселені з гуртожитку.  

У серпні 2015 року було розпочато капітальний ремонт санвузлів в гуртожитку 

№ 2 загальною вартістю 1 млн. 848 тис. грн. З метою поліпшення санітарних умов 

проживання в гуртожитках №1,2,3,4 систематично проводяться ремонтно-будівельні 

роботи (Діаграма 6.2.2) 

Діаграма 6.2.2 

Обсяги ремонтних робіт в гуртожитках УжНУ (2015) 
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Зокрема у розрізі ремонтних робіт у гуртожитках студмістечка було: 

– зроблено косметичний ремонт місць загального користування в 

гуртожитку №1; 

– замінено пошкоджені корозією стояки центрального опалення та  

Крім того, з травня 2015р. було проведено такі роботи у гуртожитках 

студмістечка:  

– здійснено заміну трубопроводів та запірної арматури теплопостачання; 

– зроблено косметичний ремонт місць загального користування в 

гуртожитку №1; 

– замінено пошкоджені корозією стояки центрального опалення; 

– ремонт водопостачання в гуртожитках №1,2,3. 
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Здійснено закупівлю товарно-матеріальних цінностей для забезпечення 

життєдіяльності студмістечка на суму понад 500 тис. грн, зокрема: 

– газові плити – 22 шт. (59400 грн); 

– електротовари (світильники, лампи, кабелі, вимикачі) (81500 грн); 

– матраци – 492 шт. ( 99876 грн); 

– сантехнічні вироби (унітази, умивальники, змішувачі, труби та 

комплектуючі) та сміттєві баки (60000 грн); 

– будівельні матеріали (217000 грн); 

– постільна білизна (23000 грн). 
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Висновки 

 

Пріоритети, визначені у 2014 році у виборчій програмі ректора  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» В.І. Смоланки, спрямовували 

діяльність ВНЗ упродовж звітного періоду. Відповідно до Пріоритету 1 

«Демократичне та ефективне управління» був започаткований процес переобрання 

органів студентського самоврядування УжНУ на нових правових засадах. Після 

публічного обговорення всередині колективу, позитивної рекомендації Вченої ради 

на конференції трудового колективу було погоджено Статут Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський національний університет» у новій редакції. 

Дотримуючись засад меритократії та прозорості, в університеті запроваджена 

система рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, створено 

всі умови для атестації кадрів, проведення конкурсів на вакантні посади, а рішення 

керівних органів ВНЗ, дані про його управлінську та господарську діяльність 

оприлюднюються на веб-сайті.  

Враховуючи новий перелік галузей знань та спеціальностей, потребу у 

підвищенні ефективності наукової діяльності та інші суспільні виклики, було 

здійснено реорганізацію юридичного факультету та факультету європейського права 

та правознавства шляхом їх злиття.  Створено Науково-дослідний інститут 

порівняльного публічного права і міжнародного права, Центр сталого розвитку, 

військову кафедру тощо. 

Для поліпшення умов навчання та роботи колективу було продовжено освоєння 

інфраструктури нового навчального корпусу – введено в експлуатацію бібліотеку 

імені М. Берчені, навчальні приміщення на стоматологічному факультеті, проведено 

капітальні та поточні ремонти у більшості навчальних приміщень ВНЗ. Розпочато 

ремонт комунікацій у гуртожитках університету, кімнатних блоків для проживання 

студентів.  

У рамках реалізації Пріоритету 2 «Модернізація і конкурентоспроможність 

освіти» та враховуючи суспільний попит, ліцензовано нові навчальні напрями та 

спеціальності, переоформлено ліцензію для підготовки іноземців та осіб без 

громадянства за акредитованими напрямами і спеціальностями  (в межах 

ліцензованих обсягів відповідних напрямів і спеціальностей), отримано ліцензію на 

підготовку їх до вступу у вищі навчальні заклади. 

В університеті успішно здійснено перехід на нові магістерські програми (90–

120 кредитів), норми навчального навантаження (середнє навантаження становить 

580 годин), започатковано процес розширення переліку навчальних дисциплін, які 

пропонуються студентам на вибір, запроваджено нові прогресивні положення, які 

регламентують організацію навчального процесу. Знято обмеження на перелік форм 

проведення контролю знань студентів, що означає дійовість принципів автономії 
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кафедр у здійсненні навчального процесу, врахування специфіки викладання різних 

спеціальностей. Упродовж року були розширені можливості використання 

університетської системи електронного навчання Moodle, запроваджені безкоштовні 

курси підвищення кваліфікації з комп’ютерної грамотності та ефективного 

використання інформаційних технологій для співробітників університету, проведено 

масштабну модернізацію офіційного веб-сайту, що дало можливість основним 

структурним підрозділам та факультетам самостійно публікувати новини та анонси 

на власних сторінках. 

З метою розробки нових англомовних освітніх програм, окремих навчальних 

курсів прийнято положення про курси англійської мови для викладачів, що 

сприятиме також розширенню переліку країн та спеціальностей, за якими буде 

здійснюватися академічна мобільність студентів і викладачів УжНУ в рамках 

програми «Еразмус+», семестрового навчання, стажувань. Цій меті також 

підпорядкована діяльність Міжнародного консорціуму університетів, створеного з 

ініціативи УжНУ у квітні 2015 року, набуття ВНЗ статусу повноправного члена 

Європейської асоціації університетів, Дунайської конференції ректорів, підписання 

нових міжнародних угод з 17 вищими навчальними закладами. В Ужгородському 

національному університеті навчається 450 іноземних громадян, географія країн 

походження яких та спеціальності, за якими вони навчаються, значно розширилися 

упродовж року.  

Відповідно до Пріоритету «Наука та інновації» у 2015 році відкрито 3 нові 

спеціальності в аспірантурі та 4 в докторантурі. Загальна чисельність аспірантів 

зросла на 30% у порівнянні з минулим роком, що пояснюється, насамперед, 

збільшенням чисельності аспірантів-контрактників у понад 3 рази. Значно зросли 

показники наукової діяльності співробітників УжНУ: видано на 69% більше 

монографій, на 48% – підручників та навчальних посібників, на 100% – збірників 

наукових праць, отримано на 42% більше патентів на винаходи та деклараційних 

патентів, на 15% проведено більше конференцій, у тому числі на 20% – 

міжнародних. Для стимулювання наукової та науково-дослідної діяльності 

співробітників, окрім традиційного конкурсу монографій, цього року була 

продовжена практика матеріального заохочення співробітників, які мають публікації 

в журналах з імпакт-фактором.  

Упродовж звітного періоду була завершена державна реєстрація  

ТОВ «Науковий парк Ужгородського національного університету», функціонування 

якого сприятиме підвищенню рівня комерціалізації його наукових розробок, 

інноваційності в цілому. На Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – День 

студента 2015» УжНУ отримав Гран-прі саме у номінації «Інноваційний розвиток 

освіти та сучасні педагогічні технології», а також почесне звання «Лідер наукової та 

науково-технічної діяльності». 

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/science-it/it_courses
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У сфері соціального розвитку й громадського життя (Пріоритет 4) 

Ужгородський національний університет дотримується принципів відкритості для 

громадськості, претендує на статус одного з регіональних центрів проведення 

громадських і культурно-мистецьких заходів, зокрема дискусій, форумів, «круглих 

столів». У 2015 році, як і у попередньому, була продовжена практика преміювання 

усіх працівників адміністративно-господарського та допоміжного персоналу як 

найменш соціально захищеної категорії працівників; значна їх частина отримала 

також матеріальну допомогу. Встановлення мінімальної абонентської плати за 

користування басейном УжНУ для його співробітників та членів їх сімей є першим 

кроком для формування власної соціальної інфраструктури, оздоровчої та 

рекреаційної бази. 

Завданнями на 2016 рік для колективу Ужгородського національного 

університету має стати подальша імплементація норм Закону України «Про вищу 

освіту», розробка, на основі положень оновленого варіанту Статуту, тенденцій 

розвитку вишу та викликів, що стоять перед ним та всією системою освіти, Стратегії 

розвитку УжНУ. Зокрема, в її основі має бути філософія взаємовигідної співпраці з 

усіма зацікавленими сторонами – випускниками, потенційними абітурієнтами, 

роботодавцями, підприємствами, іншими установами, що діють у регіоні і не тільки, 

міжнародними партнерами. Університет повинен зайняти нішу інноваційного 

закладу, географія та масштаб діяльності якого не є обмеженими територією 

Закарпатської області. В умовах децентралізації, розширення можливостей для 

міжнародної співпраці, відкриття ринків та кордонів Європи, зростання частки 

наукових та інноваційних продуктів при одночасному збереженні традиційних 

освітніх послуг, повинна сприяти його сталому розвитку, збереженню статусу 

провідного центру інтелектуального розвитку. 


