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Вступ 
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» 

у 2016 році відзначив 71-шу 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 в регіоні трудового колективу. 

Університет здійснює освітню діяльність з підготовки фахівців за освітніми та 

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

«спеціаліст», «магістр» відповідно до ліцензії Серія АЕ № 636802 від 19.06.2015 року. 

З урахуванням рішень Акредитаційної комісії України після 19.06.2015 року в 

університеті існує така кількість напрямів підготовки і спеціальностей: «молодший 

спеціаліст» – 8 спеціальностей, «бакалавр» – 55 напрямів, «спеціаліст» – 48 

спеціальностей, «магістр» – 53 спеціальності. 

В УжНУ функціонують 22 факультети, один  навчально-науковий центр, 113 

кафедр, природничо-гуманітарний коледж, 36 науково-дослідних інститутів, центрів, 

лабораторій. 

Всього в УжНУ працюють за основним місцем роботи 1275 науково-

педагогічних працівників, серед яких 146 докторів наук, професорів та 698 кандидатів 

наук, доцентів. За сумісництвом на науково-педагогічних посадах працюють 243 

особи, у тому числі 27 докторів наук, професорів, 108 кандидатів наук, доцентів. 

Серед штатних працівників частка докторів наук, професорів становить 11,4%, 

кандидатів наук, доцентів – 54,7%. 

За звітний період за конкурсом були обрані 283 працівники, що на 122 особи 

більше, ніж упродовж попереднього року. 

У 2016 році захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук 8 

осіб, кандидата наук – 47 осіб з числа штатних працівників університету, 35 

працівникам присвоєно вчене звання доцента, 1 – професора.  

Всього в УжНУ станом на 1 жовтня 2016 року навчалося 13082 студенти, у тому 

числі 6555 за державним замовленням. Крім того, в університеті навчається 672 

іноземних студента, 175 осіб здобувають другу вищу освіту та  щороку близько 400 

проходять підготовку в інтернатурі.  

Станом на кінець 2016 року в аспірантурі за 16-ма спеціальностями навчається 

331 аспірант, у тому числі 154 з відривом від виробництва. 18 осіб навчаються в 

докторантурі. У звітному році в університеті функціонували 6 спеціалізованих вчених 

рад. 

УжНУ ділить 17-18 позиції в консолідованому рейтингу вишів України, посідає 

27 місце за рейтингом Webometrics, 13 позицію у рейтингу SciVerse Scopus та 35 

позицію у рейтингу вишів ТОП-200. У міжнародному рейтингу ARES серед переліку 

61 найкращого вищого освітнього закладу України Ужгородський національний 

університет посів 13 позицію. 

Високий рівень освітніх послуг та міжнародного статусу УжНУ було 

підтверджено під час ХХ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 

День студента 2016» (17-19 листопада 2016 року, м. Київ), за підсумками якої 

університет був нагороджений Гран-прі у номінації «Видання підручників та 

навчальних посібників нового покоління» та почесним званням «Лідер 

міжнародної діяльності».  
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Розділ 1  

Кадрове забезпечення освітньої та наукової діяльності 
 

1.1. Кадровий потенціал університету 

 

Висококваліфікований склад професорсько-викладацького колективу – це 

головна запорука підготовки  сучасних кваліфікованих фахівців. Вирішення цього 

питання належним чином визначається та контролюється на рівні ректорату, 

деканатів, випускаючих та інших кафедр університету. Підвищення питомої ваги 

докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів є одним з найголовніших 

завдань, яке успішно виконувалося протягом звітного року. 

Кадровий потенціал науково-педагогічних працівників формується із 

досвідчених докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів. До викладацької 

діяльності в університеті  залучаються  висококваліфіковані  фахівці у галузі 

економіки, новітніх комп’ютерних технологій, права, міжнародного бізнесу та 

міжнародних відносин, охорони здоров’я, які представляють провідні вищі навчальні 

заклади, наукові та інші установи України та зарубіжжя. 

На даний час в університеті працюють за  основним місцем роботи 1275 науково-

педагогічних працівників, серед яких 146 докторів наук, професорів та 698 кандидатів 

наук, доцентів. За сумісництвом на посадах науково-педагогічних працівників 

працюють 243 особи, у тому числі 27 докторів наук, професорів,  108 кандидатів наук, 

доцентів. Частка докторів наук, професорів становить 11,4 відсотка, кандидатів наук, 

– 53,1 відсотка. Базова освіта науково-педагогічних працівників  відповідає профілю 

дисциплін, які вони викладають. 

Динаміку чисельності професорсько-викладацького складу наведено в табл. 1.1. 

 
Таблиця 1.1 

Характеристика професорсько-викладацького складу УжНУ 

№п/п Показник Роки 

2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

1. Штатна чисельність професорсько-викладацького складу 

(осіб)  

з них: докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

1134 

 

128 

653 

1152 

 

130 

673 

1160 

 

134 

675 

1275 

 

146 

698 

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 

84,0 

11,4 

54,7 

3. Кількість сумісників (всього)  

в т.ч. докторів наук, професорів,  

          кандидатів наук, доцентів 

115 

21 

60 

153 

23 

82 

 

172 

24 

92 

 

243 

27 

108 

 

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

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 

 

100 

 

58,4 

41,6 
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За звітний період чисельність штатних науково-педагогічних працівників у 

порівнянні з аналогічним періодом 2015 року збільшилась на 115 осіб, при цьому 

кількість штатних працівників, які мають наукові ступені та вчені звання, 

збільшилась на 35 осіб. 

Діаграма 1.1 

Динаміка кількості науково-педагогічних працівників УжНУ 

 
 

 

 

 
 

Кількість штатних науково-педагогічних працівників університету 

Кількість науково-педагогічних працівників, залучених до роботи за зовнішнім 

сумісництвом, у порівнянні з минулим роком збільшилась на 71 особу, при цьому 

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

збільшилась на 19 осіб. 
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Діаграма 1.2 

Кількість штатних науково-педагогічних працівників університету, які мають 

науковий ступінь та вчене звання – число/відсоток  станом на 31.12.2016 р.  
 

 

 

В університеті функціонують 22 факультети, 113 кафедр. Завідувачами кафедр 

працюють 66 докторів  наук, професорів  (58,4%)  та 47  кандидатів наук, доцентів 

(41,6%). 

 

Діаграма 1.3 

Розподіл  науково-педагогічних працівників – завідувачів кафедр – 

число/відсоток станом на 31.12.2016 р. 
 

 
 

В університеті працюють: 

2 члена-кореспондента НАН України;  

2 академіки державних галузевих академій наук України; 

8 академіків Академії наук Вищої школи України;  

13 Заслужених діячів науки і техніки України;  

докторів 
наук, 

професорів 
146; 11%

кандидатів 
наук, 

доцентів 
698; 55%

без 
наукових 
ступенів і 

вчених 
звань 431; 

34%

Доктори, 
професори 66 -

58,4 %

Кандидати 
наук, доценти 

47 - 41,6 %

Без наукових 
ступенів 0
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4 Заслужених працівників народної освіти України;  

7 Заслужених працівників освіти України;  

8 Заслужених юристів України; 

13 Заслужених лікарів України;  

1 Заслужений журналіст України; 

5 Заслужених винахідників України;  

1 Заслужений працівник культури України. 

 

У 2016 році декану фізичного факультету В. Ю. Лазуру  та завідувачу кафедри 

неорганічної хімії І. Є. Барчію присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки 

і техніки України», професору кафедри хірургічних хвороб С. М. Чобей  присвоєне  

почесне звання «Заслужений лікар України», доценту кафедри міжнародних 

відносин І.Ю. Дір присвоєне почесне звання «Заслужений юрист України». 

 

1.2. Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників 

 

Велика увага в університеті приділяється підвищенню кваліфікації науково-

педагогічних кадрів. Це питання успішно розв’язується через розвиток аспірантури і 

докторантури в університеті; направлення здібних випускників університету на 

навчання в аспірантуру інших вищих навчальних закладів та наукових установ 

України; направлення молодих кандидатів наук на навчання в докторантуру. 

Так, 34 викладачі поєднують роботу з навчанням в аспірантурі або прикріплені 

здобувачами для написання кандидатських дисертацій, 11 осіб навчаються в 

докторантурі або є здобувачами наукових ступенів доктора наук у провідних вищих 

навчальних закладах та наукових установах України, зокрема: у Національній 

академії державного управління при Президентові України, Інституті педагогіки 

АПН України,  Інституті регіональних досліджень НАН України, Інституті 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Інституті психології 

ім. Г. С. Костюка НАПН України; Київському національному університеті 

ім. Т. Г. Шевченка, Українській медичній стоматологічній академії, Житомирському 

державному технологічному університеті, Національному університеті «Львівська 

політехніка», Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця та ін. 

Відповідно до статті 57 Закону України «Про вищу освіту»,  наказу Міністерства 

освіти і науки України від 24.01.2013 р. № 48 «Про затвердження Положення про 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів», згідно із затвердженими щорічними  

планами в університеті забезпечується підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників не рідше, ніж один раз у п’ять років в українських  

вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації та за кордоном, а також на 

підприємствах, в установах та організаціях. 

Стажування  працівників та аспірантів здійснюється у межах різноманітних 

програм, в тому числі програм академічної мобільності, які пропонують відповідні 

інституції європейських держав  та США (програми «ErasmusMundus», «Visby», імені 

Жана Моне, імені Фулбрайта, DAAD та багато інших). 
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Під час стажування викладачі згідно з індивідуальними планами знайомилися з 

організацією навчальної, наукової та виробничої діяльності за місцем стажування, 

методичним та дидактичним забезпеченням навчального процесу, працювали над 

розробкою програм навчальних дисциплін та спецкурсів, підготовкою навчальних 

посібників, виступали з доповідями на наукових і науково-методичних конференціях. 

За звітний період 188 науково-педагогічних працівників пройшли  навчання на курсах 

підвищення кваліфікації та стажування в провідних вищих навчальних закладах, 

наукових установах, а також на підприємствах, установах та в організаціях відповідно 

до профілю підготовки фахівців.  

Основними освітніми та науковими центрами стажування викладачів 

університету є: 

- Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки; 

- Національний державний інститут україністики ім. М. Мольнара; 

- Закарпатська академія мистецтв; 

- Ужгородський науково-технологічний центр матеріалів оптичних носіїв 

інформації НАН України;  

- Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз; 

- Закарпатський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 

України; 

- ПВНЗ «Карпатський університет ім. А. Волошина»; 

- Інститут законодавства Верховної Ради України; 

- Київський університет ім. Б. Грінченка; 

- Національний університет ім. Я. Мудрого; 

- Інститут електронної фізики НАН України; 

- Національний університет «Львівська політехніка»; 

- Львівський державний університет фізичної культури; 

- Львівський національний університет ім. І. Франка; 

- Житомирський державний технологічний університет; 

- Національний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова; 

- Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; 

- Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця; 

Крім того, науково-педагогічні працівники  проходили наукове стажування в 

провідних закордонних навчальних закладах та наукових установах, зокрема: 

- Пан-Європейському університеті в м. Братислава (Словацька Республіка); 

- Університеті Фоджія (Італія); 

- Оксфордському університеті (Велика Британія); 

- Інституті математики Поморської Академії в Слупську (Республіка 

Польща); 

- Університеті м. Більбао (Іспанія); 

- Університеті м. Грац (Австрія); 

- Вігнерівському центрі фізики Угорської Академії Наук м. Будапешт 

(Угорщина); 

- Дебреценському університеті (Угорщина); 

- Каліфорнійському університеті м. Девіс (США); 

- Інституті практичної теології та психології релігії Віденського університету 

м. Відень (Австрія); 
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- Університеті прикладних наук м. Дармштадт (ФРН); 

- Академічному співтоваристві ім. М. Балудянського м. Кошице (Словацька 

Республіка);  

- Університеті Кобленц-Ландау м. Майнц (ФРН); 

- Університеті Східної Кароліни (США); 

- Науковій бібліотеці Університету Конкордія в Едмонді ( Канада); 

- Університеті Пуерто-Ріко (США); 

- Університеті м. Новий Сад (Сербія); 

- Університеті м. Падеборн (ФРН);  

- Університеті імені Каменського в м. Братислава (Словацька Республіка); 

- Пряшівському університеті (Словацька Республіка); 

- Університеті Палацкого м. Оломоуц (Чеська Республіка); 

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

Необхідно й надалі розширяти географію стажування та забезпечити 

впровадження набутого практичного досвіду під час підвищення кваліфікації в 

освітню і наукову діяльність університету, а також активізувати проходження 

стажування в закордонних ВНЗ за рахунок фінансової підтримки (грантів, стипендій) 

приймаючої сторони.  

Обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників проводиться за 

конкурсом відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Порядку проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Державному 

вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет», 

затвердженого та уведеного в дію наказом ректора. 

Так, протягом 2016 року за конкурсом обрано 283 науково-педагогічних 

працівників. 

Діаграма 1.4 

Кількість науково-редагогічних працівників обраних за конкурсом  

у 2014-2016 роках 

 

 
 

У підготовці та проведенні навчального процесу в університеті беруть участь 

1363 особи учбово-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого персоналу. 
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Підсумкова атестація аспірантів в 2016 році в УжНУ. 

Станом на 20 грудня в аспірантурі  УжНУ  навчається 331 аспірант та 18 

докторантів, з них 122 – з відривом від виробництва за державним замовленням та 32 

– за контрактом, 119 – без відриву від виробництва за державним замовленням та 58 

– за контрактом, 16 докторантів – з відривом від виробництва за державним 

замовленням та 2 – за контрактом. 

У 2016 році завершили навчання 46 аспірантів, з них: 26 з відривом від 

виробництва, 22 без відриву від виробництва. 

Відраховано з аспірантури без відриву від виробництва  5 осіб у зв’язку із 

сімейними обставинами. Рекомендовано перевести на наступний рік навчання 

аспірантів за державним замовленням: 

на другий рік: 75 аспірантів, з них 37 денної та 38 заочної форм навчання; 

на третій рік:  65 аспірантів, з них 39 денної та 26 заочної форм навчання; 

на четвертий рік: 13 аспірантів заочної форми навчання. 

Достроково захистилося 5 аспірантів, а саме: 

1. Худіш Павло Миколайович, спеціальність 07.00.01 – Історія України. 

2. Гецко Вікторія Василівна, спеціальність 12.00.02 – Конституційне право; 

муніципальне право. 

3. Сливка Олександр Олександрович, спеціальність 12.00.07 – 

Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. 

4. Лопіт Василь Михайлович, спеціальність 14.01.03 – Хірургія. 

5. Сірчак Степан Степанович, спеціальність 14.01.03 – Хірургія. 

 

Згідно з наказами  МОН України від 12.10.2016р. №1235 та 27.10.2016 р. №1286 

такі аспіранти 2-го року денної форми навчання отримали  академічні стипендії на 

2016/2017 н. р.: 

Бендак А. В. – академічна стипендія Президента України; 

Куцик М. М. – академічна стипендія ім. М. Грушевського. 

Згідно з планом прийому, затвердженим Міністерством освіти і науки України 

на 2016 рік, було виділено 72 державних місця, з них: 37 – денних, 35 – вечірніх.  

Подано – 118 заяв, з них: 

- на денну форму навчання: за державним замовленням – 46,  

       на контрактній основі – 9, 

- на вечірню форму навчання: за державним замовленням – 43,  

 на заочну форму навчання: на контрактній основі – 20. 

 

На вступні іспити не з’явилися  2 особи. 

За результатами  вступних іспитів нам навчання зараховано: 

- на денну форму  за держзамовленням – 37; 

- на денну форму за контрактом  – 9; 

- на вечірню форму за держзамовленням – 35; 

- на заочну форму за контрактом – 27. 

Всі можливі переміщення в межах галузі знань були зроблені за згодою МОН 

України.  

Чисельність педагогічних працівників, які забезпечують підготовку молодших 

спеціалістів у природничо-гуманітарному коледжі університету становить: 
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Штатні – 44 особи, утому числі 3 кандидати наук. 

Сумісники – 47 особи, в тому числі: 

зовнішні сумісники – 16; 

внутрішні сумісники – 31, у тому числі: 13 кандидатів наук, 8 кандидатів наук, 

доцентів. 

До викладання в коледжі залучаються викладачі вищої кваліфікації університету, 

зокрема: кандидат філософських  наук В. М. Кочан, кандидат хімічних наук 

О. В. Зубака, кандидат біологічних наук І. Ю. Фекета, кандидат економічних наук 

С. Ю. Сойма, кандидат технічних наук Й. М. Голик,  кандидат фізико-математичних 

наук В. С. Шуста  та інші. 
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Розділ 2 

Освітня діяльність 
 

2.1. Кількісна характеристика контингенту студентів 

 

Контингент студентів УжНУ (за OKP «бакалавр», «спеціаліст», «магістр») та 

природничо-гуманітарного коледжу університету (ОКР «молодший спеціаліст») за 

критерієм форм навчання і фінансування станом на 1 січня та 22 грудня 2016 року 

наведено у таблиці 2.1. 
Таблиця 2.1 

Контингент студентів Ужгородського національного університету 
 Станом на 01.01.2015 Станом на 01.01.2016 Станом на 26.12.2016 

Денна 

форма 
Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

Молодший 

спеціаліст 446 279 725 468 218 686 495 194 689 

Бакалавр 3302 2083 5385 3196 1986 5182 2827 2103 4930 

Спеціаліст 1151 1652 2803 1006 1764 2770 1109 581 1690 

Магістр 334 275 609 477 318 795 996 1706 2702 

Всього 5233 4289 9522 5147 4286 9433 5427 4584 10011 

Заочна форма Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

Молодший 

спеціаліст 
19 89 108 21 81 102 20 78 98 

Бакалавр 791 1941 2732 749 1675 2424 743 1608 2351 

Спеціаліст 130 724 854 83 554 637 317 527 844 

Магістр 67 269 336 97 284 381 127 475 602 

Всього 1007 3023 4030 950 2594 3544 1207 2688 3895 

Всі форми 

навчання 
Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

Молодший 

спеціаліст 
465 368 833 489 299 788 515 272 787 

Бакалавр 4093 4024 8117 3945 3661 7606 3570 3711 7281 

Спеціаліст 1281 2376 3657 1089 2318 3407 1426 1108 2534 

Магістр 401 544 945 574 602 1176 1123 2181 3304 

Всього 6240 7312 13552 6097 6880 12977 6634 7272 13906 

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

юридичних, фізичних осіб. 

Таким чином, станом на 22 грудня 2016 року в університеті та коледжі 

навчається 13906 осіб, які здобувають освіту за різними освітньо-кваліфікаційними 
рівнями чи проходять перепідготовку за OKP спеціаліст. Це на 929 осіб більше, ніж 
станом на 1 січня 2016 року (537 за бюджетом і 392 – контракт). Збільшення кількості 
студентів пов'язане із значним збільшенням  зарахованих до магістратури (549 за 

бюджетом і 1579 – контракт, з них 244 – магістри на основі ПЗСО) при зменшенні 
кількості спеціалістів денної форми навчання. Друга причина – збільшення 
контингенту студентів-іноземців. 

Контингент студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» 
та «магістр» у розрізі форм навчання, фінансування підготовки та громадянства 
наведено у таблицях 2.2 – 2.3. 
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Як бачимо, спостерігається подальше розширення контингенту іноземних 

студентів та географії країн їх походження. Станом на кінець 2016 року в УжНУ 

навчається 672 іноземці на контрактній формі (в тому числі 8 осіб на заочній 

формі навчання). Серед них громадяни 33 країн.  

Серед іноземних громадян переважають громадяни Індії – 545, Зімбабве – 22, 

Нігерії – 20, Єгипту – 18. 

Країна 2015 2016 

Австрія 1 1 

Бангладеш 15 6 

Білорусь 1 1 

Вірменія  1 

Гана 2 1 

Єгипет 2 18 

Зімбабве 18 22 

Йорданія  1 

Ізраїль 1 1 

Індія 355 546 

Ірак 4 2 

Камерун 1 1 

Кенія 2 2 

Конго 1 1 

Ліван  1 

Малаві 1 1 

Мальдіви 2 2 

Марокко  2 

Намібія 1 1 

Нігерія 15 20 

Пакистан 1 1 

Польща  1 

Російська Федерація 3 3 

Руанда 1 3 

Сірійська Арабська республіка 1 3 

Словаччина 6 12 

Сполучене Королівство  1 

Сполучені Штати Америки 2 4 

Сьєрра-Леоне 1  

Тайвань, провінція Китаю  1 

Туреччина  3 

Угорщина 4 5 

Чеська Республіка 3 3 

Румунія 1  

Молдова 1  

Німеччина 1  

Азербайджан 1  

Разом 448 672 
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Розширюється з року в рік і перелік факультетів, що навчають іноземців: 

 

Структурний підрозділ 2015 2016 

Біологічний факультет  1 

Економічний факультет 1 1 

Інженерно-технічний факультет 3 6 

Медичний факультет 416 91 

Медичний факультет №2  529 

Стоматологічний факультет 13 30 

Факультет іноземної філології  1 

Факультет міжнародних відносин 2 3 

Факультет міжнародної політики, менеджменту та бізнесу 2 1 

Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської 

підготовки 
 1 

Факультет суспільних наук 3 3 

Юридичний факультет 7 5 

Разом 448 672 

 

Очевидно, що першість тут тримають медичні спеціальності. 

 
Таблиця 2.2 

Контингент студентів денної форми навчання (2016 р.) 

Структурний підрозділ 
2015 2016 

Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

Біологічний факультет 259 76 335 254 84 338 

Географічний факультет 198 126 324 194 114 308 

Гуманітарно-природничий факультет з 

угорською мовою навчання 
132 13 145 141 15 156 

Економічний факультет 254 161 415 257 165 422 

Інженерно-технічний факультет 397 19 416 386 45 431 

Історичний факультет 130 70 200 144 84 228 

Кафедра педагогіки та психології    10 1 11 

Кафедра фізичного виховання 5 26 31 17 42 59 

Математичний факультет 299 8 307 271 21 292 

Медичний факультет 640 1209 1849 701 884 1585 

Медичний факультет №2     528 528 

Стоматологічний факультет 73 500 573 75 532 607 

Факультет здоров'я людини 75 177 252 99 188 287 

Факультет іноземної філології 199 161 360 201 170 371 

Факультет інформаційних технологій 213 84 297 261 83 344 

Факультет міжнародних відносин 
66 155 221 84 189 273 
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1 2 3 4 5 6 7 

Факультет міжнародної політики, 

менеджменту та бізнесу 
174 155 329 197 168 365 

Факультет післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки 
44 40 84 53 41 94 

Факультет суспільних наук 252 228 480 249 180 429 

Факультет туризму та міжнародних 

комунікацій 
117 169 286 89 184 273 

Фізичний факультет 459 21 480 449 27 476 

Філологічний факультет 312 112 424 318 123 441 

Хімічний факультет 207 37 244 227 23 250 

Юридичний факультет 169 507 676 255 499 754 

Разом 4678 4063 8741 4932 4390 9322 

 
Таблиця 2.3 

Контингент студентів заочної форми навчання (2016 р.) 

Структурний підрозділ 
2015 2016 

Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

Біологічний факультет 100 181 281 107 185 292 

Географічний факультет 
41 159 200 56 217 273 

Гуманітарно-природничий факультет з 

угорською мовою навчання 
21 23 44 30 41 71 

Економічний факультет 140 193 333 174 182 356 

Інженерно-технічний факультет 29 57 86 36 104 140 

Історичний факультет 29 149 178 33 121 154 

Кафедра педагогіки та психології  19 19 9 19 28 

Кафедра фізичного виховання    2 18 20 

Математичний факультет 51 42 93 52 50 102 

Факультет здоров'я людини 37 282 319 57 305 362 

Факультет іноземної філології 116 69 185 140 80 220 

Факультет інформаційних технологій 77 35 112 66 33 99 

Факультет міжнародних відносин 
16 80 96 17 110 127 

Факультет міжнародної політики, 

менеджменту та бізнесу 48 57 105 52 46 98 

Факультет післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки 
 288 288  180 180 

Факультет суспільних наук 26 202 228 54 183 237 

Факультет туризму та міжнародних 

комунікацій 
35 101 136 42 121 163 

Філологічний факультет 141 90 231 167 77 244 

Юридичний факультет 21 487 508 93 537 630 

Разом 928 2514 3442 1187 2610 3797 
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2.2. Робота приймальної комісії у 2016 році 

 

Прийом на навчання до університету у 2016 році проводився відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту»,чинних постанов Кабінету Міністрів України, 

Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, наказів 

Міністерства освіти і науки України, інших нормативних документів та Правил 

прийому до ДВНЗ «Ужгородський національний університет», затверджених Вченою 

радою університету.  

Організацію прийому до університету здійснює Приймальна комісія, склад якої 

в кількості 42 особи затверджено наказом ректора від 22.12.2015 р. № 192/01-17. У 

зв’язку із кадровими і структурними змінами до складу ПК своєчасно вносилися зміни 

за наказами ректора – 23.05.16 № 574/01-17, 04.07.16 № 755/01-17, 06.09.16 №12/01-

17. Згідно з останніми змінами склад комісії – 44 особи. 

Склад функціональних підрозділів приймальної комісії затверджено наказами 

ректора 25 лютого 2016 року. До складу комісій залучені науково-педагогічні 

працівники та навчально-допоміжний персонал, до складу апеляційних – також 

вчителі загальноосвітніх шкіл. У ході роботи у зв’язку з виробничою необхідністю 

було створено кілька нових комісій, а до затверджених внесено зміни. Загальна 

кількість комісій: предметні екзаменаційні – 12, фахові атестаційні – 41, комісії з 

іноземної мови – 5, апеляційні – 3, відбіркові комісії (вперше створена відбіркова 

комісія для вступу до аспірантури та докторантури) – 26, вперше у структурі 

приймальної комісії було створено предметні комісії для прийому випробувань до 

аспірантури – 28 комісій. Загальна кількість працівників, залучених до відбіркових 

комісій, – понад 120 осіб. 

Предметними екзаменаційними та фаховими атестаційними комісіями у 

встановлені терміни розроблені, головою приймальної комісії затверджені програми 

вступних випробувань (вступні екзамени, творчі конкурси, співбесіди). Програми 

відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів) розміщено на Web-сайті 

УжНУ у розділі «Абітурієнту».  

На основі програм розроблено бази екзаменаційних завдань, білети та іншу 

екзаменаційну документацію. Всі бази завдань у електронному та роздрукованому 

вигляді зберігаються у приймальній комісії. 

Правила прийому розроблені приймальною комісією відповідно до Умов 

прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, 

затверджених наказом МОН України від 15 жовтня 2015 року №1085 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року за 

№1351/27796 із змінами, затвердженими наказом МОН України від 6 червня 

2016 року №622 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 14 червня 

2016 року за №860/28990 і змінами, затвердженими наказом МОН України від 

2 липня 2016 року №755 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 7 липня 

2016 року за №928/29058. Правила прийому затверджені рішенням Вченої ради 

УжНУ 15 грудня 2015 року, протокол №13. 

Зміни до Правил прийому були розроблені як додатки до Правил прийому, які 

були затверджені рішеннями Вченої ради УжНУ 22 грудня 2015 року, протокол №14, 

1 лютого 2016 року, протокол №1, 24 березня 2016 року, протокол №3, 21 квітня 2016 
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року, протокол №4, 12 травня 2016 року, протокол №5, 16 червня 2016 року, протокол 

№6, 30 червня 2016 року, протокол №7 та 8 листопада, протокол №13, рішеннями 

приймальної комісії, протокол №8 від 18 липня 2016 року, протокол №14 від 5 серпня 

2016 року, протокол №16 від 9 серпня 2016 року, протокол №18 від 22 серпня 2016 

року та протокол №21 від 12 вересня 2016 року. 

У всіх випадках зміни до Правил або Правила зі змінами оперативно були 

оприлюднені на офіційному сайті, стендах, а також внесені до Єдиної бази для їх 

відображення у ІС «Конкурс». 

Приймальною комісією разом із факультетами, коледжем та іншими 

структурними підрозділами відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 

від 29.12.2015 за № 1/9-629 «Щодо формування конкурсних пропозицій обсягу 

прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2016 рік» було сформовано 

інформаційну базу даних «Пропозиції щодо обсягів випуску та прийому за державним 

замовленням» на 2016 рік – пропозиції щодо обсягів прийому та випуску фахівців за 

всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки, спеціальностями, 

формами навчання та формами фінансування на 2016 рік, у тому числі для інтернатури 

та ординатури, крім обсягів прийому на основі повної загальної середньої освіти для 

здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного та фармацевтичного спрямувань) 

за денною формою навчання. Такі пропозиції кілька разів подавалися повторно у 

зв’язку із змінами переліку спеціалізацій, зміною програмного забезпечення тощо. 

Приймальна комісія 16 червня прийняла та оприлюднила після погодження з 

МОН рішення стосовно максимального обсягу державного замовлення для 

вступників ступеня бакалавра на основі ПЗСО за спеціальностями в межах, що не 

перевищують обсяг державного замовлення 2015 року більше, ніж на 25%. У разі 

якщо державне замовлення в 2015 році складало не більше 8 осіб або не надавалось 

взагалі, то максимальний обсяг був встановлений в межах 10 осіб. Максимальні 

обсяги державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти для 

здобуття ступеня бакалавра за широким конкурсом УжНУ погодив з МОН одним з 

перших.  

Розподіл обсягів держзамовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 

здійснюється Конкурсною комісію МОН України з відбору виконавців державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на конкурсній основі. Пакет 

документів від УжНУ та ПГК для участі у конкурсному відборі виконавців 

державного замовлення у 2016 році було підготовлено та подано до МОН. Проектні 

показники державного замовлення погоджені з департаментом освіти і науки 

Закарпатської ОДА.  

Конкурсна комісія засідала практично щомісяця (останнє засідання 2 листопада 

2016 р.), розглядаючи пропозиції щодо внесення змін до проектних показників. УжНУ 

також звертався до конкурсної комісії з метою корекції показників державного 

замовлення у зв’язку із конкурсною ситуацією, а також з проханнями щодо виділення 

додаткових місць для пільгових категорій абітурієнтів. У всіх випадках рішення 

комісії були позитивні. 
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2.2.1. Особливості вступної кампанії 2016 року 

 

До основних особливостей вступної компанії можна віднести такі: 

– Зменшення кількості випускників 11 класів порівняно з 2015 роком, зростання 

кількості випускників 9 класів. 

– Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком 

навчання, а також за ступенем магістра та ОКР спеціаліст проводився в межах 

ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до нового 

Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним 

строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за 

спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, 

напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс. Останній раз 

проводився прийом за ОКР «молодший спеціаліст» та «спеціаліст». Але в ході 

вступної кампанії були ініційовані рішення щодо продовження існування ОКР 

«молодший спеціаліст», які до кінця ще не затверджено. Приймальною комісією 

разом з іншими структурними підрозділами проведено значний обсяг роботи з 

підготовки Акту узгодження переліку спеціальностей, затвердження його у МОН та 

внесення до нього змін. Сьогодні Акт разом з ліцензією є документом, на основі якого 

УжНУ має право оголошувати прийом на навчання. 

Нова модель» розподілу державного замовлення. Державне замовлення на підготовку 

фахівців ступеня бакалавра (за винятком галузей «Освіта», «Медицина» та 

спеціальностей, при вступі на які вступники проходять творчий конкурс) 

розміщується шляхом укладення відповідних договорів між державними 

замовниками, до сфери управління яких  належать  вищі  навчальні заклади, та 

відповідними вищими навчальними закладами України, що в установленому порядку 

надали інформацію про вступ до них осіб, які на конкурсних засадах отримали право 

на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету України. Таким чином, обсяг 

держзамовлення був визначений за фактом зарахування вступників, рекомендованих 

на бюджетні місця. 

– Розподіл обсягу державного замовлення для інших категорій вступників був 

доведений університету рішеннями Конкурсної комісії — згідно із «старою 

моделлю». 

– У 2016 році відповідно до Умов прийому вперше не проводився цільовий 

прийом сільської молоді. 

– Вперше було надано можливість вступу для здобуття ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з 

урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування 

навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. 

– Продовжено практику перехресного вступу для здобуття ступеня магістра і 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста: особа може вступити на основі ступеня 

бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових 

вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. 
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Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного 

строку навчання. У правилах прийому можна встановлювати додаткові вимоги для 

такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального 

плану впродовж першого року навчання. Робота з визначення таких додаткових вимог 

має бути проведена факультетами (коледжем) на етапі формування робочих 

навчальних планів.  

– Вперше вищі навчальні заклади отримали право приймати на навчання осіб, 

які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (магістра і спеціаліста 

медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) та виконують у повному 

обсязі навчальний план, для здобуття ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс у цьому ж навчальному 

закладі за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу 

відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу. Фінансування 

навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. 

– Вперше Правила прийому до аспірантури затверджувались Вченою радою як 

додаток до Правил прийому на основі Умов прийому і визначали процедуру, перелік і 

строки подання документів для вступу до аспірантури; зміст, форму і строки вступних 

випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури за кожною 

спеціальністю або відповідною галуззю знань.  

– Вступники для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного та 

фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти на денну 

форму навчання, крім осіб, які мали право на участь у конкурсі за результатами 

вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за 

співбесідою та зарахування поза конкурсом, подавали заяви тільки в електронній 

формі. Вони могли подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей, на яких 

передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній 

формі на спеціальності, на яких не передбачається прийому за кошти державного 

бюджету, не обмежувалося. Усі інші категорії вступників подавали заяви тільки в 

паперовій формі. 

Статистичні дані вступної кампанії 2016 року подано у таблицях 2.4. – 2.6. 

 

Таблиця 2.4 

Зарахування на навчання у 2016 році, осіб 
 

Зарахування 2016, громадяни України 

ОС/ОКР 

Денна Заочна 

всього д/з кошти  д/з кошти  

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти 537 663 124 244 1568 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання)   24   89 113 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання) 93 17 20 45 175 

Спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти 165 165     330 

Спеціаліст (з нормативним терміном навчання)   63     63 

Спеціаліст 264 29 128 330 751 

Магістр 681 96 227 268 1272 

  1740 1057 499 976 4272 

 40,73% 24,74% 11,68% 22,85% 100,00% 
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Зарахування 2016, іноземні студенти 

ОС/ОКР 

Денна Заочна 

всього д/з кошти  д/з кошти  

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти   6     6 

Спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти   14     14 

Магістр на основі повної загальної середньої освіти   248     248 

Магістр   2   3 5 

  0 270 0 3 273 

      

ВСЬОГО 2016 1740 1327 499 979 4545 

      

ВСЬОГО 2015 1667 1305 340 905 4217 

 

      

      

Таблиця 2.5 

Кількість поданих заяв 
Подано заяв під час вступної кампанії (за винятком 

скасованих) 

ОС/ОКР 

Денна форма Заочна 

всього паперові електронні паперові 

Бакалавр (3 р. 10 м.) 135 11446 1313 12894 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання) 108   176 284 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання) 158   141 299 

Спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти 52 2118   2170 

Спеціаліст (з нормативним терміном навчання) 96     96 

Магістр на основі повної загальної середньої освіти 250     250 

Магістр  1672   1625 3297 

Спеціаліст 1272   1501 2773 

  3743 13564 4756 22063 

 

Таблиця 2.6 

Кількість поданих заяв у розрізі спеціальностей 

Подано заяв на основі ПЗСО, громадяни України Денна форма Заочна всього 
Код Спеціальність Спеціалізація паперові електронні паперові 

1 2 3 4 5 6 7 

222 Медицина Лікувальна справа 19 1222   1241 

081 Право Право 8 718 95 821 

035 Філологія Англійська мова і література 2 537 26 565 

091 Біологія Біологія 5 434 37 476 

242 Туризм Туризм 6 400 54 460 

221 Стоматологія Стоматологія 8 448   456 

226 Фармація Фармація 8 448   456 

227 Фізична реабілітація Фізична реабілітація, фітнес 

та рекреація 

5 329 73 407 

082 Міжнародне право Міжнародне право 2 333 57 392 

241 Готельно-ресторанна 

справа 

Готельно-ресторанна справа 1 316 39 356 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 

5 304 21 330 

122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

Комп'ютерні науки 5 293 22 320 

055 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародні відносини 3 289 16 308 

053 Психологія Психологія 7 254 41 302 

035 Філологія Українська мова та література 2 265 14 281 

123 Комп’ютерна інженерія Комп`ютерні системи та 

мережі 

1 255   256 

014 Середня освіта Англійська мова і література 3 205 47 255 
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1 2 3 4 5 6 7 

053 Психологія Практична психологія   230 14 244 

014 Середня освіта Біологія 7 177 59 243 

052 Політологія Політологія 3 205 25 233 

014 Середня освіта Історія 4 166 54 224 

035 Філологія Прикладна лінгвістика 1 197 4 202 

231 Соціальна робота Соціальна робота 3 198   201 

032 Історія та археологія Археологія 1 199   200 

075 Маркетинг Маркетинг   168 28 196 

061 Журналістика Журналістика 4 160 31 195 

014 Середня освіта Українська мова і література 1 146 42 189 

073 Менеджмент Менеджмент 1 187   188 

051 Економіка Економіка підприємства 3 165 15 183 

017 Фізична культура і 

спорт 

Фізична культура і спорт 3 158 20 181 

056 Міжнародні економічні 

відносини 

Міжнародний бізнес 1 157 20 178 

122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

Інформатика 2 159 7 168 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

Міське будівництво та 

господарство 

  143 22 165 

056 Міжнародні економічні 

відносини 

Міжнародна економіка 1 140 8 149 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси і кредит  2 119 24 145 

102 Хімія Хімія   141   141 

125 Кібербезпека Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем 

3 136   139 

101 Екологія Екологія та охорона 

навколишнього середовища 

  136   136 

055 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Країнознавство   125 7 132 

054 Соціологія Соціологія 3 89 37 129 

033 Філософія Філософія 1 113 14 128 

056 Міжнародні економічні 

відносини 

Економічна дипломатія 3 113 8 124 

014 Середня освіта Географія   88 35 123 

193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій   103 18 121 

016 Спеціальна освіта Олігофренопедагогіка,логопе

дія 

2 97 21 120 

071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування 2 108 9 119 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Митна справа та оціночна 

діяльність 

  101 16 117 

014 Середня освіта Математика   81 33 114 

061 Журналістика Реклама та зв’язки з 

громадськістю 

1 83 25 109 

111 Математика Математика   107   107 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

  88 18 106 

103 Науки про Землю Природнича географія 1 89 14 104 

205 Лісове господарство Лісове господарство 2 80 22 104 

125 Кібербезпека Системи технічного захисту 

інформації 

1 99   100 

032 Історія та археологія Центральноєвропейські студії   80 15 95 

035 Філологія Німецька мова і література   82 12 94 
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1 2 3 4 5 6 7 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Управління персоналом та 

економіка праці 

  85 9 94 

051 Економіка Логістика 1 78 9 88 

055 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародна інформація 1 82 3 86 

014 Середня освіта Хімія 2 83   85 

203 Садівництво та 

виноградарство 

Садівництво та 

виноградарство 

  64 20 84 

056 Міжнародні економічні 

відносини 

Інвестиційна політика   75 1 76 

131 Прикладна механіка Технології машинобудування   74   74 

032 Історія та археологія Американістика 1 64 4 69 

113 Прикладна математика Прикладна інформатика   68   68 

113 Прикладна математика Прикладна математика   67   67 

014 Середня освіта Німецька мова і література 2 36 17 55 

171 Електроніка Електронні системи   55   55 

035 Філологія Чеська мова і література   50   50 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

Прикладна фізика та 

наноматеріали 

3 47   50 

104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія 1 48   49 

035 Філологія Мова і література (словацька) 1 44   45 

032 Історія та археологія Історико-релігійні та 

карпатознавчі студії 

1 37 5 43 

014 Середня освіта Мова і література (угорська) 4 22 16 42 

206 Садово-паркове 

господарство 

Садово-паркове господарство   42   42 

153 Мікро- та наносистемна 

техніка 

Мікро- та наноелектроніка 1 38   39 

014 Середня освіта Фізика   38   38 

035 Філологія Російська мова і література   21 2 23 

103 Науки про Землю Космічний моніторинг Землі  1 20 1 22 

014 Середня освіта Російська мова і література 1 11 6 18 

035 Філологія Французька мова та 

література 

  17   17 

014 Середня освіта Французька мова і література   12   12 

014 Середня освіта Румунська мова та література   5   5 

Загалом результат 166 13546 1312 15024 

 

 

2.3. Рух контингенту студентів 

Протягом 2016 року з УжНУ відраховано 282 студента, які навчалися за 

державним замовленням (36 %) та 502 студента-контрактника (64 %). Серед причин 

відрахування основними є такі: невиконання вимог навчального плану (за академічну 

неуспішність) (48,85 %), власне бажання (23,47 %) та порушення умов контракту (8,29 

%). Традиційно основну частину відрахованих становили студенти  1-3 курсів 

бакалаврату. Інформація про відрахування подана у таблиці 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Причини відрахуваннястудентів з УжНУ (2016 рік) 

Фінансування Причина відрахування 
Форма навчання 

% 
Денна Заочна Разом 

Бюджет За власнимбажанням 56 22 78 9,95 

  За невиконаннявимогнавчального плану 102 50 152 19,39 

  

За невиконаннявимогнавчального плану та 

графіканавчальногопроцесу, у зв`язку з 

невиходом з академічноївідпустки 2 1 3 0,38 

  

За порушеннянавчальноїдисципліни та 

Правилвнутрішньогорозпорядку 25 4 29 3,70 

  

Закінчивтеоретичний курс навчання та не 

атестований ДЕК 7 4 11 1,40 

  Інша 1   1 0,13 

  

У зв`язку з переведенням до іншого закладу 

освіти 6   6 0,77 

  У зв`язкузісмертю 1 1 2 0,26 

Бюджет разом   200 82 282 35,97 

Контракт За власнимбажанням 62 44 106 13,52 

  За невиконаннявимогнавчального плану 130 101 231 29,46 

  

За невиконаннявимогнавчального плану та 

графіканавчальногопроцесу, у зв`язку з 

невиходом з академічноївідпустки 3 4 7 0,89 

  

За порушеннянавчальноїдисципліни та Правил 

внутрішньогорозпорядку 19 19 38 4,85 

  За порушення умов контракту 40 25 65 8,29 

  

Закінчивтеоретичний курс навчання та не 

атестований ДЕК 27 8 35 4,46 

  Інша 3 4 7 0,89 

  

У зв`язку з переведенням до іншого закладу 

освіти 6   6 0,77 

  

У зв`язку з призовом на строковувійськову 

службу   3 3 0,38 

  У зв`язкузісмертю 3 1 4 0,51 

Контракт разом   293 209 502 64,03 

Разом   493 291 784 100,00 

 

Аналіз статистики демонструє, що найбільша частка відрахувань припадає на 

молодші курси і є найменшою у магістрів: перший курс – 20,41%, другий – 19,77%, 

третій – 15,18%, четвертий – 8,42%, п’ятий – 2,81%. Загалом серед студентів ОКР 

«бакалавр» – 66,58% «спеціаліст» – 25,51%, «магістр» – 7,91%. 

Серед інших причин руху контингенту студентів у 2016 році можна виділити 

переведення (12 осіб) та поновлення з інших навчальних закладів України (49 осіб, з 

них 22 іноземці). Також у поточному році було надано чи продовжено 

академвідпустку 63 особам, повернулися до навчання – 19 осіб. 

 

2.4. Випуск фахівців 

 

Найбільш об’єктивно досягнення у навчально-методичній роботі ілюструють  

результати атестації здобувачів вищої освіти, яка в УжНУ проводиться у формі 

державних екзаменів та захисту дипломних робіт. У звітному році в університеті 

працювали 50 екзаменаційних комісій з атестації бакалаврів та 47 комісій з атестації 

спеціалістів і магістрів. Із 97 голів комісій – 1 академік НАН України, 48 докторів 
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наук, професорів, 33 кандидати наук, доценти, 15 – спеціалісти виробництва. Усі 

голови комісій представляли інші ВНЗ, установи та організації. 

У 2016 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» складали державні 

екзамени та захищали дипломні роботи 1202 студенти денної форми навчання і 619 

заочної. За результатами атестації успішність становила 98,3% та 

97,6%відповідно.Отримали дипломи бакалавра 1182 студента денної форми 

навчання та 604 заочної. Дипломи з відзнакою отримали 128 випускників денної 

форми навчання та 2 заочної.  

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

проводилась у формі складання державних іспитів та захисту дипломних робіт, 

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

дипломи спеціаліста 1154 випускники (683 денної та 471 заочної форм навчання), 

магістра – 122 (95 денної та 27 заочної форм навчання). Диплом з відзнакою 

отримав 61 студент денної форми навчання та 1 заочної. 
 

Таблиця  2.8 

Кількість виданих дипломів про закінчення університету,денна форма навчання 

(ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» (2016), у розрізі факультетів УжНУ 

№ Факультет 

Бакалаври Спеціалісти  Магістри 

всьо- 

го 

з відз- 

накою 
% 

всьо- 

го 

з відз- 

накою 
% 

всьо- 

го 

з відз- 

накою 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 

1. Історичний 35 4 11 16 - - -  - - 

2. Біологічний 48 3 6 22 - - 5  3 60 

3. Географічний 64 11 17 32 4 13 -  - - 

4. Гуманітарно- 37 2 5 6 - - -  - - 

 природничий           

 факультет           

5. Економічний 99 13 13 33 - - -  - - 

6. Іноземної 57 6 11 15 - - 1  - - 

 філології           

7. Інженерно- 66 4 11 39 1 3 -  - - 

 технічний           

8. Математичний 61 4 7 31 -  -  - - 

9. Медичний 24 8 33 204 26 13 -  - - 

 (сестринська           

 справа)           

10. Стоматологічний - - - 80 3 4 17  2 12 

11. Інформаційних 55 3 5 22 - - -  - - 

 технологій           

12. Міжнародної 49 3 6 12 - - 17  2 12 

 політики та           

 міжнародного           

 бізнесу           

13. Туризму 52 8 15 15 - - 10  - - 

14. Здоров’я людини 45 4 9 10 - - - - - 

15. Фізичний 92 11 12 9 - - - - - 
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Продовження таблиці 2.8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

16. Філологічний 80 4 5 17 - - - - - 

17. Міжнародних 30 5 17 14 1 7 - - - 

 відносин          

18. Суспільних наук 90 12 13 40 2 5 20 1 5 

19. Хімічний 55 2 4 26 - - - - - 

20. Юридичний 143 21 15 40 5 13 6 1 17 

21. 

Факультет після-

дипломної освіти       19 8 42 

 Всього: 1182 128 10,8 683 42 6,1 95 17 18 

 

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

фахівців у 2016 році виконано у повному обсязі. Чисельна інформація про випуск 

фахівців у 2016 році подана у таблиці 2.9. 
 

 

Таблиця 2.9  

Зведені дані стосовно випуску фахівців 

за ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» в УжНУ (2016) 

 

Форма 

навчання 

Фінансуванн

я 
ОКР 

Кількість, 

осіб 

1 2 3 4 

Денна Бюджет Бакалавр 811 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 

курс) 1 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін 

навчання - 2 роки) 39 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін 

навчання - 3 роки) 11 

Магістр 37 

Спеціаліст 315 

Спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти 105 

Бюджет разом 1319 

Контракт Бакалавр 250 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 

курс) 15 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін 

навчання - 2 роки) 44 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін 

навчання - 3 роки) 11 

Магістр 58 

Спеціаліст 84 

Спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти 179 

Контракт разом 641 

Разом денна   1960 
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1 2 3 4 

Заочна Бюджет Бакалавр 121 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін 

навчання - 2 роки) 5 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін 

навчання - 3 роки) 8 

Магістр 3 

Спеціаліст 80 

Бюджет разом 217 

Контракт Бакалавр 401 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 

курс) 1 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 

курс) 6 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 4 

курс) 2 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 5 

курс) 1 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання) 2 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін 

навчання - 2 роки) 41 

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін 

навчання - 3 роки) 16 

Магістр 24 

Спеціаліст 391 

Контракт разом 885 

Разом заочна   1102 

Разом по університету   3062 

 

Таким чином, протягом 2016 року дипломи УжНУ за різними ОКР отримали 

3062 особи, з них 1536 навчались за державним замовленням, 1526 – за контрактом.  

Крім того, Природничо-гуманітарний коледж випустив 222 молодших 

спеціаліста: за денною формою – 168, з них – 122 за державним замовленням; за 

заочною формою – 54, з них – 5 за державним замовленням. 

 

 

2.5. Розробка, впровадження та вдосконалення програм підготовки 

студентів 

 

Ужгородський національний університет здійснює освітню діяльність 

відповідно до ліцензії Серія АЕ № 636802 від 19.06.2015 року з підготовки фахівців 

за освітніми рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». З 

урахуванням рішень Акредитаційної комісії України, прийнятих після 19.06.2015 

року, в університеті нараховується така кількість напрямів підготовки і 

спеціальностей: 

- «молодший спеціаліст» – 8 спеціальностей; 

- «бакалавр» – 55 напрямів підготовки; 

- «спеціаліст» – 48 спеціальностей; 

- «магістр» – 53 спеціальності. 

Протягом 2016 року ліцензовано такі спеціальності: 
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за першим (бакалаврським) рівнем: 

017 Фізична культура і спорт  

082 Міжнародне право 

112 Статистика  

124 Системний аналіз  

за другим (магістерським) рівнем: 

054 Соціологія  

192 Будівництво та цивільна інженерія 

221 Стоматологія  

222 Медицина  

226 Фармація  

У 2016 році пройшли акредитацію: 

напрям підготовки: 

6.130102 Соціальна робота (первинна акредитація) 

спеціальності: 

5.05010301 Розробка програмного забезпечення (повторна акредитація) 

8.03020201 Міжнародне право (первинна акредитація) 

У грудні 2016 року в університеті працювали експертні комісії з акредитації 

спеціальностей: 

8.03010201 Психологія (первинна акредитація) 

8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі (первинна акредитація) 

8.09010301 Лісове господарство (первинна акредитація) 

8.18010021 Педагогіка вищої школи (первинна акредитація) 

 

Пройшли попередню експертизу акредитаційні матеріали зі спеціальностей: 

8.02030302 Мова і література (німецька) – первинна акредитація  

8.15010011 Електронне урядування – первинна акредитація   

8.02030303 Прикладна лінгвістика – первинна акредитація. 

 

2.6. Навчально-методичне забезпечення та інформатизація навчально-

виховного та управлінського процесу 

 

Значна увага приділялась запровадженню та удосконаленню нових положень, 

що стосуються різних аспектів освітньої діяльності університету, розроблених і 

затверджених у 2015 році на виконання вимог Закону України  «Про вищу освіту». 

Внесено ряд змін до Положення про організацію освітнього процесу, уніфіковано 

структуру навчально-методичних комплексів дисциплін, розроблено і затверджено 

нове Положення про дипломну роботу (дипломний проект) – наказ ректора від 

13.12.2016 р. № 225/01-17. 

У звітному періоді започатковано перехід до автоматизації розрахунків обсягів 

навчальної роботи кафедр. 

Середнє навантаження науково-педагогічних працівників у 2016-

2917 навчальному році становить 580 годин, загальний обсяг педагогічної роботи всіх 

кафедр становить 776830 годин. 
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Упродовж березня-квітня 2016 року, відповідно до акту узгодження переліку 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, були 

розроблені та запроваджені з 1 вересня 2016 року освітні програми та навчальні плани 

згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту», а саме: за ОС «бакалавр» – 66 

навчальних планів, за ОС «магістр» – 54, за ОКР «спеціаліст» – 56. У 2016 році 

підготовлено 674 робочі навчальні плани. 

Протягом травня-червня 2016 року було перевірено розрахунки обсягів 

педагогічної роботи усіх 113 кафедр університету та проведено розрахунки штатів їх 

професорсько-викладацького складу. У вересні-листопаді 2016 року до обсягів 

педагогічної роботи кафедр та їх штатного розпису вносились необхідні зміни з 

урахуванням нового прийому студентів, аспірантів та докторантів. 

 

Електронне навчання. 

Кількість щоденних відвідувачів університетської системи електронного 

навчання Moodle демонструє позитивний тренд порівняно з попереднім роком 

(приріст близько 40%) (рис. 2.1) 

 

 
Рис. 2.1. Кількість сеансів відвідування університетської системи електронного 

навчання Moodle (2016) 
 

Станом на грудень 2016 року у системі зареєстровано 1933 користувача, що 

майже вдвічі більше в порівнянні з груднем 2015 року. Кількість активних 

користувачів (тих, які відвідували сайт більше 10 разів) збільшилась на 30% і 

становить 19655 осіб. Загальна кількість курсів – 940, кожен з яких задовольняє 

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.  

 

Реалізація програми MicrosoftImagineAcademy. 

Ужгородський національний університет підписав договір з компанією Microsoft 

про реалізацію програми MicrosoftImagineAcademy. 

Програма MicrosoftImagineAcademy є міжнародною програмою підготовки ІТ-

спеціалістів, що була розроблена спеціально для навчальних закладів і вже успішно 

стартувала в багатьох країнах світу. Ця програма є частиною цілого комплексу 
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заходів, проведеного компанією Microsoft з метою одержання українськими 

фахівцями якісних знань з продуктів Microsoft. 

Початок співпраці з компанією Microsoft надає нам такі переваги: 

1. Доступ до великої кількості навчальних курсів ImagineAcademy по 

технологіях Microsoft для майбутніх ІТ-спеціалістів та курсів по офісних технологіях 

для широкого загалу студентів та викладачів. 

2. MicrosoftImagine дає можливість студентам, викладачам і науковим 

працівникам використовувати в навчальному процесі університету ліцензійне 

програмне забезпечення Microsoft. 

3. Сервіс Office 365: пошта, календарі, онлайн версії Word, Excel, PowerPoint, 

OneNote, веб-конференції та інше. 

4. Безкоштовні навчальні курси в рамках MicrosoftVirtualAcademy. 

 

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. На базі Центру проводились практичні 

заняття для зацікавлених сторін з питань використання впроваджених технологій.  

 

Офіційний сайт УжНУ. 
Аналіз відвідування сайту за 2016 рік та попередній 2015 рік свідчить про 

збільшення кількості унікальних відвідувачів сайту у 2016 році більш ніж на 10%. 

Кількість переглядів сторінок у середньому становила понад 2000 сеансів відвідувань 

сайту за добу (рис. 2.2).  

 

 
 

Рис. 2.2. Кількість сеансів відвідування офіційного сайту УжНУ (2016) 
 

 

Розробка веб-сайтів. 
Центром інформаційних технологій регулярно створюються та адмініструються 

окремі веб-сайти структурних підрозділів УжНУ, міжнародних конференцій та інших 

проектів. Одночасно відбувається перехід інших існуючих веб-сайтів університету в 

офіційну доменну зону УжНУ: uzhnu.edu.ua.  
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Організація та підтримка проведення заходів. 
За активної підтримки ЦІТ регулярно проводяться етапи Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформатики, Всеукраїнської студентської олімпіади з 

інформаційних технологій, запрошуються всесвітньовідомі вчені для проведення 

науково-популярних лекцій та семінарів. Цього року працівники ЦІТ долучились до 

міжнародної ініціативи «Година коду», яка охоплює більш ніж 180 країн світу. В 

рамках цієї програми було проведено ряд заходів в школах міста та району. 

 

МодернізаціялокальноїмережіУжНУ. 
Протягом 2016 року ЦІТ було проведено ряд заходів, спрямованих на 

розширення та поліпшення локальної мережі університету. Зокрема модернізовано 

ядро локальної мережі, що дасть змогу підвищити продуктивність її роботи. 

Організовано кілька зон з відкритим радіодоступом до мережі та розширені існуючі. 

Збільшено покриття оптоволоконною мережею за рахунок ботанічного саду та 

відділу бібліотеки по вул. Митній, 27. Щодо доступу за технологією Wi-Fi, то у 

2016 році розширювались зони не точково, а з можливістю переключення між зонами 

баз обриву зв’язку (роумінгом). 

 

Розширення комп’ютерного парку. 

Протягом 2016 року були проведені досить масштабні закупівлі комп’ютерного 

обладнання та оргтехніки. Зокрема закуплено більше 150 персональних комп’ютерів 

та 20 проекторів, з яких сформовано сучасні комп’ютерні лабораторії. 

 

2.7. Підвищення  якості підготовки фахівців 

 

Автономія університету вимагає побудови внутрішньої системи підвищення 

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

вдосконалення освітніх програм, підвищення рівня викладання. Одним з важливих 

показників діяльності університету, його окремих навчальних підрозділів є 

успішність та якість знань студентів, що за останні два навчальні роки наведено у 

таблиці 2.10. 
Таблиця 2.10 

Порівняльна таблиця результатів успішності та якості знань студентів  

у 2014-2015 та 2015 -2016 н.р. 

 

Денна форма Заочна форма 

2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

Абсолютна 

успішність (%) 
93,4 94,6 87,8 89,2 

Якість знань (%) 38,3 37,6 11,9 11,0 

 

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; 

– імені М.С. Грушевського – 1; 
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– соціальну стипендію Верховної Ради – 1; 

– Закарпатської обласної державної адміністрації – 21. 

Результуючим показником якості навчальної роботи є частка дипломів з 

відзнакою, виданих випускникам різних освітніх рівнів (таблиця2.11). 

 

Таблиця 2.11 

Кількість виданих у 2016 р. дипломів про закінчення університету  

за денною формою навчання  

 Бакалавр Спеціаліст Магістр Всього 
     

Всього 1182 683 95* 1960 

У т.ч. з 128 42 17 187 

відзнакою (10,8 %) (6,1 %) (18 %) (9,5 %) 

*Примітка: випуск магістрів у 2016 році проводився не з усіх спеціальностей у зв’язку з переходом з 

однорічної магістратури на півтора- і дворічну. 

 

Контроль за якістю освітнього процесу здійснювався, зокрема, шляхом 

проведення ректорських контрольних робіт. Протягом 2015-2016 навчального року в 

університеті проведено 100 таких робіт. 

В університеті широко практикується проведення кафедральних та 

загальноуніверситетських відкритих занять, що сприяє поширенню передового 

педагогічного досвіду. 

Протягом весняного семестру 2015-2016 н.р. 543 студенти взяли участь у І етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади, з яких 67 стали учасниками ІІ етапу,  а семеро 

з них – здобули призові місця, зокрема: 

Староста Олександр, студент 5 курсу філологічного факультету (спеціальність 

«Українська мова і література»), – диплом 1 ступеня;  

Геревич Михайло (5 курс), Скоблик Христіан (3 курс), Селебинка Юрій (4 курс), 

студенти  юридичного факультету (спеціальність «Правознавство»), – диплом 3 

ступеня у командному  заліку; 

Данч Любов, студентка 5 курсу біологічного факультету (спеціальність 

«Агрономія»), – диплом за кращі практичні навички з дисципліни «Фітопатологія»; 

Чекан Тетяна,  студентка 3 курсу біологічного факультету (спеціальність 

«Агрономія»), – диплом за кращі практичні навички з дисципліни «Агрохімія»; 

Трийцятник Роман, студент 6 курсу медичного факультету (спеціальність 

«Лікувальна справа»), – диплом 3 ступеня з дисципіни «Терапія». 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України у квітні 2016 року на 

базі Ужгородського національного університету був проведений ІІ етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Російська мова і література», 

в якому взяли участь 34 студенти із 34-х вищих навчальних закладів України. 

Вже вкотре команди інформатиків УжНУ, які складаються зі студентів 

факультету інформаційних технологій та математичного факультету, тримають 

лідерство на олімпіадах, у тому числі й міжнародних, з алгоритмічного 

програмування. Так, на відкритому чемпіонаті Угорщини команди УжНУ зайняли два 

перших місця з-поміж 38 команд. Команди університету змагалися також у півфіналі 

чемпіонату світу з алгоритмічного програмування серед студентів вишів Південно-

Східної Європи, який тривав паралельно на двох майданчиках: у Вінницькому 
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національному технічному університеті та Бухарестській політехніці. У напруженому 

змаганні команда UzhNU_MagicalPony у  складі трьох студентів факультету 

інформаційних технологій Єгора Бобика (3 курс), Сергія Нагіна (5 курс), Тараса 

Новохацького (3 курс) виборола друге місце з-поміж 91 команди, здобувши путівку 

до світового фіналу, який відбудеться 20-25 травня 2017р. у штаті Південна Дакота 

(США). 

Готують олімпійців з програмування викладачі факультету інформаційних 

технологій під керівництвом завідувача кафедри інформаційних управляючих систем 

та технологій доц. О.В. Міци. 
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Розділ 3 

Наукова та науково-дослідна діяльність 
 

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. У рамках цієї діяльності 

здійснюється видання монографій, статей у фахових виданнях, навчальних 

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

впровадження 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 покращення  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 1275 і в 

2016 році зросла на 9,9% порівняно з 2015 роком, причому кількість докторів наук 

складає 146 і зросла на 8,9%, кандидатів наук 698 і зросла на 3,4%. 

Кількість штатних працівників науково-дослідної частини  (НДЧ) у 2016 році 

становить 84 і порівняно з 2015 роком скоротилася на 5,6%. Із сумарної кількості 

штатних працівників НДЧ 30,9% становлять наукові працівники зі вченими 

ступенями кандидатів і докторів наук. Їх кількість зросла порівняно з 2015 роком на 

18,2% (таблиця 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Кількість штатних співробітників НДЧ 

 

Рік Кількість штатних 

працівників НДЧ 

З 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 

2016 84 2 24 

 

У 2016 році розпочалося виконання 8 проектів за результатами  

конкурсного відбору на загальну суму 2 млн. 201 тис. 300 грн., які фінансувались 

за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 

Вперше у 2016 році МОН України проводило  Конкурс проектів молодих 

вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових 

установах, що належать до сфери управління МОН, виконання яких розпочалося у 

серпні 2016 року і фінансується за рахунок коштів загального фонду державного 

бюджету. Ужгородський національний університет представив на конкурс 9 наукових 

проектів, з яких 2 проекти виграли конкурс:  

- «Пошук «Індексу ризику» прогресії атеросклерозу та можливого розвитку 

тромбемболізму у осіб різних вікових категорій» керівник П.О. Болдіжар, колектив 

авторів: В.В. Русин, І.І. Кополовець, О.В. Лангазо, В.В. Машура, М.І. Пекарь, 

О.М. Кочмарь (185,0 тис.грн.); 

- «Юридичні механізми забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб в 

контексті захисту національної безпеки та євроінтеграції України» керівник 

О.Я. Рогач, колектив авторів: М.В. Менджул, О.В. Білаш, Я.В. Ступник, 

М.М. Сюсько, І.М. Полюжин, Ю.С. Паніна (125,0 тис.грн.). 

Обсяг фінансування НДР молодих вчених за рахунок коштів держбюджету у 

2016 році становив  310,0 тис.грн. 

 

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

2016 році, науковці університету виконували 29 наукових проектів 

(24 фундаментальних та 5 прикладних) за рахунок коштів державного бюджету 

з річним обсягом фінансування 4 млн. 735 тис. 36 грн. (фундаментальні – 

4091,759 тис. грн., прикладні – 643,277 тис. грн.). 

 

  



35 

Таблиця 3.2 

Обсяг фінансування НДР у 2012 – 2016 роках 
 

Категорія робіт 2012 2013 2014 2015 2016 

к-

сть 

тис. 

грн. 

к-

сть 

тис. 

грн. 

к-

сть 

тис. 

грн. 

к-

сть 
тис. грн. 

к-

сть 
тис. грн. 

Фундаментальні 17  2808,0 17  2542,6 18 2707,2 23 3083,558 24 4091,759 

Прикладні 16  1640,7 11    844,4 8 907,8 4 440,779 5 643,277 

Контактний 

пункт 

    1 86,6 1 160,0 1 78,6 

Міжнародна 

конференція 

      1 14,0 1 10,0 

Загальна сума 

бюджету 

33 4448,7 28 3387,0 27 3701,6 29 3698,337 31 4823,636 

Госпдоговорні, 

гранти та інші 

23    860,2 29 1149,2 35 1535,7 39 8957,7 45 5002,8 

 

Діаграма 3.1 

Динаміка обсягів фінансування наукових досліджень в УжНУтис.грн. 

 

 

Відбір проектів наукових досліджень, фінансування яких розпочнеться в 2017 

році за рахунок коштів державного бюджету, здійснювався 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 2016 року науковці УжНУ подали на 

загальнодержавний конкурс 9 наукових проектів (2 – фундаментальних, 7 – 

прикладних). 

Крім того, у звітному році науково-педагогічними працівниками  виконувались 
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– Міжнародний українсько-словацький договір «Релаксаційні і 

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

керівник проф. В.М. Різак). Фінансування у 2016 р. – 45,0 тис. грн. за рахунок коштів 

МОН України.  

– Міжнародний українсько-литовський договор «Нові мультифероїки та 

суперіонні провідники для акустоелектроніки та твердотільної іоніки» (науковий 

керівник проф. Ю.М. Височанський) Фінансування у 2016 р. – 45,0 тис. грн. за 

рахунок коштів МОН України.  

– Договір на виконання науково-дослідної роботи «Неорусинство як 

дезінтеграційна загроза єдності українського етнічного простору: культурно-

історичний аспект» (науковий керівник проф. Л.О. Белей). Фінансування у 2016 р. – 

70,0 тис. грн. за рахунок коштів Державного фонду фундаментальних досліджень. 

– Договір на виконання науково-дослідної роботи «Дослідження 

фоторефрактивних характеристик кристалу Sn2P2S6 для використання в динамічній 

інтерферометрії» (науковий керівник проф. О.О. Грабар) Фінансування – 130,0 тис. 

грн. за рахунок коштів Державного фонду фундаментальних досліджень.  

– Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих 

учених на 2016 рік «Встановлення кореляцій «структура-дія» та спрямований синтез 

нових речовин з протимікробною та протитуберкульозною активністю на основі 

похідних 4-тіазолідинону та 1,2,4-триазол-3-тіону» (науковий керівник О.Т. Девіняк) 

на суму 60,0 тис. грн. за рахунок коштів Державного фонду фундаментальних 

досліджень.  

Міністерством освіти і науки України було виділено кошти УжНУ в розмірі 10,0 

тис.грн. на проведення міжнародної наукової конференції з проблем вищої освіти і 

науки «Структура судинних паттернів та їх клінічна маніфестація в хірургічній, 

педіатричній та терапевтичній практиці» (науковий керівник проф.  В.І. Русин). 

Слід зазначити, що протягом 2016 року науково-педагогічними працівниками 

виконувалася 101 ініціативна тема на 109 кафедрах 21 факультету УжНУ. 

 

3.2. Основні результати наукової діяльності у 2016 році 

 

Результати наукових досліджень університету оприлюднено в монографіях, 

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

університету підготували 73 монографії, видали 108 підручників та навчальних 

посібників, опублікували 1637 наукових статей, 54 збірники наукових праць; 20 

Наукових вісників УжНУ з 11-ти серій, 886 матеріалів наукових конференцій. 

В Ужгородському національному університеті протягом 2016 року проведено 69 

наукових заходів, серед яких: 

- міжнародних конференцій – 17; 

- всеукраїнських конференцій – 11; 

- міжнародних конференцій молодих учених та студентів – 3; 

- всеукраїнських конференцій молодих учених та студентів – 9; 

- семінарів – 16; 

- круглих столів – 7; 

- шкіл – 4; 

- виставок – 2. 
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19–21 травня 2016 року в Ужгородському національному університеті відзначали 

Х Всеукраїнський фестиваль науки. Згідно з розпорядженням № 98-Р від 11 травня 

2016 року «Щодо проведення Х Всеукраїнського фестивалю науки» в Ужгородському 

національному університеті на різних факультетах відбулося 28 заходів. 
Діаграма 3.2 

Динаміка кількості наукових праць у 2011-2016 роках 

 

 
 

Діаграма 3.3 

Динаміка основних показників НДР у 2011-2016 роках 
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науково-педагогічні працівники. Відділ патентно-ліцензійного забезпечення та 

комерціалізації об`єктів інтелектуальної власності направив в Державний 
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департамент інтелектуальної власності 36 заяв на видачу патентів України на винахід 

і корисну модель (на винахід – 15, на корисну модель – 21).  

 
Таблиця 3.3 

Динаміка оформлення патентів на винаходи й корисні моделі  

в 2012 – 2016 роках 

 

Рік 

Подано заявок Отримано патентів 

винахід корисна 

модель 

усього винахід корисна 

модель 

Усього 

2012 29 33 62 23 54 77 

2013 13 23 36 13 32 45 

2014 26 30 56 19 35 54 

2015 17 32 49 16 31 47 

2016 16 22 38 4 32 36 

 

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

проводить Український інститут промислової власності, та отримує нагороди. У 2016 

році за участь у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року» (2015) в номінації 

«Кращий винахід року в Закарпатській області» здобув перемогу комплекс винаходів 

«Межовий ультразвуковий ідентифікатор положення координат та спосіб визначення 

його положення» (патенти №№109926, 107284) авторів доктора технічних наук, 

професора Ю.Ю. Жигуца та доктора фізико-математичних наук, професора 

І.І. Опачко. У грудні цього року для участі у Всеукраїнському конкурсі «Винахід 

року» було направлено 4 патенти.  

Міністерство освіти і науки спільно з компанією «Clarivate Analytics» (колишній 

підрозділ з наукової власності та науки «Thomson Reuters») та Національною 

академією наук напередодні святого Миколая відзначили нагородами «Лідер науки 

України 2016. Web of Science award» найвпливовіших вчених, наукові журнали та 

організації України.  

До престижної нагороди було представлено всього сім вишів з усієї України, 

включно з Ужгородським національним університетом. Ужгородський виш отримав 

нагороду в номінації «Комерціалізація науки», а саме «За наукове співробітництво з 

реальним сектором економіки». Високу відзнаку ректору УжНУ професору 

В.І. Смоланці вручила директор з розвитку бізнесу в державному секторі Clarivate 

Analytics Малгожата Красовска. 

На виставці-форумі інновацій і науково-технічних розробок «Innovation Market» 

20-22 жовтня 2016 р. на базі Міжнародного виставкового центру УжНУ  представив 

доповіді та експонати:  

- Техологія металотермічного приварювання інструментальної пластини до 

основи інструмента;  

- Метод ультразвукової ідентифікації положення об’єктів під поверхнею 

землі; 

- Межовий магніторезонансний ідентифікатор положення координат. 

Доповіді та експонати представили: доктор технічних наук, професор 

Ю.Ю. Жигуца та доктор фізико-математичних наук, професор І.І. Опачко. 

17-19 листопада у м. Києві Навчально-науковий інститут євроінтеграційних 

досліджень спільно з відділом міжнародних зв’язків  представляв УжНУ на 
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Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2016». Презентаційні 

матеріали було підготовлено на основі напрацювань експертних груп з реалізації 

міжнародного наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції 

в європейський освітній та науковий простір», що виконано ННІ євроінтеграційних 

досліджень у 2015-2016 рр. Отримано високі нагороди в таких номінаціях: 

- Гран-прі в номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового 

покоління»; 

- почесне звання «Лідер міжнародної діяльності» серед освітніх закладів 

України. 

 

3.3. Національний контактний пункт 

 

Національний контактний пункт (далі – НКП) Рамкової програми «Горизонт 

2020» діє в УжНУ з метою забезпечення інтеграції наукових досліджень у 

європейський дослідницький простір та підтримки реалізації Рамкової програми ЄС 

з досліджень та інновацій «Горизонт-2020». На виконання вимог  постанови Кабінету 

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

Національний контактний пункт (н.к. Т.М. Симочко) за пріоритетними напрямами 

«Здоров’я, демографічні зміни та добробут» та «Харчова безпека, стале сільське 

господарство, морські дослідження та біоекономіка». Фінансування у 2016 році 

Національного контактного пункту склало  78,600 тис. грн. 

Упродовж 2016 року працівники НКП здійснювали активну діяльність з метою 

поширення інформації про РП “Горизонт 2020” та підвищення числа поданих 

проектів від українських організацій. 

Протягом 2016 року працівники НКП стали організаторами та 

співорганізаторами ряду Інформаційних днів, семінарів та тренінгів: 

 13 жовтня -  запрошена доповідь на Інформаційному дні “Участь науково-

педагогічних працівників ВНЗ України в конкурсах рамкової програми ЄС 

Горизонт 2020”, Київ, НуБІП 

 24 жовтня - Інформаційний день “Соціальні виклики РП ЄС з досліджень та 

інновацій «Горизонт 2020»: Механізми залучення іноземних грантових коштів 

для розвитку сільських територій, розвитку харчової галузі та 

енергоефективності. Інструменти співпраці ЄС, спрямовані на підтримку та 

розвиток інновацій”, Ужгород, УжНУ  

 16 листопада - запрошена доповідь на Інформаційному дні - тренінгу “Горизонт 

2020: можливості участі у 2017 році”, Івано-Франківськ, Івано-Франківський 

національний технічний університет нафти і газу 

 17 листопада - запрошена доповідь на Інформаційному дні “Напрямок 

«Нанотехнології, новітні матеріали, передові технології виробництва і 

обробки» у програмі досліджень та інновацій ЄС HORIZON 2020”, Івано-

Франківськ, Прикарпатський національний університет 

 22 листопада - Інформаційний день “Соціальні виклики та цифрові технології: 

можливості в рамках програми Горизонт 2020. Інноваційний хаб у сфері 

Інтернету речей”, Ужгород, УжНУ 

 28 листопада - Інформаційний день “Соціальні виклики РП Євросоюзу з 

досліджень та інновацій «Горизонт 2020»: Актуальні тематики для конкурсів за 
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напрямами SC1 та SC2. Особливості участі українських організацій”, Чернівці, 

Чернівецький державний медичний університет 

 8-9 грудня - запрошені доповіді на бізнес-форумі Одеса Інфо-Біз, м. Одеса 

 22 грудня - співорганізатори Інформаційного дня - тренінга “Визначення ідеї 

проекту, підготовка проектної заявки”, Київ, НуБІП. 

 

За інформаційного супроводу НКП протягом 2016 року було подано 8 проектів 

в рамках РП “Горизонт 2020”, 6 з яких за участі науковців УжНУ, а саме: 

 EuHFoRIC (A Food Security, Nutrition and Health Research Infrastructure Starting 

Community) за конкурсом Call: H2020-INFRAIA-2016-2017 топік INFRAIA-02-

2017 безпосереднім партнером виступає словацька асоціація Cassivia Life 

Sciences, керівником групи від УжНУ виступає проф. Бойко Н.В. 

 HELIX (HEaLth and wellbeing Improvement via eXercise-as-medicine: the HELIX 

project, конкурс H2020-SC1-2016-RTD, топік SC1-PM-21-2016, від УжНУ 

керівниками групи виступають проф. Бойко Н.В. та доц. Колесник П.О. 

 CONFIRM (Conceptual medical framework for standardized health care), за 

конкурсом SC1-PM- 21-2016 керівником групи від УжНУ виступає доц. Бойко 

С.О. 

 SKIN (Short supply chain Knowledge and Innovation Network) за конкурсом 

H2020-RUR-2016-2017 топік RUR-10-2016-2017 безпосереднім партнером 

виступає словацька асоціація Cassivia Life Sciences, керівником проекту від 

Cassivia Life Sciences та групи від УжНУ виступає проф. Бойко Н.В. 

 PRODIMER (Proximal and Distal Measures for Equality in Research) за конкурсом 

H2020-SwafS-2016-17, топік SwafS-03-2016-2017, керівником групи від УжНУ 

виступає проф. Бойко Н.В. 

 MEWEBY (MEntal WEll Being in Youngs.) - науковці УжНУ були ініціаторами 

проекту та створення консорціума, у якості координатора було обрано 

іспанську клініку Consorci Sanitari de Terrassa, безпосереднім партнером 

виступає словацька асоціація Cassivia Life Sciences, керівником групи від 

УжНУ виступає проф. Бойко Н.В. 

 

 

 

3.4. Міжнародне наукове співробітництво та грантова робота 

 

Ужгородський національний університет протягом останніх років успішно 

розвиває наукове співробітництво з міжнародними партнерами. У 2016 році науково-

педагогічні працівники УжНУ взяли участь у виконанні низки міжнародних освітніх 

та наукових проектів (таблиця 3.4). 
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Таблиця 3.4 

 

№ 

п/п 

Назва та 

керівник 

проекту 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого 

наукового результату 

Партнери проекту Реєстраційний 

номер,  

термін дії 

проекту 

1 2 3 4 5 

1. «Обмін ноу-хау 

з євроінтеграції 

та досвідом 

транскордонної 

співпраці між 

Норвегією, 

Росією та 

Україною» 

Науковий 

керівник  

Ю.О. Остапець 

Мета: Розвиток 

транскордонного 

співробітництва України та 

ЄС 

Проведено міжнародні 

конференції: 

«Регіональна політика в 

Україні в контексті 

інтеграції і безпеки 

європейського простору: 

обмін досвідом 

реформ»(11 травня 

2016 р.); 

Транскордонне 

співробітництво країн 

Вишеградської четвірки із 

Закарпатською областю 

України – статус «quo» та 

перспективи  

(13 грудня 2016 р.); 

«Регіональна політика та 

адміністративна реформа в 

Україні: 

уроки європейського 

досвіду впровадження і 

реалізації»  

(14–15 грудня 2016 р.) 

Партнери проекту:  

Дослідницький центр 

Словацької асоціації 

зовнішньої політики 

Центр стратегічного 

партнерства 

Пряшівський 

університет 

 

Норвезький 

фінансовий 

механізм 

Номер 

програми:SK08 

Номер проекту: 

CBC01014 

 

Термін 

реалізації: 

травень 2016 р. 

– квітень 

2017 р. 

 

2. 

 

«Обмін ноу-хау 

для більш 

ефективного 

управління 

Шенгенським 

кордоном між 

Словаччиною / 

Україною та 

Норвегією / 

Росією» 

Науковий 

керівник  

Ю.О. Остапець 

Мета: Розвиток 

прикордонної співпраці 

України та ЄС 

 

Партнери проекту:  

 

Дослідницький центр 

Словацької асоціації 

зовнішньої політики 

 

Центр стратегічного 

партнерства 

Пряшівський 

університет 

 

Норвезький 

фінансовий 

механізм 

Номер 

програми:SK08 

 

Номер проекту: 

CBC01018 

Термін 

реалізації: 

липень 2016 р. 

– квітень 

2017 р. 
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1 2 3 4 5 

3. «Міжнародне 

молодіжне 

спортивне 

партнерство» 

 

Науковий 

керівник  

О.А. Дуло 

Мета: Розвиток 

прикордонної співпраці у 

галузі спорту 

Табір сноубордингу 

Україна – Красія (лютий 

2016 р.) Зимовий табір у 

Словаччині (березень 

2016 р.) 

Велотур по Україні 

(жовтень 2016 р.) 

Конференція, в програмі 

якої заплив на каяках 

(листопад 2016 р.) 

Партнери проекту:  

Технічний 

університет 

м.Кошице(Словацька 

Республіка) 

Норвезький 

фінансовий 

механізм 

Номер 

програми:SK08 

Номер проекту: 

CBC01009 

 

Термін 

реалізації: 

січень 2016 р. – 

березень 

2017 р. 

4. «Через 

спілкування до 

процвітання 

словацько-

українського 

прикордонного 

регіону 

(COPESU)» 

Науковий 

керівник  

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 

Термін 

реалізації: 

08.07.2015 р. – 

30.04.2017 р. 

5. «Інноваційно-

освітні методи 

для підтримки 

партнерства – 

InnovEduc» 

 

Науковий 

керівник  

І.Ф. Повхан 

Мета: Розвиток 

прикордонної співпраці у 

сфері освіти 

– сприяння реформуванню 

й модернізації вищої 

освіти у країнах-

партнерах; 

–  підвищення якості й 

затребуваності вищої 

освіти сферою праці й 

суспільством у країнах-

партнерах  

Партнери проекту:  

Пан-Європейський 

університет 

(Словацька 

Республіка) 

Норвезький 

фінансовий 

механізм 

Номер 

програми:SK08 

Номер проекту: 

CBC01008 

 

Термін 

реалізації: 

липень 2015 р. 

– грудень 

2016 р. 

6. «Інноваційний 

університет – 

інструмент 

інтеграції в 

європейський 

освітній і 

науковий 

простір»  

Координатор 

І.В. Артьомов 

Мета: 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 (Польща) 

2. Дебреценський 

університет 

(Угорщина) 

3. Технічний 

університет 

м. Кошице (Словацька 

Республіка) 

4. ГО «Інститут 

транскордонного 

співробітництва» 

(Україна) 

Міжнародний 

Вишеградський 

фонд 

Реєстраційний 

номер:(№ 

21470150) 

 

Термін 

реалізації: 

01.01.2015 р. – 

31.08.2016 р. 
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1 2 3 4 5 

7. «Європейська 

мережа для 

зниження 

бактеріальної 

колонізації, а 

також 

персистенції на 

їжі та 

обладнанні 

харчової 

промисловості» 

Науковий 

керівник  

Н.В. Бойко  

Мета:Дослідження 

специфіки механізмів 

прикріплення, від’єднання 

та утворення біоплівок на 

біотичних поверхнях. 

Розроблення новітніх 

технологій для 

попередження утворення 

біоплівок на харчових 

продуктах 

Партнери проекту: 

1. Егейський 

університет (Греція) 

2. Університет 

Шеффілда 

(Великобританія)  

3. Австрійський 

університет 

технологій (Австрія)  

4. Університет Монаш 

(Австралія) 

Реєстраційнийн

омер 

BacFoodNet 

(COST Action 

FA 1202) 

 

Термін 

реалізації: 

17.10.2012 р. – 

16.10.2016 р. 

8. «Сприяння 

трикутнику 

знань в 

Білорусі, 

Україні і 

Молдові» 

 

Науковий 

керівник  

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.Латвійский 

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 

9.Об’єднаний 

інститут проблем 

інформатики НАНБ, 

м. Мінськ (Білорусь) 

10.Науково-

технологічна 

Програма 

TEMPUS 

(543853-

TEMPUS-1-

2013-DE-

TEMPUS-

SMHES) 

 

Термін 

реалізації: 

01.12.2013р. – 

30.11.2016 р.  
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асоціація 

ІНФОПАРК, 

м. Мінськ (Білорусь) 

12.Південноукраїнськ

ий 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-

технологічний парк 

Academica, 

м. Кишинів 

(Молдова) 

17.Спілка ректорів 

Республіки Молдова, 

м. Кишинів 

(Молдова) 

18.Міністерство 

освіти Республіки 

Молдова, м. Кишинів 

(Молдова) 

9. «Система 

космічного 

захисту від 

надзвичайних 

ситуацій –

транскордонна 

система для 

передбачення 

надзвичайних 

природних 

явищ на основі 

використання 

супутникових 

технологій в 

Угорщині, 

Словаччині, 

Румунії та 

Україні» 

Науковий 

керівник  

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 ними 

екологічних проблем на 

транскордонну територію 

України, Угорщини, 

Румунії та Словаччини на 

основі використання 

супутникових технологій 

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) 

Програма 

ЄІСП ТКС 

Угорщина – 

Словаччина - 

Румунія – 

Україна  2007-

2013 рр. 

Реєстраційний 

номер  

HUSKROUA/1

101/252 

Термін 

реалізації: 

01.01.2014 р. – 

30.04.2016 р.  
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3.5. Наукова робота молодих учених і студентів 

 

Невід’ємною частиною науково-дослідної роботи університету є наукова 

діяльність молодих учених та студентів. 

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 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, медичного та юридичного факультетів ДВНЗ 

«УжНУ» ввійшли до складу експертів МОН. 

Молоді вчені, аспіранти та студенти мають вагомі результати наукової роботи. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №757 від 27.08. 2008 р. та 

постанови № 2 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки 

від 01 червня 2016 року стипендії Кабміну України для молодих вчених у 2016 році 

отримували такі представники УжНУ: 

- А.А. Козьма, доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії; 

- В.В. Пантьо, асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. 

Відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі 

науки і техніки від 10 жовтня 2016 року № 6 «Про призначення стипендій Президента 

України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених» призначено стипендії: 

- В.Ю. Ізаю, старшому науковому співробітнику НДЧ; 

- М.М. Фізеру, викладачу кафедри органічної хімії. 

Продовжено в 2016 році виплату стипендій Кабінету Міністрів України для 

молодих учених: 

- М.Й. Філепу, науковому співробітнику НДЧ; 

- А.І. Погодіну, науковому співробітнику НДЧ; 

- О.І. Симканич, викладачу кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища. 

Лауреатом премії Президента України для молодих вчених у 2016 році став 

колектив авторів Науково-дослідного інституту фізики і хімії твердого тіла у складі: 

Т.О. Малаховська, М.Й. Філеп, А.І. Погодін, яким присуджено премію Президента 

України для молодих вчених 2016 року за наукову роботу «Стратегія оптимізації 

функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів». 

У 2016 році грант Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих учених на 2016 рік отримав О.Т. Девіняк – за наукову роботу «Встановлення 

кореляцій «структура - дія» та спрямований синтез нових речовин з протимікробною 

та протитуберкульозною активністю на основі похідних 4-тіазолідинону та 1,2,4-

триазол-3-тіону» на суму 60,0 тис. грн. 

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. 
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Протягом 2016 року результати науково-дослідної діяльності були вдалими і у 

студентів УжНУ. Вперше відбувся конкурс інноваційних ідей “Стартап-УжНУ”, в 

якому взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені фізичного, математичного, 

біологічного, медичного, стоматологічного, географічного, філологічного  

факультетів, а також факультетів туризму і міжнародних комунікацій та 

інформаційних технологій. Загалом було представлено 19 проектів, 13 з яких дійшло 

до фіналу. 

Перемогу в конкурсі «Стартап-УжНУ» здобули: перше місце – два проекти 

представників фізичного факультету, а саме – команда з кафедри прикладної фізики у 

складі Ю. Пала, С. Цонинця та І. Марушки за створення інтелектуальних сенсорів, та 

Т. Феделеш і А. Лукач за розробку приладу точкового гасіння пожежі у приміщеннях. 

Два другі місця розподілили між собою проекти, представлені кафедрою 

мікробіології, вірусології та імунології медичного факультету (керівник команди В. 

Пантьо), та кафедри програмного забезпечення систем (керівник команди В. 

Поліщук). П’ятьом проектам конкурсна комісія присудила треті місця. Один з них 

стосується створення студентської інтернет-мережі, а реалізацію інших чотирьох 

запропоновано здійснити органам місцевої влади. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1079 від 

13.10.2015р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році» для 

участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт були направлені роботи 31 

студента з  різних спеціальностей. На підставі рішень галузевих конкурсних комісій 

переможцями стали студенти: 

- Бровді Марія, І місце в галузі політичних наук, факультет суспільних наук; 

- Староста Олександр, ІІ місце зі спеціальності «українська мова, література», 

філологічний факультет; 

- Кіш Михайло, ІІІ місце у галузі юридичних наук, юридичний факультет; 

- Петрище Аліна, ІІІ місце з галузі «Фізичне виховання та спорт», факультет 

здоров’я людини. 

 

Хороші досягнення мають наші студенти і на Всеукраїнській студентській  

олімпіаді. В ІІ етапі Всеукраїнської студентської  олімпіади 2015-2016 н.р. 

переможцями стали: 

- Староста Олександр, студент 5 курсу філологічного факультету, 

спеціальність українська мова і література – 1 місце у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді з української мови і літератури; 

- Геревич Михайло, 5 курс, та Скоблик Христіан, 3 курс, Селебинко Юрій, 

 курс, студенти  юридичного факультету – 3 місце у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді зі спеціальності “Правознавство”. 

 

3.6. Діяльність Наукової бібліотеки 

 

Наукова бібліотека – навчальний, науковий, інформаційний та культурно-

просвітницький структурний підрозділ Ужгородського національного університету, 

який забезпечує навчальний процес, науково-дослідну та науково-педагогічну 

діяльність університету літературою та інформацією. 
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Основними напрямами діяльності бібліотеки в 2016 році було: 

- сприяння державної політики в галузі освіти, культури; 

- впровадження інноваційних підходів до формування інформаційних 

ресурсів, їх зберігання, використання; 

- забезпечення оперативності та комфортності обслуговування користувачів; 

- вивчення та використання нових форм і методів роботи. 

 

Протягом 2016 року за єдиним читацьким квитком Науковою бібліотекою 

зареєстровано 14366 користувачів бібліотеки; обслужено 40208 читачів; відвідування 

- 450105; книговидача -1000058. 

З метою розкриття фондів бібліотеки та відзначення знаменних дат було 

організовано: 

 тематичні книжкові виставки  – 112; 

 усні бібліографічні огляди літератури – 13. 

 

У 2016 році вийшов друком бібліографічний покажчик: 

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.Я. Данилець, М.І. Чорній; відп. за вип. М.М. Медведь; М-

во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Наук. б-ка. – Ужгород: Вид-во 

Олександри Гаркуші, 2016. – 696 с .– (До 70-річчя від дня заснування Ужгородського 

університету). 
Таблиця 3.5 

Джерела надходження та вартість документів,  

які поповнили бібліотечний фонд 

Джерела надходження літератури Кількість Вартість, грн. 

Дар викладачів ДВНЗ «УжНУ» 3633 78206,60 

Дар від організацій, бібліотек 184 21141,10 

Дар від авторів книг 126 3996,00 

Обов’язковий примірник з видавництв 10 1300,91 

З видавництв 169 10147,87 

Книгообмін від бібліотек України 388 21500,97 

З канцелярії ДВНЗ «УжНУ» та пошти  242 11911,12 

Взамін загублених 909 46791,94 

ЗУправлінняінформаціїтазв’язківз громадськістю Закарпатської 

ОДА 52 4752,03 

Подарунки від користувачів 72 5417,50 

Зі складу 64 3000,90 

Приватна бібліотека М. Фединишинця 395 3198,06 

Міжнародний книгообмін 37 772,00 

Гуманітарно-природничий факультет з угорською мовою 

навчання 1800 18324,00 

З факультетів та кафедр 422 9321,38 

По перерахунку 1252 190971, 80 

На придбання періодичних видань  65480,05 

Доступ  до  електронної  бази  даних  навчальних видань  161000,00 
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В УжНу ведетьсякнигообмін з 30 вузівськими бібліотеками 

України.Покнигообмінуотримано 897 примірників книг, розіслано бібліотекам 

України  1082 примірника книг. 

Фінансування бібліотеки у 2016 році становило 464648.85 грн.: 

- на придбання книг – 190971.80  грн.; 

- на передплату періодичних видань – 65480.05 грн.; 

- доступ до Online-бібліотеки – 161000.0; 

- технічні засоби – 47197.00 грн. 

 

Протягом  2016 року Наукова бібліотека УжНУ: 

- відкрила доступ для студентів та викладачів свого вузу  до електронної бази 

Web of Science; проведено навчальні тренінги з основ пошуку в електронній базі Web 

of Science; 

- продовжила електронний доступ до великої кількості книг online- 

бібліотеки ТОВ «ЦУЛ»., якою цілком легітимно може користуватися кожен студент 

чи викладач Ужгородського національного університету. Це понад 800 

найпопулярніших видань за різноманітною тематикою; 

- продовжується наповненняелектронного репозитарію наукового доробку 

ДВНЗ «УжНУ» dspace.uzhnu.edu.ua.; станом на грудень 2016 року бібліотекою 

завантажено 6187 статей з «Вісників УжНУ», науково-технічних збірників, журналів, 

матеріали конференцій ДВНЗ "УжНУ" та ін. 

 

Наукова бібліотека інтенсивно продовжує комп’ютеризацію своїх відділів. 

Протягом 2016 року повністю завершено процес комп’ютеризації у відділах: 

 краєзнавчої літератури – введено в електронний каталог 22868 записів 

примірників фонду; 

 художньої літератури - 18476 записів примірників фонду; 

 медичної літератури - 60699 записів примірників фонду; 

 фізико-хімічної літератури - 41782 записів примірників фонду. 

 

З вересня 2016 року в Інтернет-просторі вперше відкрито вільний доступ до 

електронного каталогу бібліотеки, станом на 15.12.2016 р. електронний каталог 

налічує понад 272864записів. 

Протягом 2016 року Наукова бібліотека УжНУ: 

1. Розмістила в dspace.uzhnu.edu.ua 6187 статей з вісників, науково-технічних 

збірників, журналів, матеріали конференцій ДВНЗ «УжНУ» та ін. повних текстів 

статей з наукових збірників та матеріалів конференцій УжНУ. 

2. Впровадила електронну видачу книг  через базу «Читач» у чотирьох 

відділах бібліотеки (відкрито електронні формуляри). 

3. Передплачено електронну базу Web of Science, доступ до бази та реєстрацію 

користувачів. Станом на 15.12.2016 р. зареєстровано 272 користувача. Бібліотека 

ініціювала проведення тренінгів-навчання користування базою Web of Sсience, які 

відвідало 204 користувачі. 

4. Розпочато створення електронного каталогу окремої колекції бібліотеки, 

фонду рідкісних книг (видання з 1830 по 1917 рік). Станом на 15.12.2016 р. 

опрацьовано 1272 книги, електронний каталог становить 987 записів. 

http://dspace.uzhnu.edu.ua/
http://dspace.uzhnu.edu.ua/
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Розділ 4 

Міжнародна діяльність  
 

4.1. Членство УжНУ в міжнародних об’єднаннях університетів  

 

Стратегія інтернаціоналізації освітнього та наукового простору УжНУ  

спрямована на стимулювання академічної мобільності у навчанні студентів різних 

освітніх та науково-освітніх рівнів, професорсько-викладацького складу,  

впровадження міжнародного виміру у надання освітніх послуг, сприяння науковим 

контактам співробітників університету, зокрема шляхом реалізації спільних проектів, 

які – так само– можуть бути спрямованими на виконання просвітницьких, 

молодіжних ініціатив, чи тих, які спрямовані на розвиток університетської 

інфраструктури. Цьому, без сумніву, сприяє географічне розташування 

Ужгородського національного університету, можливість запозичити досвід вищих 

навчальних закладів сусідніх країн  – Польщі, Чехії, Словаччини і Угорщини – з 

перших рук.  

Поява нових моделей та стимулів для надання і поширення якісних освітніх 

послуг і конкурентних наукових результатів, зокрема йдеться про міжнародні 

рейтинги, асоціації, консорціуми, стали каталізатором здійснення міжнародної 

діяльності УжНУ. 
 

Таблиця 4.1 

Позиціювання УжНУ  у світових та вітчизняних рейтингах  

(2012-2016 роки) 

 
 

У 2016 році УжНУ був вперше облікований Європейською науково-

промисловою палатою у рейтингу ARES, який оцінює здатність вишів забезпечити 

студентів необхідними знаннями, проводити наукові дослідження, а також 

можливість активно взаємодіяти з майбутніми роботодавцями. Серед кращих 

українських вищих освітніх закладів Ужгородський національний університет посів 

13 позицію і був віднесений до категорії B, яка включає надійну якість викладання, 

наукову діяльність та затребуваність випускників роботодавцями (Good quality 

performance). 

Упродовж 2016 року УжНУ був активним учасником Європейської асоціації 

університетів, яка представляє інтереси та ініціативи вищих навчальних закладів 
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країн-учасників, є унікальний форумом для співпраці та обміну ноу-хау в освітній 

сфері.  

У листопаді 2016 року ректор В.І. Смоланка вдруге представив Ужгородський 

національний університет на загальних зборах Конференції ректорів Дунайського 

регіону вже у статусі представника України в цьому поважному об’єднанні. 

Конференція ректорів Дунайського регіону організовує симпозіуми, семінари, літні 

школи і бере участь у проектах, фінансованих ЄС. УжНУ отримав можливість 

долучитися до програмної і проектної діяльності робочих груп з пріоритетних 

напрямів Європейської стратегії для Дунайського регіону. 

Важливим для підготовки нових ініціатив, спільних проектів з університетами 

сусідніх країн стало приєднання нашого вишу до Східноєвропейської міжнародної 

мережі університетів з центром у м. Люблін (Польща). Договір про приєднання до 

цієї мережі було підписано у березні 2016 року, відповідно до якого пріоритетними 

напрямами міжнародної діяльності визнано забезпечення якості 

інтернаціоналізованої освіти, заохочення студентів до участі у міжнародних 

програмах, проектах, науково-дослідницькій діяльності тощо. 

Розширив географічні та функціональні рамки діяльності Міжнародний 

консорціум університетів, створений з ініціативи УжНУ у квітні 2015 року. У 

жовтні відбулося засідання на тему «Спільні освітні програми у контексті 

євроінтеграції вищої освіти», учасниками якого стали Вища школа бізнесу-

Національний університет Луїса (Польща), Поморська академія у Слупську 

(Польща),  Західний університет ім. Васіле Голдіша (Румунія), Університет Миколаса 

Ромеріса (Литва), Братиславський економічний університет (Словацька Республіка), 

Мукачівський державний університет, Закарпатський угорський інститут імені 

Ференца Ракоці II та інші виші–претенденти на вступ до об’єднання.  Проведено 

процедуру вступу нових учасників до Міжнародного консорціуму університетів, 

зокрема Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

Пріоритетним напрямом інтернаціоналізації інституційного освітнього простору 

УжНУ є встановлення договірних партнерських відносин між закладами вищої 

освіти. Станом на січень 2017 р. університет співпрацює з понад 90 закордонними  

партнерами; 20 інституційних угод було укладено упродовж звітного періоду. В 

укладених угодах з освітніми та науковими установами інших країн досягнуто 

домовленості про спільні дії в освітній та науковій сфері та формування інновацій для 

підвищення конкурентоспроможності у регіональному масштабі. 

Зокрема, у 2016 році партнерами Ужгородського національного університету 

стали: 
Карлів університет у Празі  (Чехія); 

Університет м. Порту (Португалія); 

Університет м. Новий Сад (Сербія); 

Падуанський університет (Італія); 

Льєзький університет  (Бельгія); 

Глобальна організація освітнього консалтингу (США); 

Батумський державний  університет ім. Шота Руставелі  (Грузія); 

Університет економіки в м. Бидгощ (Польща); 

Національна бібліотека іноземної літератури (Угорщина); 

Латвійський університет (Латвія); 
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Литовський медичний університет (Литва); 

Політехнічний університет м. Пожега (Хорватія); 

Університет Данубіус у м. Сладковіче (Словаччина); 

Університет  імені Я.А. Коменського в м. Братислава (Словаччина); 

Фундація професора Чоллака Економічного університету м.Братислава 

(Словаччина); 

Греко-католицький теологічний факультет Пряшівського університету 

(Словаччина) та інші. 

Діаграма 4.1 

Аналіз договірної бази міжнародного співробітництва УжНУ 

 

 
На основі меморандумів про співпрацю здійснюються організація спільних 

конференцій, симпозіумів, семінарів, інших наукових форумів; підготовка та видання 

спільних навчальних і наукових публікацій; академічна мобільність студентів, 

докторантів, викладачів; розробка спільних освітніх та освітньо-наукових програм, 

налагодження спільного керівництва докторантами; налагодження взаємовигідного 

співробітництва з органами влади, бізнесом, іншими зацікавленими сторонами; 

розробка, просування та реалізація спільних проектів до національних та 

міжнародних донорів. 

 

4.2. Академічна мобільність студентів та викладачів 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність, затвердженого Постановою КМУ від 

12.08.2015 р. № 579, у 2016 році в Ужгородському національному університеті 

розроблено та затверджено Положення про академічну мобільність студентів. 

Цей документ унормував діяльність УжНУ щодо організації академічної мобільності 

на території України і за кордоном. 

Упродовж звітного періоду УжНУ продовжував працювати в рамках 

європейської освітньої програми Erasmus+, яка дозволяє підтримати мобільність 

студентів та викладачів стипендіями, що надаються Європейським Союзом та 

покривають витрати на навчання і проживання. Підписано предметні договори із  
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додатками про спеціальності для академічної мобільності, розроблені відділом 

міжнародних зв’язків, що дає можливість для бакалаврів, магістрів, аспірантів та 

викладачів безкоштовно навчатися або стажуватися у провідних європейських вишах.  

Протягом 2016 року представники УжНУ мали можливість взяти участь у різних 

програмах академічної мобільності за кордоном. Зокрема, мова йде про: 

кредитну мобільність; 

семестрове навчання; навчальну і виробничу практику; 

мовне та наукове стажування.  

9 студентів,  3 аспіранти та 12 викладачів отримали стипендії Erasmus + на 

навчання/стажування за кордоном, а саме у таких партнерських університетах: 

Університеті Миколаса Ромеріса (Литва), Університеті м.Фоджія (Італія), Західному 

університеті імені Васіле Голдіша в м. Арад (Румунія), Університеті м. Орадея 

(Румунія), Пан’європейському університеті (Словаччина).  

Продовжується активна співпраця між УжНУ та Поморською академією у 

Слупську (Польща). Системного характеру набуло семестрове навчання студентів 

Ужгородського національного університету у польському вищому навчальному 

закладі за різними напрямами та спеціальностями. Протягом 2016 року 44 студенти 

різних факультетів скористалися цією можливістю.  

Відповідно до чинної Програми співробітництва між Міністерством освіти 

Словацької Республіки та Міністерством освіти і науки України про 

співробітництво та обміни  в галузі освіти  викладачі факультету суспільних наук та 

студенти філологічного факультету пройшли наукове стажування на різних 

факультетах Пряшівського університету, Університету імені Я.А. Коменського 

(Братислава), Трнавському університеті, Гімназії ім. Павла Горова у Михайлівцях. У 

2016 році у цій програмі взяли участь 34 студенти. 

60 студентів ДВНЗ «УжНУ» різних спеціальностей уже традиційно скористалися 

перевагами семестрового навчання у Будапештському університеті ім. Етвеша 

Лоранда (Угорщина). 

Діаграма 4.2 

Динаміка кількості студентів та аспірантів (УжНУ та вузів партнерів),  

що взяли участь в академічній мобільності за 2013 – 2016 рр. 
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Загалом студенти та науково-педагогічні співробітники УжНУ брали участь у 

різних міжнародних конференціях та семінарах, проходили стажування, що 

підтримувалися стипендіальними програмами багатьох міжнародних фондів: OeAD 

(Австрія), DAAD (Німеччина), Fulbright (США), Вишеградського фонду, Рамкової 

програми SAIA (Словаччина), фондів Європейської комісії, Програмою 

CoimbraGroupScholarshipProgramme. Студенти-медики брали участь у програмі 

IFMSA SCOPE. 

Всього у 2016 році відділом міжнародних зв’язків було зафіксовано 755  

відряджень; з них 475 – наукових та педагогічних працівників та 280 відряджень 

студентів, аспірантів. 

 

Діаграма 4.3 

Академічна мобільність за кордоном у 2016 році 

 
 

 

4.3. Прийом іноземних делегацій, закордонні викладачі та студенти як 

учасники академічної мобільності 

 

Позитивною тенденцією порівнян з попередніми роками є зростання кількості 

іноземців, які стали учасниками академічної мобільності в Ужгородському 

національному університеті. 

За програмами обміну магістр історичного факультету Поморської академії в 

Слупську (Польща) Якуб Горзен навчався на історичному факультеті  УжНУ, а 

магістрантка Євразійського національного університету імені Л.Н. Гумільова А.Ряба 

(м. Астана,  Республіка Казахстан) стажувалася на факультеті туризму та 

міжнародних комунікацій  УжНУ. 
З метою підвищення якості надання освітніх послуг до читання лекцій 

в УжНУ залучалися іноземні фахівці у сфері математики, філології, міжнародних 

відносин, медицини. Зокрема, лекції для студентів університету прочитали: 

державний секретар МЗС Угорщини Левенте Мадяр (Угорщина), професор 
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Ягелонського університету Павел Адамкевич (Польща), Уповноважена Прем’єр-

міністра Угорщини Каталін Сілі, депутат Європарламенту Іван Штефанец 

(Словаччина), Президент глобальної організації освітнього консалтингу 

“EVGlobalEducationConsulting”,  почесний доктор УжНУ, професор Джордж Айзен 

(США), професор Орегонського університету Кріс Метьюс (США). 

В рамках програми Erasmus+ в УжНУ пройшли стажування викладач 

факультету фізичного виховання та спорту Університету Бабеш-Бояї (Румунія) 

Александр Муресан, науково-педагогічні працівники Університету Миколаса 

Ромеріса  (Литва) проф. Вайнюс Смальськіс, проф. Альвідас Балажентіс, доц. 

Александрас Патапас; викладач факультету географії, туризму та територіального 

планування Університету м. Орадеа (Румунія) Цезар Морар.  

Висока міжнародна культура навчального закладу сприяє створенню 

позитивного клімату, підвищенню міжнародного престижу й репутації, формуванню 

полікультурної свідомості, глобального мислення випускників. 

Важливі вектори розвитку університету обговорювалися ректором УжНУ проф. 

В.І. Смоланкою під час офіційних візитів до університету відомих дипломатів і 

посадових осіб різних європейських країн, зокрема сусідніх – держсекретаря 

Міністерства закордонних справ та зовнішніх відносин Угорщини, Уповноваженого 

прем’єр-міністра Угорщини, гетьмана Краю Височіна (Чеська Республіка), 

Генеральних консулів Словаччини, Угорщини, Польщі, Чехії, Румунії, керівників 

зарубіжних наукових та освітніх закладів, координаторів стипендіальних  програм.  

Важливими подіями у міжнародному житті університету стали присвоєння та 

вручення за особисті наукові досягнення та розвиток і поглиблення співпраці з УжНУ 

почесних звань Doctor Honoris Causa відомим європейським науковцям. Зокрема у 

2016 році такого статусу набули: професор, доктор медичних наук, ректор Карлового 

університету Томаш Зіма (Чехія), професор Дебреценського університету, доктор 

наук АН Угорщини Шандор Кокенєші (Угорщина), доктор юридичних наук, міністр 

юстиції Ласло Трочані (Угорщина).  

 

4.4. Реалізація міжнародних проектів  

 

У звітному Ужгородський національний університет завершив виконання 

проектів у  рамках транскордонної програми ЄС «Угорщина-Словаччина-Румунія-

Україна» за темами: «Система космічного захисту від надзвичайних ситуацій: 

транскордонна система для передбачення надзвичайних природних явищ на основі 

використання супутникових технологій в Угорщині, Словаччині, Румунії та Україні»; 

«Pl@NETour – Створення науково-туристичного продукту та мережевої 

інфраструктури для наукового туризму в прикордонних регіонах Марамуреш та 

Закарпаття»; «Інтерактивна інституційна співпраця. Історія, традиції і культура без 

кордонів». 

За програмою TEMPUS Європейського Союзу упродовж останніх двох років 

реалізовувалися два проекти. Мова йде про ініціативи «Інноваційні лабораторії: 

використання відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької 

діяльності  в освіті для підприємств з метою розширення участі та інноваційного 

потенціалу університетів в постсоціалістичних суспільствах» та «Сприяння 

трикутнику знань в Білорусі, Україні і Молдові».  
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В рамках Вишеградського фонду реалізовувався проект «Інноваційний 

університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір». 

У 2016 році УжНУ разом із науковими установами Словаччини  здійснював 

роботу над проектами в рамках програми Норвезького фінансового механізму 

«Міжнародне співробітництво»: 

«Обмін ноу-хау з євроінтеграції та досвідом транскордонної співпраці між 

Норвегією, Росією та Україною» – факультет суспільних наук; 

«Обмін ноу-хау для кращого управління шенгенським кордоном між 

Словаччиною та Україною, Норвегією та Росією» – факультет суспільних наук; 

«Через комунікацію до процвітання словацько-українського  прикордонного  

регіону (COPESU)» – філологічний факультет; 

«Інноваційно-освітні методи для підтримки партнерства – Innov Educ» – 

факультет інформаційних технологій» 

«Міжнародне молодіжне спортивне партнерство» – факультет здоров’я людини.  

За звітний період підготовлено інфраструктурні проекти для участі в конкурсі в 

рамках транскордонної програми «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-

2020», здійснено підготовку проекту з Університетом м. Жешув (Республіка Польща) 

для потреб транскордонної програми «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020».  

Інтернаціоналізації інституційного освітнього простору сприяли внутрішні та 

зовнішні фактори. До внутрішніх факторів відносимо усвідомлення університетом 

своєї місії, повагу до культурних та історичних традицій, оцінювання академічних 

програм, якість викладацького складу. Зовнішні фактори включають престижність і 

репутацію закладу на міжнародній арені, оцінювання його конкурентоспроможних 

можливостей, врахування міжнародних стратегій університетів-партнерів. 

 

4.5. Підготовка іноземних громадян 

 

Підготовка іноземних громадян в Ужгородському національному університеті 

здійснюється українською та англійською мовами. Навчання англійською мовою для 

студентів спеціальностей «Лікувальна справа», «Стоматологія» розпочалося з 

2014/2015 навчального року, а упродовж звітного періоду ця практика була поширена 

на спеціальності «Фармація», інженерного спрямування, галузі знань «Міжнародні 

відносини».  

У 2016 році 33 іноземних громадянина успішно завершили навчання в УжНУ і 

отримали дипломи державного взірця. У результаті вступної кампанії до університету 

було зараховано 274 іноземця на 1-й курс ОС «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», 

25 – на підготовче відділення, 13 в клінординатуру.  

Певну кількість іноземних студентів на початку осіннього семестру 2016-2017 

навчального року було поновлено в УжНУ в порядку переведення з інших вищих 

навчальних закладів України. Таким чином, на кінець 2016 року в університеті 

навчалося 672 іноземних студента. Для порівняння: у 2014 році в УжНУ навчалися 

397 осіб з іноземним громадянством, а в попередні роки ця кількість не перевищувала 

25 осіб.  

Новацією звітного періоду було те, що в разі обрання англійської мови навчання 

за спеціальністю «Лікувальна справа» абітурієнти зараховувались студентами 
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медичного факультету №2, який було створено рішенням Вченої ради УжНУ 16 

червня 2016 року. 

Діаграма 4.4 

Динаміка росту кількості іноземних студентів 

 

 
 

З метою унормування навчання іноземних громадян в УжНУ, підвищення якості 

освітніх послуг відділом роботи з іноземними студентами розроблено Положення 

про навчання іноземців та осіб без громадянства, розпочала діяльність Комісія з 

визнання документів про освіту, отриманих в іноземних навчальних закладах. 

Більшість іноземних студентів є громадянами Індії – 408 осіб. Також в УжНУ 

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

Австрії, Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщини, США, Нідерландів та інших країн.  

 

Діаграма 4.5 

Статистика іноземних студентів УжНУ по країнам 

 
 

Найбільш популярним серед іноземців є навчання на медичному, медичному №2, 

стоматологічному, інженерно-технічному факультетах та у клінічній ординатурі.  
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Діаграма 4.6 

Статистика іноземних студентів УжНУ по факультетам 

 
 

Для розширення контингенту іноземних студентів за іншими спеціальностями та 

міжнародного визнання освіти, що надається Ужгородським національним 

університетом, був підготовлений та скерований в Йорданію пакет документів щодо 

державного визнання його дипломів. 

Враховуючи потребу підвищення рівня мовної компетенції викладачів 

університету, підтвердження набутих знань та навичок, у 2016 році продовжували 

функціонувати безкоштовні курси англійської мови для викладачів УжНУ, які 

навчають іноземців. У вересні-жовтні було проведено підсумковий іспит для слухачів 

курсів «першої хвилі», за підсумками якої їм було видано сертифікати, що 

підтверджують рівень «INTERMEDIATE» В1+, INTERMEDIATE» A2+/В1.  

Упродовж звітного періоду було започатковано спільний проект з Британською 

Радою, в рамках якого відбулися тренінги для викладачів англійської мови та 

науково-педагогічних співробітників, які використовують англійську мову у 

викладанні. Одним із результатів проекту було успішне складання 36 викладачами та 

фінансування зі спеціального фонду УжНУ корпоративного тесту APTIS, сертифікат 

якого визнається МОН України для потреб підготовки та атестації кадрів. У 2017 році 

реалізацію цієї ініціативи щодо підвищення кваліфікації НПП буде продовжено, 

зокрема як один іззаходів Плану дій щодо вивчення англійської мови в УжНУ, що 

буде розроблено упродовж весняного семестру. 

Відділ по роботі з іноземними студентами проводив упродовж 2016 року 

постійну роботу щодо адаптації студентів-іноземців в українському суспільстві: 

доводилися норми співіснування у студентському середовищі, пояснювалися засади 

чинного законодавства України та здійснювалися профілактичні заходи щодо 

недопущення вчинення ними правопорушень. Також іноземні студенти залучалися до 

проведення громадських заходів в УжНУ, зокрема до організації спільних 

тематичних заходів, святкувань, зустрічей. Студенти, які є громадянами Індії, в цьому 

році урочисто відсвяткували своє національне свято «Дівалі». З ініціативи іноземних 

студентів медичного факультету створено науковий гурток медичної мікробіології та 

інфекційних захворювань, що дасть можливість проводити наукові дослідження, 

готувати виступи для студентських конференцій.  
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Розділ 5 

Виховна робота та студентське самоврядування 

 
5.1. Виховна робота 

 

Проблема виховання студентської молоді, підготовка її до життєдіяльності в 

інформаційно-технологічному, науковому суспільстві набуває першочергового 

значення. Насамперед, це створення умов, за яких студент інтенсивно оволодіває 

компетентностями майбутньої професії, уміннями та навичками розв’язання як 

теоретичних, так і практичних – соціальних, екологічних, культурних проблем, 

етнічних норм тощо.  

Нова українська виховна система вищого навчального закладу спирається не 

тільки на національну ідею і ґрунтується на етнічних засадах, а й орієнтується на 

полікультурне виховання. Процес виховання в УжНУ забезпечує залучення молоді до 

світової культури та загальнолюдських цінностей і норм, формування толерантності 

до інших точок зору, розуміння відмінностей між людьми у культурі, побуті та 

звичаях, у переконаннях і віруваннях як між народами, так і між етнічними, 

релігійними та іншими групами. 

Виховання студентської молоді в УжНУ – це процес творчий, зорієнтований на 

особливості, пов’язані зі специфікою вищого закладу освіти та регіону. Університет 

є школою саморозвитку, самоуправління, самодисципліни, свідомої відповідальності, 

співробітництва викладача й студента.  

Виховна робота в університеті проводилась відповідно до основних положень 

Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативних 

документів МОН України, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст., 

Концепції національного виховання студентської молоді, Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки, наказів ректора УжНУ, 

розпоряджень проректорів, планів виховної роботи зі студентами УжНУ на 2015 – 

2016н.р. та 2016 – 2017н.р. 

Пріоритетними напрямами виховної роботи визначено національно-патріотичне 

виховання студентської молоді у поєднанні з вихованням толерантної особистості в 

умовах полікультурного соціуму, популяризація здорового способу життя серед 

студентської молоді. 

Організація виховної роботи в університеті була спрямована на формування 

всебічної, гармонійно розвиненої особистості, національно свідомої та соціально 

активної людини з високою громадянською відповідальністю, з глибокими 

духовними, громадянськими, патріотичними почуттями, здатної до неперервного 

розвитку і вдосконалення, та проводилась за такими напрямами: національно-

патріотичне та громадянське виховання; професійне виховання; політичне та правове 

виховання; морально-етичне виховання; трудове та екологічне виховання; художньо-

естетичне виховання; фізичне виховання. 

Національно-патріотичне виховання є основною складовою виховного процесу 

в університеті, його головною метою є формування національної свідомості, 

патріотизму, толерантності студентської молоді, набуття студентами соціального 

досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої 

культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави. 
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У рамках підвищення рівня національно-патріотичного виховання студентської 

молоді організовано та проведено низку заходів: відзначення Дня Соборності України 

(представлена виставкова експозиція «Народна війна», організовані перегляди 

історичних фільмів «Легіон», «Срібна Земля», розгорнуто тематичні виставки 

літератури «Соборність України у контексті українського державотворення» та «День 

Соборності та Свободи України», на факультетах проведені «круглі столи», тематичні 

бесіди, у природничо-гуманітарному коледжі проведена наукова конференція, 

присвячена Дню Соборності України, «Україна – єдина країна» тощо); відзначення 

125-річчя з дня народження Євгена Коновальця (проведено тематичні лекції, 

студентські конференції, семінари, круглі столи, диспути; організовано покладання 

квітів до меморіальної плити під майбутній пам’ятник «Борцям за волю України»; 

показ документального фільму «Євген Коновалець»; тематичні виставки «Євген 

Коновалець в українській історії», «Євген Коновалець і утворення ОУН» тощо); 

відзначення Дня битви під Крутами (проведено тематичні виховні години, «круглі 

столи», перегляд кінофільму «Крути: молода кров», розгорнуто виставку «Битва під 

Крутами – битва за Україну» та «Крути – наша слава, наша історія» тощо). Відзначено 

160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті Івана Франка (відкриті 

лекції, студентські науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, диспути, 

творчі вечори, конкурси  художнього читання творів І. Франка; студенти 

філологічного факультету висадили дуб, привезений із Франкового гаю, на території 

поблизу головного корпусу УжНУ; для студентів природничо-гуманітарного 

коледжу та філологічного факультету організовано екскурсію на малу батьківщину 

Івана Франка – село Нагуєвичі, що на Львівщині); відзначена 202-а річниця від дня 

народження Тараса Шевченка (на філологічному факультеті організовано: 

Шевченківське свято із номерами, підготовленими учнями ужгородських шкіл, 

зокрема, лінгвістичної гімназії ім. Т. Шевченка, багатопрофільного ліцею «Інтелект», 

УЗОШ І-ІІ ст. №2; виступи на телебаченні (телеканал «Тиса») та радіо; підготовлено 

виставки учнівських картин на шевченківську тематику, зібраних студентами під час 

практики в школах міста та області тощо; у природничо-гуманітарному коледжі 

організовані читання «Кобзаря» іноземними мовами, святкові вечорниці, тематична 

виставка «До Шевченкових джерел»; на факультетах проведені бесіди, «круглі 

столи», перегляд документальних фільмів тощо); відзначено 145-річчя від дня 

народження Лесі Українки (підготовлені тематичні презентації, стіннівка, виступ на 

регіональному телебаченні); відзначено 77-у річницю Карпатської України 

(покладання квітів до пам’ятника Августину Волошину та відвідування студентами 

меморіального парку «Красне поле»; на факультеті суспільних наук проведено 

наукову конференцію до 77-ї річниці проголошення Карпатської України тощо); 

відзначено  День пам’яті та примирення (тематичні виховні години, бесіди; 9 травня 

2016 р. студенти, які навчаються на кафедрі військової підготовки, долучилися до 

міського маршу переможців за участі ветеранів війни та учасників АТО тощо); 

відзначено  День Європи в Україні (проведено тематичні виховні години, «круглі 

столи»; студентська вікторина та квест тощо); відзначено День вишиванки (на 

факультетах урочисто відзначили свято національної єдності флешмобами); 

відзначено День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (проведені 

тематичні інформаційні години, лекції, бесіди тощо з використанням матеріалів 

фотовиставки «18 травня 1944 року – трагічна дата в історії кримського народу. 
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Боротьба за повернення на Батьківщину. Інтеграція в демократичній Україні»; 

розгорнуто тематичні виставки тощо); відзначено Міжнародний  день миру; 150-річчя 

від дня народження Михайла Грушевського; День ветерана та людей похилого віку;  

День захисника України та День українського козацтва; День української писемності 

та мови; День пам’яті жертв голодоморів; День Збройних Сил України; організовано 

відкриті екскурсії по виставковій експозиції «Народна війна. 1917 – 1932 рр.»; 

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

організовані виховні заходи,  присвячені Дню пам’яті Небесної Сотні, проведені  

численні зустрічі студентів різних факультетів з учасниками АТО, зокрема бійцями 

128 окремої гірсько-піхотної бригади, бойовими офіцерами, прикордонниками, 

добровольцями тощо); здійснюється підтримка військових у зоні АТО (організовано 

благодійні кінопокази, упродовж яких збирались добровільні  пожертви на потреби 

українських військових; на факультетах проведено збір коштів, одягу для військових, 

які захищають Україну); відзначено День  знань та посвята у першокурсники (на 

факультетах та ПГК проведено першу лекцію для студентів-першокурсників «Від 

проголошення Незалежності до нової України»); проведені  Дні першокурсників на 

кожному факультеті та у природничо-гуманітарному коледжі; зустріч студентів з 

Юрієм Костенком, відомим українським політиком, науковцем, екс-міністром 

охорони довкілля та ядерної безпеки України та презентація його книги «Історія 

ядерного озброєння України»; відзначено День Гідності та Свободи (спільно з 

військово-патріотичною громадською організацією «Карпатська Січ» розгорнуто 

виставкову експозицію «Слідами Революції Гідності»); відкрито  виставку  «За 

Україну, Свободу та Людську Гідність!» за участі співробітника Закарпатського 

обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького, учасника боротьби за незалежність 

України, кандидата історичних наук Володимира Піпаша, керівника Закарпатського 

осередку «Чорного тюльпана» – організації, що займається пошуком тіл загиблих 

захисників України на місцях боїв Олександра Русина та ін. (на виставці були 

представлені оригінальні речові експонати та фотоматеріали про боротьбу за 

незалежність України на Закарпатті (1989 – 1991 рр.), закарпатський та київський 

Майдан (2013-2014 рр.) та захист України на фронтах Російсько-Української війни 

(так званої «зони АТО») 2014-2016 років) тощо. 

Важливу роль у виховній роботі відіграє морально-етичне виховання 

студентської молоді. Упродовж року проводились превентивні заходи щодо 

запобігання тютюнової, алкогольної та наркотичної залежності, профілактики 

захворювань на СНІД тощо. Студенти долучились до активізації донорського руху та 

організували донорські акції зі здачі крові, а також взяли участь у Х Всеукраїнській 

благодійній акції, яка мала на меті зібрати кошти на медичне обладнання для дитячих 

реанімаційних відділень (зібрано 5770 гривень). 24 квітня 2016 р. студентська молодь 

долучилася до фінального етапу благодійної акції «Серце до серця» (студенти по 

місту збирали кошти у благодійні скриньки, долучились до Всеукраїнського 

марафону «Біжу заради здоров’я дітей» та розгортання найдовшого в Україні ланцюга 

сердець, який увійшов до Книги рекордів України; координатором штабу волонтерів 

«Серце до серця» в Закарпатській області є студент фізичного факультету УжНУ 

Олександр Буксар, який торік зібрав найбільшу суму під час акції). 23–27 травня 

2016 р. проведено Тиждень студентської дружби, організовано: змагання з футболу, 

плавання, настільного тенісу, танцювальна вечірка, студентська вечірка та 

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/anounce/618.htm
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кулінарний конкурс (захід дав змогу об’єднати студентів різних національностей, які 

навчаються в УжНУ). 8 грудня 2016 року з нагоди Міжнародного дня інвалідів, 

Міжнародного дня захисту прав людини спільно з Закарпатським регіональним 

Центром соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації «ВИБІР» 

проведено громадську акцію з метою інформування студентської молоді щодо 

особливостей життя людей з інвалідністю, сприяння створенню інтегрованого, 

відкритого суспільства через залучення студентів до активного волонтерського руху, 

а також демонстрації таланту та силу духу людей з обмеженими можливостями. 

У контексті політичного та правового виховання студентської молоді проведено 

зустрічі студентів з політичними діячами, представниками влади та правоохоронних 

органів. Проведено лекції, бесіди, виховні години, круглі столи, диспути з політико-

правових проблем розбудови демократичної держави та виборчого процесу в Україні; 

з питань соціально-економічної та політичної ситуації в Україні; зовнішньої та 

внутрішньої політики в країні; правової культури суспільства; розвитку 

конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи; протидії 

корупції в університеті тощо. Проведено заходи щодо відзначення Міжнародного дня 

захисту прав людини.  

16-20 травня та 14-18 листопада 2016 року проведено Тижні безпеки дорожнього 

руху. Для студентів всіх факультетів, кафедри фізичного виховання та природничо-

гуманітарного коледжу організовано та проведено тематичні лекції, бесіди, виховні 

години щодо профілактики безпеки дорожнього руху студентської молоді, зокрема, 

розглядались такі питання: безпека на дорозі – безпека життя, дорожні знаки та їх 

вплив на кількість дорожньо-транспортних пригод; негативні наслідки впливу 

алкоголю та електромагнітного випромінювання мобільних телефонів на безпеку 

руху; правила поведінки у випадку автопригоди, аварії; надання першої медичної 

допомоги при ДТП тощо. Заходи супроводжувались переглядом відеороликів: «Не 

перевищуй швидкість», «Не сідай п’яний за кермо», «Не розмовляй за кермом», 

«Пристебни ремінь безпеки», «Дотримуйся правил – збережи життя». 17 травня та 16 

листопада 2016 року працівники Національної поліції в Закарпатській області 

провели для студентів-першокурсників лекції щодо дотримання Правил безпеки 

дорожнього руху. 19 травня 2016 року студенти медичного факультету долучились 

до загальнодержавної акції зі здавання крові для використання в лікуванні 

постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах «Здай кров – врятуй життя». 

У напрямах трудового та екологічного виховання наші студенти взяли участь у 

загальноміській безстроковій акції з благоустрою території  м. Ужгород «Закарпаттю 

– чисте довкілля» (була прибрана не лише вся територія університету, а й парки, 

сквери, набережні м. Ужгорода). На території міста та університету висаджено 

десятки дерев та кущів. У контексті екологічного виховання студенти УжНУ 

впродовж року  також неодноразово брали участь в акціях: «Зробимо місто чистим», 

«Зроби Україну чистою», «Ми – за чисте довкілля» тощо. На факультеті міжнародної 

політики, менеджменту та бізнесу проведено акцію з висаджування дерев «Парк 

майбутнього». 

Окремим пріоритетом виховної роботи у 2016 році стала підготовка до 

відзначення 30-х роковин Чорнобильської катастрофи. 5 травня 2016 р. на стадіоні 

«Авангард» спільно з управлінням молоді та спорту Закарпатської державної 

адміністрації, управлінням ДСНС України в Закарпатській області, Закарпатською 
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обласною спортивною федерацією пожежних та рятувальників, Закарпатською 

обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України, 

управлінням у справах молоді та спорту Ужгородської міської ради, громадською 

організацією «Союз Чорнобиль України» у Закарпатській області проведено змагання 

з пожежно-рятувальних дисциплін серед студентської молоді «Знати щоб врятувати», 

присвячені 30-м роковинам Чорнобильської катастрофи (пам’ять загиблих внаслідок 

аварії на ЧАЕС вшанували хвилиною мовчання, а також представники команд-

учасниць у супроводі прапороносців поклали квіти до пам’ятника жертвам 

Чорнобильської катастрофи). 

Упродовж 2016 року було проведено чимало різноманітних позааудиторних 

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

саме: день Валентина (святковий концерт, розважальна програма, пошта кохання (на 

всіх факультетах та ПГК)); свято 8 Березня (розважальна програма, виготовлено та 

роздано студенткам та викладачам-жінкам  понад 1000 квітів ручної роботи з 

цукерками всередині); «Міс УжНУ-2016»; конкурс художньої самодіяльності 

«Студентська осінь-2016» (І місце виборов факультет здоров’я людини, ІІ місце –

природничо-гуманітарний коледж, ІІІ місце – фізичний факультет); святкування 71-ї 

річниці нашої Альма-матер (організовано та проведено розширене засідання Вченої 

ради, присвячене 71-й річниці УжНУ, масу флешмобів, конкурси, конференції тощо); 

Тиждень студента (проведено: загальноуніверситетську інтелектуальну гру «Брейн-

ринг», розважальну шоу-програму, конкурс на «Кращу/гіршу кімнату гуртожитку», 

зустріч студентів з ректором, відзначення кращих студентів грамотами та 

матеріальним заохоченням, День студентського самоврядування, кубок Профкому з 

міні-футболу та ін.) тощо.  

В університеті як в процесі навчання, так і відповідними виховними заходами 

здійснюється вплив на свідомість і поведінку студентів з метою формування у них 

сприйняття та поваги до визнаних у суспільстві цінностей та переконаності у 

необхідності неухильного дотримання прийнятих у суспільстві правил поведінки. 

Провідна роль при вирішенні цих проблем у виховному процесі відводиться 

професорсько-викладацькому складу, який через навчальний процес (лекції, 

семінарські, практичні заняття тощо) здійснює латентне, непряме виховання: 

формування професійних якостей, інтелектуальної та професійної культури, 

позитивних якостей і рис. Виховна робота у позанавчальний час спрямована на 

подальший розвиток творчих здібностей, формування якостей, необхідних 

майбутньому фахівцеві. 

Слід відзначити, що виховна робота за звітний період була спрямована на 

впровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховний процес, визнання 

пріоритету самовиховання студентів, індивідуальної діяльності, орієнтованої на 

розвиток власного потенціалу. Особливе місце в організації виховної роботи 

відводилось розв’язанню завдань професійного виховання, метою якого є 

формування у студентів поваги до обраної спеціальності, розвиток творчого 

потенціалу майбутнього фахівця. Досягнуто певного позитивного рівня 

результативності виховного процесу. За активної участі ректорату, адміністрації 

студмістечка, студентського активу помітно поліпшилося  планування і якість 

проведення виховних заходів. Однак слід активізувати роботу академнаставників 

студентських груп щодо вивчення індивідуальних особливостей студентів. 



63 

 

5.2. Фізичне виховання 

 

Одним із пріоритетних напрямів у виховній роботі є популяризація здорового 

способу життя серед студентської молоді, активізація та урізноманітнення спортивної 

роботи в університеті. 

У 2015 році відкрито новий спортивний напрям підготовки «Фізичне 

виховання». У 2016 році збільшено ліцензований обсяг на 90 осіб зі спеціальності 017 

«Фізична культура і спорт». 

На початку 2016 року розпочалась ІХ загальноуніверситетська спартакіада серед 

викладачів та співробітників УжНУ з 9 видів спорту, а саме: бадмінтон, шахи, шашки, 

плавання, баскетбол, волейбол, настільний теніс, міні-футбол, легка атлетика, де 

взяли  участь працівники всіх факультетів, кафедра фізичного виховання та 

природничо-гуманітарний коледж. Перемогу у загальноуніверситетській спартакіаді 

другий рік поспіль здобула команда кафедри фізичного виховання, ІІ місце виборола 

команда економічного ф-ту, ІІІ – фізичного. 

13-14 лютого 2016 р. збірна команда УжНУ з волейболу взяла участь у змаганнях 

«Кубок Вдячності-2016», який проходив у Нижньому Селищі Хустського району, де 

посіла 5 місце. 

На факультеті здоров’я людини вперше організовано та проведено Зимовий 

чемпіонат України: індивідуальна гонка (11.03.2016 р.); крос-кантрі на короткому 

колі (12.03.2016 р.); індивідуальна гонка вгору (18.03.2016 р.); крос-кантрі 

(19.03.2016 р.). 

22 березня 2016 р. збірна команда УжНУ з баскетболу взяла участь у змаганнях 

відкритої першості з баскетболу серед ВНЗ ІІІ-IV р. а., які проводились у 

спорткомплексі «Юність». 

У березні 2016 р. студенти факультету туризму та міжнародних комунікацій 

взяли участь у відкритті веломайданчику в м. Ужгород та велосезону в Україні. 

19 квітня 2016 р. на факультеті міжнародної політики, менеджменту та бізнесу 

організовано та проведено атлетичні змагання між викладачами та студентами. 

У квітні 2016 р. для студентів економічного факультету організовано 

туристичний похід на полонину Боржава, а також велоквест в Ужгороді. 

У квітні 2016 р. для студентів факультету туризму та міжнародних комунікацій 

організовано сплав по річках Тиса, Чорна Тиса та  похід вихідного дня – сходження 

на г. Плішка. 

28 квітня 2016 р. проведено футбольний чемпіонат між Закарпатським 

угорським педагогічним  інститутом ім. Ференца Ракоці ІІ та гуманітарно-

природничим факультетом УжНУ. 

В обласних  IV Універсіаді серед ВНЗ ІІІ- IV р.а. у 2016 р. збірні команди УжНУ 

вибороли призові місця у змаганнях:  

- баскетбол 3х3 (дівчата) – 2 місце; 

- баскетбол 3х3 (чоловіки) – 1 місце; 

- шахи – 1 місце; 

- настільний теніс – 1 місце. 

У відкритій  першості області з пляжного волейболу серед ВНЗ ІІІ- IV р.а. 

(чоловіки) збірна команда УжНУ посіла  1 місце. 
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У студентському  Кубку України з баскетболу 3х3 (чоловіки та жінки) 2016 р. 

чоловіча збірна команда ДВНЗ «УжНУ» з баскетболу у зональних змаганнях, які 

проходили у м. Чернівці, посіла 2 місце, а у фінальних змаганнях, які проходили у 

м. Київ 1 червня 2016 р. – 5 місце. 

Студенти природничо-гуманітарного коледжу взяли участь в обласній 

спартакіаді ВНЗ І-ІІ р. а.: баскетбол, юнаки – 1 місце (22.03.2016 р.); баскетбол,  3х3 

юнаки (20.04.2016 р.); баскетбол 3х3,  дівчата (20.04.2016 р.); шахи: командне – 

1 місце; особисті: М. Буга  – 1 місце, М. Лизанець – 1 місце, Є. Кулач – 3 місце 

(20.04.2016 р.); настільний теніс: командне – 4 місце, особисті:  Я. Костаневич  – 

1 місце (20.04.2016 р.); пляжний волейбол – 2 місце (24.05.2016 р.) та міській 

спартакіаді ВНЗ І-ІІ р. а.: легкоатлетичний крос – 3 місце (27.04.2016 р.); міні-футбол 

– 3 місце (04.05.2016 р.). 

5 травня 2016 р. на стадіоні «Авангард» проведено змагання з пожежно-

рятувальних дисциплін серед студентської молоді «Знати, щоб врятувати», 

присвячені 30-м роковинам Чорнобильської катастрофи. Участь у змаганнях взяли 14 

команд різних навчальних структурних підрозділів університету. Студенти змагалися 

у дисциплінах: рятування людини із зони техногенної аварії (у складі команд по 5 

осіб): одягали хімзахисні костюми, заходили в умовну зону зараження, звідки 

виносили постраждалого, виконували легенево-серцеву реанімацію на манекені 

тощо); пожежна естафета, у якій 4 учасники на відрізку 100 метрів виконували кожен 

свою місію з передавання естафетної палички; гасіння умовної пожежі. Варто 

зазначити, що перше місце в змаганнях виборола команда фізичного факультету, 

друге місце – факультету здоров'я людини, третє – юридичного факультету. 

У травні 2016 р. студенти кафедри фізичного виховання взяли  участь у 

суддівстві всеукраїнського турніру категорії «Мастерс» з плавання «Квітуча сакура». 

Вони є гравцями молодіжного складу команди «Говерла U-19», беруть  участь у 

чемпіонаті України, чемпіонаті та першості Закарпатської області. 

12 серпня 2016 року відкрито оновлений спортивний майданчик, який  відповідає 

європейським стандартам та складається зі штучного поля для міні-футболу, 

багатофункціонального майданчика для гри у баскетбол, волейбол і теніс. 

З початком 2016–2017 навчального року розпочалась 67-ма 

загальноуніверситетська спартакіада серед студентів УжНУ з 10 видів спорту, де 

брали участь студенти всіх факультетів вишу та природничо-гуманітарного коледжу. 

У першому семестрі проведено змагання з 5 видів спорту: легкоатлетичний крос, 

баскетбол (чоловіки), настільний теніс, волейбол (жінки) та шахи.  

20 жовтня 2016 р. збірна команда студентів УжНУ зайняла перше командне 

місце в обласному легкоатлетичному кросі серед ВНЗ ІІІ-IV р.а., який проводився у 

м. Мукачево. 

27 жовтня 2016 р. в СК «Юність» наша жіноча збірна команда  з волейболу та 

чоловіча збірна команда вибороли І місце у змаганнях відкритої першості з  

волейболу серед команд ВНЗ ІІІ-IV р.а.  

З 1 по 3 грудня 2016 року збірна команда студентів УжНУ взяла участь 

чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу серед студентів ВНЗ, який проходив 

у м. Коломия. 

8 грудня 2016 р. збірні команди студентів УжНУ зайняли І місце у змаганнях 

відкритої першості з шахів та настільного тенісу серед ВНЗ ІІІ-IV р.а.  
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Упродовж року на факультетах та у природничо-гуманітарному коледжі 

проведено дні здоров’я, кубки декана з футболу та міні-футболу. На географічному 

факультеті та факультеті суспільних наук проведено кубок декана з волейболу. 

 
Участь студентів  УжНУ у всеукраїнських та міжнародних  змаганнях у 2016 р. 
Прізвище, ім’я 

 

Факультет, 

курс 

Вид спорту Ранг змагань Місце 

1 2 3 4 5 

Скукіс Михайло 

Васильович – 

кандидат у 

майстри спорту 

України 

Здоров’я 

людини,  

1 р.н. ОС 

«Магістр» 

Волейбол Чемпіонат аматорської 

ліги  України з волейболу 

сезону 2015-2016 років 

серед чоловічих команд 

першої ліги,  

18-22 травня 2016 р., 

 м. Свалява 

1 

Дудаш Валерій 

Аркадійович – 

кандидат у 

майстри спорту 

України 

Фізичний,  

3 курс 

 

Пауерліфтинг Чемпіонат України з 

класичного пауерліфтингу 

серед чоловіків у ваговій 

категорії 66 кг. (з 

результатом 492,5 балів).  

17-24.09.2016 р.  

м. Полтава 

3 

Офіцинський 

Максим 

Романович – 

майстер спорту 

України 

 

Економічний, 

3 курс 

 

Пауерліфтинг 

 

Чемпіонат України з 

класичного пауерліфтингу 

серед студентів ВНЗ у 

ваговій категорії 74 кг. 

серед чоловіків (з 

результатом в сумі 

триборства 552,5 кг.). 

 1-3.12.2016 р. м. Коломия 

3 

Чемпіонат Кубку України 

з пауерліфтингу серед 

чоловіків у ваговій 

категорії 74 кг. (з 

результатом в сумі 

триборства 490,0 кг.). 

30.11-04.12.2016 р. 

м. Коломия 

3 

Лабінський 

Максиміліан 

Вікторович – 

кандидат у 

майстри спорту 

України 

Іноземної 

філології,   

2 курс 

Пауерліфтинг Чемпіонат України з 

класичного жиму лежачи 

серед юніорів у ваговій 

категорії 105 кг. (з 

результатом 185,0 кг.). 

16-18.02.2016 р.  

м. Коломия 

1 
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Прізвище, ім’я 

 

Факультет, 

курс 

Вид спорту Ранг змагань Місце 

1 2 3 4 5 

Телегій Іван 

Іванович –  

 майстер спорту 

України 

 

Фізичний,   

2 р.н. ОС 

«Магістр» 

 

Пауерліфтинг 

 

Чемпіонат України з 

класичного жиму лежачи 

серед чоловіків у ваговій 

категорії 66 кг. (з 

результатом 162,5 кг.). 

16-18.02.2016 р.  

м. Коломия 

1 

Чемпіонат України з 

класичного жиму лежачи 

серед юніорів у ваговій 

категорії 66 кг. (з 

результатом 155,0 кг.). 

16-18.02.2016 р.  

м. Коломия 

1 

Коваленко 

Владислав 

Миколайович – 

майстер спорту 

України 

Кафедра 

фізичного 

виховання,    

2 курс 

Фехтування Чемпіонат України серед 

юніорів з фехтування на 

шпагах 

 16-17.02.2016 р.  

м. Київ 

1 

Баран Ян 

В’ячеславович –  

майстер спорту 

України 

Кафедра 

фізичного 

виховання,    

2 курс 

Фехтування Чемпіонат України серед 

юніорів з фехтування на 

шпагах  

16-17.02.2016 р.  

м. Київ 

1 

Анікієнко Дарія 

Сергіївна –  

майстри спорту 

України 

Здоров’я 

людини, 

1 курс 

 

Фехтування 

 

 

 

Відкритий Чемпіонат 

України серед юніорів 

1997 р.н. (шпага). 07-

09.10.2016 р. 

 м. Миколаїв 

3 

Французов 

Владислав 

Ігорович –  

кандидат у 

майстри спорту 

України 

Здоров’я 

людини, 

2 курс 

 

 

Спортивне 

орієнтування  

 

 

 

Кубок України 

Державного центру 

туризму і краєзнавства 

учнівської молоді. 

 22.10.2016 р.  

м. Київ 

2 

Шозда Наталія 

Ростиславівна –  

кандидат у 

майстри спорту 

України 

 

Здоров’я 

людини, 

2 курс 

 

 

 

 

 

 

 

Легка 

атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпіонат України 

гірський  біг (вгору)  

Стартовий гірський біг на 

4 км. (підйом висоти 400 

м) юніорки фінал. 

30.07.2016 р. 

 смт. Ворохта 

1 

Кубок Києвгорстрой, 110 

етажей. 15.10.2016 р. 

 м. Київ 

3 
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Прізвище, ім’я 

 

Факультет, 

курс 

Вид спорту Ранг змагань Місце 

1 2 3 4 5 

Міщан Тарас 

Вадимович –  

кандидат у 

майстри спорту 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоров’я 

людини, 

2 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивні 

танці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародні змагання 

стандартно європейська 

програма, категорія 

молодь + дорослі В клас. 

 13.03.2016 р.  

м. Ужгород 

2 

Міжнародні змагання 

UZHGOROD OPEN 2016. 

23-24.04.2016 р.  

м. Ужгород. 

3 

Міжнародні змагання, 

програма латино 

американська, категорія 

молодь + доросі В клас. 

13.03.2016 р. 

 м. Ужгород 

3 

 

Міжнародні змагання, 

стандартно  європейська 

програма,  категорія доросі 

В клас.  

23.10.2016 р. 

Словаччина, м. Тренчін  

3 

Чемпіонат України латино 

американської програми, 

категорія формейшн. 

23-24.04.2016 р.  

м. Ужгород 

1 

Тупиця Михайло 

Михайлович –  

майстер спорту 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоров’я 

людини, 

3  курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гирьовий 

спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпіонат України з 

гирьового спорту серед 

юнаків у ваговій категорії 

до 68 кг. 

01-04.04.2016 р. 

 м. Київ 

3 

Чемпіонат Європи з 

гирьового спорту у ваговій 

категорії до 75 кг., з 

результатом 86. 

21.05.2016 р.  

Угорщина, м. Бекеш 

1 

Чемпіонат світу з 

гирьового спорту. 

 26-30.10.2016 р.  

Казахстан, м. Актобе 

2 

Чемпіонат  Угорщини з 

гирьового спорту у ваговій 

категорії до 75 кг., з 

результатом 86. 

21.05.2016 р. 

Угорщина, м. Бекеш 

1 
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Прізвище, ім’я 

 

Факультет, 

курс 

Вид спорту Ранг змагань Місце 

1 2 3 4 5 

Прокоп Микола 

Петрович – 

кандидат у 

майстри спорту 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоров’я 

людини, 

4 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гирьовий 

спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпіонат України з гирьового 

спорту серед студентів 

(чоловіки, поштовх довгим 

циклом) у ваговій категорії 

65кг., з результатом 62 підйомів. 

2016 р. 

 м. Київ 

2 

Чемпіонат Європи з гирьового 

спорту у ваговій категорії до 65 

кг.,  з результатом 61.  

13-15.05.2016 р.  

Португалія, м. Порту 

1 

Чемпіонат Світу з гирьового 

спорту у ваговій категорії до 65 

кг., з результатом 61. 

12-15.05.2016 р. 

 Португалія, м. Порту 

2 

Росоха Павло 

Іванович –  

кандидат у 

майстри спорту 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоров’я 

людини, 1 р.н. 

ОС «Магістр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гирьовий 

спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпіонат України з гирьового 

спорту серед студентів 

(чоловіки, поштовх довгим 

циклом) у ваговій категорії 70 

кг., з результатом 74 підйомів. 

 2016 р. 

 м. Київ 

1 

Чемпіонат Європи з гирьового 

спорту у ваговій категорії 80 кг.,  

результатом 94,гиря 32 кг. 

13-15.05. 2016 р. 

Португалія, м. Порту 

3 

Чемпіонат Європи з гирьового 

спорту у ваговій категорії 80 кг., 

результатом124, гиря 24 кг. 

13-15.05. 2016 р. 

Португалія, м. Порту 

1 

Чемпіонат Європи з гирьового 

спорту у ваговій категорії 80 кг., 

результатом 67, гиря 24 кг. 

13-15.05. 2016 р. 

Португалія, м. Порту 

1 

Чемпіонат світу з гирьового 

спорту у ваговій категорії 80 кг.,  

з результатом 67. 

12-15.05. 2016 р. 

Португалія, м. Порту 

2 
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Прізвище, ім’я 

 

Факультет, 

курс 

Вид спорту Ранг змагань Місце 

1 2 3 4 5 

Штефко Марія 

Дмитрівна  

 

 

 

Здоров’я 

людин, 

2 р.н. ОС 

«Магістр» 

 

Гирьовий 

спорт 

 

 

 

Чемпіонат Європи з гирьового 

спорту у ваговій категорії до 65 

кг., з результатом 79. 

21.05.2016 р. 

Угорщина, м. Бекеш 

1 

Бенко Наталія 

Василівна –  

кандидат у 

майстри спорту 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоров’я 

людини, 

2 р.н. ОС 

«Магістр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гирьовий 

спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпіонат України з гирьового 

спорту серед студентів (жінки, 

ривок) у ваговій категорії  70 кг., 

з результатом 141 підйомів. 

2016 р. 

м. Київ 

3 

Чемпіонат України з гирьового 

спорту серед юніорок у ваговій 

категорії до 68 кг,(ривок),  

 01-04.04.2016 р. 

м. Київ 

2 

Кубок України з гирьового 

спорту серед дорослих у ваговій 

категорії до 68 кг, (ривок). 

 01-04.04.2016 р. 

 м. Київ 

3 

Чемпіонат Європи з гирьового 

спорту у ваговій категорії до 65 

кг, з результатом 79. 

21.05.2016 р. 

Угорщина, м. Бекеш 

1 

Чемпіонат Світу з гирьового 

спорту у ваговій категорії 70 кг.,  

з результатом 153. 

12-15.05. 2016 р. 

Португалія, м. Порту. 

1 

Чемпіонат Європи з гирьового 

спорту у ваговій категорії 70 кг. 

13-15.05. 2016 р. 

Португалія, м. Порту 

1 

Іляш Олександр 

Васильович – 

кандидат у 

майстри спорту 

України 

 

Кафедра 

фізичного 

виховання,       

1 курс 

 

Боротьба 

самбо 

Кубок України з боротьби самбо  

серед юнаків старшого віку у 

ваговій категорії 65 кг.  

07-11.09.2016 р. 

м. Київ  

3 

Бобаль Наталія 

Матвіївна –  

майстер спорту 

України 

Кафедра 

фізичного 

виховання,    

1 курс 

Теніс  Кубок України з тенісу серед 

дорослих  

08-16.10.2016 р.  

с. Святопетрівське 

1 
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Прізвище, ім’я 

 

Факультет, 

курс 

Вид спорту Ранг змагань Місце 

1 2 3 4 5 

Магула Максим 

Юрійович –  

майстер спорту 

України 

Кафедра 

фізичного 

виховання, 

 1 курс 

 

Фехтування  Чемпіонат України з 

фехтування  на візках  

03-08.11.2016 р. 

м. Київ 

2 

Чемпіонат України з 

фехтування на візках 

 03-08.11.2016 р. 

м. Київ 

3 

Матевосов Артем 

Вікторович – 

майстер спорту 

України 

Кафедра 

фізичного 

виховання, 

 1 курс  

Фехтування 

 

 

 

Етап Кубка світу з фехтування  

4 грудня 2016р. 

Словаччина, м. Братислава  

 

Дьолог Надія 

Суспільних 

наук, 1 р.н. . 

ОС «Магістр» 

Фехтування 

 

 

 

Чемпіонат України з 

фехтування  на візках  

03-08.11.2016 р. 

м. Київ 

1 

Будз Богдан, 

Варваринець Іван, 

Федак Стефан, 

Пінковський 

В’ячеслав, 

Минайленко 

Максим 

Кафедра 

фізичного 

виховання, 

 1 курс  

 

Міні-футбол 

 

 

 

 

 

Змаганнях з міні-футболу 

«MILITARY RIDE»  присвячене 

Дню молоді  

24.06.2016 р.  

м. Ужгород 

 

1 

Спортивне життя в університеті помітно активізується, до спортивних змагань 

залучаються всі факультети  та природничо-гуманітарний коледж ВНЗ. 

Матеріальний і кадровий вимір спортивного життя університету демонструють 

таблиці 5.1 та 5.2. 

Таблиця 5.1 

Приміщення для занять фізичною культурою і спортом 
Пристосовані приміщення 

для занять фізичною 

культурою  

і спортом 

Кількість Загальна площа, м2 

Спортзали  6  2169,9  

(орендована площа 390,3)  

Басейн  1  532,4  

Стадіони  2  10000  

Спортивні майданчики  10  20370  

 

Таблиця 5.2 

Спортивна кваліфікація науково-педагогічних працівників кафедри фізичного 

виховання станом на 31.12.2016 року 
Рік Кількість науково-педагогічних працівників кафедри, які 

мають спортивні звання, почесні звання, категорії 
 

К-ть НПП Майстер спорту 

України, СРСР 

Суддя національної 

категорії 

2014 31 6 1 

2015 27 4 1 

2016 24 4 1 
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Фізичне виховання в Ужгородському національному університеті є невід’ємною 

частиною формування загальної і професійної культури особистості сучасного 

фахівця, системи гуманістичного виховання студентів. Як навчальна дисципліна, 

обов'язкова для всіх спеціальностей, вона є також засобом формування всебічно 

розвиненої особистості, оптимізації фізичного і фізіологічного стану студентів у 

процесі професійної підготовки. За час навчання у студентів формується розуміння 

необхідності постійно працювати над собою, вивчаючи особливості свого організму, 

раціонально використовувати свій фізичний потенціал, ведучи здоровий спосіб 

життя, постійно засвоювати цінності фізичної культури. 

Фізичне виховання студентів в університеті здійснюється впродовж усього 

періоду навчання у різних формах: навчальні заняття, самостійні заняття фізичною 

культурою, спортом і туризмом, фізичні вправи в режимі дня, масові оздоровчі, 

фізкультурні та спортивні заходи. Усі форми взаємопов'язані, доповнюють одна одну 

і постають як цілісний процес фізичного вдосконалення. 

 

5.3. Студентське самоврядування 

 

Студентське самоврядування в Ужгородському  національному університеті 

функціонує на рівні академічних груп, курсів, факультетів, гуртожитку та 

університету загалом. В університеті діють три органи студентського 

самоврядування: первинна профспілкова організація студентів, Студентська рада та 

Наукове товариство студентів та аспірантів, які активно функціонують як на 

загальноуніверситетському рівні, так і на факультетах. Юрій Бедей, студент 

юридичного факультету Ужгородського національного університету, очолює 

Студентську раду Закарпатської області. 

Органи студентського самоврядування: представляють та висловлюють позицію 

студентів; захищають права й інтереси студентської молоді; сприяють створенню 

належних умов для навчання, проживання й відпочинку, організовують 

співробітництво зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними 

організаціями тощо. Студенти вчаться самостійно забезпечувати громадський 

порядок, організовувати позанавчальне життя студентів (дозвілля, спортивні заходи, 

відпочинок, подорожі). Керівництво університету проводить систематичні зустрічі із 

студентським активом, уважно вивчає пропозиції та побажання, що висловлюють 

студенти, підтримує доцільні ініціативи студентської молоді.  

24 лютого 2016 р. відбулись вибори голови Студентської ради УжНУ. Вперше 

нового голову студентського самоврядування обирали шляхом прямого таємного 

голосування відповідно до норм Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про 

студентське самоврядування УжНУ та «Про вибори голови Студентської ради ДВНЗ 

«УжНУ». 

22 березня 2016 року за ініціативи Студентської ради створений регіональний 

осередок студентського антикорупційного бюро, який очолив студент юридичного 

факультету Олександр Лошак. 

Впродовж 2016 року Студентська рада УжНУ та Профком студентів УжНУ 

організовували та долучались до організації багатьох загальноуніверситетських 

масових заходів.Організували відзначення Дня св. Валентина (прикрашено головний 
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корпус УжНУ; на всіх факультетах організовані «скриньки кохання», де всі бажаючі 

мали змогу написати про свої почуття та надіслати «валентинку» певному адресату, 

голови профбюро  факультетів виконували обов’язки поштарів кохання та доставляли 

«валентинки» адресатам) та 8 Березня (виготовлено та роздано студенткам та 

викладачам-жінкам понад 1000 квітів ручної роботи з цукерками всередині; 

проведено концертну програму у головному корпусі УжНУ), організовано та 

проведено загальноуніверситетський конкурс краси «Міс УжНУ-2016», вперше 

відбувся університетський фестиваль «Ліга сміху», проведено благодійні перегляди 

фільмів  на базі гуртожитку № 4, під назвою «Дивимось фільм – допомагаємо 

військовим» тощо. Долучились до організації святкування Дня знань, 71-ї річниці 

Ужгородського національного університету, спільно з адміністрацією організували 

велику кількість заходів щодо відзначення Міжнародного дня студента (День 

студентського самоврядування, загальноуніверситетська інтелектуальна гра «Брейн-

ринг», конкурс «Краща/гірша кімната», змагання з міні-футболу «Кубок профкому», 

зустрічі ректора зі студентським активом, концертна шоу-програма) тощо.  

Студентська рада УжНУ та Профком студентів УжНУ долучались до організації 

загальноміських та всеукраїнських заходів. Зокрема, долучилися до благодійної акції 

Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця», яка мала на меті зібрати 

кошти на медичне обладнання у дитячих реанімаційних відділеннях (на всіх 

факультетах були поставлені благодійні скриньки для збору коштів). У квітні 

2016 року спільно з міською владою м. Ужгород  провели  конкурс на кращий проект 

в рамках акції «10 кроків до розвитку м. Ужгород». Студентами УжНУ було написано 

18 проектів, три  з яких визнано найкращими, а саме: 1 місце виборола студентка 

факультету міжнародної політики, менеджменту та бізнесу Дарина Камінська, 2 місце 

посів студент історичного факультету Едгар Босак, 3 місце здобула студентка 

біологічного факультету Ольга Федьків. Переможці отримали грошові винагороди, а 

ідеї з їх проектів буде використано у Стратегії розвитку міста Ужгород. Студенти 

активно беруть участь у розвитку м. Ужгород, долучилися до написання проектів 

громадського бюджету м. Ужгород на 2017р.  

У жовтні 2016 році відновлено роботу Молодіжної координаційної ради  при 

Ужгородській міській раді. Головою об’єднання обрано голову Студентської ради 

УжНУ Олександра Варшаву. 

У 2016 року студенти започаткували нову традицію подорожей студентів  

Україною  та Європою. Перша поїздка відбулася 17 грудня 2016 року у старовинне 

місто Краків. 

Під керівництвом студентської профспілки студенти УжНУ провели 

благодійний марш до Дня святого Миколая, відвідали дитячі будинки та подарували 

кожній дитині-сироті подарунок та радість спілкування. Упродовж року профком 

допомагає студентам вирішувати питання, які належать до його компетенції. 

Студентська профспілка надає юридичну,  матеріальну допомогу, підтримує 

студентські ініціативи, зокрема студентські фотовиставки, благодійні проекти, 

роботу студентських музичних колективів УжНУ, команд КВН тощо.  

В університеті на всіх рівнях налагоджені ділові  конструктивні стосунки між 

студентами та адміністрацією на основі взаєморозуміння та співпраці. Активна 

участь нашого студентства в управлінні університетом як запорука реалізації 

європейських вимог у вищій освіті може бути  прикладом для інших вишів області.  
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Розділ 6 

Фінансова та адміністративно-господарська діяльність 
 

6.1. Фінансове забезпечення діяльності університету, заробітна плата,  

надбавки та заохочувальні виплати 

 

Основним документом, який визначає загальний обсяг, цільове надходження та 

використання коштів університету є кошторис доходів і видатків на рік. 

 

6.1.1. Надходження до загального та спеціального фондів 

Затверджений кошторис доходів і видатків університету (програма «Підготовка 

кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації») на 2016 рік передбачав планові надходження:  

1) по загальному фонду – 135,2 млн. грн.;  

2) по спеціальному фонду – 86,0 млн. грн. 

Фактичні надходження спеціального фонду за 2016 рік становили – 124,5 млн. 

грн., що на 38,5 млн. грн. більше від запланованихта на 28,5 млн. грн. більше від 

фактичних надходжень спеціального фонду у 2015 році. 

Діаграма 6.1 

Обсяги надходжень загального та спеціального фондів  

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

у 2013 – 2016 рр., млн. грн. 

 

 
 

Таким чином, порівняно з 2015 роком обсяги надходжень загального фонду 

зросли на 6,0% (2015 р. – 127,6 млн. грн..; 2016 р. – 135,2 млн. грн. ), а спеціального 

фонду – на 29,7% (2015 р. – 96,0 млн. грн..; 2016 р. – 124,5 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 

державної і комунальної форми власності» передбачена можливість залучення 

додаткових джерел фінансування. Впродовж звітного періоду університет отримав 
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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. 

Структура фактичних надходжень спеціального фонду у 2016 р. 

(124,5 млн. грн.) включає: 1) плату за навчання 111,8 млн. грн., що на 26,4 млн. грн. 

більше, ніж у 2015 році ( з 111,8 млн. грн. оплата за навчання іноземних студентів 

становила 47,6млн. грн., що на 22,2 млн. грн. більше, ніж у попередньому році); 2) 

надходження від додаткової господарської діяльності (плата за гуртожитки, послуги 

басейну, проведення конференцій та ін..) – 12,1 млн. грн., що на 2,2 млн. грн.  більше,  

ніж у 2015 році; 3) надходження від здавання  в оренду майна – 0,6 млн. грн., що на 

0,1 млн.грн. менше,  ніж у 2015 році.  

 

Діаграма 6.2 

Структура надходжень спеціального фонду у 2016 році 

 
 

Як бачимо з діаграми 6.2, надходження від наданняплатних освітніх послуг 

становлять приблизно 90 % від усіх надходжень спеціального фонду по програмі  

«Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації». Розмір надходжень за платні 

освітні послуги в розрізі факультетів, кафедр відображено в таблиці 6.1. 
 

Таблиця 6.1 

Розмір надходжень за платні освітні послуги в розрізі факультетів 

№п/п Факультет 

Сума 

надходжень, 

млн. грн. 

У порівнянні з 

2015 роком, 

млн. грн. 

1 2 3 4 

1 Історичний 1,19 + 0,04 

2 Філологічний 1,11 + 0,08 

3 Іноземної філології 1,90 + 0,03 

4 Фізичний 0,17 + 0,01 

5 Математичний 0,34 + 0,10 

6 Хімічний 0,22 - 0,02 

7 Біологічний 1,53 + 0,15 

Плата за 
навчання111,8

; 89,8%

Додаткова 
господарська 

діяльність 
12,1; 9,7%

Здача в 
оренду майна 

0,6; 0,5%
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1 2 3 4 

8 Медичний факультет, Медичний факультет №2 55,47 +20,62 

9 Інженерно-технічний 0,62 + 0,25 

10 Економічний 2,52 - 0,44 

11 Юридичний 10,44 + 0,19 

12 Міжнародних відносин 2,32 + 0,42 

13 Здоров’я людини 3,99 + 0,55 

14 Географічний 1,78 + 0,25 

15 

Післядипломної освіти та доуніверситетської 

підготовки 7,85 - 0,49 

16 Туризму та міжнародних комунікацій 2,30 + 0,30 

17 Львівський навчально-науковий центр 0,45 - 0,04 

18 Аспірантура 0,64 + 0,13 

19 Стоматологічний 8,95 + 2,34 

20 Інформаційних технологій 0,74 + 0,11 

21 Суспільних наук 2,56 - 0,25 

22 Міжнародної політики менеджменту та бізнесу 1,73 + 0,28 

23 Гуманітарно-природничий 0,24 + 0,04 

24 Кафедра педагогіки та психології 0,07 + 0,03 

25 Кафедра військової підготовки 1,33 + 0,90 

26 Кафедра фізичного виховання 0,40 + 0,27 

28 Підготовче відділення для іноземців 0,90 + 0,50 

 Разом 111,76 + 26,35 

 

На фундаментальні та прикладні дослідження (Програма «Дослідження, наукові 

та науково-технічні розробки») протягом 2016 року надійшло коштів (діаграма 6.3): 

− по загальному фонду на суму 4,7 млн. грн.; 

− по спеціальному фонду на суму 1,5 млн. грн.  

− Діаграма 6.3 

− Динаміка надходжень загального та спеціального фондів  

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

− у 2013 – 2016 рр.,млн. грн. 
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Порівняно з 2015 роком обсяги надходжень загального фонду за цією програмою 

збільшилися на 34,3% (2015 р. – 3,5 млн. грн.; 2016 р. – 4,7 млн. грн.), а спеціального 

фонду – на 7,1% (2015 р. – 1,4 млн. грн.; 2015 р. – 1,5 млн. грн.). 

 

6.1.2. Витрати загального і спеціального фонду 

 

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

акредитації» становили  135,2 млн. грн., що на 7,6 млн. грн. більше, ніж у 2015 році. 

Зростання витрат в першу чергу пов’язане із збільшенням показника «Заробітна плата 

та нарахування» у зв’язку з плановим підняттям заробітної плати працівників 

університету. Детальні показники наведені нижче в таблиці6.2. 
 

Таблиця 6.2 

Витрати загального фонду 

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

 
Показники Витрачено у 

2016 році, 

млн. грн. 

Витрачено у 

2015 році, 

млн. грн. 

Заробітна плата та нарахування 83,5 75,5 

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

Грошова допомога на харчування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування 

1,6 1,4 

Оплата комунальних послуг 7,1 5,7 

Стипендіальний фонд 42,9 44,9 

 

Річний стипендіальний фонд університету на 2016 рік затверджено в сумі 

42,9 млн. грн., з якого за звітний період було виплачено: стипендії – 41,6 млн. грн.; 

матеріальне заохочення та матеріальна допомога студентам на суму 0,9 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 – 

0,1 млн. грн. 

Протягом 2015/2016 навчального року стипендію в середньому отримували  3972 

особи, з них 3842 студенти, 120 аспірантів, 10 докторантів. 
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 Діаграма 6.4 

Витрати загального фонду 

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

 

 
 

У 2016 році було продовжено фінансування за програмою класифікації видатків 

та кредитування державного бюджету «Виконання зобов’язань України у сфері 

міжнародного наукового-технічного співробітництва». Обсяги надходжень 

загального фонду цієї програми становили 88,6 тис. грн., з них: 

- фінансування договору науково-контактного пункту рамкової програми ЄС 

«Горизонт 2020» було отримано коштів в сумі 78,6 тис. грн.; 

- проведення міжнародної наукової конференції з проблем вищої освіти і 

науки «Структура судинних паттернів та їх клінічна маніфестація в хірургічній, 

педіатричній та терапевтичній практиці » в сумі 10,0 тис. грн. 

Витрати загального фонду по цій програмі становили 88,6 тис. грн.  Детальніше 

наведено в таблиці 6.3. 
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Таблиця 6.3 

Витрати загального фонду 

(Програма «Виконання зобов’язань України  

у сфері міжнародного наукового-технічного співробітництва») 
 

Показники Витрачено у 

звітному році, тис. 

грн. 

Заробітна плата та нарахування 47,6 

Придбання предметів, обладнання та  матеріалів 25,2 

Оплата послуг (крім комунальних) 8,4 

Витрати на відрядження 6,6 

Оплата комунальних послуг 0,8 

Інші поточні видатки (сплата податків та зборів до бюджету) - 

 

Обсяги надходжень спеціального фонду програми класифікації видатків та 

кредитування державного бюджету «Виконання зобов’язань України у сфері 

міжнародного науково-технічного співробітництва» становили  90,0 грн., що майже 

в 2,3 рази більше,  ніж у 2015 році. Витрати спеціального фонду склали  90,0 тис. грн. 

Детальніше наведено в таблиці 6.4. 
 

Таблиця 6.4 

Витрати спеціального фонду 

(Програма «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного наукового-

технічного співробітництва» 
 

Показники Витрачено у 

звітному році, тис. 

грн. 

Заробітна плата та нарахування 51,6 

Придбання предметів, обладнання та  матеріалів 17,0 

Оплата послуг (крім комунальних) 1,2 

Видатки на відрядження 19,4 

Оплата комунальних послуг 0,8 

Інші поточні видатки (сплата податків та зборів до бюджету) - 

 

Витрати загального фонду по програмі «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» становили 

1 085,5 тис. грн., що на 168,4 тис. грн. більше, ніж у 2015 році. Всі кошти було 

спрямовано на виплату стипендій клінічним ординаторам. 

Детальні показники наведені нижче в таблиці6.5. 
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Таблиця 6.5 

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 Витрачено у 

звітному році, тис. 

грн. 

Заробітна плата та нарахування - 

Стипендія 1085,5 

 

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

акредитації» становили 108,6 млн. грн. Детальніше наведено нижче в таблиці 6.6. 
 

Таблиця 6.6 

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 73,9 72,3 

Придбання предметів, обладнання та  матеріалів 4,9 4,8 

Продукти харчування 0,1 0,1 

Оплата послуг (крім комунальних) 7,1 6,6 

Видатки на відрядження 0,6 0,5 

Оплата комунальних послуг 12,6 10,2 

Інші поточні видатки (сплата податків та зборів до 

бюджету) 

0,9 0,8 

Капітальні видатки 16,1 13,3 

 

Слід відзначити, що у 2016 році за загальним фондом державного бюджету не 

фінансувались капітальні видатки. Видатки на утримання, обслуговування і розвиток 

матеріально-технічної бази університету, підтримку у належному стані будівель та 

споруд, проведення капітальних та поточних ремонтних робіт забезпечувались за 

рахунок спеціального фонду бюджету університету. 

Порівняно з попередніми роками загальна сума витрат на проведення 

капітальних ремонтів за рахунок коштів спеціального фонду збільшилась у 2,6 раза в 

порівнянні з 2014 роком та в 1,5 раза в порівнянні з 2015 роком  (2014 р. – 2,7 млн. 

грн.; 2015 р. – 4,5 млн. грн.; 2016 р. – 7,2 млн. грн.). 
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Діаграма 6.5 

Обсяги витрат на проведення 

капітальних ремонтів у 2013, 2014, 2015 та 2016 рр., млн. грн. 

 
Однією з основних статей видатків спеціального фонду стала оплата вартості 

збудованих у 2014 та 2015 роках модульних котелень, на які в 2016 році університет 

витратив 1 млн. 596 тис. грн. У рамках програми енергозбереження університетом у 

2016 році здійснено будівництво ще однієї модульної котельні загальною вартістю 

4,3 млн. грн. 

У 2016 році університетом було придбано обладнання та поповнено бібліотечний 

фонд на загальну суму 1,5 млн. грн. 

Видатки на відрядження у 2016 році становили 390 037 грн. Інформацію про це 

в розрізі структурних підрозділів наведено в таблиці 6.7. 

Таблиця 6.7 

Розмір видатків на відрядження в розрізі структурних підрозділів 

 

На розвиток студентського самоврядування в 2016 році зі спеціального фонду 

витрачено 355 947грн. 
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№

п/п 
Найменування структурного 

підрозділу 

Всього за 

2016 рік, 

грн. 

Всього за 

2015 рік, 

грн. 

У порівнянні з 

2015 роком, 

грн. 

1 Адміністрація 0B0B52 351 1B1B67 077,44 - 14 726,44 

2 

Факультети, 

загальноуніверситетські кафедри, 

Львівський навчально-науковий 

центр 

2B2B337 686 3B3B140 409,42 + 197 276,58 

 Разом 4B4B390 037 5B5B207 486, 86 + 182 550,14 
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6.1.3. Заробітна плата,  надбавки та заохочувальні виплати 
Встановлення розмірів посадових окладів працівників УжНУ відбувається згідно 

з постановами  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 Закону України «Про Держбюджет України  на 2016 рік», 

Постанови Кабінету Міністрів України № 288 від 6 квітня 2016р. та Постанови 

Кабінету Міністрів України № 840 від 23.11.2016 р. відбулось  підвищення 

мінімальної  заробітної плати та заробітної плати всіх працівників університету в 2 

етапи: 1) з 1 травня заробітна плата зросла в середньому на 6,5%; 2) з 1 грудня –  в 

середньому на 12,6% .  

Заборгованості з виплати заробітної плати і стипендії університет не має. 

На виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» протягом 2016 року науково-

педагогічним працівникам університету виплачено матеріальної допомоги на 

оздоровлення на загальну суму 3 млн. 942,2 тис. грн, що на 53% більше в порівнянні 

з 2014 роком  та, відповідно, на 45% більше в порівнянні з 2015 роком  (2014 р. – 

2 млн. 577,5 тис. грн; 2015 р. – 2 млн. 725,5 тис. грн, 2016 – 3 млн. 942,2 тис. грн.). 

У 2016 році на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів 

університету за сумлінне та якісне виконання посадових обов’язків, високий 

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 3 млн. 284,3 тис. грн. 

На виплату матеріальної допомоги учбово-допоміжному та у адміністративно-

обслуговуючому персоналу в 2016 році університетом виділено 

1 млн. 260,6 тис. грн. Розмір виплат цього виду матеріальної допомоги збільшився 

майже в 4 рази в порівнянні з 2014 роком та в 2 рази в порівнянні з 2015 роком  

(2014 р. – 319,2 тис.грн.; 2015 р. – 621,2 тис. Грн.; 2016 р. – 1 млн. 260,6 тис.грн.). 
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Діаграма 6.6 

Обсяги витрат на оплату матеріальної  допомоги на оздоровлення, матеріальне 

заохочення та матеріальну допомогу на соціальні потреби у 2013 – 2016 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 81% в порівнянні з 2013 роком та 

приблизно на 50% в порівнянні з 2014 та 2015 роками ( 2013 – 4,7 млн. грн., 2014 р. 

– 5,7 млн. грн.; 2015 р. – 5,6 млн. грн., 2016 р. – 8,5 млн. грн.).  

За належну організацію науково-дослідної роботи на факультетах та 

координацію наукової роботи викладачів, молодих вчених та студентів університету 

були премійовані заступники деканів з наукової роботи, які працюють на 

громадських засадах, на загальну суму 42,0 тис. грн (у 2015 році ця сума становила 

21,0 тис. грн). 

Університет у 2016 році продовжив започатковану традицію преміювання 

авторів та/або керівників творчих колективів за кожну наукову статтю, яка була 

опублікована у 2015 році в зарубіжних виданнях, що мають високий імпакт-фактор 

(показник цитування наукових журналів, що визначає їх інформаційну значущість), 

на загальну суму 161,0 тис. грн. (у 2015 році ця сума становила 55,0 тис. грн.). 

З нагоди 71-ї річниці утворення Ужгородського національного університету  за 

багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток національної освіти і 

науки премійовано працівників на загальну суму 188,8 тис. грн.  

У 2016 році університетом вперше було проведено рейтингове оцінювання 

науково-педагогічних працівників університету, за результатами якого до посадового 

окладу працівників, які ввійшли до загальноуніверситетського рейтингу, було 

встановлено 10% надбавки. Загальна сума виплат у 2016 році становила 

339,6 тис. грн. 
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Протягом 2015/2016 навчального року були виплачені надбавки науково-

педагогічним працівникам університету, які забезпечують англійською мовою 

освітній процес іноземним студентам, на загальну суму 850,1 тис. грн. 

 

6.1.4. Залучення додаткових коштів 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 657 від 26.08.2015 року 

«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» університетом було проведено конкурс серед банків 

державного сектору економіки та розміщено тимчасово вільні бюджетні кошти на 

депозитному рахунку під 21 % річних, що дало змогу додатково отримати 

3,1 млн. грн.  

Частину цих коштів було спрямовано на оновлення матеріально-технічної бази, 

що становило 1,0 млн. грн., а саме: 

- інвентар для гуртожитків – 0,2 млн. грн.; 

- стільці, парти та дошки для аудиторій – 0,3 млн. грн.; 

- кап. ремонт частини приміщень І поверху гуртожитку №4 – 0,5 млн. грн. 

Невикористана частина коштів в сумі 2,1 млн. грн. відображена в залишку 

коштів на розрахунковому рахунку університету та буде використана в 2017 році на 

нагальні потреби університету.  

Університет співпрацює з іноземними партнерами та бере активну участь у 

грантових проектах, що позитивно впливає на розвиток наукової діяльності  та 

дозволяє залучити додаткові інвестиції. Інформацію про основні грантові проекти, 

партнерів та розміри кошів, використаних протягом 2016 року, наведено в 

таблиці 6.8. 
Таблиця 6.8 

Інформація про грантові проекти 

Назва проекту Партнер 

Затверджено 

на рік, 

тис. грн. 

Використано 

у 2016 р., 

тис. грн. 

Сприяння 

трикутнику знань в Білорусі, 

Україні і Молдові 

Університет 

м. Патерборн 

(Німеччина) 

    

139,3 135,6 

  

Раціональне використання Комісія 

Європейського союзу 

38,6 33,1 

біоактивних компонентів 

традиційних харчових 

продуктів з регіону Чорного 

моря 

PL@NET@ створення  

науково-туристичного 

продукту та 

мережевоїінфраструктури  

для наукового  туризмув 

прикордонних 

регіонахМарамуреш та 

Закарпаття 

Повітова Рада 

Марамуреш 

29,4 29,4 
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Продовження таблиці 6.8 

Інтерактивна інституційна 

співпраця.      

Історія, традиції  та  

культура без  

Повітовий Музей Сату-

Mape 

31,0 0,00 

кордонів    

Система космічного 

 захисту від надзвичайних 

ситуацій 

Комісія Європейського 

союзу 

23,9 23,6 

Інноваційний університ –  

інструмент інтеграції в 

європейський освітній і 

науковий простір 

Міжнародний 

Вишеградський фонд 

373,6 373,6 

Міжнародне молодіжне 

спортивне партнерство 

Міністерство 

внутрішніх справ в 

Словацькій Республіці 

981,6 952,2 

Обмін ноу-хау з 

євроінтеграції та досвіду 

транскордонної співпраці 

між Норвегією , Росією та 

Україною 

Дослідницький центр 

Словацької організації 

закордонної політики 

510,2 510,2 

Через комунікацію до 

процвітання Словацько-

українського прикордонного 

регіону 

Норвезький фінансовий 

механізм і державний 

бюджет Словацької 

Республіки 

306,6 306,6 

Грант для здійснення 

ознайомчих візитів 

Британська Рада 62,0 57,3 

Обмін ноу-хау для більш 

ефективного управління 

Шенгенським кордоном між 

Словаччиною/Україною та 

Норвегією/Росією  

Дослідницький центр 

Словацької організації 

закордонної політики 

639,0 603,7 

 

6.2. Робота адміністративно-господарської частини 

 

Діяльність підрозділів адміністративно-господарської частини протягом 2016 

року спрямовувалася на економне використання коштів для забезпечення 

безперебійної роботи навчального, наукового, виробничого процесів, а також 

проведення ремонтних робіт, необхідних для забезпечення освітнього процесу в 

корпусах та проживання в гуртожитках університету. Капітальні та поточні ремонти 

проводилась у відповідності до затверджених планів.   

Загальна площа всіх будівель та споруд університету становить 134 790,2 м2,  з 

них загальна площа навчально-лабораторних будівель –  86 712,7 м2, що потребує 

постійного обслуговування та своєчасного ремонту інженерних мереж.  

У 2016 році особлива увага була приділена відновленню меж земельних ділянок 

та належного їх оформлення. Зокрема, протягом звітного року були зареєстровані та 

внесені в «Єдиний державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  

земельні ділянки по вул. Далекій, 1, вул. Далекій, 2а (3 земельні ділянки), вул.  

Капітульній, 26 та вул. Замковій, 12. На завершальному етапі роботи з відновлення 

меж земельних ділянок СОТ «Скалка», біобази «Колочава», заміського пункту 
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спостережень в с. Нижнє Солотвино, ботанічного саду, навчального корпусу по вул. 

Заньковецької, 89а.  

Аналогічна робота проводилася щодо нерухомого майна. Зокрема, в «Єдиному 

державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зареєстровані 

будівлі: юридичного факультету, факультету здоров’я людини, медичного 

факультету, лабораторії кафедри оптики та космічних досліджень, ботанічного саду, 

фізичного факультету, студентські гуртожитки №1,2,3. 

Крім цього, служби адміністративно-господарської частини забезпечували: 

- експлуатацію та своєчасний ремонт інженерних мереж, енергетичного 

обладнання, утримання відповідно до сучасних вимог в належному стані 

будівель і споруд університету; 

- безперервну роботу, модернізацію та сервіс всіх внутрішніх та зовнішніх 

інженерних систем централізованого опалення, гарячого та холодного 

водопостачання, водовідведення та енергопостачання, електричних мереж 

тощо; 

- охорону життя студентів і співробітників у приміщеннях та на території 

університету, охорону матеріально-технічних ресурсів, об’єктів, споруд 

університету; 

- економію матеріально-технічних ресурсів, впровадження енергозберігаючих 

технологій. 

Проблема енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів, 

підготовка до осінньо-зимового періоду, стала одним з першочергових завдань 

адміністративно-господарської частини в 2016 році. 

Протягом 2016 року відділом капітального будівництва АГЧ в межах своєї 

компетенції забезпечено проведення та здійснено контроль за виконанням 

підрядними організаціями робіт з капітального будівництва, капітального та 

поточного ремонту об`єктів університету. Детальніше в таблиці 6.9. 

 
Таблиця 6.9 

Об’єкт Вид робіт Вартість, грн. 

Гуртожиток № 1,2,3 Капітальний ремонт зовнішньої 

теплотраси   

1 300 728,06 

вул. Митна, 27 Будівництво модульної котельні  з 

інженерними мережами для 

опалення та ГВП гуртожитків 

4 328 524,80 

 

Ф-т здоров’я людини Поточний ремонт даху та сходової 

клітки 

Ремонт шиферної покрівлі 

199 717,80 

 

454 023,00 

Навчальні корпуси по вул. 

Заньковецької, 89 та вул. 

Заньковецької, 89А 

Ремонт покрівлі, аудиторій та 

приміщень 

Ремонт  приміщень їдальні  

Ремонт аудиторій та приміщень 

176 122,00 

 

47 253,00 

49 993,00 

Медичний ф-т Капітальний ремонт коридору 3-го 

поверху, сходові клітини з 

підвального прим. до горища 

852 194,00 

 

Юридичний ф-т Ремонт внутрішнього дворику, 

аудиторій та туалету 

269 643,00 

Центр гунгарології Поточний ремонт приміщень 79 919,22 
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Каф. військової підготовки 

по вул. Тлехаса, 16 

Ремонт приміщень 714 519,92 

 

Спортзал по вул. 

Українській, 21а 

Поточний ремонт спортзалу 76 931,00 

Хімічний ф-т Капітальний ремонт шатрового даху 

Ремонт балюстради будівлі 

1 028 971,8 

80 731,20 

Гуртожиток №5 Поточний ремонт м’якої покрівлі 

корпусу «Б» 

199 185,00 

Гуртожиток №1 Заміна стояків опалення 199 748,00 

Гуртожиток №2 Заміна стояків опалення 

Капітальний ремонт даху 

 

199 701,56 

740 820,66 

 

Гуртожиток №3 Заміна стояків опалення 192 612,49 

Гуртожиток №4 Капітальний ремонт фойє 

Капітальний ремонт житлових 

блоків  

Капітальний ремонт благоустрою 

спортмайданчиків 

Ремонт каналізації та асфальту заїзду 

 

544 751,00 

 

714 561,38 

 

1 009 315,63 

40 470,12 

 

НЛК вул. Університетська 

 

Капітальний ремонт (заміна вікон)  

 

 

 

Капітальний ремонт аудиторій 505, 

506 

343 816,00 

185 000,00 

200 000,00 

 

100 000,00 

 

  14 329 253,64 

 

Окремо слід наголосити про капітальний ремонт шостого та п’ятого поверхів 

гуртожитку № 4, де за спільного фінансування угорських партнерів  та університету 

створені сучасні умови проживання студентів. Також біля гуртожитку №4 спільно з 

угорськими партнерами на місці старого спортивного майданчика зроблено сучасний 

спортивний комплекс – футбольне поле з штучним покриттям, волейбольну, 

баскетбольну площадки, тенісні корти та площадку з тренажерами. 

У 2016 році в рамках програми співпраці краю Височіна (Чеської Республіки) та 

Закарпатської області було проведено заміну вікон на загальну суму 746 763 грн. 

Частка співфінансування університету становила 343 816,00 грн. 

Продовжують виконуватися роботи з капітального ремонту шатрового даху із 

заміною шиферу на металочерепицю в гуртожитку № 2.  У 2017 році буде закінчено 

капітальний ремонт 5 поверху гуртожитку №2. Загальна кошторисна вартість робіт 

на об`єкті становить 1 млн. 341 тис.188 грн. 

Обсяги витрат на проведення робіт з капітального будівництва, капітального та 

поточного ремонту, виконані підрядними організаціями у 2016 зросли майже в 3 рази 

в порівнянні з 2015 роком (діаграма 6.7). 
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Діаграма 6.7 

Обсяги витрат на проведення робіт з капітального будівництва, капітального 

та поточного ремонтів, виконані підрядними організаціями у 2015, 2016 році, 

млн. грн. 

 
 

Відділомзамовлено виготовлення проектно-кошторисної документації на 

будівництво мереж електропостачання (НЛК, вул. Університетська,14), 

реконструкцію стоматологічного факультету та на роботи з капітального  ремонту, 

що були  виконані у 2016 році, загальною вартістю майже 300 000 грн. 

 

Ремонтно-будівельною групою виконані значні обсяги ремонтно-будівельних 

робіт з поточних та аварійних ремонтів.  Усього реалізовано 32 різнопланових 

проекти (ремонт приміщень, покрівель, конструктивних елементів тощо). 

 
Об’єкт Вид робіт Заг. 

площа 

ремонту,м
2 

НЛК Оздоблювальні роботи 16-ти приміщень, задіяних в роботі 

приймальної комісії, а також аудит. та кабінетах №204, 303, 

322, 330, 423, 426, 517, 522, 524, 525, 526, 531, 538. 

Комплексний ремонт з реконструкцією в прим.№504, 514, 

515 та 533. Реконструкція частини фойє під службове 

приміщення №112а відділу по роботі з іноземними 

студентами. 

2688 

Фізичний ф-т Комплексний ремонт лабораторії (рентген-кабінет) №154, 

оздоблювальні роботи в приміщеннях №220, 224 та 244. 

202 

Історичний ф-т та 

ректорат 

Реконструкція прим. гардеробу під службові кабінети 

юридичного відділу. Комплексний ремонт прим. лабораторії 

музею №55. Оздоблювальні роботи в аудит. №49, 50, 56 та 

кабінету декана. 

376 

Біологічний ф-т Оздоблювальні роботи в прим. чоловічої та жіночої 

вбиральні, коридорах 1 та 2 поверхів. Реконструкція прим. 

№120, 120а. 

474 

Кафедра 

плодоовочівницт-

ва  

Комплексний ремонт 16-ти приміщень. Реконструкція 

вбиралень. Малярні роботи в приміщеннях оранжереї. 

298 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

2015 2016

5,10

14,3
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Ф-т здоров’я 

людини 

Оздоблювальні роботи в 3 приміщеннях роздягальні та 

душової великого спортивного залу. 

52 

Інженерно-

технічний ф-т 

Малярні роботи запасної сходової клітини. Ремонт 

плиточного покриття коридору. 

26 

Факультет 

міжнародних 

відносин 

Заміна покриття підлоги в аудиторіях №505, 506. 111 

Гуманітарно-

природничий ф-т 

Заміна 8-ми дверних полотен в кабінах вбиралень. Малярні 

роботи в коридорах факультету. 

121 

Медичний 

факультет № 2 

Комплексний ремонт 5-ти приміщень №216, 217. 

Реконструкція приміщень №411, 412А, 412, 413, 414. 

268 

Економічний ф-т Малярні роботи в 2-х аудиторіях та коридорах ф-ту 1102 

Дільниця вир. 

кристалів 

Комплексний ремонт 6-ти приміщень 204 

Центральний 

склад 

Розбирання старої будівлі центрального та хімічного складів. 

Реконструкція прим. павільйону під складські прим. 

128 

Біобаза 

«Колочава» 

Ремонт даху із заміною шиферної покрівлі на металеву. 550 

Ректорат №2 Реконструкція прим. від. аспірантури. Ремонтні роботи в 

прим. режимно-секретного від. та начальника студ. відділу 

58 

Каф. туризму та 

МК 

Комплексна реконструкція аудит. №326 під комп’ютерний 

клас 

60 

Каф. анатомії Ремонт вбиральні та душової. Малярні роботи в місцях 

загального користування. 

184 

Каф. загальної 

хірургії 

Ремонт ламінатного покриття підлоги, заміна дерев’яного 

вхідного блоку на металевий, улаштув. покриття підлоги з 

керамічної плитки. Облицювання стін з ламберії. 

72 

Каф. інф. хвороб Улаштування плиточного покриття перед входом 6 

 

Крім цього проведено ремонт покрівель, ринв, водостічних труб та парапетів 

таких об’єктів: медичний факультет, юридичний факультет, факультет здоров’я 

людини, інженерно-технічний факультет, кафедра виноградарства, дільниця 

вирощування кристалів, СКБ «Квант», гараж, центральний склад, виробнича 

майстерня, видавництво «Говерла», ботанічний сад. Прочистка та ремонт котлів на 

твердому паливі юридичного факультету та ботанічного саду – 4 котли. 

Масштаби цих робіт демонструє діаграма 6.8. 
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Діаграма 6.8 

Загальна площа відремонтованих приміщень 

ремонтно-будівельною групою 

 
 

Служба головного інженера протягом 2016 року забезпечувала безперебійну та 

надійну роботу устаткування, утримання у працездатному стані системи інженерних 

мереж та успішне завершення підготовки котельного господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період, а саме: повірку вузлів обліку природного газу, холодного 

водопостачання, манометрів, манометричних термометрів; міжсезонне 

обслуговування котелень на всіх видах палива; гідравлічне випробування 

трубопроводів; шурфування підземних тепломереж та водогонів. Своєчасно 

проведено підготовчі роботи та отримано акти готовності до опалювального сезону 

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

на вугіллі.  

Протягом року тривала робота по заміні зношеного сантехнічного обладнання 

всередині будівель, приміщень і споруд. Зокрема, замінено 680 м.п. стальних 

трубопроводів на пластмасу: 122 м.п. на хімічному факультеті, 198 м.п. на 

історичному факультеті, 342 м.п. на НЛК та 18 м.п. на медичному факультеті. 

Завершено заміну 320 м.п. трубопроводів опалення, прочищено 2200 м.п. 

каналізаційної мережі та замінено 125 м.п. зовнішньої та внутрішньої каналізації. 

Замінено 30 метрів водопроводу по вул. Заньковецької, 89 з розкопуванням траншеї, 

відремонтовано 25 м.п. водопроводу в гаражі. Встановлено 30 радіаторів, замінено 50 

унітазів та відремонтовано 515 стільців. 

У кожному навчальному корпусі та гуртожитках проведено плановий ремонт та 

промивання систем опалення, водопостачання та водовідведення з заміною та 

ремонтом запірної арматури (близько 500 шт.) та циркуляційних насосів (28 насосів) 
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у теплових вузлах управління, ремонтом регістрів. Налаштовано відповідно до 

тепломеханічних правил усі теплові вузли.  

Служба головного енергетика, забезпечуючи безперебійне обслуговування 

університету енергоносіями, виконала значну кількість ремонтно-профілактичних 

робіт: ремонт електрообладнання, ліній електропередач, заміну щитових, обладнання 

навчальних корпусів та студентських гуртожитків. 

Протягом 2016 року службою головного енергетика замінено 56 світильників на 

сучасні енергоефективні,  встановлено близько 320 розеток, понад 350 автоматичних 

вимикачів, 30 щитків та відремонтовано 120, прокладено 3000 метрів проводу, 

відремонтовано 22 прожектори та встановлено 19 нових прожекторів зовнішнього 

освітлення, відремонтовано близько 500 світильників та встановлено 30 нових, з них 

22 у гуртожитку №4, здійснено ремонт електричного котла АГЧ та кафедри ядерної 

фізики (заміна автомата та тенів), реконструйовано електричну мережу у 12 

лабораторіях та 18 аудиторіях. 

Згідно з графіками  попереджувальних робіт проведено повну ревізію усіх  

електрощитових та освітлювальних щитків, заміну міжповерхових розподільчих 

щитів з автоматичними вимикачами на першому поверсі історичного факультету. 

Проведено заміну ламп у великому актовому залі, здійснено розрахунок та монтаж 

електричної мережі з установленням розеток та світильників у двох нових кабінетах  

юридичного відділу на першому поверсі. 

У гуртожитках  №4 та №2  проведено заміну міжповерхових розподільчих щитів 

та всієї електромережі з світильниками по коридорах, заміну розподільчого щита і 

встановлення розеток та світильників у фойє на перших поверхах. Здійснено монтаж 

електромережі, встановлення розеток, вимикачів та світодіодних світильників у 

приміщенні студентської ради. 

На спорткомплексі університету прокладено електричну мережу з підключенням  

електричного бойлера для гарячого водопостачання жіночої та чоловічої роздягальні 

на першому поверсі та проведено освітлення на горищі. 

На фізичному факультеті проведено заміну  всієї  електромережі  та головного 

розподільчого щита на кафедрі оптики, частковий ремонт електромережі, заміну ламп 

у навчальних аудиторіях,  монтаж заземлення в аудиторіях кафедри напівпровідників. 

В університеті постійно реалізуються заходи з економії електроенергії, зокрема 

заміна старих люмінесцентних ламп на сучасні світодіодні з встановленням датчиків 

руху, що було зроблено в коридорах на другому поверсі учбово-лабораторного 

корпусу, замінено усі світильники на енергоефективні. 

У 2016 році  встановлено електролічильники, що обліковують реактивну 

електроенергію, робота яких дасть змогу заощадити на оплаті реактивної 

електроенергії близько 66% (станом на сьогодні оплата за реактивну електроенергію 

133 тис. грн. на рік).  

 

  



91 

 
 

Рис. 6.1. Динаміка економії електроенергії у 2014 – 2016 рр. у зв’язку з поступовим 

встановленням світодіодного освітлення НЛК по вул. Університетська, 14 

 

Питання енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій є 

пріоритетним завданням розвитку матеріально-технічної бази університету, тому 

керівництво постійно вживає заходи щодо скорочення енергоспоживання, оскільки їх 

реалізація є важливим чинником ефективного використання ресурсів та економії 

коштів. Результатом реалізації цих заходів у порівнянні з 2015 роком є те, що 

університет став споживати суттєво менше енергоносіїв і води:  електроенергії на 

43%, газу на 64%, а води майже у три рази. У 2016 р. укніверситетом встановлено 

лічильники на усі види енергоносіїв. 

Протягом 2016 р. відділом пожежної безпеки постійно проводилась 

попереджувально-профілактична робота в усіх підрозділах університету. 

Пожежна безпека забезпечувалась шляхом проведення організаційних заходів та 

технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки 

людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних 

наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж. 

Закуплено та доукомплектовано 50 новими вогнегасниками факультети та 

гуртожитки, а також здійснено технічне обслуговування 195 наявних. Відповідно до 

вимог ДСНС створено пожежно-технічну комісію (ПТК)  та добровільно-пожежну 

дружину (ДПД). Призначено відповідальних осіб за забезпечення протипожежної 

безпеки підвідомчих об’єктів, за експлуатацію електрообладнання та дотримання 

правил пожежної безпеки. На виконання припису ДСНС України у Закарпатській 

області розроблено план заходів із усунення недоліків. Оновлено інструкції з вимог 

технічної безпеки в приміщеннях та будівлях. Зроблено заміри опору ізоляції 

електромереж та електроустановок. 

У належному стані підтримувалася чистота прилеглої території, проводилася 

формувальна обрізка дерев на території університету та ліквідація стихійних 
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сміттєзвалищ. У рамках проведення безстрокової акції «Закарпаттю – чисте довкілля» 

впорядковано  прилеглі території факультетів, висаджено дерева та кущі. 

Адміністративно-господарська частина працюватиме над реалізацією таких 

завдань як: 

- проведення енергетичного аудиту всіх будівель та споруд університету та 

студентського містечка; 

- розробка та введення енергетичних паспортів будівель та окремих підрозділів 

університету; 

- розробка концепції впровадження в університеті енергозберігаючих 

технологій, альтернативних джерел енергії; 

- заміна старих сталевих труб теплосистеми, термін експлуатації яких понад 40 

років, на сучасні ППР та композиційні труби; 

- заміна електромереж на сучасні енергозберігаючі, встановлення 

багатотарифних приладів обліку споживання електроенергії для кожної будівлі, 

споруди та окремих структурних підрозділів, встановлення апаратів автоматичного 

вимикання і вмикання освітлення в коридорах, а також місцях загального 

користування; 

- розробка кошторисної документації щодо запровадження новітньої технології 

застосування вакуумних, сонячних колекторів для підігріву води, гарячого 

водопостачання та підтримки опалення в басейні спорткомплексу «Буревісник». 

 

6.3. Використання системи  Prozorro 

 

У 2016 році університет долучився до пілотного проекту – електронної системи 

публічних закупівель Prozorro, яка створена з метою прозорого та ефективного 

витрачання державних коштів, а також запобігання корупції, завдяки громадському 

контролю та розширенню кола постачальників. 

З 1 лютого по 30 грудня 2016 року університет здійснив 26 допорогових 

процедур у системі Prozorro, що дало можливість заощадити близько 390 029, 2 грн. 

(17%)таблиця 6.10. 
Таблиця 6.10 

Закупівлі, проведені університетом через електронну систему Prozorro 

№ 

п/п 

Предмет закупівлі Очікувана 

вартість 

закупівлі,  

грн 

Виконавець 

договору 

(переможецьторгів) 

Сума 

договору, 

грн.  

Економія, 

грн. 

1.  Папір офісний А4-

80гр./м.кв. 

25 000,00  

 

ТОВ «Ромус - 

Поліграф» 

24 145,00  

(з ПДВ) 

855,00  

2.  Папір офісний А3-

80гр./м.кв. 

7 500,00  

 

ТОВ «Ромус - 

Поліграф» 

6 899,00  

(з ПДВ) 

601,00 

3.  Папір офісний А4-

80гр./м.кв. 

26 250,00  

 

ТОВ «Ромус - 

Поліграф» 

23 795,00 

(з ПДВ) 

2 455,00  

4.  Папір офісний А3-

80гр./м.кв. 

14 200,00  

 

ТОВ «Ромус - 

Поліграф» 

13 250,00  

(з ПДВ) 

950,00 

5.  Хімічні засоби очистки 

води для очистки 

басейну (антисептичні 

120 000,00  

 

ООО «Вікно у 

водяний всесвіт» 

84 800,00  

(з ПДВ) 

35 200,00 
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та дезінфекційні засоби 

код 33631600-8) 

6.  Робочі станції 

30214000-2, ДБЖ, 

комутатор, оптичний 

патчкорд, комп’ютерна 

мишка 

75 910,00  

 

 

ООО «Мікротек» 75 602,00  

(з ПДВ) 

308,00 

7.  Комп’ютери 

персональні, принтери, 

багатофункціональні 

пристрої, проектори,  

175 200,00  

 

 

ТОВ «МКТ» 166 700,00  

(з ПДВ) 

8500,00 

8.  Шафа витяжна з 

вентильованою 

нижньою тумбою ВШ-

1.1в. 

23 920,00  

 

 

ФОП Стасюк Юрій 

Михайлович 

23 920,00  

(з ПДВ) 

0,00 

9.  Канцелярські товари 65 000,00  

 

ООО «Український 

папір» 

64 129,20  

(з ПДВ) 

870,8 

10.  Мікроском 

тринокулярний 

біологічний 

52 240,00  

 

 

ТОВ «Фарммедтех» 40 699,00  

(з ПДВ) 

11 541,00 

11.  Формалін (37% водний 

розчин формальдегіду) 

14 200,00  

 

 

ТОВ «Нафтохім-

Галичина» 

4 280,00  

(без ПДВ) 

9 920,00 

12.  Миючі засоби та 

прибиральний інвентар 

152 150,00  

 

ООО «Український 

папір» 

99 462,00  

(з ПДВ) 

52 688,00 

13.  Столи аудиторні, 

дошка аудиторна та 

комп'ютерні столи 

198 000,00  

 

 

ООО «Меблі-

Техностиль» 

125 898,00  

(з ПДВ) 

72 102,00 

14.  Стільці для аудиторій 190 000,00  

 

ТОВ «Енерго 

Системи» 

145 000,00  

(з ПДВ) 

45 000,00 

15.  Машини 

обчислювальні, 

частини та приладдя до 

них 

600 000,00  ТОВ «МКТ» 524 625.00 

 (з ПДВ) 

75 375,00 

16.  Лабораторні ваги для 

навчальних та 

наукових потреб 

16 000,00 ФОП Рябінін 

Костянтин Вікторович 

13 880,00 

(з ПДВ) 

2 120,00 

17.  Навчальні засоби для 

студентів медичного 

спрямування(муляж, 

макети)  

199 900,00  ФОП Кушнєров 

Дмитро 

Олександрович 

199 803,86  

(з ПДВ) 

96,14 

18.  Вентилятори для 

вентиляційної системи 

в лабораторіях №13 та 

№107  

14 000,00 ПП "ГРАДВЕНТ"  

14 000,00 

(без ПДВ) 

0,00 

19.  Електричні матеріали 30 000,00 ФОП  

Бондаровський В.В. 

23 975,00  

(без ПДВ) 

6 025,00 

20.  Вироби для ванної 

кімнати та кухні 

30 000,00  ТОВ  

"Электротехническая 

компания "Техномрия" 

23 108,00  

(без ПДВ) 

6 892,00 

21.  Електровакуумні 

лампи 

50 000,00 ТОВ"Хімлаборреактив" 47 600,00  2 400,00 
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22.  Точка доступа Wi-Fi - 

Ubiquiti UniFi 

41 000,00 ФОП Кучер Дмитро 

Борисович 

36 949,00  4 051,00 

23.  Набір інструментів 

PRO'SKITPK-4021M 

10 000,00 ТОВ "КАДАР-

ЦЕНТР" 

9 390,00  610,00 

24.  Кабель, скоби, настінна 

шафа,тестер 

30 000,00 ТОВ "НЕБИЛОВИЧ 

ТА ПАРТНЕРИ" 

23 150,00  

 

6 850,00 

25.  Комутатор, 

маршрутизатор, 

коннектор 

85 000,00 ПП "Реквест- Сервіс" 83 137,00  1 863,00 

26.  Періодичні видання на 

2017 р. 

157 656,26 ТОВ ІКЦ "ЛІДЕР" 114 900,00   42 756,26 

  2 403 126,26  2 013 097,06 

 

390 029,2   

/ у 

відсотках  

17 % 
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Висновки та основні завдання діяльності колективу  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2017 рік 

 

Пріоритети Концепції інноваційного розвитку та основні завдання діяльності 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015–2025 рр. були визначені у 

2014 році у виборчій програмі ректора ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» В.І. Смоланки. Саме вони були визначальними у спрямуванні 

функціонування ВНЗ упродовж звітного періоду. 

В освітній діяльності університету значна увага приділялась запровадженню та 

удосконаленню нових положень, що стосуються різних аспектів освітньої діяльності 

університету, розроблених на виконання вимог Закону України  «Про вищу освіту». 

Внесено низку змін до Положення про організацію освітнього процесу, уніфіковано 

структуру навчально-методичних комплексів дисциплін, розроблено і затверджено 

нове Положення про дипломну роботу (дипломний проект). 

У звітному періоді започатковано перехід до автоматизації розрахунків обсягів 

навчальної роботи кафедр. Упродовж березня-квітня 2016 року, відповідно до акту 

узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, були розроблені та запроваджені з 1 вересня 2016 року освітні програми 

та навчальні плани згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту», а саме, за 

ОС «бакалавр» – 66 навчальних планів, за ОС «магістр» – 54, за ОКР «спеціаліст» – 

56. У 2016 році підготовлено 674 робочі навчальні плани. У вересні-листопаді 2016 

року до обсягів педагогічної роботи кафедр та їх штатного розпису вносились 

необхідні зміни з урахуванням прийому студентів-іноземців, аспірантів та 

докторантів. 

Упродовж поточного навчального року кращі студенти УжНУ отримували 

іменні стипендії, зокрема: стипендії Президента України – 4; Верховної Ради України 

– 4; Кабінету Міністрів України – 1; ім. В.М. Чорновола – 1;ім. С. Грушевського – 1; 

соціальну стипендію Верховної Ради – 1; Закарпатської обласної державної 

адміністрації – 21. 

У рамках реалізації Пріоритету «Модернізація і конкурентоспроможність 

освіти» Вченою радою УжНУ було прийнято рішення про створення медичного 

факультету № 2, специфікою якого є викладання навчальних дисциплін англійською 

мовою. Цій меті підпорядковано і розширення переліку спеціальностей, які 

пропонуються для навчання іноземним громадянам, систематична робота щодо 

вдосконалення рівня володіння англійською мовою науково-педагогічними 

співробітниками університету. 

Про підвищення рівня інтернаціоналізації освіти та наукової діяльності свідчить 

зростання кількості студентів та викладачів, які скористалися можливістю 

академічної мобільності, зокрема в рамках програми Еразмус+ у форматі 

навчання/викладання/cтажування, залучення більшої кількості іноземних фахівців до 

викладання, читання лекцій студентам, розширення мережі міжнародних програм та 

проектів, які реалізовуються за участі представників колективу УжНУ (Норвезький 

фінансовий механізм, Вишеградський фонд, програма ТЕМПУС, Програми 

транскордонного співробітництва ЄС). Зростання кількості іноземних студентів, 
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розширення географії їх походження та переліку спеціальностей, які є привабливими 

для абітурієнтів з інших країн є індикаторами, які свідчать про підвищення 

міжнародної конкурентоспроможності університету, сталість його освітньої 

діяльності, фінансову стабільність, яка є основою для інфраструктурного розвитку. 

Водночас міжнародний статус підтверджується зростанням позицій УжНУ в 

національних та міжнародних рейтингах, наданням ректору університету статусу 

представника України у Конференції ректорів Дунайського регіону. 

Відповідно до Пріоритету «Наука та інновації» у 2016 році науковці 

університету виконували 29 наукових проектів (24 фундаментальних та 

5 прикладних) за рахунок коштів державного бюджету з річним обсягом 

фінансування 4 млн 735 тис. 36 грн (фундаментальні 4091,759 тис. грн, прикладних 

643,277 тис. грн).Результати наукових досліджень університету оприлюднено в 

монографіях, наукових статтях, навчальних посібниках і підручниках. За звітний 

період науковці університету підготували 73 монографії, видали 108 підручників та 

навчальних посібників, опублікували 1637 наукових статей, 54 збірників наукових 

праць, 20 Наукових вісників УжНУ з 11-ти серій, 886 матеріалів наукових 

конференцій. Упродовж 2016 року Ужгородський національний університет став 

власником 36 патентів, авторами яких є науково-педагогічні працівники УжНУ. 

В Ужгородському національному університеті протягом 2016 р. проведено 

69 наукових заходів, серед яких: 

- міжнародних конференцій – 17, 

- всеукраїнських конференцій – 11, 

- міжнародних конференцій молодих учених та студентів – 3, 

- всеукраїнських конференцій молодих учених та студентів – 9, 

- семінарів – 16, 

- круглих столів – 7, 

- шкіл – 4, 

- виставок – 2. 

Міністерство освіти і науки спільно з компанією «Clarivate Analytics» (колишній 

підрозділ з наукової власності та науки «Thomson Reuters») та Національною 

Академією наук  відзначили нагородою «Лідер науки України 2016. Web of Science 

award»Ужгородський національний університет в номінації «Комерціалізація 

науки», а саме «За наукове співробітництво з реальним сектором економіки». 

Національний контактний пункт Рамкової програми «Горизонт-2020» діє в 

УжНУ з метою забезпечення інтеграції наукових досліджень у Європейський 

дослідницький простір та підтримки реалізації Рамкової програми ЄС з досліджень 

та інновацій «Горизонт-2020». На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів 

України в УжНУ створено Національний контактний пункт за пріоритетними 

напрямами «Здоров’я, демографічні зміни та добробут» та  «Харчова безпека, стале 

сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка». 
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Низка молодих вчених та аспірантів у 2016 році отримували стипендії 

Президента України та Кабінету Міністрів України. Лауреатом премії Президента 

України для молодих вчених у 2016 році став колектив авторів Науково-дослідного 

інституту фізики і хімії твердого тіла. У 2016 році грант Президента України для 

підтримки наукових досліджень молодих учених отримав доцент медичного 

факультету О.Т. Девіняк.  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. 

Протягом 2016 року результати науково-дослідної діяльності були вдалими для 

студентів УжНУ. Вперше відбувся конкурс інноваційних ідей «Стартап-УжНУ», в 

якому взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені фізичного, математичного, 

біологічного, медичного, стоматологічного, географічного, філологічного  

факультетів, а також факультетів туризму і міжнародних комунікацій та 

інформаційних технологій. Загалом було представлено 19 проектів, 13 з яких дійшли 

до фіналу. Два з них здобули перші місця, два – другі місця та п’ятьом проектам 

конкурсна комісія присудила треті місця. 

У 2016 році організація виховної роботи в університеті була спрямована на 

формування всебічної, гармонійно розвиненої особистості, національно свідомої та 

соціально активної людини з високою громадянською відповідальністю, з глибокими 

духовними, громадянськими, патріотичними почуттями, здатної до неперервного 

розвитку і вдосконалення, та проводилась за такими напрямами: національно-

патріотичне та громадянське виховання; професійне виховання; політичне та правове 

виховання; морально-етичне виховання; трудове та екологічне виховання; художньо-

естетичне виховання; фізичне виховання. 

У контексті політичного та правового виховання студентської молоді проведено 

низку зустрічей  студентів з політичними діячами, представниками влади та 

правоохоронних органів. Проведено лекції, бесіди, виховні години, «круглі столи», 

диспути з питань: політико-правових проблем розбудови демократичної держави та 

виборчого процесу в Україні; соціально-економічної та політичної ситуації в Україні; 

зовнішньої та внутрішньої політики в країні; правової культури суспільства; розвитку 

конституціоналізму в Україні та проведення конституційної реформи; протидії 

корупції в університеті тощо. Проведено заходи щодо відзначення Міжнародного дня 

захисту прав людини. 

У напрямах трудового та екологічного виховання наші студенти взяли участь у 

загальноміській безстроковій акції з благоустрою території  м. Ужгород «Закарпаттю 

– чисте довкілля» (була прибрана не лише вся територія університету, а й парки, 

сквери, набережні м. Ужгорода). У контексті екологічного виховання студенти УжНУ 

впродовж року  також неодноразово брали участь в акціях: «Зробимо місто чистим», 

«Зроби Україну чистою», «Ми – за чисте довкілля» тощо. 

Одним із пріоритетних напрямів у виховній роботі є популяризація здорового 

способу життя серед студентської молоді, активізація та урізноманітнення спортивної 

роботи в університеті. Студенти УжНУ традиційно беруть участь у всеукраїнських та 
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міжнародних спортивних змаганнях. У 2016 році студенти університету з різних видів 

спорту вибороли 43 нагороди. 

 

Основними завданнями колективу Ужгородського національного 

університету на 2017 рік повинні стати: 

- подальша імплементація норм Закону України «Про вищу освіту» та 

пріоритетів Концепції інноваційного розвитку; 

- запровадження окремих фахових курсів, які викладатимуться студентам ОС 

«Магістр» та ОНС «Доктор філософії» англійською мовою, що, окрім розширення 

можливостей для академічної мобільності, стане також передумовою для розробки 

спільних навчальних програм із закордонними партнерами. Розширення переліку 

спеціальностей, навчання за якими пропонуватиметься іноземним абітурієнтам, 

зокрема за рахунок спеціальностей інженерно-технічного, фізико-математичного та 

економічного профілю; 

- активна участь у міжнародних, державних та регіональних конкурсах 

наукових, науково-технічних та інноваційних проектів. Широке представлення 

наукових результатів досліджень у науковометричних базах даних. Використання 

інструментів академічної мобільності для виконання спільних міжнародних наукових 

проектів та грантів; 

- розширення сфери електронного документообігу, зокрема для поліпшення 

двосторонньої комунікації зі студентами університету та потенційними 

роботодавцями; 

- впровадження політики академічної доброчесності; 

- впровадження інформаційно-виробничої системи «Освіта» 

- розширення застосування системи публічних закупівель Prozorro; 

- започаткування конкурсу проектів розвитку УжНУ серед студентів та 

співробітників університету, який сприятиме реалізації інноваційних ідей щодо 

задоволення інфраструктурних, соціальних, культурних та спортивних потреб 

колективу університету. 


