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ВСТУП 

 

В умовах глобалізаційних інтеграційних процесів сучасності роль і 

значення освіти і науки, її модернізації, підготовки фахівців, здатних успішно 

вирішувати проблеми на шляху до поставленої мети, надзвичайно актуальні. 

Освітня, наукова та інноваційна діяльність ДВНЗ «УжНУ» в 2017 році 

здійснювалась на основі базових положень законів України «Про вищу освіту», 

«Про освіту», «Про наукову та науково-дослідну діяльність», інших 

нормативно-правових актів України. 

Серед головних напрямів діяльності університету є забезпечення якісної 

підготовки інноваційно орієнтованих фахівців на основі єдиного плану 

отримання, генерації, поширення і застосування знань. 

Важлива роль у роботі ректорату, факультетів, інших структурних 

підрозділів університету відводилась організації виконання положень 

Концепції інноваційного розвитку університету на 2015-2025 рр. та Концепції 

наукового парку УжНУ, чітко визначено місію УжНУ як дослідницько-

інноваційного університету, пріоритетами якого є: 

 розвиток системи інноваційної освіти; 

 вироблення системи підготовки спеціалістів світового рівня; 

 створення інфраструктури інноваційної діяльності, що забезпечує 

інтеграцію академічних цінностей і підприємництва; 

 формування інноваційної корпоративної культури університету і 

внутрішнього конкурентного середовища, збереження університетських 

традицій; 

 створення адаптивної системи управління університетом, адекватної 

новим завданням організаційної структури, кадрового забезпечення, та 

диверсифікація джерел фінансування в умовах автономізації університету. 

Саме над реалізацією зазначених пріоритетів і працював у 2017 році 

колектив Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 

національний університет», у складі якого функціонують 20 факультетів, 

2 навчально-наукових інститути, 111 кафедр. 

Університет входить до переліку найкращих – за показниками освітньої, 

наукової, міжнародної, інноваційної та інформаційної діяльності – вищих 

навчальних закладів України, посідаючи 20 позицію в консолідованому 

рейтингу, 24 місце у рейтингу Вебометрікс, 16 – у рейтингу SciVerse Scopus та 

36 позицію у рейтингу ТОП-200 вишів України. . 
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В університеті нараховується така кількість  спеціальностей: «молодший 

спеціаліст» – 7 спеціальностей; «бакалавр» – 67 спеціальностей;  «магістр» – 

54 спеціальності; «доктор філософії» – 19 спеціальностей. 

В університеті працюють за основним місцем роботи 1270 науково-

педагогічних працівників, серед яких 145 докторів наук, професорів та 

711 кандидатів наук, доцентів. За сумісництвом працюють 235 осіб, у тому 

числі – 27 докторів наук, професорів, 95 кандидатів наук, доцентів. Частка 

докторів наук, професорів становить 11 %, кандидатів наук, доцентів 56 %. 

Упродовж 2017 року за конкурсом було обрано 174 науково-педагогічні 

працівники. 

У 2017 році захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук 5 осіб, кандидатські дисертації – 33 особи з числа штатних працівників 

університету; 4 працівникам присвоєно вчене звання професора, 3 – вчене 

звання доцента, 1– старшого дослідника. 

На кінець 2017 року в Ужгородському національному університеті, 

природничо-гуманітарному коледжі навчалися 14659 студентів (станом на 

01.01.2017 – 13906). За кошти державного бюджету здобувають вищу освіту 

6529 осіб (станом на 01.01.2017 – 6634), а за кошти фізичних та юридичних осіб 

– 8130 осіб (станом на 01.01.2017 – 7272). 

В університеті набула сталості тенденція щодо розширення контингенту 

іноземних студентів та географії країн їх походження. Наприкінці звітного 

періоду в УжНУ навчалися 1105 іноземців, які репрезентували 36 країн світу 

або ж були особами без громадянства. Серед студентів переважають громадяни 

Індії – 549, Зімбабве – 19, Нігерії – 29, Єгипту – 28 осіб. 
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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 кваліфікованих фахівців. Ректоратом університету 

значна увага приділяється добору та підвищенню кваліфікації науково-

педагогічних кадрів. 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 із провідних 

закладів вищої освіти, наукових та інших установ України і зарубіжжя. 

В університеті працюють за  основним місцем роботи 1270 науково-

педагогічних працівників, серед яких 145 докторів наук, професорів та 

711 кандидатів наук, доцентів. За сумісництвом працюють 235 осіб, у тому 

числі 27 докторів наук, професорів, 95 кандидатів наук, доцентів. Частка 

докторів наук, професорів становить 11,4 відсотка, кандидатів наук, доцентів – 

56 відсотків. Базова освіта науково-педагогічних працівників  відповідає 

профілю дисциплін, які вони викладають. 

Характеристику професорсько-викладацького складу за останні три роки 

наведено в табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 

Характеристика професорсько-викладацького складу 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

№ 

п/п 

Показник Роки 

2015  2016  2017  

1 2 3 4 5 

1. Штатна чисельність професорсько-

викладацького складу (осіб) 

з них: докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів 

 

1160 

134 

675 

 

1275 

146 

698 

 

1270 

145 

711 
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Продовження таблиці 1.1 
2. Штатна укомплектованість (всього, %): 

з них: докторів наук, професорів (%) 

кандидатів наук, доцентів (%) 

88,3 

11,6 

58,2 

84,0 

11,4 

54,7 

84,0 

11,4 

56,0 

3. Кількість сумісників (всього) 

в т.ч. докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів 

172 

24 

92 

 

243 

27 

108 

 

235 

27 

95 

 

4. Середньорічне педагогічне навантаження 

викладачів (год.) 

 

580 

 

580 

 

580 

5. Частка кафедр, які очолюються особами з 

науковими ступенями і вченими званнями (%) 

в т.ч. докторами наук, професорами 

кандидатами наук, доцентами 

 

100 

59,1 

40,9 

 

100 

58,4 

41,6 

 

100 

57,7 

42,3 

 

 

Динаміка чисельності штатних науково-педагогічних працівників та 

науково-педагогічних працівників, залучених до роботи за зовнішнім 

сумісництвом, за останні три роки наведена на діаграмах.  

 

Діаграма 1.1 

Кількість штатних науково-педагогічних працівників університету 
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Діаграма 1.2 

Кількість науково-педагогічних працівників університету 

(зовнішні сумісники) 

 
У 2017 році захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук 5 осіб, кандидатські дисертації – 33 особи з числа штатних працівників 

університету. 4 працівникам присвоєно вчене звання професора, 3 – вчене 

звання доцента, 1 – старшого дослідника. 

Діаграма 1.3 

Кількість штатних науково-педагогічних працівників університету,  

що мають науковий ступінь та вчене звання, число/відсоток 

станом на 31.12.2017 р. 
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Діаграма 1.4 

Кількість  науково-педагогічних працівників (сумісники),  

які мають науковий ступінь та вчене звання, число/відсоток   

станом на 31.12.2017 р. 

 
 

В університеті функціонують 20 факультетів, 2 навчально-наукових 

інститути, 111 кафедр. Завідувачами кафедр працюють 64 доктори наук, 

професори (57,7%)  та 47 кандидатів наук, доцентів (42,3%). 

Діаграма 1.5 

Розподіл  науково-педагогічних працівників – завідувачів кафедр, 

число/відсоток станом на 31.12.2017 р. 
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наук, доцентів; 
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В університеті працюють 2 члени-кореспонденти НАН України, 

2 академіки державних галузевих академій наук України, 7 академіків Академії 

наук вищої школи України, 13 заслужених діячів науки і техніки України, 

11 заслужених працівників освіти України, 6 заслужених юристів України, 

13 заслужених лікарів України, 4 заслужені винахідники України. У 2017 році 

за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку 

кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий 

професіоналізм старшому викладачу кафедри фізичного виховання Федорішку 

Андрію Андрійовичу  присвоєно почесне звання «Заслужений працівник 

фізичної культури та спорту України». 

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) в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський 

національний університет», затвердженого та уведеного в дію наказом ректора. 

Так, протягом 2017 року за конкурсом обрано 174 науково-педагогічні 

працівники. 

 

1.2. Підготовка, підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників та підсумкова атестація аспірантів 

Упродовж звітного року поза увагою ректорату не залишались питання 

вдосконалення професійної підготовки науково-педагогічних працівників 

університету шляхом стажування та навчання на курсах підвищення 

кваліфікації. Значна увага приділялась підготовці кадрів вищої кваліфікації, а 

саме кандидатів і докторів наук. Ці питання успішно розв’язуються 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, 32 викладачі поєднують роботу з навчанням в аспірантурі, 15 – в 

докторантурі у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах 

України, зокрема: Львівському національному університеті імені І.Франка, 

Одеському державному екологічному університеті, Бердянському державному 

педагогічному університеті, Інституті педагогіки АПН України,  Інституті 

регіональних досліджень НАН України, Інституті психології 

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

імені Т.Г.Шевченка, Національному медичному університеті 
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імені О.О.Богомольця, Київському національному університеті будівництва і 

архітектури  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 на п’ять 

років. 

Під час стажування викладачі згідно з індивідуальними планами 

ознайомлювались із запровадженням інформаційно-комунікативних технологій 

навчання, застосуванням інноваційних технологій,  досягненнями науки, 

техніки і виробництва та перспективами їх розвитку, займались підготовкою 

навчальних посібників, виступали з доповідями на наукових і науково-

методичних конференціях. Загалом за звітний період 205 науково-педагогічних 

працівників удосконалили свою професійну підготовку в провідних вищих 

навчальних закладах, наукових установах, а також на підприємствах, установах 

та організаціях відповідно до профілю підготовки фахівців.  

Основними освітніми та науковими центрами стажування викладачів 

університету є: 

- Державна фіскальна служба у Закарпатській області; 

- Закарпатський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

МВС України; 

- Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти; 

- Інститут електронної фізики НАН України; 

- Львівський державний університет фізичної культури; 

- Львівський національний університет імені І.Франка; 

- Науково-дослідний інститут україністики імені М.Мольнара; 

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

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

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

- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; 

- Ужгородський науково-технологічний центр матеріалів оптичних носіїв 

інформації НАН України;  

- Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 

Стажування працівників та аспірантів також здійснюється в провідних 

закордонних навчальних закладах та наукових установах у межах 

різноманітних програм, у тому числі програм академічної мобільності, які 

пропонують відповідні інституції європейських та інших держав  (програми  
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«Scholarship Foundation of the Republic of Austria for Postdocs», «SAIA», 

«Erasmus +»,  «F Inverstment Group», імені Фулбрайта та багато інших), 

зокрема: 

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

- Університеті ОАЕ в м. Ель Айн (ОАЕ); 

- Байройтському університету (ФРН); 

- Варненському вільному університеті (Болгарія); 

- Віденському університеті (Австрія); 

- Інституті експериментальної фізики САН в м. Кошице (Словацька 

Республіка»); 

- Інституті суспільних наук м. Кошице (Словацька Республіка); 

- Карловому університеті в м. Прага (Чеська Республіка): 

- Міжнародному університеті Шіллера в м. Париж (Франція); 

- Політехнічному університеті в м. Пожега  (Хорватія); 

- Поморській академії у Слупську (Республіка Польща); 

- Університеті імені Етвеша Лоранда (Угорщина); 

- Університеті м. Пардубіце (Чеська Республіка); 

- Хіміко-технологічному університеті в м. Прага (Чеська Республіка); 

- Центральноєвропейському університеті в м. Будапешт (Угорщина) та ін. 

У 2017 році розпочато підвищення кваліфікації викладачів університету 

на факультеті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. 

Працівникам, які успішно пройшли навчання, видається документ про 

післядипломну освіту – свідоцтво про підвищення кваліфікації  встановленого 

університетом зразка. 

Викладачі кафедр іноземних мов проходили стажування з метою 

ознайомлення із сучасними підходами до викладання англійської мови та  

викладання фахових дисциплін англійською мовою в університетах у рамках 

проекту Британської ради «Англійська мова для університетів». 

Необхідно й надалі розширювати 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.  

У підготовці та проведенні навчального процесу в університеті беруть 

участь 1210 осіб учбово-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого 

персоналу. 

Чисельність педагогічних працівників, які забезпечують підготовку 

молодших спеціалістів у природничо-гуманітарному коледжі університету, 

становить: 
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Штатні – 43 особи, у тому числі 3 кандидати наук. 

Сумісники – 44 особи, в тому числі: 

зовнішні сумісники – 19; 

внутрішні сумісники – 25, у тому числі: 1 доктор наук,  8 кандидатів наук, 

доцентів. 

До викладання в коледжі залучаються викладачі вищої кваліфікації 

університету, зокрема: доктор історичних наук Корсак Р.В., кандидат хімічних 

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

географічних наук Габчак Н.Ф., Чир Н.В., кандидат технічних наук Калинич 

І.В., кандидат фізико-математичних наук Шуста В.С. та інші. 

Пріоритетними завданнями кадрової політики університету і надалі 

залишаються сприяння підготовці кадрів вищої кваліфікації, підтримка 

талановитої молоді, забезпечення оптимальних вікових пропорцій між 

досвідченими та молодими викладачами, розширення спектру наукових 

спеціальностей аспірантури і докторантури. 

Упродовж звітного року Атестаційною колегією Міністерства освіти і 

науки України (від 26 червня 2017 р., від 11 жовтня 2017 р.,  

від 12 грудня 2017 р.) затверджено надання Вченою радою університету 8 

вчених звань, у тому числі: професора  4, доцента  3,старшого дослідника  

1. Дві атестаційні справи подано на розгляд Атестаційної колегії МОН України: 

одна щодо присвоєння вченого звання професора, друга  доцента. 

 

Динаміка показників атестації науково-педагогічних кадрів  

за останні 5 років 

№ Показники атестації кадрів 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Присвоєння вченого звання «Професор» 4 6 11 1 4 

2. Присвоєння вченого звання «Доцент» 7 36 80 35 3 

3. Присвоєння вченого звання «Старший 

дослідник» («Старший науковий 

співробітник») 

- - 2 - 1 

  

Президентом України присвоєно почесні звання працівникам 

університету, висунутим Вченою радою ДВНЗ «УжНУ»: 

«Заслужений діяч науки і техніки України»: 

Потапчуку Анатолію Мефодійовичу, завідувачу кафедри стоматології 

післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології 

(Указ Президента України від 15.06.2017 р. №162/2017). 

«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» 
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Федорішку Андрію Андрійовичу, старшому викладачеві кафедри 

фізичного виховання (Указ Президента України від 28.09.2017 р. №286/2017). 

У 2017 році Вченою радою ДВНЗ «УжНУ» присвоєно почесне звання 

«Заслужений професор Ужгородського національного університету» Архій 

Емілії Йосипівні, завідувачу кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб. 

У 2017 році в Ужгородському національному університеті функціонували 

7 спеціалізованих вчених рад: 

– з фізико-математичних наук Д 61.051.01 (голова ради – д.ф.-м.н., 

проф. Блецкан Дмитро Іванович, вчений секретар – д.ф.-м.н., проф. Грабар 

Олександр Олексійович), спеціальності ради: 01.04.04 –  фізична електроніка; 

01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків; 

– з історичних наук Д 61.051.04 (голова ради – д.і.н., проф. Тодоров Ігор 

Ярославович, вчений секретар – к.і.н., доц. Свєженцева Оксана Іванівна), 

спеціальності ради: 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія; 

– з медичних наук Д 61.051.06 (голова ради – д.мед.н., проф. Чопей Іван 

Васильович, вчений секретар – к.мед.н., доц. Фейса Сніжана Василівна), 

спеціальність 14.01.02 – внутрішні хвороби; 

–  з медичних наук К 61.051.08, з 24.10.2017 р.  Д 61.051.08 (голова 

ради – д.мед.н., проф. Костенко Євген Якович, вчений секретар – д.мед.н.,  

проф. Клітинська Оксана Василівна), спеціальності ради: 14.01.03 – хірургія; 

14.01.22 – стоматологія; 

– з юридичних наук К 61.051.07, з 11.07.2017 р.  Д 61.051.07 (голова 

ради – д.ю.н., проф. Бєлов Дмитро Миколайович, вчений секретар – к.ю.н.,  

доц. Фрідманський Роман Михайлович), спеціальності ради: 12.00.02 –

  конституційне право; муніципальне право; 12.00.07 –  адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право; 

– з економічних наук К 61.051.02 (голова ради – д.е.н.,  

доц. Пітюлич Михайло Михайлович, вчений секретар – к.е.н., с.н.с. Бондаренко 

Вікторія Михайлівна), спеціальності ради: 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством; 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка; 

– з хімічних наук К 61.051.03 (голова ради – д.х.н., проф. Барчій Ігор 

Євгенович, вчений секретар – к.х.н., доц. Стерчо Іванна Петрівна), 

спеціальності ради: 02.00.01 – неорганічна хімія; 02.00.02 – аналітична хімія. 

Три спеціалізовані вчені ради (з фізико-математичних, історичних та 

медичних наук) мали право проводити захист дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора наук та кандидата наук; спеціалізовані вчені ради з 

економічних та хімічних наук проводили захист кандидатських дисертацій. 

Спеціалізовані вчені ради з юридичних та медичних наук проводили захист 
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дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а після відкриття 

цих рад на новий термін у звітному році отримали право проводити захист 

докторських дисертацій. 

У грудні 2017 року відкрито спеціалізовану вчену раду з медичних наук 

К 61.051.09 з правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук за спеціальностями 14.01.15 – нервові хвороби та 

14.02.03 – соціальна медицина (голова ради – д.мед.н., доц. Орос Михайло 

Михайлович, вчений секретар – к.мед.н., доц. Погоріляк Рената Юріївна). 

Упродовж звітного року спеціалізованими вченими радами університету 

проведено захист 35 кандидатських дисертацій, прийнято до захисту 

2 докторські та 9 кандидатських дисертацій, до попереднього розгляду – 

2 докторські та 7 кандидатських дисертацій. 

Станом на 21 грудня в аспірантурі ДВНЗ «УжНУ» навчається 382 

аспіранти та 16 докторантів, з них 113 з відривом від виробництва за 

державним замовленням та 32 за контрактом, 137 без відриву від виробництва 

за державним замовленням та 100 за контрактом, 15 докторантів з відривом від 

виробництва за державним замовленням та 1 за контрактом. 

Завершило навчання 53 аспіранти, з них: 36 з відривом від виробництва, 

16 без відриву від виробництва та 1 без відриву від виробництва за контрактом. 

Три докторанти завершили навчання в докторантурі. 

Відраховано з аспірантури без відриву від виробництва 17 осіб у зв’язку 

із сімейними обставинами. 

Протягом листопада 2017 року проведено звітування та атестацію 

аспірантів 2-го, 3-го та 4-го (заочна ф. н.) р. н. 

Рекомендовано перевести на наступний рік навчання: 

на другий рік:  70 аспірантів, з них  36 денної та 34 вечірньої форми навчання; 

на третій рік:  74 аспіранти, з них 35 денної та 39  заочної форми навчання; 

на четвертий рік: 25 аспірантів заочної форми навчання, державного 

замовлення. 

на другий рік: 39 аспірантів, з них  8 денної та 31 заочної форми навчання; 

на третій рік: 27 аспірантів, з них 12 денної та 15  заочної форми навчання; 

на четвертий рік: 4 аспіранти заочної форми навчання, контракт. 

Достроково захистилося 5 аспірантів, а саме: 

1. Ільницький Михайло Петрович, спеціальність 12.00.07 – 

адміністративне право; інформаційне право; фінансове право. 

2. Танчинець Михайло Михайлович, спеціальність 12.00.07 – 

адміністративне право; інформаційне право; фінансове право. 

3. Лоя Надія  Володимирівна, спеціальність 14.01.01 – акушерство та 

гінекологія. 
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4. Івачевська Віталіна Володимирівна, спеціальність 14.01.02 – 

внутрішні хвороби. 

5. Стойка Василь Володимирович, спеціальність 14.01.21 – 

травматологія та ортопедія 

та один докторант: 

Карабін Тетяна Олександрівна, спеціальність 12.00.07 – адміністративне 

право; інформаційне право; фінансове право. 

Згідно з планом прийому, затвердженим Міністерством на 2017 рік, було 

виділено 81 державне місце, з них 42 – денних, 39 – вечірніх. 

Подано – 163 заяви, з них : 

- на денну форму навчання: за державним замовленням – 79, 

  на контрактній основі – 12; 

- на вечірню форму навчання: за державним замовленням – 47; 

- на заочну форму навчання: на контрактній основі – 25. 

В результаті вступних іспитів поступили: 

- на денну форму навчання за держзамовленням – 42; 

- на денну форму за контрактом – 12; 

- на вечірню форму за держзамовленням – 39; 

- на заочну форму за контрактом – 50. 

 

За перше півріччя 2017 р. отримано ліцензію на 2 нові спеціальності в 

аспірантурі: 

011 Освітні, педагогічні науки; 

054 Соціологія. 

Згідно з наказами МОН України від 02.11.2017 р. № 1442 та від  

24.10.2017 р. №1410 аспіранти 2-го року денної форми навчання виграли 

академічні стипендії на 2017/2018 н. р.: 

Попик М.М. – академічна стипендія президента України; 

Рябухіна Т.С. – академічна стипендія імені М. Грушевського. 
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Розділ 2. 

Освітня діяльність 

 

2.1. Кількісна характеристика контингенту студентів 

Контингент студентів ДВНЗ «УжНУ» (за ОС «бакалавр», «магістр» та 

ОКР «спеціаліст») та природничо-гуманітарного коледжу університету (ОКР 

«молодший спеціаліст») за критерієм форм навчання та фінансування станом на 

1 січня та 26 грудня 2017 року наведено у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Контингент студентів  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

(осіб) 

 Станом на 01.01.2016 Станом на 01.01.2017 Станом на 26.12.2017 

 Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

Денна форма 

Молодший 

спеціаліст 
468 218 686 495 194 689 497 262 759 

Бакалавр 3196 1986 5182 2827 2103 4930 2658 2163 4821 

Спеціаліст 1006 1764 2770 1109 581 1690 632 1623 2255 

Магістр 477 318 795 996 1706 2702 1405 1145 2550 

Всього 5147 4286 9433 5427 4584 10011 5192 5193 10385 

Заочна форма 

Молодший 

спеціаліст 
21 81 102 20 78 98 13 78 91 

Бакалавр 749 1675 2424 743 1608 2351 720 1675 2395 

Спеціаліст 83 554 637 317 527 844 11 131 142 

Магістр 97 284 381 127 475 602 343 921 1264 

Всього 950 2594 3544 1207 2688 3895 1087 2805 3892 

Всі форми навчання 

Молодший 

спеціаліст 
489 299 788 515 272 787 510 340 850 

Бакалавр 3945 3661 7606 3570 3711 7281 3378 3838 7216 

Спеціаліст 1089 2318 3407 1426 1108 2534 643 1754 2397 

Магістр 574 602 1176 1123 2181 3304 1748 2066 3814 

Всього 6097 6880 12977 6634 7272 13906 6279 7998 14277 
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Таким чином,  станом на 26 грудня 2017 року на факультетах, навчально-

науковому інституті та коледжі університету навчається 14659 студентів 

(станом на 01.01.2017 – 13906). За кошти державного бюджету здобувають 

вищу освіту за ОС «бакалавр», «магістр», ОКР «молодший спеціаліст», 

«спеціаліст» 6529 осіб (станом на 01.01.2017 – 6634), а за кошти фізичних та 

юридичних осіб – 8130 осіб (станом на 01.01.2017 – 7272). Збільшення кількості 

студентів пов'язане із значним збільшенням зарахованих до магістратури як за 

денною, так і за заочною формами навчання. Слід відмітити, що у 2017 році 

було припинено прийом на навчання спеціалістів. Друга причина – збільшення 

контингенту студентів-іноземців. 

Контингент студентів освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» та ОКР 

«спеціаліст», «молодший спеціаліст» за формами навчання та фінансування 

наведено у таблицях 2.2 – 2.3. 

 

Таблиця 2.2 

Контингент студентів денної форми навчання (2017) 

(осіб) 

Структурний підрозділ 
2016 2017 

Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

Біологічний факультет 254 84 338 277 66 343 

Географічний факультет 194 114 308 211 79 290 

Українсько- угорський 

навчально- науковий 

інститут 

141 15 156 118 22 140 

Економічний факультет 257 165 422 227 171 398 

Інженерно-технічний 

факультет 
386 45 431 370 75 445 

Математичний факультет 271 21 292 234 36 270 

Медичний факультет 701 884 1585 766 899 1665 

Медичний факультет №2  528 528  910 910 

Стоматологічний 

факультет 
75 532 607 72 607 679 

Факультет здоров'я людини 99 188 287 134 269 403 

Факультет іноземної 

філології 
201 170 371 175 171 346 

Факультет інформаційних 

технологій 
261 83 344 251 95 346 
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Продовження таблиці 2.2 

Факультет міжнародних 

економічних відносин 
84 189 273 162 243 405 

Факультет історії та 

міжнародних відносин 
197 168 365 209 447 209 

Факультет післядипломної 

освіти та 

доуніверситетської 

підготовки 

53 41 94 25 8 33 

Факультет суспільних наук 249 180 429 247 188 435 

Факультет туризму та 

міжнародних 

комунікацій 

89 184 273 79 196 275 

Фізичний факультет 449 27 476 369 48 417 

Філологічний факультет 318 123 441 282 128 410 

Хімічний факультет 227 23 250 195 7 202 

Юридичний факультет 255 499 754 262 501 763 

Природничо-гуманітарний 

коледж Державного 

вищого навчального 

закладу «Ужгородський 

національний університет» 

   497 262 759 

Разом 4932 4390 9322 6529 8130 14653 

Примітка: тут і надалі: Бюджет – навчання за державним замовленням. 

  Контракт – навчання за кошти юридичних, фізичних осіб. 

 

Як бачимо, спостерігається подальше розширення контингенту іноземних 

студентів та географії країн їх походження. Станом на 01.10.2017 року в УжНУ 

навчаються 718 іноземці на контрактній формі (в тому числі 7 осіб на 

заочній формі навчання). Серед них громадяни 36 країн. Станом на 26 грудня 

кількість іноземних студентів досягла 1105. 

Країна 2015 2016 2017 

Австрія 1 1  

Ангола   2 

Бангладеш 15 6 9 

Білорусь 1 1  

Вірменія  1 1 

Гамбія   1 
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Гана 2 1 4 

Єгипет 2 18 28 

Зімбабве 18 22 19 

Йорданія  1 11 

Ізраїль 1 1 2 

Індія 355 546 549 

Ірак 4 2 3 

Канада   1 

Камерун 1 1  

Кенія 2 2 2 

Конго 1 1 2 

Ліван  1 2 

Лівія   9 

Малаві 1 1 1 

Мальдіви 2 2 2 

Марокко  2 4 

Намібія 1 1 1 

Нігерія 15 20 29 

Пакистан 1 1 2 

Польща  1 3 

Російська Федерація 3 3 2 

Руанда 1 3 2 

Палестина   1 

Сірійська Арабська республіка 1 3 5 

Словаччина 6 12 9 

Словенія   1 

Сполучене Королівство  1 1 

Сполучені Штати Америки 2 4 2 

Сьєрра-Леоне 1  1 

Тайвань, провінція Китаю  1 1 

Туреччина  3 4 

Угорщина 4 5 3 

Чеська Республіка 3 3  

Румунія 1   

Молдова 1   

Німеччина 1   

Азербайджан 1   

Шрі-Ланка   1 

Разом 448 672 718
** 

**
 станом на 01.10.2017 р. 
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Таблиця 2.3 

Контингент студентів заочної форми навчання (2017) 

(осіб) 

Структурний підрозділ 
2016 2017 

Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

Біологічний факультет 107 185 292 93 204 297 

Географічний факультет 56 217 273 70 188 258 

Українсько-угорський 

навчально-науковий 

інститут 

30 41 71 31 63 94 

Економічний факультет 174 182 356 119 253 372 

Інженерно-технічний 

факультет 
36 104 140 48 89 137 

Математичний факультет 52 50 102 48 54 102 

Факультет здоров'я людини 57 305 362 60 320 380 

Факультет іноземної 

філології 
140 80 220 119 119 238 

Факультет інформаційних 

технологій 
66 33 99 56 53 109 

Факультет міжнародних 

економічних відносин 
17 110 127 20 158 178 

Факультет історії та 

міжнародних відносин 
52 46 98 65 151 216 

Факультет післядипломної 

освіти та доуніверситетської 

підготовки 

 180 180  76 76 

Факультет суспільних наук 54 183 237 85 228 313 

Факультет туризму та 

міжнародних комунікацій 
42 121 163 45 126 171 

Філологічний факультет 167 77 244 117 102 219 

Юридичний факультет 93 537 630 98 541 639 

Природничо-гуманітарний 

коледж Державного вищого 

навчального закладу 

«Ужгородський 

національний університет» 

   13 78 91 

Разом 1187 2610 3797 1087 2805 3892 
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Спостерігається подальше розширення контингенту іноземних студентів 

та географії країн їх походження. Станом на 26.12.2017 року в УжНУ 

навчаються 1105 іноземців на контрактній формі (в тому числі 7 осіб на заочній 

формі навчання). Серед них громадяни 36 країн.  

Серед іноземних громадян переважають громадяни Індії – 549,  

Зімбабве – 19, Нігерії – 29, Єгипту – 28. 

Розширюється з року в рік і перелік факультетів, що навчають іноземців. 

 

Таблиця 2.4 

Зарахування на навчання іноземних громадян 

у 2015, 2016 і 2017 роках 

(осіб) 

Структурний підрозділ 2015 2016 2017 

Біологічний факультет  1 1 

Економічний факультет 1 1  

Інженерно-технічний факультет 3 6 18 

Медичний факультет 416 91 63 

Медичний факультет №2  529 908 

Стоматологічний факультет 13 30 99 

Факультет іноземної філології  1 1 

Факультет інформаційних технологій   1 

Факультет міжнародних економічних 

відносин 
2 3 4 

Філологічний факультет    

Факультет суспільних наук 3 3  

Юридичний факультет 7 5 5 

Разом 448 672 1105**
 

**
 станом на 26.12.2017 р. 

 

 

2.2. Робота приймальної комісії ДВНЗ «УжНУ»  

 

2.2.1. Організаційні питання 

Прийом на навчання до ДВНЗ “УжНУ” у 2017 році проводився відповідно 

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

України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, 

наказів Міністерства освіти і науки України, інших нормативних документів та 

Правил прийому до ДВНЗ "УжНУ", затверджених Вченою радою університету.  
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Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 

2017 році були затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 

13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 

23 листопада 2016 р. за № 1515/29645. У цих Умовах забезпечено реалізацію 

вимог до організації вступу у ВНЗ, передбачених статтею 44 Закону України 

«Про вищу освіту», з урахуванням досвіду вступної кампанії 2016 року. Зміни 

до Умов прийому були внесені згідно з наказами Міністерства освіти і науки 

№ 637 від 24.04.2017 та № 945 від 30.06.2017. 

Правила прийому до ДВНЗ «УжНУ» були затверджені рішенням Вченої 

ради ДВНЗ «УжНУ» 13 грудня 2016 року, протокол № 14. Зміни до Правил 

прийому були розроблені як додатки до зазначених Правил і затверджувались 

фактично щомісяця рішеннями Вченої Ради ДВНЗ «УжНУ» або рішеннями 

приймальної комісії. У всіх випадках зміни до Правил або Правила зі змінами 

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

для їх відображення у ІС «Конкурс». 

Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста в 2017 році були затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 599, 

зареєстровані у Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 р. за № 610/30478. 

Правила прийому до ПГК були розроблені відповідно до Умов прийому на 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

в 2017 році і затверджені Вченою радою ДВНЗ «УжНУ» 8 червня 2017 року 

(протокол №7). 

Організацію прийому до університету у 2017 році здійснювала 

приймальна комісія, склад якої в кількості 43 осіб затверджено наказом ректора 

від 19.12.2016 р. № 237/01-17. У зв’язку із кадровими і структурними змінами 

до складу ПК своєчасно вносилися зміни за наказами ректора – № 358/01-17 від 

03.02.2017, № 284/01-21 від 20.02.2017, № 570/01-17 від 30.05.2017. Згідно з 

останніми змінами склад комісії – 42 особи. 

Склад функціональних підрозділів приймальної комісії затверджено 

наказами ректора 21 лютого 2017 року. До складу комісій залучені науково-

педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал, до складу 

апеляційних – також вчителі загальноосвітніх шкіл. У процесі роботи у зв’язку 

з виробничою необхідністю було створено кілька нових комісій, а до 

затверджених внесено зміни. Загальна кількість комісій: предметні 

екзаменаційні – 12, комісії для проведення співбесід – 4, фахові атестаційні – 

46, комісії з іноземної мови – 4, предметна та фахова апеляційні комісії, 

відбіркові комісії – 22, також у структурі приймальної комісії було створено 

предметні комісії для прийому випробувань до аспірантури – 35 комісій.  



23 

Загальна кількість працівників, залучених до відбіркових комісій, – понад 

150 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. 

Приймальною комісією разом із факультетами, коледжем та іншими 

структурними підрозділами відповідно до листів Міністерства освіти і науки 

України від 27.12.2016 за № 1/9-674, 06.01.2017 за № 1/9-1, 24.02.2017 за № 1/9-

108 та інших було сформовано: 

– пропозиції щодо обсягів прийому та випуску фахівців за всіма освітніми 

ступенями (ОКР), спеціальностями, формами навчання та формами 

фінансування на 2017 рік, у тому числі для інтернатури та ординатури, крім 

обсягів прийому на основі повної загальної середньої освіти для здобуття 

ступеня бакалавра (магістра медичного та фармацевтичного спрямувань) за 

денною формою навчання;  

– пропозиції щодо максимального обсягу державного замовлення для 

вступників ступеня бакалавра (магістра медичного та фармацевтичного 

спрямувань) на основі ПЗСО за спеціальностями. 

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 

2017 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 – 

8 листопада), розглядаючи пропозиції щодо внесення змін до проектних 

показників. ДВНЗ “УжНУ” неодноразово 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 
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позитивні. На засіданні 8 листопада затверджено остаточні обсяги державного 

замовлення. 

 

2.2.2. Особливості вступної кампанії 2017 року: 

– текст Умов прийому переписаний заново, Умови пройшли громадське 

обговорення, при підготовці остаточного тексту значний обсяг роботи виконано 

робочою групою МОН України; 

– реєстрацію електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до 

документів про повну загальну середню освіту було розпочато 29 червня та 

закінчено 25 липня. Весь цей період на базі приймальної комісії працював 

консультаційний пункт для вступників; 

– замість 15 заяв на 5 спеціальностей визначено достатнім подання до 

9 заяв на максимум 4 спеціальності, але не обмежено кількість заяв на рівень 

молодшого спеціаліста та на контрактні місця усіх рівнів; 

– на відміну від вступної кампанії 2016 року, коли переведення 

пільговиків на місця державного замовлення здійснювалось за рішенням 

конкурсних комісій державних замовників, у 2017 році деякі категорії 

вступників переводились на бюджетні місця приймальною комісією самостійно 

відповідно до Умов прийому. Протягом вступної кампанії приймальною 

комісією здійснено переведення понад 150 осіб як пільгових категорій, так і 

вступників на спеціальності, яким надається особлива підтримка; 

– розширено сферу застосування широкого конкурсу на вступників на 

медичні спеціальності та заочну форму навчання; 

– запроваджено всеукраїнські профорієнтаційні олімпіади з математики, 

хімії, біології, географії та фізики, переможці олімпіад отримали до 20 балів до 

конкурсних оцінок; 

– вступ на магістратуру по спеціальності 081 Право проводився винятково 

за результатами єдиного фахового вступного іспиту з використанням технологій 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

– вперше використовувалися регіональний (РК), галузевий (ГК), 

сільський (СК) коефіцієнти, на які балансується конкурсний бал вступника. 

Застосування сільського коефіцієнта викликало чимало проблем, але в цілому 

система коефіцієнтів себе виправдовує. 
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2.2.3. Статистичні дані вступної кампанії 2017 року  

 

І. Кількість поданих вступниками заяв  

 Форма навчання  

ОС Вступ на основі Денна Заочна Всього 

Бакалавр Повна загальна середня освіта 8287 2057 10344 

 Молодший спеціаліст 313 349 662 

 Бакалавр / Спеціаліст /Магістр 13 12 25 

 Всього 8613 2418 11031 

Магістр Повна загальна середня освіта 2076  2076 

 Молодший спеціаліст 94  94 

 Бакалавр / Спеціаліст /Магістр 2128 2358 4486 

  Всього 4298 2358 6656 

УжНУ Всього 12911 4776 17687 

Молодший Базова загальна середня освіта 673  673 

спеціаліст Повна загальна середня освіта 97 19 116 

 Кваліфікований робітник 14 3 17 

ПГК Всього 784 22 806 

 

ІІ. Розподіл заяв від вступників на базі ПЗСО за пріоритетностями 

  Освітній ступінь / Форма навчання 

  Бакалавр Магістр 

Тип заяви Пріоритет Денна Заочна Денна 

Електронна 1 1172 216 342 

 2 1127 226 231 

 3 1041 200 164 

 4 964 179 174 

 5 683 128 172 

 6 555 97 146 

 7 519 69 138 

 8 450 40 126 

 9 391 26 73 

 Тільки контракт 1319 803 396 

Паперова 1 19 11 5 

 2 12 10  

 3 12 5  

 4 6 4  

 5 1 1 2 
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 6 2   

 9 1   

 Тільки контракт 13 42 107 

Усі  8287 2057 2076 

 

 

ІІІ. Найпопулярніші конкурсні пропозиції денної форми навчання (вступ на 

основі ПЗСО) 

Назва конкурсної пропозиції 
Кількість 

заяв 

1. Медицина 1164 

2. Право 520 

3. Стоматологія 507 

4. Туризм 474 

5. Філологія (Англійська мова та література. Переклад) 410 

6. Психологія 310 

7. Готельно-ресторанна справа 304 

8. Фармація, промислова фармація 300 

9. Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні 

студії (Міжнародні відносини) 
290 

10. Інженерія програмного забезпечення 282 

11. Фізична терапія, ерготерапія 279 

12. Біологія 274 

13. Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки. Інформатика) 220 

14. Середня освіта (Біологія) 211 

15. Міжнародні економічні відносини 177 

16. Комп'ютерна інженерія (Комп’ютерні системи та мережі) 170 

17. Міжнародне право 169 

18. Історія та археологія 163 

19. Філологія (Українська мова та література) 157 

20. Кібербезпека (Безпека інформаційних і комунікаційних систем) 153 

 

IV.  Регіональний розподіл зарахованих на денну форму навчання (вступ на 

основі ПЗСО) 

Райони / інші області % Інші області % 

Ужгородський 28,43 Львівська 57,20 

Інші області 14,48 Волинська 9,59 

Мукачівський 9,58 Івано-Франківська 7,01 

Хустський 8,09 Житомирська 3,32 

Іршавський 7,14 Рівненська 3,32 

Тячівський 6,12 Дніпропетровська 2,95 
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Виноградівський 5,59 Київська 2,58 

Міжгірський 4,95 Тернопільська 2,21 

Великоберезнянський 3,51 Черкаська 1,85 

Перечинський 2,72 Чернівецька 1,48 

Берегівський 2,66 Вінницька 1,11 

Свалявський 2,45 Донецька 1,11 

Рахівський 2,40 Миколаївська 1,11 

Воловецький 1,86 Хмельницька 1,11 

  Запорізька 0,74 

  Кіровоградська 0,74 

  Одеська 0,74 

  Сумська 0,74 

  Харківська 0,37 

  Херсонська 0,37 

  Чернігівська 0,37 

 

V. Результати зарахування під час вступної кампанії 2017 року 

Освітній 

ступінь 

Ліцензо-

вані обсяги 

1 курс державне 

замовлення 

1 курс за кошти 

фізичних осіб 
2 курс 

3(4) 

курс 

Іно-земці 

(1 курс) 

Форма 

навчання 
денна 

заоч-

на 
денна 

заоч-

на 
денна 

заоч-

на 
денна 

заоч-

на 
денна 

заоч-

на 
д з д з д з 

Вступ на 

основі 
  ПЗСО 

ОКР  

мол. сп. 
ПЗСО 

ОКР  

мол. сп. 
ОКР / ОС 

ОКР / 

ОС 
  

Бакалавр 

(магістр м/ф 

спрямуван-

ня) 

4045 1720 798 125 95 17 1155 290 22 32 104 63 29 15 287 0 

Денна + 

заочна 
5765 923 112 1445 54 167 44 287 

Вступ на 

основі 
  ОКР / ОС   ОКР / ОС         

Магістр 1491 1124 579 127   300 671       1 1 

Денна + 

заочна 
2615 706   971       2 

Вступ на 

основі 
  

БЗСО / 

ПЗСО /КР 
  

БЗСО / 

ПЗСО / КР 
        

Молодший 

спеціаліст 
360 145 141 1   146 16         

 505 142   162         

Форма 

навчання 
  

ден-

на 

ве- 

чір- 

ня 

заоч-

на 
 

ден-

на 

ве-

чір-

ня 

заоч-

на 
       

Доктор 

філософії 
392 42 39 0  18 0 59        

   81  77        

Клінічна 

ординатура 
 30              
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2.2.4. Завдання вступної кампанії 2018 року: 

1. Погодження державним замовником обсягів державного замовлення за 

всіма ступенями та їх оприлюднення відповідно до вимог Умов прийому. 

2. Організація підготовки випускників бакалаврату до вступних 

випробувань до магістратури у 2018 році, у тому числі із застосуванням 

технологій зовнішнього незалежного оцінювання. 

3. Організація та проведення профорієнтаційних олімпіад з окремих 

предметів як одного з основних елементів доуніверситетської підготовки та 

професійної орієнтації для спеціальностей, яким надається особлива підтримка. 

4. Проведення творчих заліків для вступників на базі ПЗСО, проведення 

додаткових вступних випробувань та реєстрація для участі у ЗНО вступників до 

магістратури у терміни, визначені Умовами прийому. 

5. Розгортання консультаційних пунктів приймальної комісії для 

інформування вступників та допомоги при поданні електронних заяв. 

6. Формування у визначені строки в Єдиній базі рейтингових списків 

списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання, наказів про 

зарахування здобувачів вищої освіти, їх оприлюднення на офіційному сайті та 

інформаційних стендах приймальної комісії. 

7. Надання юридичної консультації для осіб, які мають особливі умови 

участі у вступній кампанії, переведення на вакантні місця державного 

замовлення осіб пільгових категорій  зарахованих на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб. 

8. Ефективна профорієнтаційна робота з усіма категоріями вступників. 

 

 

 

2.3. Рух контингенту студентів 

Протягом 2017 року з УжНУ відраховано 307 студентів, які навчалися за 

державним замовленням (35,21%), та 565 студентів-контрактників (64,79 %). 

Серед причин відрахування основними є такі: невиконання вимог навчального 

плану (академічна неуспішність) (48,05 %), власне бажання (24%) та порушення 

умов контракту (7,8%).  Традиційно  основну частину  відрахованих становили  

студенти 1-3 курсів бакалаврату. Слід відмітити, що незначний відсоток 

припадає на відрахованих у зв’язку з переведенням на навчання до інших 

закладів вищої освіти і становить менше 1,3%. Інформацію про кількість 

відрахованих студентів та причини відрахування подано у таблиці 2.5. 
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Таблиця 2.5 

Причини та кількість відрахованих студентів з УжНУ (2017 рік) 

(осіб) 

Джерело 

фінансування 
Причина відрахування 

Форма 

навчання 
Разом % 

Ден-

на 

Заоч-

на 

За державним 

замовленням 

За власним бажанням 60 16 76 8,72 

За невиконання вимог навчального плану 99 60 159 18,23 

За невиконання вимог навчального плану 

та графіка навчального процесу, у зв`язку 

з невиходом з академічної відпустки 5 

 

5 0,57 

За порушення навчальної дисципліни та 

Правил внутрішнього розпорядку 36 11 47 5,39 

 

Закінчив теоретичний курс навчання та 

неатестований екзаменаційною комісією 4 3 7 0,80 

У зв`язку з переведенням до іншого 

закладу освіти 3 1 4 0,46 

 

У зв`язку з призовом на строкову 

військову службу  1 1 0,11 

Інша 4 4 8 0,92 

Разом за державним замовленням 211 96 307 35,21 

За кошти 

фізичних осіб 

За академічну неуспішність 1 

 

1 0,11 

За власним бажанням 79 54 133 15,25 

За невиконання вимог навчального плану 126 134 260 29,82 

За невиконання вимог навчального плану 

та графіка навчального процесу, у зв`язку 

з невиходом з академічної відпустки 3 

 

3 0,34 

За порушення навчальної дисципліни та 

Правил внутрішнього розпорядку 15 20 35 4,01 

За порушення умов контракту 39 29 68 7,80 

Закінчив теоретичний курс навчання та 

неатестований екзаменаційною комісією 24 5 29 3,33 

У зв`язку з переведенням до іншого 

закладу освіти 6  6 0,69 

У зв`язку з призовом на строкову 

військову службу  1 1 0,11 

У зв`язку зі смертю 1 1 2 0,23 

Інша 25 2 27 3,10 

Разом за кошти фізичних осіб 319 246 565 64,79 

Разом 530 342 872 100 
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Аналіз статистики демонструє, що найбільша частка відрахувань 

припадає на молодші курси освітнього ступеня «бакалавр», а найменшою є у 

магістрів. У відсотковому відношенні, частка відрахованих за освітнім 

ступенем «бакалавр» становить 56%, за ОКР «спеціаліст» – 22,4%, за освітнім 

ступенем «магістр» – 16,8%. Незначний відсоток відрахованих припадає на  

ОКР «молодший спеціаліст». Інформація про кількість відрахованих студентів 

за освітніми ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями наведена у 

таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

Кількість відрахованих студентів 

Джерело 

фінансуван-

ня 

Освітній ступінь 

(освітньо-

кваліфікаційний 

рівень) 

Форма навчання 

Разом 
Денна Заочна 

За 

державним 

замовленням 

Бакалавр 122 73 195 

Магістр 29 14 43 

Молодший спеціаліст 18   18 

Спеціаліст 42 9 51 

Разом за державним замовленням 211 96 307 

За кошти 

фізичних 

осіб 

Бакалавр 123 170 293 

Магістр 59 44 103 

Молодший спеціаліст 14 10 24 

Спеціаліст 123 22 145 

Разом за кошти фізичних осіб 319 246 565 

Разом 530 342 872 

 

Серед причин руху контингенту студентів у 2017 році також можна 

виділити наступні: переведення з інших закладів освіти (10 осіб), поновлення 

й переведення з інших закладів освіти (452 осіб, з них 260 іноземців). Також у 

поточному році було надано чи продовжено академвідпустку 80 особам, 

приступили до навчання після академвідпустки 27 осіб. 

 

2.4. Випуск фахівців 

Атестація здобувачів вищої освіти в університеті проводиться у формі 

державних екзаменів з окремих дисциплін, державних кваліфікаційних 

екзаменів за відповідними напрямами підготовки чи спеціальностями, захисту 

дипломних робіт (проектів).  

У 2017 році за освітнім ступенем «бакалавр» складали державні іспити та 

захищали дипломні роботи (проекти) 1239 студентів денної форми навчання та 

487 заочної. 108 випускників денної та 8 заочної форм навчання отримали 
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дипломи з відзнакою. За результатами атестації успішність становила 97,98% та 

98,36%, відповідно.  

Державна атестація здобувачів вищої освіти за ОКР «спеціаліст» 

проводилась у формі складання державних іспитів та захисту дипломних робіт 

(проектів). Дипломи спеціаліста отримали 957 випускників (518 денної і 439 

заочної форм навчання), серед яких 64 випускники отримали дипломи з 

відзнакою (40 випускників денної та 24 заочної форм навчання). Успішність 

становила 98,06% на денній формі навчання та 99,1% на заочній.  

За освітнім ступенем «магістр» державна атестація також проводилась 

шляхом складання державних іспитів та захисту дипломних робіт (проектів). 

Всього атестовано 984 магістри, з яких 641 випускник денної форми навчання 

та 343 заочної. Дипломи з відзнакою отримали 208 випускників денної та 

23 заочної форм навчання. 

Таблиця 2.7 

Зведені дані випуску фахівців в УжНУ (2017) 

(осіб) 

Форма 

навчання 
Джерело фінансування 

Освітній ступінь 

(освітньо-

кваліфікаційний рівень) 

Разом 

Денна 

 

За державним 

замовленням 

Бакалавр 792 

Магістр 412 

Молодший спеціаліст 122 

Спеціаліст 343 

Разом за державним замовленням 1669 

За кошти фізичних осіб Бакалавр 456 

Магістр 230 

Молодший спеціаліст 39 

Спеціаліст 251 

Разом за кошти фізичних осіб 976 

Разом за денною формою навчання 2645 

Заочна За державним 

замовленням 

Бакалавр 154 

Магістр 90 

Молодший спеціаліст 8 

Спеціаліст 108 

Разом за державним замовленням 360 

За кошти фізичних осіб Бакалавр 350 

Магістр 255 

Молодший спеціаліст 40 

Спеціаліст 324 

Разом за кошти фізичних осіб 969 

Разом за заочною формою навчання 1329 

Разом 3974 
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2.5. Розробка, впровадження та вдосконалення програм підготовки 

студентів 

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 

університет» здійснює освітню діяльність відповідно до «Відомостей щодо 

здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 09.08.2017 року з 

підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст», освітніми ступенями «бакалавр»,  «магістр» та 

науковим ступенем «доктор філософії». Інформація знаходиться за посиланням 

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/13292. 

В університеті нараховується така кількість  спеціальностей: 

- «молодший спеціаліст» – 7 спеціальностей; 

- «бакалавр» – 67 спеціальностей; 

- «магістр» – 54 спеціальності; 

- «доктор філософії» – 19 спеціальностей. 

Протягом 2017 року ліцензовано такі спеціальності: 

за першим (бакалаврським) рівнем: 

013 Початкова освіта – 50 осіб; 

014 Середня освіта (Фізична культура) – 60 осіб; 

034 Культурологія – 60 осіб; 

106 Географія – 60 осіб; 

126 Інформаційні системи та технології –30 осіб; 

172 Телекомунікації та радіотехніка – 45 осіб; 

281 Публічне управління та адміністрування – 40 осіб; 

за другим (магістерським) рівнем: 

017 Фізична культура і спорт – 75 осіб; 

053 Психологія – 60 осіб; 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 75 осіб; 

081 Право – 400 осіб. 

Збільшено ліцензійні обсяги за такими спеціальностями: 

за другим (магістерським) рівнем: 

014 Середня освіта (Українська мова і література) – з 60 до 90 осіб; 

035 Філологія – з 115 до 140 осіб; 

102 Хімія – з 7 на 50 осіб; 

293 Міжнародне право – з 40 на 80 осіб; 

227 Фізична терапія, ерготерапія – з 60 на 90 осіб. 

У 2017 році пройшли акредитацію: 

5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд – первинна 

акредитація; 

6.030103 Практична психологія – чергова акредитація; 

6.030601 Менеджмент – первинна акредитація; 

6.050102 Комп’ютерна інженерія – чергова акредитація; 

8.17010101 Безпека інформаційний і комунікаційних систем – первинна 

акредитація; 

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/13292
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8.18010016 Бізнес-адміністрування – первинна акредитація; 

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 

Середнє навантаження науково-педагогічних працівників у 2017-2018 

навчальному році становить 590 годин, загальний обсяг педагогічної роботи всіх 

кафедр – 778650 годин. У 2017 році підготовлено 667 робочих навчальних планів. 

Протягом травня-червня 2017 року були перевірені розрахунки обсягів 

педагогічної роботи усіх 111 кафедр університету та проведено розрахунки 

штатів їх професорсько-викладацького складу. У вересні-листопаді 2017 року 

до обсягів педагогічної роботи кафедр та їх штатного розпису вносились 

необхідні зміни з урахуванням нового прийому студентів, аспірантів та 

докторантів. 

 

 

Електронне навчання  

Порівняно з попередніми роками значно зросла (приріст понад 190%) 

кількість щоденних відвідувачів університетської системи електронного 

навчання Moodle. 

 

Кількість сеансів відвідування університетської системи  

електронного навчання Moodle (2017) 
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Станом на грудень 2017 року у системі зареєстровано 3861 користувач 

(станом на грудень 2016-го року – 1933 користувачі), що майже вдвічі більше. 

Кількість активних користувачів (тих, які відвідували сайт більше 10 разів) 

збільшилась на 80%. Загальна кількість курсів зросла до 1600 дисциплін, кожна 

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 тощо.  

 

 

Розробка електронних підручників та навчальних посібників 

За останні роки було розроблено більше 10 електронних навчальних 

посібників. У 2017 році два електронні навчальні посібники були 

рекомендовані Вченою радою УжНУ, а електронний навчальний посібник 

«Електронний підручник» здобув 1 місце у конкурсі «Кращий підручник або 

навчальний посібник за 2016 рік». 

 

 

Реалізація програми Microsoft Imagine Academy  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» підписав договір з 

компанією Microsoft про реалізацію програми Microsoft Imagine Academy, яка 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 заходів, проведеного 

компанією Microsoft з метою одержання українськими фахівцями якісних знань 

з продуктів Microsoft. 

Початок співпраці з компанією Microsoft надає такі переваги: 

1. Доступ до великої кількості навчальних курсів Imagine Academy по 

технологіях Microsoft для майбутніх ІТ-спеціалістів та курсів з 

офісних технологій для широкого загалу студентів та викладачів. 

2. Microsoft Imagine Academy дає можливість студентам, викладачам і 

науковим працівникам використовувати в навчальному процесі 

університету ліцензійне програмне забезпечення Microsoft: 

 Сервіс Office 365: пошта, календарі, онлайн версії Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, веб-конференції та інше; 

 Безкоштовні навчальні курси в рамках Microsoft Virtual Academy. 
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Співпраця із ІТ організаціями 

У 2017 році підписано кілька меморандумів та проведено низку заходів, 

які відбувались як у рамках міста Ужгород, так і у рамках загальносвітових 

ініціатив з популяризації вивчення сучасних інформаційних технологій та мов 

програмування. Зокрема, підписано меморандуми із БО "Благодійний фонд 

"Brainbasket Foundation", в рамках якого проведено такі заходи: безкоштовні 

освітні курси в рамках програм Technology Nation та Technology Nation Kids для 

дорослих та дітей (9-12 років) у партнерстві з Гарвардським університетом, 

Массачусетським технологічним інститутом і CodeClub; участь у глобальній 

ініціативі Hour of Code в Україні спільно з Microsoft Україна; участь у 

профорієнтаційній ініціативі #Join_IT спільно з Асоціацією IT України тощо. За 

активної підтримки Центру інформаційних технологій  УжНУ регулярно 

проводяться етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, 

Всеукраїнської студентської олімпіади з інформаційних технологій, 

запрошуються всесвітньо відомі вчені для проведення науково-популярних 

лекцій та семінарів. 

 

 

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 з питань використання впроваджених 

технологій. 

 

 

Розширення комп’ютерного парку 

Протягом 2017 року були проведені масштабні закупівлі комп’ютерного 

обладнання та оргтехніки. Зокрема закуплено понад 100 персональних 

комп’ютерів, 34 багатофункціональні пристрої та 10 проекторів, з яких 

сформовані сучасні комп’ютерні лабораторії, покращено технічне забезпечення 

кафедр та факультетів. Працівники ЦІТ займались установкою програмного 

забезпечення, підключенням до загальноуніверситетської мережі та до 

Інтернету. 

 

 

Офіційний сайт УжНУ 

Аналіз відвідування сайту за 2017 та 2016 роки свідчить про збільшення 

кількості унікальних відвідувачів сайту у 2017 році майже на 20%. Кількість 
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переглядів сторінок у середньому становила понад 2500 сеансів відвідувань 

сайту за добу. Найпопулярнішими пристроями серед користувачів сайту 

залишаються настільні комп’ютери. Порівняно з  минулим роком їх кількість 

зменшилася на 12%, тоді як використання мобільних пристроїв зросло на 13%.  

 
 

 

 

Кількість сеансів відвідування офіційного сайту УжНУ (2016/2017) 
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Коли, де і за допомогою яких пристроїв користувачі відвідують  

офіційний сайт УжНУ (2017) 

 
 

 

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. Протягом 2017 року створено сайт Міжнародної асоціації 

випускників ДВНЗ «Ужгородський національний університет», проведено 

розширення сайту Міжнародного консорціуму університетів, а також 

розпочато розробку окремих сайтів для НДІ університету. 

 

 

Офіційна пошта та Google Форми 

На кінець 2017 року в домені uzhnu.edu.ua створено 1800 електронних 

скриньок для викладачів, співробітників та студентів університету. За 

допомогою цієї електронної адреси всі співробітники мають змогу 

зареєструватися в Google Scholar, де виставляють свої статті та публікації. Ще 

однією новинкою для співробітників та студентів університету є введення 

Google Форм для збору різного роду інформації (бази випускників, потреб по 

закупівлі ТЗ тощо). 
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Модернізація локальної мережі УжНУ  

Протягом 2017 року було проведено ряд заходів, спрямованих на 

розширення та покращення локальної мережі університету. Організовано кілька 

зон з відкритим радіодоступом до мережі та розширено існуючі. Збільшено 

покриття оптоволоконною мережею за рахунок кафедри військової підготовки. 

Щодо доступу за технологією Wi-Fi, то у 2017 році розширювались зони не 

точково, а з можливістю переключення між зонами баз обриву зв’язку 

(роумінгу). 

 

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. 

Інформацію за останні два навчальні роки наведено у таблиці 2.8. 

 

Таблиця 2.8  

Порівняльна таблиця результатів успішності та якості знань студентів  

(%) 

 
Денна форма Заочна форма 

2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 

Абсолютна 

успішність 
94,6 91,9 89,2 84,6 

Якість знань 37,6 39,0 11,0 18,2 

 

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; 

– соціальну стипендію Верховної Ради – 1; 

– Закарпатської обласної державної адміністрації – 19. 

Контроль за якістю освітнього процесу здійснювався, зокрема, шляхом 

проведення ректорських контрольних робіт. Протягом 2016-2017 навчального 

року в університеті проведено 119 таких робіт. 
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В університеті широко практикується проведення кафедральних та 

загальноуніверситетських відкритих занять, що сприяє поширенню передового 

педагогічного досвіду. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України про проведення 

Всеукраїнської олімпіади у 2016-2017 навчальному році протягом весняного 

семестру в ДВНЗ «УжНУ» пройшов І етап студентської олімпіади, яка 

проводилася по факультетах. 147 студентів стали переможцями, 124 з них взяли 

участь у ІІ етапі, який проходив у різних закладах вищої освіти України. 

Семеро студентів посіли призові місця в індивідуальному заліку, зокрема: 

Нечипорук Анастасія, студентка 2 курсу філологічного факультету 

(спеціальність «Реклама та зв’язки з громадськістю») – диплом 1 ступеня; 

Цьока Юрій, студент 5 курсу інженерно-технічного факультету 

(спеціальність «Міське будівництво і господарство») – диплом 1 ступеня; 

Маркович Юрій, студент 5 курсу інженерно-технічного факультету 

(спеціальність «Міське будівництво і господарство») – диплом 2 ступеня; 

Срібна Кароліна, студентка 4 курсу факультету туризму та міжнародних 

комунікацій ( спеціальність «Туризм») – диплом 2 ступеня;  

Зверєв Олексій, студент 3 курсу інженерно-технічного факультету 

(спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі») – диплом 3 ступеня; 

Офіцинський Юрій, студент 5 курсу факультету історії та міжнародних 

відносин ( спеціальність «Історія») – диплом 3 ступеня.  

Матей Анастасія, студентка 1 курсу фізичного факультету (спеціальність 

«Кібербезпека»). 

Грамоти за першість у різних номінаціях отримали дев’ять студентів. Три 

команди ДВНЗ «УжНУ» стали переможцями в командному заліку: команда 

студентів інженерно-технічного факультету з «Системного програмування», 

команда студентів факультету туризму та міжнародних комунікацій  зі 

спеціальності «Туризм» та команда фізичного факультету зі спеціальності 

«Кібербезпека». 

Вже вкотре команди інформатиків УжНУ, що складаються зі студентів 

факультету інформаційних технологій та математичного факультету, тримають 

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

програмування. Цього року одна з команд  виборола почесне 2 місце у 

півфіналі  чемпіонату світу серед студентів закладів вищої освіти Південно-

Східної Європи, який тривав паралельно на двох майданчиках: у Вінницькому 

національному технічному університеті та Бухарестській політехніці. Команда 

«UzhNU_Magical Pony» у складі трьох студентів факультету інформаційних 

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

(3 курс) здобула путівку до фіналу чемпіонату світу. Фінальні змагання 
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проходили з 20 по 25 травня 2017 р. у Сполучених Штатах Америки (штат 

Південна Дакота). У підсумку команда УжНУ посіла  34 місце серед 128 

команд з усього світу, випередивши колег з Київського національного 

університету ім. Т.Г.Шевченка, команди Принстонського, Техаського, 

Мерилендського університетів (США), а також Оксфордського університету 

(Великобританія) та інших країн.  
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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 штатних науково-педагогічних працівників університету в 

2017 році зменшилась на 0,4 % порівняно з 2016 роком і становить 1270, 

причому кількість докторів наук зменшилась на 3,4 % і становить 141, тоді як 

кількість кандидатів наук зросла на 2,4% і складає 715. В цілому загальна 

кількість докторів і кандидатів наук зросла до 67,4%. 

Кількість штатних працівників науково-дослідної частини  (НДЧ) у 

2017 році становить 79 і порівняно з 2016 роком скоротилася на 5,9%. Наукові 
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працівники зі вченими ступенями кандидатів і докторів наук складають 38,0% 

від  загальної кількості штатних працівників НДЧ. Зазначимо, що їх кількість 

зросла порівняно з 2016 роком на 15,4% (таблиця 3.1). 

Таблиця 3.1 

Кількість штатних співробітників науково-дослідної частини 

(осіб) 

Рік 
Кількість штатних 

працівників НДЧ 

З них 

докторів наук кандидатів наук 

2013 135 4 29 

2014 117 4 26 

2015 89 0 22 

2016 84 2 24 

2017 79 3 27 

 

У цілому, відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки в 2017 році, науковці університету виконували 31 науковий проект 

(22 фундаментальних, 5 прикладних та 4 наукові роботи молодих вчених) 

за рахунок коштів державного бюджету з річним обсягом фінансування 

6 млн 550 тис. 00 грн (фундаментальні – 3910,412 тис. грн, прикладні – 

1648,088 тис. грн, наукові роботи молодих вчених – 991,500 тис. грн). 

У 2017 році розпочалося виконання 8 проектів за результатами  

конкурсного відбору на загальну суму 2 млн 088 тис. 675 грн, які 

фінансувались за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 

Цього року МОН України вже вдруге проводило конкурс наукових 

проектів молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних 

закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН, 

виконання яких розпочалося у жовтні 2017 року і фінансується за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету. За результатами конкурсу  

перемогли 2 проекти колективів молодих науковців від Ужгородського 

національного університету: 

- “Термоелектричні матеріали на основі модифіковних Талій(І)- та 

Купрум(І) - вмісних халькогенідів”, керівник Малаховська Тетяна  та колектив 

авторів: Когутич Антон, Філеп Михайло, Погодін Артем, Шваля Василь та 

Медулич Микола (149,0 тис.грн); 

- “Розробка нових газорозрядних джерел світла для технологічного 

оновлення та розвитку парникового господарства”, керівник Малініна Антоніна 

та колектив авторів: Свида Юрій, Попович Галина, Грицак Роксолана, Данило 

Владислав, Аксенюк Іван та Рогулич Юрій, (117,5 тис.грн). 
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Також МОН України продовжило фінансування 2 наукових робіт 

молодих вчених, які перемогли у конкурсі 2016 року: 

- “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 (375,0 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 (350,0 тис.грн). 

Загалом обсяг фінансування НДР молодих вчених за рахунок коштів 

держбюджету у 2017 році зріс більш ніж у 3 рази і складає 991,5 тис.грн. 

Слід зазначити, що у 2017 році зросли обсяги фінансування не тільки 

молодіжних, але й фундаментальних та прикладних проектів (табл. 3.2). 

 

 

Таблиця 3.2 

Обсяг фінансування НДР у 2013 – 2017 роках 

Категорія 

робіт 

2013 2014 2015 2016 2017 

к-сть тис. грн 
к-

сть 
тис. грн 

к-

сть 
тис. грн 

к-

сть 
тис. грн 

к-

сть 
тис. грн 

Фундаментальні 

роботи 
17 2542,6 18 2707,2 23 3083,558 22 3781,759 22 3910,412 

Прикладні 

роботи 
11 844,4 8 907,8 4 440,779 5 643,277 5 1648,088 

Наукові роботи 

молодих вчених 
      2 310,0 4 991,5 

Загальна сума 

держбюджету 
28 3387,0 26 3615,0  27 3524,337 29 4735,036 31 6550,0 

Госпдоговірні, 

гранти та інші 
29 1149,2 36 1622,3 41 9131,7 47 5091,4 76 3994,9 
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Діаграма 3.1 

Динаміка обсягів бюджетного фінансування наукових досліджень  

в УжНУ, тис.грн 

 
 

 

Діаграма 3.2 

Динаміка обсягів фінансування наукових досліджень  

в УжНУ, тис.грн 
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Крім того, у звітному році науково-педагогічними працівниками  

виконувались договори за рахунок державного бюджету:  

– Міжнародний українсько-литовський договір “Нові мультифероїки та 

суперіонні провідники для акустоелектроніки та твердотільної іоніки” 

(науковий керівник проф. Ю.М. Височанський). Фінансування у 2017 р. – 

63,5 тис. грн за рахунок коштів МОН України.  

– Міжнародний українсько-білоруський договір “Дослідження 

фоторефрактивних характеристик кристала Sn2P2S6 для використання в 

динамічній інтерферометрії” (науковий керівник проф. О.О. Грабар). 

Фінансування  – 130,0 тис. грн за рахунок коштів Державного фонду 

фундаментальних досліджень.  

– Договір на виконання науково-дослідної роботи “Створення 

імунобіотиків на основі лактобацил для профілактики та лікування інфекційно-

запальних хвороб сечостатевої системи”(науковий керівник проф. Н.В. Бойко). 

Фінансування – 180,0 тис. грн за рахунок коштів Державного фонду 

фундаментальних досліджень. 

– Договір на виконання науково-дослідної роботи “Новітня історія 

транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні” (науковий керівник 

доц. С.І. Устич). Фінансування  – 140,0 тис. грн за рахунок коштів Державного 

фонду фундаментальних досліджень. 

– Договір на виконання науково-дослідної роботи “Розробка і 

дослідження наноструктурованих оптичних середовищ і аморфних надграток 

для одноступеневого виготовлення високоефективних елементів голографії та 

нанооптики” (науковий керівник проф. В.М. Міца). Фінансування  – 180,0 тис. 

грн за рахунок коштів Державного фонду фундаментальних досліджень. 

У 2017 році науковцям кафедри твердотільної електроніки з/с 

інформаційної безпеки фізичного факультету УжНУ спільно з європейськими 

колегами вдалося здобути ґрант програми «Горизонт-2020». Фінансування за 

грантовою угодою Н2020-EU (ID-73112) “Посилення провідних європейських 

науково-дослідних інфраструктур” (науковий керівник  проф. В.М. Різак) у 

2017 році  за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу, складало 

526,8 тис. грн. 

Цього року Міністерство освіти і науки України  виділило кошти УжНУ в 

розмірі 20,0 тис.грн на проведення міжнародної науково-практичної 

конференції “Сучасні проблеми діагностики та лікування ожиріння і його 

ускладнень, та роль сімейного лікаря у їх профілактиці” (науковий керівник 

проф.  І.В. Чопей). 

У 2017 році в університеті активно працював Національний контактний 

пункт (н.к. Т.М. Симочко) за пріоритетними напрямами «Здоров’я, 
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демографічні зміни та добробут» та  «Харчова безпека, стале сільське 

господарство, морські дослідження та біоекономіка». Фінансування у 2017 році 

Національного контактного пункту становило 99,0 тис. грн за рахунок коштів 

МОН України. 

 

3.2. Основні результати наукової діяльності у 2017 році 

 

Слід зазначити, що протягом 2017 року науково-педагогічними 

працівниками виконувалася 103 ініціативна тема на 109 кафедрах 

21 факультету УжНУ. 

Результати наукових досліджень університету оприлюднено в 

монографіях, наукових статтях, навчальних посібниках і підручниках. За 

звітний період науковці університету підготували 64 монографії, видали 

132 підручники та навчальні посібники, 64 збірники наукових праць, з яких 

30 Наукових вісників УжНУ з 13-ти серій, опублікували 1371 наукову 

статтю, 1658 тез доповідей наукових конференцій. 

 

Діаграма 3.3 

Динаміка кількості наукових праць у 2013-2017 роках 
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національний університет» увійшов до 100 українських вишів та наукових 

установ Міністерства освіти і науки України, яким надано доступ до 

міжнародних баз даних Scopus та Web of Science за кошти держбюджету. 

Доступ до наукової бази Scopus отримають 68, а до Web of Science – 64 вищі 

навчальні заклади та наукові установи, що належать до сфери управління 

Міністерства освіти і науки. Наш університет отримав доступ до двох баз 

даних: Scopus та Web of Science. 

Щорічно, починаючи з 2015 року, ДВНЗ  «Ужгородський національний 

університет» здійснює  преміювання науковців  університету за публікації у 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та 

Web of Scienсe. 

В Ужгородському національному університеті протягом 2017 року 

проведено 71 науковий захід, а саме: 

- всеукраїнських конференцій – 5; 

- міжнародних конференцій – 21;  

- всеукраїнських конференцій молодих учених та студентів – 6; 

- міжнародних конференцій молодих учених та студентів – 4; 

- семінарів – 12; 

- круглих столів – 10; 

- шкіл – 7; 

- симпозіумів – 1; 

- конкурсів – 5. 

 

15–20 травня 2017 року в Ужгородському національному університеті 

відзначали День науки. Згідно з розпорядженням № 82-Р від 25 квітня 

2017 року «Щодо проведення Дня науки» в Ужгородському національному 

університеті відбулося 29 заходів на різних факультетах. 

 

У 2017 році УжНУ взяв участь у 3 виставках: 

1. Здобутки УжНУ репрезентовано у м. Варшаві, Польща (9-11 березня 

2017 р.) на XXVII Міжнародній освітній виставці «Перспективи 2017». На 

запрошення Міносвіти Ужгородський національний університет увійшов до 

числа 11 вишів, які представляли Україну 35 тисячам польських школярів, 

випускників, студентів та їх батьків. 

2. 19-25 червня 2017 р. проходила виставка в м. Ужгород «Майстерня 

міста Ужгород», де університет представив «Науковий пікнік» як засіб 

підтримки молодих вчених, а також популяризації науки взагалі. 

3. 16-18 листопада 2017 р. у м. Києві проходила ХХХII Міжнародна 

спеціалізована  виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2017». 
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ДВНЗ «УжНУ» був представлений у тематичній номінації «Науково-дослідна 

діяльність навчального закладу» та у виставковому конкурсі «Лідер 

післядипломної освіти». Отримано високі нагороди в таких номінаціях:  

- Гран-прі у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального 

закладу»; 

- почесне звання «Лідер післядипломної освіти» серед освітніх закладів 

України. 

 

Упродовж 2017 року науково-педагогічні працівники 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» стали авторами 46 патентів 

України на винахід та корисну модель (8 – патентів на винахід, 38 – патентів на 

корисну модель), що на 22% більше, ніж у 2016 році. Відділ патентно-

ліцензійного забезпечення та комерціалізації об`єктів інтелектуальної власності 

направив у Державний департамент інтелектуальної власності 91 заяву на 

видачу патентів України на винахід і корисну модель (на винахід – 43, на 

корисну модель – 48). 

  

Таблиця 3.3 

Динаміка оформлення патентів на винаходи й корисні моделі 

у 2013 – 2017 роках 

Рік 

Подано заявок Отримано патентів 

винахід 
корисна 

модель 
усього винахід 

корисна 

модель 
усього 

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 

2017 43 48 91 8 38 46 

 

ДВНЗ «УжНУ» в 2017 році уклав три ліцензійні договори на передачу 

права використання патентів на корисні моделі Державною установою 

«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по 

Закарпатській області: 

- Спосіб триетапного лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей 

/ Торохтін О.М. (UA); Горзов Л.Ф. (UA); Мельник В.С.  Ліцензія №1612 від 

10 січня 2017 р.; 

- Композиційний фітопрепарат для лікування запальних захворювань 

тканин пародонта у дітей / Торохтін О.М. (UA); Горзов Л.Ф. (UA); 

Мельник В.С. Ліцензія №1615 від 25 січня 2017 р.;  
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- Спосіб триетапного лікування хронічного гіпертрофічного гінгівіту у 

дітей / Торохтін О.М. (UA); Горзов Л.Ф. (UA); Мельник В.С.  Ліцензія №1617 

від 10 лютого 2017 р. 

 

 

3.3. Національний контактний пункт 

 

На виконання вимог  постанови Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 р. №1197 у 2014 році в УжНУ створено Національний контактний 

пункт (далі – НКП) Рамкової програми «Горизонт 2020» (н.к. Т.М. Симочко) за 

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

«Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та 

біоекономіка». Національний контактний пункт 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». Фінансування у 2017 році Національного 

контактного пункту становило 99,0 тис. грн. 

Протягом 2017 року спостерігалася позитивна тенденція щодо участі 

українських науковців та інших потенційних аплікантів в РП «Горизонт 2020», 

було надано понад 80 індивідуальних консультацій у вигляді персональних 

зустрічей, електронного листування та телефонних консультацій.  

НКП активно сприяв пошуку партнерів та залученню українських команд 

до створених консорціумів. Так, за консультаційної підтримки НКП було 

подано щонайменше 6 проектів за різними європейськими програмами. Один з 

цих проектів отримав фінансову підтримку і знаходиться на стадії підготовки 

грантової угоди.  

НКП РП «Горизонт 2020» при УжНУ у 2017 році став 

організатором/співорганізатором таких заходів:  

1. Інформаційний день: «Міжнародна співпраця та розвиток наукової 

кар’єри в європейському вимірі», 6 червня 2017 р., м. Київ, НуБІП.  

2. Воркшоп: «Секрети написання успішного проекту РП «Горизонт 

2020»: практичні рекомендації та тренування навичок», 19 вересня 2017 р. 

м.Київ, НуБІП. 

3. Інформаційний день - тренінг: «Горизонт 2020: нові можливості у 

Робочій програмі 2018-2020», 12 грудня  2017 року, Івано-Франківський 

національний технічний університет нафти і газу, доповідь. 

4. Інформаційний день: «Горизонт 2020: нові можливості у Робочій 

програмі 2018-2020» 12 грудня  2017 року, ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», доповідь. 
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5. Воркшоп: «Горизонт 2020»: лайфгаки та інші секрети успіху», 

запланований до проведення в м. Ужгород, Ужгородський національний 

університет, 21 грудня 2017 р.  

6. Тренінг: «Інструменти успішної участі в РП «Горизонт 2020», 

запланований до проведення 26 грудня 2017 р. у м. Вінниця, Донецький 

національний університет.  

7. Інформаційний день: «Нові виклики РП «Горизонт 2020» для напряму 

Соціальні виклики 2 «Харчова безпека», запланований до проведення 27 грудня 

2017 р. у м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України.  

 

Крім того, співробітники НКП взяли активну участь у ряді 

тренінгів/навчанні та програмах обміну досвідом: 

1. Тренінг-навчання:“Тренування для тренерів”, м. Відень 25-26 травня, 

проводився для працівників НКП за напрямом «Здоров’я» в рамках проекту 

HNN2 «Мережа національних контактних пунктів за напрямом «Здоров’я».  

2. Обмін досвідом між європейськими НКП за напрямом «Харчова 

безпека», м. Варшава, 20-21 червня, проводився в рамках проекту «BioHorizon», 

Мережа національних контактних пунктів за напрямом «Харчова безпека».  

3. Тренінг-навчання для українських НКП у рамках проекту Links2UA, 

м. Київ,  1 грудня, Міністерство освіти і науки України.  

4. Менторська програма для НКП за пріоритетним напрямом «Здоров’я» 

«Оцінка проектної ідеї з особливим акцентом на імпак. Детальна перевірка 

проектної пропозиції» з середини жовтня 2017 по лютий 2018 року.  

 

За інформаційної та консультаційної підтримки НКП було подано такі 

проекти: 

- ICARO: Improving Childhood health through A prevention and training 

strategy on food intake and healthy habits to Reduce Obesity, партнер від 

України: Ужгородський національний університет, керівник групи - 

проф. Бойко Н.В.  

- AI4EUProstate: Multifactorial Decision Support System for Prostate 

Cancer management and better Patient-centric outcomes, партнер від України - 

Інститут урології НАН України.  

- SA4RD: Social agriculture: a new peculiar model for sustainable rural 

developmet, партнер з України ГО Клуб жінок-аграріїв «Хуторяночка», проект 

подано за програмою Black See Crossboarder Cooperation.  
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- ImProDiReT: Improving Disaster Risk Reduction in Transcarpathian 

Region, Ukraine, парнер з України АРР Закарпаття, проект подано за 

програмою UNION CIVIL PROTECTION MECHANISM. 

- 2 проекти за SME-Instrument - інформації щодо кінцевої назви проектів 

немає. 

 

3.4. Діяльність академічного бізнес-інкубатора YEP UzhNU на базі УжНУ 

В результаті успішного проведення двох університетських конкурсів 

інноваційних ідей для студентів і молодих учнів «Стартап УжНУ», стартап 

фестивалю і ярмарку  « Startup Village», було отримано запрошення від мережі 

академічних бізнес-інкубаторів YEP долучитися до всеукраїнської спільноти 

інноваційного підприємництва на базі університетів. 

У вересні 2017 року було підписано Меморандум про співпрацю між 

ГО «Партнерство молодіжного підприємництва"/ «Youth Entrepreneurial 

Ppartnership»(YEP) та ДВНЗ « УжНУ» щодо  реалізації спільних заходів у сфері 

академічного підприємництва, підтримки стартап проектів, проведення 

спільних заходів у рамках функціонування академічного бізнес-інкубатора YEP 

UzhNU з метою створення Центру академічного підприємництва. Відповідно до 

підписаного меморандуму куратором академічного бізнес-інкубатора YEP 

UzhNU є керівник Центру кар'єри УжНУ доц.Бутурлакіна Т.О. 

У жовтні 2017 року відбувся навчальний Boot camp, організований 

мережею академічних бізнес-інкубаторів YEP в м.Київ, де були відібрані члени 

операційної команди YEP UzhNU та куратори від університетів мережі 

пройшли відповідне навчання і отримали сертифікацію «Менеджер 

інноваційних/ стартап проектів» за програмою YEP за підтримки програми 

академічного підприємництва уряду держави Ізраїль. 

У жовтні 2017 року за результатами відкритого відбору було проведено 

реєстрацію і набір студентів і стартап команд ДВНЗ «УжНУ» на інкубаційну 

програму YEP UzhNU. За результатами набору ДВНЗ «УжНУ» резидентами 

академічного бізнес-інкубатора стали 29 студентів (економічний факультет, 

фізичний факультет, біологічний факультет, ФІТ) і 3 стартап команди (ФІТ). За 

такими позиціями набору виш зайняв 3-тю позицію по Україні (після КНЕУ і 

НАУ). 

Відповідно до листа МОН № 1/9-569  від 26.10.2017 та № 19-198 від 

07.11.2017, 21-24 листопада від імені ДВНЗ «УжНУ» академічний бізнес-

інкубатор YEP UzhNU взяв участь у роботі Міжнародного інвестиційного 

форуму Innovation Market. 
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Відповідно до листа МОН від 4.09.2017 №4026/01-27, доц. 

Бутурлакіна Т.О. включена до складу робочої групи від ДВНЗ «УжНУ» щодо 

розробки законопроекту “Про стартапи”. 

У грудні 2017 року зініційовано співпрацю з Центром підприємництва 

Львівської бізнес-школи та Ideas Lab Українського католицького університету 

(УКУ), що має на меті підписання меморандуму про співпрацю та долучення до 

формування стартап спільноти із залученням менторів та інвесторів з метою 

аксерації і просування інноваційних проектів. 

 

3.5. Міжнародне наукове співробітництво та грантова робота 

Ужгородський національний університет протягом останніх років 

успішно розвиває наукове співробітництво з міжнародними партнерами. У 

2017 році науково-педагогічні працівники УжНУ взяли участь у виконанні 

низки міжнародних освітніх та наукових проектів (таблиця 3.4). 

Таблиця 3.4 

Виконання міжнародних освітніх та наукових проектів  

в УжНУ 

№ 

з/п 

Назва та керівник 

проекту 
Партнери 

Реєстраційний номер, 

термін дії 

1. 

«Обмін ноу-хау з 

євроінтеграції та 

досвідом 

транскордонної 

співпраці між 

Норвегією, Росією та 

Україною» 

Науковий керівник 

Ю.О. Остапець 

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 

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. 



53 

Продовження таблиці 3.4 

3. 

«Міжнародне 

молодіжне спортивне 

партнерство» 

Науковий керівник 

О.А. Дуло 

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 

Трнавський університет 

імені св.Кирила і 

Мефодія (Словацька 

Республіка) 

 

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. 

«Сприяння трикутнику 

знань в Білорусі, 

Україні і Молдові» 

Науковий керівник 

С.С. Слава 

Університет 

м.Падернборн 

(Німеччина) 
 

Університет м.Жиліна 

(Словаччина) 
 

Латвійский університет, 

м. Рига (Латвія) 
 

Білоруський 

національний технічний 

університет, м.Мінськ 

(Білорусь) 

 

Білоруський державний 

університет 

інформатики та 

радіоелектроніки, 

м. Мінськ (Білорусь) 

 

Гомельський державний 

технічний університет 

ім.П.О.Сухого, 

м.Гомель (Білорусь) 

Програма TEMPUS 

(543853-TEMPUS-1-2013-

DE-TEMPUS-SMHES) 

 

Термін реалізації: 

01.12.2013р. – 

30.11.2016 р. 

Продовжено до 

31.12.2017 р. 
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Білоруський державний 

економічний 

університет, м.Мінськ 

(Білорусь) 
 

Міністерство освіти 

Республіки Білорусь 
 

Об’єднаний інститут 

проблем інформатики 

НАНБ, м. Мінськ 

(Білорусь) 
 

Науково-технологічна 

асоціація ІНФОПАРК, 

м.Мінськ (Білорусь) 
 

Південноукраїнський 

національний 

університет ім.В.Даля, 

м.Луганськ (Україна) 
 

Молдовська економічна 

академія, 

м. Кишинів (Молдова) 
 

Державний аграрний 

університет Молдови,  

м. Кишинів (Молдова) 
 

Національна агенція 

інновацій та трансфера 

технологій, м. Кишинів 

(Молдова) 
 

Науково-технологічний 

парк Academica, 

м.Кишинів (Молдова) 
 

Спілка ректорів 

Республіки Молдова,  

м. Кишинів (Молдова) 
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Міністерство освіти 

Республіки Молдова,  

м. Кишинів (Молдова) 

 

6. 

«Система космічного 

захисту від 

надзвичайних ситуацій 

–транскордонна 

система для 

передбачення 

надзвичайних 

природних явищ на 

основі використання 

супутникових 

технологій в 

Угорщині, Словаччині, 

Румунії та Україні» 

Науковий керівник 

Н.І. Каблак 

 

Мішкольцький 

університет (Мішкольц, 

Угорщина) 

 

Вігорлатська 

обсерваторія (Гуменне, 

Словацька Республіка) 

 

Центр асоціації 

досліджень, інновацій та 

передачі технологій 

«NORDTech» (Бая-

Маре, Румунія) 

 

Міжнародна асоціація 

інституцій 

регіонального розвитку 

MAIPP (Ужгород, 

Україна) 

Програма ЄІСП ТКС 

Угорщина – Словаччина - 

Румунія – Україна  2007-

2013 рр. 

Реєстраційний номер 

HUSKROUA/1101/252 

Термін реалізації: 

01.01.2014 р. – 

30.04.2016 р. 

Продовжено до 

31.12.2017 р. 

7. 

«Посилення провідних 

європейських науково-

дослідних 

інфраструктур» 

Науковий керівник 

В.М. Різак 

Науковці з Італії, 

Швеції, Бельгії, 

Нідерландів, 

Німеччини, Великої 

Британії 

Грантова угода Н2020-EU 

(ID-73112) 

Термін реалізації: 

01.02.2017 р. – 

30.03.2018 р. 

 

 

3.6. Наукова робота молодих учених і студентів 

Невід’ємною частиною науково-дослідної роботи університету є наукова 

діяльність молодих учених та студентів. 

На виконання рішення Вченої ради УжНУ від 12 жовтня 2016 року 

(протокол №11) “Про наукову діяльність Ради молодих вчених ДВНЗ «УжНУ»: 

стан та перспективи” робочою групою Бюро Ради молодих вчених проведено 

аналіз результатів конкурсних відборів на здобуття Стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених, проведених Департаментом науково-

технічного розвитку Міністерства освіти і науки України та Комітету з 
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Державних премій у галузі науки і техніки. Розроблено критерії оцінювання для 

проведення конкурсного відбору, щодо рекомендації кандидатур на здобуття 

стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених. 

Упродовж 2017 року молоді вчені з фізичного, хімічного, медичного та 

юридичного факультетів УжНУ (Когутич Антон Антонович, Делеган-Кокайко 

Світлана Василівна, Девіняк Олег Теодозійович, Бєлов Дмитро Миколайович) 

продовжували працювати експертами наукових проектів, розробок молодих 

вчених, що подавались на конкурс проектів наукових робіт та науково-

технічних (експериментальних) розробок молодих вчених. 

Відповідно до наказу президії Комітету з Державних премій України в 

галузі науки і техніки від 28 листопада 2017 року № 19/01-11 «Про 

продовження виплати стипендій Кабінету Міністрів України для молодих 

учених, які успішно пройшли атестацію» продовжено виплату стипендій 

молодим ученим: 

- к.х.н. Філепу Михайлу Йосиповичу; 

- к.х.н. Погодіну Артему Ігоровичу; 

- к.х.н. Симканич Олесі Іванівні; 

- к.х.н. Фізер Максим Михайлович; 

- к.фіз.-мат.н. Ізаю Віталію Юрійовичу. 

У рамках проведення конкурсу на здобуття грантів Президента України 

для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2017 році двоє молодих  

вчених представили наукові проекти в ДФФД: 

-“Вплив когерентного та некогерентного випромінювання на біологічні 

властивості умовно-патогенних мікроорганізмів та їх чутливість до 

антибактеріальних препаратів”, керівник к.б.н. Пантьо Валерій Валерійович; 

-“Спрямований синтез нових поліфункціональних похідних 1,2,4-

триазолу в якості аналітичних реагентів”, керівник к.х.н. Фізер Максим 

Михайлович. 

Молоді вчені УжНУ регулярно беруть участь у конкурсах, які оголошує 

Міністерство освіти і науки України, здобувають міжнародні стипендії 

(Вишеградський фонд, програма академічної мобільності SAIA, ERASMUS та 

інші програми), 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. 

У 2017 році в УжНУ продовжувались традиції проведення міжнародних 

захистів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора 

філософії), цього разу на захист була представлена робота випускника 

фізичного факультету, здобувача кафедри фізики напівпровідників Василя 
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Швалі, керівниками якої стали член-кореспондент НАН України, доктор 

фізико-математичних наук, професор Юліан Височанський та доктор фізико-

математичних наук, професор Альберто Олеага з Університету країни Басків 

(Більбао, Іспанія). 

Протягом 2017 року результати науково-дослідної діяльності були 

вдалими і у студентів УжНУ. Вдруге відбувся конкурс інноваційних ідей 

“Стартап-УжНУ”, в якому взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені 8 

факультетів: фізичного, математичного, біологічного, географічного, 

економічного, хімічного, інженерно-технічного, а також факультету туризму і 

міжнародних комунікацій. На завершальному етапі конкурсу оцінювали 7 

проектів-фіналістів від молодих науковців з фізичного, хімічного, біологічного 

та географічного факультетів. 

Перемогу в конкурсі “Стартап - УжНУ 2017” здобув проект “Реставратор 

2017”, який виконали студенти 4 курсу фізичного факультету Тетяна Феделеш 

та Іван Марушка під керівництвом доцента кафедри прикладної фізики Василя 

Біланчука. «Реставратор 2017» – це прилад  і технологія очистки різноманітних 

поверхонь від забруднень за допомогою високого тиску із застосуванням соди. 

Друге місце розподілили між собою два проекти фізичного факультету:  

“Персональна система телеметрії для співробітників служб порятунку” (студент 

4 курсу Давид Гал) та “Альтернативні джерела енергії для мобільних систем” 

(студентка 3 курсу Генріетта Бан), виконані під керівництвом доцента кафедри 

фізики напівпровідників Олександра Молнара. Двом проектам присуджено 

треті місця. Один з них – “Дослідження ефективності неорганічних сорбентів 

при очищенні стічних вод, вод-охолоджувачів АЕС та природних вод від 

стронцію” (студенти 4 курсу фізичного факультету Олександр Сич, Олександр 

Васильєв і Василь Буковецький). Інший – “Синтез та біологічна активність 

телуровмісних гетероциклів” (аспірант хімічного факультету Микола Кут, 

студентки 4 курсу хімічного факультету Мар’яна Повідайчик та Інеса Фалес) 

під керівництвом завідувача кафедри органічної хімії Михайла Ониська. 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1266 

від 20.10.2016 р. “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 

навчальному році” ДВНЗ «Ужгородський національний університет» надіслав 

для участі у ІІ турі конкурсу 22 наукові роботи студентів у базові навчальні 

заклади. 

Переможцем у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт став Найгебавер М.С., студент 4 курсу факультету суспільних наук 

спеціальності "Політологія", зайнявши 2 місце. Переможцем Всеукраїнського 
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конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів зі 

спеціальності «Облік і оподаткування» став Попович М.С., отримавши диплом 

ІІІ ступеня. 

Хороші досягнення мають наші студенти і на Всеукраїнській 

студентській олімпіаді. В ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2016-

2017 н.р. переможцями стали: 

1. Команда з трьох студентів: Митуля Юрій Михайлович, Петечук 

Владислав Васильович, Шпачинський Валентин Степанович. Грамота за 

III місце у ІІ етапі ХІХ Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Системне програмування», інженерно-технічний факультет; 

2. Зверєв Олексій Андрійович. Диплом за ІІІ місце в особистому заліку і 

ІІ турі Всеукраїнської олімпіади за напрямом «Комп’ютерна інженерія» зі 

спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі», інженерно-технічний 

факультет; 

3. Офіцинський Юрій Романович. Диплом ІІІ ступеня, учасник ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України, факультет історії та 

міжнародних відносин; 

4. Нечипорук Анастасія Василівна. Диплом за І місце, переможець ІІ-го 

етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Реклама та зв’язки з 

громадськістю», філологічний факультет. 

 

Слід зазначити, що команда студентів факультету інформаційних 

технологій УжНУ здобула «срібло» у півфіналі чемпіонату світу з 

програмування й виборола Кубок України. Також програмісти університету 

успішно виступили у світовому фіналі студентських команд ACM-ICPC World 

Finals 2017 (США). 

 

3.7. Діяльність наукової бібліотеки 

Наукова бібліотека – центр культурно-просвітницької роботи 

Ужгородського національного університету, інформаційна база науково-

дослідницької роботи вчених, аспірантів, студентів з багатогалузевим фондом 

науково-технічної, довідкової, навчальної літератури. 

Пріоритетними напрямами діяльності бібліотеки в 2017 році були: 

- сприяння реалізації 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. 
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У 2017 році УжНУ  отримав доступ до міжнародних баз даних Scopus та 

Web of Science за кошти держбюджету. 

Упродовж 2017 року за єдиним читацьким квитком науковою 

бібліотекою зареєстровано 16 139  користувачів бібліотеки; обслужено 40018 

читачів; відвідування – 450 209; книговидача – 1000090. 

З метою розкриття фондів бібліотеки та відзначення знаменних дат було 

організовано: 

- тематичні книжкові виставки  – 112; 

- усні бібліографічні огляди літератури – 30. 

 

Таблиця 3.5 

Джерела надходження та вартість документів,  

які поповнили бібліотечний фонд 

№ 

п/п 
Джерела надходження літератури за 2017 рік К-сть Сума, грн 

1. Від викладачів ДВНЗ «УжНУ» 1666 59462,44 

2. Від авторів книг 106 8463,68 

3. Від організацій  44 5218,66 

4. 
Від Закарпатської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка 
7 321,00 

5. Зі складу ДВНЗ «УжНУ» 13 2460,00 

6. З видавництв 236 30087,81 

7. По книгообміну з бібліотек України 540 31862,93 

8. Взамін  загублених 686 33939,25 

9. 
З Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 
115 13355,90 

10. З канцелярії ДВНЗ «УжНУ» та пошти 199 14114,00 

11. З факультетів та кафедр ДВНЗ «УжНУ» 604 30955,00 

12. Від користувачів 203 2980,68 

13. З бібліотеки ім. М.Берчені 1484 36157,76 

14. З приватної бібліотеки В.Фединишинця 874 10061,50 

15. З приватної бібліотеки В.І. Комендаря 1032 17147,47 

16. 
З редакційно-видавничого відділу видавництва 

УжНУ «Говерла» 
67 1717,67 

17. По перерахунку 679 126987,75 

 Загалом: 8555 425293,50 
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В УжНУ ведеться книгообмін з 31 вузівською бібліотекою України. По 

книгообміну отримано 1124 примірників книг, розіслано бібліотекам України 

871 примірник книг. 

Упродовж 2017 року наукова бібліотека УжНУ: 

- продовжила  доступ для студентів та викладачів ВНЗ до електронної 

бази Web of Science та з 30 жовтня 2017 року відкрила безкоштовний доступ до 

Scopus; 

- продовжила електронний доступ до 1000 найменувань підручників 

online- бібліотеки ТОВ «ЦУЛ», якою цілком легітимно може користуватися 

кожен студент чи викладач Ужгородського національного університету; 

- продовжується наповнення електронного репозитарію наукового 

доробку ДВНЗ «УжНУ» dspace.uzhnu.edu.ua; станом на грудень 2017 року 

бібліотекою завантажено 5855 статей з «Вісників УжНУ», науково-технічних 

збірників, журналів, матеріали конференцій ДВНЗ "УжНУ" та ін. 

Наукова бібліотека інтенсивно продовжує комп’ютеризацію своїх 

відділів. Протягом 2017 року повністю завершено процес комп’ютеризації у 

відділах: 

- абонемент інженерно-технічної літератури – введено в базу 29185 

записів примірників фонду; 

- абонемент юридичної літератури – 7972 записи примірників фонду; 

- продовжується комп’ютеризація читальної зали №4 – введено в 

електронний каталог 11595 записів; 

- продовжується комп’ютеризація відділу старої книги (книги 19-го – 20-

го століття), станом на 13.12.2017 р. електронний каталог налічує понад 11120 

записів. 

Наукова бібліотека УжНУ поповнила електронний каталог 34591 

записом. Загальний електронний каталог 305 601 запис. 

Упродовж 2017 року наукова бібліотека опрацювала каталоги 

єпархіальної бібліотеки ХІХ ст., які зберігаються у фондах відділу рукописів, 

стародруків і рідкісних книг. Наукові працівники бібліотеки вивчили 

структуру, зміст, описи книг, систему обліку та позначень, які є дуже 

важливими для реконструкції історичної основи бібліотеки, фіксують зміни її 

складу. Створено описи цих каталогів та проведено певні статистичні 

підрахунки. 

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

Міжнародна та проектна дяльність 

 

4.1. Розвиток міжнародної інституційної співпраці 

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, що сприяють розвиткові 

університетської інфраструктури. Цьому, без сумніву, сприяє географічне 

розташування Ужгородського національного університету, можливість 

запозичити досвід вищих навчальних закладів сусідніх країн – Польщі, Чехії, 

Румунії, Словаччини і Угорщини з перших рук. 

Участь у міжнародних рейтингах, асоціаціях, консорціумах стала 

каталізатором здійснення міжнародної діяльності УжНУ у 2017 році. Зокрема 

йде мова про членство університету у Європейській асоціації університетів, 

яка представляє та підтримує вищі навчальні заклади країн-учасників, об’єднує 

їх в унікальний форум для співпраці та надає можливість слідкувати за 

останніми тенденціями в політиці вищої освіти і науки. 

Співпраця Ужгородського національного університету в рамках 

Конференції ректорів Дунайського регіону. Конференція ректорів Дунайського 

регіону організовувала симпозіуми, семінари, літні школи і спільну участь в 

проектах, фінансованих ЄС. Науковці УжНУ мали можливість активно 

долучитися до робочих груп з пріоритетних напрямів Європейської Стратегії 

для Дунайського регіону. Саме нові можливості і стали метою вступу УжНУ до 

спільноти європейських вишів. 

Важливим для подальшої співпраці у підготовці спільних проектів з 

провідними вищими навчальними закладами є приєднання вишу до 

Східноєвропейської міжнародної мережі університетів з центром у м. Люблін 

(Польща), Кластеру «Ліс» Національний лісовий центр (Словаччина), Науково-

освітнього консорціуму “Геоінформаційні технології” (Румунія, Словаччина, 

Угорщина, Україна), міжнародної науково-дослідницької установи СЕRІС-

ЕRІС, засновниками якої є уряди Чеської Республіки, Італії, Австрії, Словенії, 

Сербії та Румунії. 

Продовжував свою діяльність Міжнародний консорціум університетів. У 

жовтні 2017 року відбулося засідання Консорціуму з метою обговорення 

актуальних питань реалізації програм подвійних дипломів та розвитку 
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університетів інноваційного типу (серед учасників іноземні партнери – 

Поморська академія у Слупську (Польща), Вища школа бізнесу – Національний 

Університет Луїса (Польща), Західний університет ім. Васіле Голдіша 

(Румунія), Клузький університет ім. Бабеш-Бояї (Румунія), Університет 

прикладних наук Фрезеніус (м. Мюнхен, ФРН), Полонійна академія в 

Ченстохові (Республіка Польща), Сучавський університет «Штефан чел Маре». 

Пріоритетним напрямом інтернаціоналізації інституційного освітнього 

простору Ужгородського національного університету є встановлення 

партнерських відносин між закладами вищої освіти та науки. На сьогодні, 

університет активно співпрацює із 100 закордонними партнерами, у 2017 році 

укладено 27 білатеральних угод. На основі домовленостей  з науковими 

установами та вищими навчальними закладами визначено основні потенційні 

сфери співробітництва, враховуючи  сильні сторони і потреби партнерів, та 

узгоджено спільні дії в освітній і науковій сфері, формуванні інновацій. 

Зокрема, у 2017 році новими партнерами УжНУ стали: 

 Компанія BGI Genomics Co (Китай) 

 Університет м. Кіліс (Туреччина) 

 Університет м. Тулуза (Франція) 

 Університет Кобленц-Ландау (Німеччина) 

 Університет прикладних наук Фрезеніус у м. Мюнхен (Німеччина) 

 Університет країни Басків у Більбао (Іспанія) 

 Ризький технічний університет (Латвія) 

 Клайпедський державний університет прикладних наук (Литва) 

 Загребський університет (Хорватія) 

 Політехнічний університет м. Пожега (Хорватія) 

 Університет м. Задар (Хорватія) 

 Чеський університет наук про життя у Празі (Чеська Республіка) 

 Слов’янський інститут Чеської академії наук (Чеська Республіка) 

 Університет Яна  Євангеліста Пуркіне в Усті-над-Лабем (Чеська 

Республіка) 

 Університет м. Пітешті (Румунія) 

 Університет “Штефан чел Маре” у м. Сучава (Румунія)  

 Ясський технічний університет імені Герге Асакі (Румунія) 

 Державний вищий східноєвропейський університет у Перемишлі 

(Республіка Польща) 

 Жешувський університет (Республіка Польща) 

 Вища школа бізнесу у м. Домброва Гурніча (Республіка Польща) 
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 Католицький університет імені Павла Іоана ІІ в Любліні (Республіка 

Польща)  

 Люблінський науково-технологічний парк (Республіка Польща) 

 Вища Інженерно-Економічна школа у м. Жешув (Республіка Польща) 

 Університет ветеринарної медицини та фармації в м. Кошице 

(Словацька Республіка) 

 Інститут археології Словацької академії наук (Словацька Республіка) 

 Яхт-клуб “Академік”, Технічний університет у м. Кошице (Словацька 

Республіка) 

 Католицький університет м. Ружомберок (Словацька Республіка) 

 

Діаграма 4.1 

Аналіз договірної бази міжнародного співробітництва УжНУ 

 
 

Основними напрямами співпраці між сторонами-партнерами є: 

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. 
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4.2. Академічна мобільність студентів та викладачів  

У 2017 році ДВНЗ «УжНУ» продовжував працювати у рамках 

європейської освітньої програми Erasmus+. Програма дозволяє забезпечити 

мобільність студентів та викладачів на основі стипендій, що надаються 

Європейським Союзом, та покриває витрати на навчання й проживання. 

Відділом міжнародних зв’язків розроблено та підготовлено ряд договорів з 

предметними додатками з європейськими університетами. Підписані договори 

створили можливість для  бакалаврів, магістрів і викладачів безкоштовно 

навчатися або стажуватися у провідних європейських вишах.  

За звітний період 24 студенти, 6 аспірантів та 14 науково-педагогічних 

працівників отримали стипендії Erasmus + на навчання/стажування за 

кордоном, а саме у партнерських університетах: 

- в Карловому університеті м. Прага (Чехія) 

- в Університеті імені Етвеша Лоранда (Угорщина)  

- в Дебреценському університеті (Угорщина) 

- в Політехнічному університеті в м. Пожега (Хорватія)  

- в Університеті м.Фоджія (Італія)  

- в Падуанському університеті м.Падуя (Італія) 

- в Католицькому університеті м.Ружомберок (Словаччина) 

- в Кошицькому університеті імені П.-Й. Шафарика (Словаччина)  

- в Пан’європейському університеті м.Братислава (Словаччина)  

- в Університеті імені Матея Бела в м. Банська Бистриця (Словаччина). 

 

У лютому 2017 року підписано базову угоду про співробітництво з 

Університетом прикладних наук Фрезеніус у м. Мюнхен (Німеччина), яка дає 

можливість впроваджувати співпрацю за  різними напрямами.  

Зокрема, розпочато роботу над розробкою  спільної програми навчання  

студентів економічного факультету  за  моделлю «3 + 1»: три роки навчання в 

ДВНЗ «УжНУ» і четвертий рік – в Університеті прикладних наук Фрезеніус в 

Мюнхені. Таким чином, студенти отримають диплом ДВНЗ «УжНУ» та диплом 

Університету прикладних наук Фрезеніус. Четверо наших студентів 

економічного факультету разом з студентами Університету прикладних наук 

Фрезеніус взяли участь у спільному міжнародному проекті в кооперації з 

підприємством «Фішер-Мукачево».  

Основним завданням спільного студентського проекту була розробка 

маркетингової стратегії для провідного  виробника спортивних товарів «Фішер-

Мукачево». Молоді науковці презентувати спільні напрацювання, які 
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демонстрували їхнє бачення розвитку підприємства. Співпраця бізнесу, освіти 

та науки є важливим поєднанням у розвитку міжнародної співпраці. Відділом 

міжнародних зв’язків, Інформаційним центром Європейського Союзу в УжНУ 

спільно з Представництвом Євросоюзу в Україні організовано «Дні кар’єри 

ЄС», у якому взяли участь два десятки закарпатських роботодавців, що 

працюють з іноземними інвестиціями. Захід під егідою Представництва 

Євросоюзу в Україні привернув увагу студентів різних спеціальностей, яких 

зацікавила можливість більше дізнатися про наявні вакансії, безпосередньо 

поспілкуватися з роботодавцями, записатися на стажування чи взяти участь у 

тренінгах, з метою розвитку професійних навичок. 

У 2017 році продовжувалася активна співпраця між УжНУ та 

Поморською академією у Слупську. Вже систематичним стало семестрове 

навчання наших студентів у цьому польському державному вищому 

навчальному закладі. За звітний період 34 студенти факультету суспільних 

наук, факультету іноземної філології, біологічного факультету, математичного 

факультету, факультету туризму та міжнародних комунікацій, факультету 

інформаційних технологій, факультету історії та міжнародних відносин, 

факультету міжнародних економічних відносин мали можливість навчатися у  

Поморській академії.  

Відповідно до чинної Програми співробітництва між Міністерством 

освіти Словацької Республіки та Міністерством освіти і науки України про 

співробітництво та обміни  в галузі освіти  викладачі та студенти  УжНУ 

пройшли наукове стажування у Пряшівському університеті, Університеті імені 

Я.А. Коменського (Братислава), Трнавському університеті, Кошицькому 

університеті імені П.-Й. Шафарика. У 2017 році у цій програмі взяли участь 

13 осіб.  

Загалом, студенти та науковці нашого університету беруть участь у 

різних міжнародних конференціях та семінарах, а також проходять стажування  

в рамках стипендіальних програм міжнародних фондів: OeAD, DAAD, 

Fulbright, Вишеградського фонду, Рамкової програми SAIA, фонду 

Європейської Комісії, MOBIS.  

За звітний період відділом міжнародних зв’язків зафіксовано 600 

відряджень студентів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників. 
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Діаграма 4.2 

Академічна мобільність студентів, аспірантів, наукових та педагогічних 

працівників у 2017 році 
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4.3. Прийом іноземних делегацій. Іноземці як учасники академічної 

мобільності 

Позитивною є динаміка кількості іноземців, які стали учасниками 

академічної мобільності у нашому університеті. 

Відповідно до партнерських  угод про співпрацю за програмою обміну в 

ДВНЗ «УжНУ» навчалися чи пройшли стажування: 

- на факультеті суспільних наук студентка Дармштадтського університету 

прикладних наук Емілі Бовес  (м. Дармштадт, Німеччина); 

- аспіранти Пряшівського університету (м. Пряшів, Словацька Республіка) 

Яна Ковальова, Вероніка Тімкова, Мартіна Кошікова – на факультеті історії та 

міжнародних відносин;  

- докторант Карлового університету у Празі - Мартин Голий (Чеська 

Республіка); 

- студентки Падуанського Університету Кіару Костантіно та Елену Позза 

(м. Падуя, Італія); 

- професори Люблінського католицького університету (м. Люблін, 

Республіка Польща) Войчіч Ліс та Піотр Закражевскі – на юридичному 

факультеті. 

У рамках програми Erasmus+ в ДВНЗ «УжНУ» також пройшли 

стажування: Катерина Станічева, Сільвія Пірк-Балтік, Івана Мікіч, Барбара 

Піскер, Роберт Кніс – співробітники Університету в м.Пожега (Хорватія), 

Александр Муресан, Булдус Кодруту Флоріна – викладачі Клузького 

університету імені Бабеш-Бояї (м.Клуж-Напока, Румунія).  

З метою підвищення якості надання освітніх послуг в УжНУ до читання 

лекцій залучаються іноземні фахівці. Зокрема, лекції для наших студентів 

прочитали: Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в 

Україні – Юріс Пойканс, державний заступник директора Міграційної служби 

Швейцарії з міжнародних питань Урс Вон Арб (Швейцарія), зарубіжний член 

НАН України, директор правління Міжнародного фонду «ОМНІ-Мережа для 

дітей» професор Володимир Вертелецький (США), професор Університету 

м.Грац Берндт Візер (Австрія), професор Назарет коледжу Метью Темпл 

(США), науковець Янош Пустаї (Угорщина). 

За підтримки програми Erasmus+ лекції  для наших студентів прочитали  

лектори з партнерських університетів: доцент Клузького університету імені 

Бабеш-Бояї  Луіза Керестеш (м.Клуж-Напока, Румунія), доценти Кошицького 

університету імені П.-Й.Шафарика: Алесандр Онуфрак та Рената Бжілова 

(Словацька Республіка), професор Університету імені Матея Бела в м. Банська 

Бистриця Міхаль Шмігель (Словацька Республіка). 
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На основі укладених контрактів  в УжНУ діє постійний  іноземний 

лекторат, відповідно на юридичному, стоматологічному та філологічному 

факультетах викладають: доктор філософії Лукаш Ціско (Словацька 

Республіка), доктор філософії Петер Джупа (Словацька Республіка), магістр 

Матей Масарик  (Словацька Республіка) та магістр Петра Зламана (Чеська 

Республіка). 

Завдяки наполегливій діяльності Генерального консульства Чеської 

Республіки (м. Львів), Крайового уряду краю Височіна, фонду «Віза», 

Закарпатської обласної ради, філологічного факультету та відділу міжнародних 

зв’язків у 2017 році вперше до викладання студентам-богемістам долучилася 

фахівець носій мови, магістрантка Карлового університету Петра Зламана.  

Результатом співпраці УжНУ та структур, що зазначені вище, став 

ремонт аудиторій на філологічному факультеті, методичне забезпечення 

чеського лекторату, облаштування сучасних кімнат для іноземних викладачів 

(внесок УжНУ). 

 

Діаграма 4.4 

Динаміка прийнятих іноземних студентів та аспірантів,  

що взяли участь в академічній мобільності в УжНУ 
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Забезпечення високої міжнародної культури навчального закладу сприяє 

створенню позитивного клімату, міжнародному співробітництву викладачів і 

студентів, підвищенню міжнародного престижу й репутації, формуванню 

полікультурної свідомості, глобального мислення випускників. 

Важливі вектори розвитку університету обговорюються керівництвом 

університету під час офіційних візитів до університету відомих дипломатів і 

посадових осіб провідних країн: Норвегії, Угорщини, Польщі, Словаччини, 

Чехії, Німеччини, США, керівників зарубіжних наукових та освітніх закладів, 

координаторів стипендіальних програм. Систематично в різних заходах брали 

участь Генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді, консули 

Генерального консульства Угорщини в Ужгороді, Генеральний консул Чеської 

Республіки у Львові.  

Важливими подіями у міжнародному житті університету стали 

присвоєння та вручення почесних звань Doctor Honoris Causa відомим 

європейським науковцям за особисті наукові досягнення та розвиток і 

поглиблення співпраці з Ужгородським національним університетом. Зокрема у 

2017 році такі почесні звання отримали: Роман Дрозд – доктор історичних наук, 

професор Поморської академії в Слупську (Республіка Польща) та Йозеф 

Тукалек – доктор філософії в галузі права, доцент Метрополітичного 

університету в Празі (Чеська Республіка). 

18 жовтня 2017 р. відбулося чергове засідання Ради Міжнародного 

консорціуму університетів. У його роботі взяли участь представники 

університетів – членів консорціуму: керівник Університету прикладних наук 

Фрезеніус м.Мюнхен Штефан Відманн та декан факультетів «Менеджмент 

Медіа і Комунікацій»  та «3D - Дизайн і Менеджмент» декан Дмітрій Попов 

(ФРН), проректор Поморської академії у м. Слупськ Данута Гєрчинська 

(Польща), декан факультету гуманітарних наук Університету  

ім.П.-Й.Шафарика у м. Кошице Ольга Оросова (Словаччина), ректор 

Сучавського університету «Штефан чел Маре» Валентин Попа та проректор з 

міжнародних зв’язків цього вишу Стефан Пурічі (Румунія), професор 

Університету прикладних наук м.Дармштадт (ФРН) Катрін-Луіз Лейзер, ректор 

Західного університету ім. Васіле Голдіш, м.Арад, почесний доктор «УжНУ» 

Коралія Адіна Которачі (Румунія). 

Виступи учасників консорціуму були присвячені питанням, які 

стосувалися реалізації програм подвійних дипломів та інших видів академічної 

мобільності, а також створенню університетів інноваційного типу в контексті 

світових тенденцій розвитку вищої освіти. Під час засідання консорціуму між 
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його учасниками відбувся жвавий обмін думками з приводу розвитку 

академічної мобільності студентів та викладачів. У рамках засідання Ради 

Міжнародного консорціуму відбулася науково-практична конференція 

«Університети інноваційного типу в контексті світових тенденцій розвитку 

вищої освіти», з доповідями на конференції виступили іноземні гості. 

 

4.4. Підготовка та реалізація міжнародних проектів  

У 2017 році університет разом з 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. 

До цілей та завдань міжнародних проектів, виконавцями яких були 

представники факультету суспільних наук, факультету історії та міжнародних 

відносин, філологічного факультету, факультету інформаційних технологій, 

факультету здоров’я та фізичного виховання  належали такі дослідження: 

- Розвиток транскордонної співпраці України та країн Європейського 

Союзу, порівняльний аналіз проблем перетину кордонів; 

- Обмін ноу-хау для кращого управління шенгенським кордоном; 

- Налагодження спільного комунікаційного простору між Словаччиною та 

прикордонними територіями України; 

- Впровадження інноваційних методів викладання за допомогою 3D-

моделей дерев’яної архітектури Карпат; 

- Молодіжне спортивне співробітництво. 

Основних партнерами були: 

- Технічний університет м.Кошице; 

- Пряшівський університет; 

- Пан’європейський університет у Братиславі; 

- Трнавський університет імені св. Кирила і Мефодія; 
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- Регіональна агенція розвитку у Свиднику; 

- Дослідницький центр Словацької асоціації зовнішньої політики. 

Загальна сума п’яти вищезазначених міжнародних грантів, надана 

фінансовими Норвезькими фондами для потреб Ужгородського національного 

університету, становила143 745 тис.євро. 

Однак основним позитивним результатом, окрім здобутих та 

оприлюднених наукових результатів, розроблених методів навчання, 

придбаного інвентарю, стали налагоджені контакти між науково-педагогічними 

співробітниками, студентською молоддю, зі словацькими колегами та 

неоціненний досвід щодо проектного менеджменту – адміністративого, 

фінансового, комунікаційного, здобутого командами-виконавцями, до складу 

яких були залучені представники відділу міжнародних зв’язків, бухгалтерії, 

юридичного відділу. Цей потенціал буде використано для реалізації нового 

проектного пакету. 

Не менш вагомим є успіх ужгородських фізиків, науковців  кафедри 

твердотільної електроніки з/с інформаційної безпеки фізичного факультету, 

яким спільно з європейськими колегами вдалося здобути ґрант престижної та 

висококонкурентної програми «Горизонт-2020». Серед завдань проекту 

«Посилення провідних європейських науково-дослідних інфраструктур» в 

рамках програми «Горизонт-2020» є й облаштування спеціалізованої фізичної 

лабораторії. Ідея проекту була розроблена та втілена у форматі проектної 

заявки, завдяки залученню до роботи консорціуму СЕRІС-ЕRІС. До 

міжнародних партнерів проекту належать установи Чеської Республіки, Італії, 

Австрії, Словенії, Сербії та Румунії. 

За звітний період підготовлено та подано до участі в конкурсі в рамках 

транскордонної програми «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020» 

вісім інфраструктурних проектів, здійснено підготовку проекту з 

Університетом м. Жешув (Республіка Польща) в рамках транскордонної 

програми «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020». 

Детальну інформацію щодо виконаних та підготовлених до реалізації 

проектів подано у таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1 

Підготовка та виконання міжнародних проектів  

Ужгородським національним університетом у 2017 році 

№ 

з/п 

Назва та 

керівник 

проекту 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого 

наукового результату 

Партнери 

проекту 

Назва грантової 

програми, 

період 

реалізації 

Міжнародні проекти, що реалізовувалися у 2017 році 

1. «Обмін ноу-хау 

з євроінтеграції 

та досвідом 

транскордонної 

співпраці між 

Норвегією, 

Росією та 

Україною» 

 

Координатор 

проекту:  

Ю.О. Остапець 

 

Сума гранту для 

УжНУ:  

20 573 євро 

 

Мета: розвиток транскордонного 

співробітництва України та ЄС 

Проведено міжнародні 

конференції: 

«Регіональна політика в Україні 

в контексті інтеграції і безпеки 

європейського простору: обмін 

досвідом реформ»  

«Транскордонне співробітництво 

країн Вишеградської четвірки із 

Закарпатською областю України 

– статус «quo» та перспективи » 

«Регіональна політика та 

адміністративна реформа в 

Україні: уроки європейського 

досвіду впровадження і 

реалізації»  

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» 

 

Координатор 

проекту:   

Ю.О. Остапець 

 

Сума гранту для 

УжНУ:  

30 973 євро 

Мета: розвиток прикордонної 

співпраці України та ЄС 

У квітні експерти проекту від 

УжНУ (доценти кафедри 

політології і державного 

управління факультету 

суспільних наук) разом з 

експертами з Норвегії, Росії, 

Словаччини взяли участь у 

міжнародному науковому форумі 

«Порівняння шенгенських 

кордонів: досвід Словаччини / 

України та Норвегії / Росії.  

Науковцями висвітлено 

результати соціологічних 

досліджень, проведених на 

пунктах перетину кордонів, 

презентовано результати 

моніторингу громадської думки 

словацько-українського 

прикордоння, в тому числі 

акцентовано увагу на проблемі 

врегулювання питання власників 

автомобілів із іноземною 

реєстрацією,  так званих 

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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«пересічників».  

Під час заходу окремо було 

представлено наукові проекти та 

досвід міжнародного 

співробітництва Ужгородського 

національного університету 

3. «Міжнародне 

молодіжне 

спортивне 

партнерство» 

 

Координатор 

проекту:   

О.А. Дуло 

 

Сума гранту для 

УжНУ:  

48 843 євро 

 

Мета: розвиток прикордонної 

співпраці у галузі спорту. 

Проведено молодіжний табір 

сновбордингу (с. Кострино, 

Закарпатська  обл.) 

(32 словацьких й українських 

студентів та 8 тренерів із 

зимових видів спорту) 

Участь у другому молодіжному 

таборі сновбордингу  

(Високі Татри, Словацька 

Республіка) 

(32 словацьких й українських 

студентів) 

Участь у літньому таборі з 

водних видів спорту 

(озеро Домаша, Словацька 

Республіка) 

32 студентів (з яких 16 студентів 

УжНУ) навчалися чотирьох видів 

спорту на воді – падлборду, 

каякінгу, віндсерфінгу, а також 

плаванню на каное. 

Участь у четвертому 

студентському таборі з водних 

видів спорту (озеро Домаша, 

Словацька Республіка).   

Табір присвячений водним видам 

спорту – віндсерфінгу, каякінгу, 

падлбордингу, яхтингу, 

вейкобордингу тощо.  

Проведено тренінг для тренерів з 

велотуризму, підготовка до 

п’ятого міжнародного 

студентського табору 

(рекреаційний комплекс 

“Дубки”, Закарпатська обл.). 

Під час тренінгу були обстежені 

велосипедні маршрути, якими 

їздитимуть студенти, 

підготовлено формат змагань під 

час заїзду, обговорено тематику 

теоретичної підготовки для 

студентів та визначено перелік 

екскурсій. 

Проведено п’ятий  міжнародний 

Партнери 

проекту:  

“Академік”, 

Технічний 

університет 

м.Кошице 

(Словацька 

Республіка) 

Норвезький 

фінансовий 

механізм 

Номер 

програми:SK08 

Номер проекту: 

CBC01009 

 

Термін 

реалізації: 

січень 2016 р. - 

березень 2017 р. 
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студентський веломаршрут 

(рекреаційний комплекс 

“Дубки”, Закарпатська обл.). 

Крім опанування веломаршрутів 

Ужгородщини та Перечинщини, 

словацькі й українські студенти 

мали культурну програму. 

Студентам було організовано 

екскурсії до Горянської ротонди 

та Закарпатського краєзнавчого 

музею в Ужгородському замку. 

Сходження  на 748-метрову гору 

Сівец (Sivec). На озері Ружинська 

преграда відбулися змагання з 

водних видів спорту (каное і 

каяки), де наші студенти вибороли 

почесне 3 місце. (5 студентів та 6 

співробітників УжНУ).  

Проведено шостий міжнародний 

студентський табір із зимових 

видів спорту (лижі, сноуборд), 

Драгобрат (32 студенти) 

4. «Через 

спілкування до 

процвітання 

словацько-

українського 

прикордонного 

регіону 

(COPESU)» 

Координатор 

проекту:   

С.М. Пахомова  

 

Сума гранту для 

УжНУ:  

43 356 євро 

 

Мета: зменшити бар’єри в 

транскордонному 

співробітництві між Закарпаттям 

та словацькими Пряшівським і 

Кошицьким самоврядними 

краями 

У квітні 2017 року проведено 

міжнародну конференцію «Через 

комунікацію  до процвітання 

словацько-українського 

прикордонного руху» 

В рамках конференції проходила  

фотовиставка, яку підготував 

словацький фотограф Йозеф 

Седлак під час своїх подорожей 

Закарпаттям. Світлини показали 

наш край очима закордонного 

гостя. 

Трнавський 

університет 

імені св. 

Кирила і  

Мефодія 

(Словацька 

Республіка) 

 

Регіональна 

агенція 

розвитку 

Свидник 

(Словацька 

Республіка) 

Норвезький 

фінансовий 

механізм 

Номер 

програми:SK08 

Номер проекту: 

CBC01021 

Термін 

реалізації: 

липень 2015 р. - 

квітень 2017 р. 

5. «Інноваційні 

освітні методи 

для підтримки 

партнерства 

INOV EDUC» 

 

Координатор 

проекту:  

Повхан І.Ф. 

 

Мета: сприяння реформуванню й 

модернізації вищої освіти у 

країнах-партнерах; покращення 

методів навчання по обидва боки 

кордону між Словаччиною і 

Україною 

 

Пан’європейсь-

кий університет 

м. Братислава 

 

Норвезький 

фінансовий 

механізм 

Номер 

програми:SK08 

Номер проекту: 

CBC01008 

Термін 

реалізації: 

січень 2016 р. - 

березень 2017 р. 
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6. «Посилення 

провідних 

науково-

дослідних 

інфраструктур 

Європи» 

 

Координатор 

проекту: 

Різак В.М. 

 

Основною метою проекту є 

забезпечення відкритого доступу 

до дослідницької 

інфраструктури. Створення 

пункту дослідницької 

інфраструктури в ДВНЗ 

«УжНУ». 

Центрально-

європейський 

консорціум 

дослідницької 

інфраструктури 

(CERIC-ERIC) 

Консорціум 

доставки 

міжнародної 

асоціації 

інфраструктури 

екстремального 

освітлення  

(ELI-DC 

AISBL) 

Нідерландська 

королівська 

академія наук  

Мюнхенський 

технічний 

університет 

(ФРН) 

Центр імені 

Гелмгольца 

Гестахт – центр 

матеріалів і 

прибережних 

досліджень  

HORIZONT 2020 

Термін 

реалізації: 

 

Міжнародні проекти, підготовлені до реалізації  

7. «Нові 

енергетичні 

рішення в 

Карпатському 

регіоні»  

Координатор 

проекту:  

Лендьел М.О. 

 

Очікувана сума 

гранту для 

УжНУ:  

456 927 євро 

 

Мета:  популяризувати 

раціональне використання 

енергії, альтернативних джерел 

енергії та діяльності, 

спрямованої на збереження 

енергії  та навколишнього 

середовища в прикордонних 

регіонах України, Угорщини, 

Румунії та Словаччини. 

Головний 

аплікант  - 

Ужгородський 

національний 

університет 

Партнери 

проекту:  

Університет 

Стефана чел 

Маре Сучава 

(Румунія) 

Центр 

європейських 

ініціатив 

(Україна) 

Технічний 

університет у 

м. Кошице 

(Словацька 

Республіка) 

Ніредьгазька 

вища школа 

(Угорщина) 

Програма 

транскордонного 

співробітництва 

Європейського 

інструменту 

сусідства 

УГОРЩИНА-

СЛОВАЧЧИНА-

РУМУНІЯ-

УКРАЇНА 2014-

2020 
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Самоврядуван

ня Саболч-

Сатмат-Берег 

регіону 

(Угорщина) 

8. «Просування 

культурної 

спадщини в 

Закарпатській 

області як 

загальноєвропей

ської цінності за 

допомогою 

інноваційних та 

інтеграційних 

заходів та 

культурних 

центрів» 

Координатор 

проекту: 

Слава С.С. 

Очікувана сума 

гранту для УжНУ: 

381 66 євро 

Мета: просування культурної 

спадщини в Закарпатській 

області як загальноєвропейської 

цінності за допомогою 

інноваційних та інтеграційних 

заходів і культурних центрів 

Головний 

аплікант  - 

Ужгородський 

національний 

університет 

Партнери 

проекту:  

Мішкольський 

університет 

(Угорщина) 

Технічний 

університет м. 

Клуж Напока 

(Румунія) 

Програма 

транскордонного 

співробітництва 

Європейського 

інструменту 

сусідства 

УГОРЩИНА-

СЛОВАЧЧИНА-

РУМУНІЯ-

УКРАЇНА 2014-

2020 

9. «Розширення 

оперативної 

системи 

«Аварійна 

космічна 

система» для 

моніторингу 

небезпечних 

природних і 

техногенних 

геопроцесів в 

прикордонному 

регіоні 

Угорщина-

Словаччина-

Румунія-

Україна» 

Координатор 

проекту: 

Каблак Н.І. 

Очікувана сума 

гранту для 

УжНУ: 

230 387 євро 

Мета: підтримка спільних 

заходів щодо запобігання 

природним і техногенним 

катастрофам, а також спільні дії 

під час надзвичайних ситуацій 

Головний 

аплікант  - 

Ужгородський 

національний 

університет 

Партнери 

проекту: 

Університет 

ім. Павола-

Йожефа 

Шафарика у  

м. Кошице 

(Словаччина) 

Технічний 

університет у 

м. Клуж-

Напока 

(Румунія) 

Університет 

технологій та 

економіки в 

м.Будапешт 

(Угорщина) 

Самоврядуван

ня Саболч-

Сатмат-Берег 

регіону 

(Угорщина) 

Програма 

транскордонного 

співробітництва 

Європейського 

інструменту 

сусідства 

УГОРЩИНА-

СЛОВАЧЧИНА-

РУМУНІЯ-

УКРАЇНА 2014-

2020 
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10. «ICT кластери в 

прикордонних 

регіонах»  

Координатор 

проекту: 

Король І.І.  

Очікувана сума 

гранту для 

УжНУ:  

200 256 євро 

Мета: підвищити якість надання 

громадських послуг шляхом 

просування кооперативних дій з 

метою створення ефективних та 

стійких систем інформаційних 

потоків між неурядовими 

організаціями та місцевими 

громадами в Україні відповідно 

до процесу децентралізації в 

Україні з установами та 

громадами в Словаччині, 

Угорщині та Румунії. 

Університет 

Стефана чел 

Маре Сучава 

(Румунія) 

EGTC via 

Carpathians 

(Словацька 

Республіка) 

Ніредьгазька 

вища школа 

(Угорщина) 

Міжнародна 

асоціація 

організацій  

регіонального 

розвитку 

(Україна) 

Програма 

транскордонного 

співробітництва 

Європейського 

інструменту 

сусідства 

УГОРЩИНА-

СЛОВАЧЧИНА-

РУМУНІЯ-

УКРАЇНА 2014-

2020 

11. «Сприяння 

розвитку 

ремесел та 

гастрономії як 

відповідних 

компонентів 

культурного 

надбання 

Карпатського 

єврорегіону» 

Координатор 

проекту: 

Керецман Н.П.  

Очікувана сума 

гранту для 

УжНУ:  

88 082 євро 

Мета проекту полягає в 

антропологічному аналізі 

предметів ремісництва та 

гастрономічних продуктів у 

прикордонних регіонах. 

Визначення та нанесення на 

карту пунктів туристичних 

маршрутів. Створення 

інтерактивної карти туристичних 

маршрутів. 

Торгово-

промислова 

палата повіту 

Марамуреш 

(Румунія) 

Університет 

Бабеш-Бояї 

(Румунія) 

Мішкольський 

університет  

(Угорщина) 

Торгово-

промислова 

палата 

Боршод-

Абауй-

Земплен 

(Угорщина) 

Закарпатський 

фонд 

підтримки 

підприємництв

а "Фонд ТЕЗ" 

(Україна)  

Програма 

транскордонного 

співробітництва 

Європейського 

інструменту 

сусідства 

УГОРЩИНА-

СЛОВАЧЧИНА-

РУМУНІЯ-

УКРАЇНА 2014-

2020 

12. «Перехідні 

туристичні 

маршрути 

традицій для 

переробки 

фруктів та 

виноробства» 

Координатор 

проекту: 

Черленяк І.І. 

Очікувана сума 

Мета: підвищити туристичну 

привабливість регіону Сату-Маре 

та Закарпаття через просування 

місцевих традицій переробки 

фруктів та виноробства  

 

Західний 

університет 

ім. Васіле 

Голдіш у 

м.Арад (Філія 

у Бая Маре, 

Румунія) 

Торгово-

промислова 

палата 

Словаччини в 

Програма 

транскордонного 

співробітництва 

Європейського 

інструменту 

сусідства 

УГОРЩИНА-

СЛОВАЧЧИНА-

РУМУНІЯ-

УКРАЇНА 2014-

2020 
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гранту для 

УжНУ:  

150 070 євро 

м. Пряшів 

(Словацька 

Республіка) 

13. «Збереження 

природи та 

збалансоване 

управління 

басейном річки 

Бодрог» 

Координатор 

проекту: 

Нагоркін М.М. 

Очікувана сума 

гранту для 

УжНУ:  

63 380 євро 

Мета проекту полягає в 

збереженні надзвичайно цінної 

дикої природи 

басейну річки Бодрог в 

Угорщині, Словаччині та Україні 

та здійсненні процедур 

відновлення з урахуванням 

збереження природи. 

 

Національний 

парк 

«Аггтелек» 

(Угорщина) 

Агенція 

місцевого 

економічного 

розвитку 

"Impact 

Ukraine" 

(Україна). 

Департамент 

охорони 

природи 

Словацької 

Республіки  

Програма 

транскордонного 

співробітництва 

Європейського 

інструменту 

сусідства 

УГОРЩИНА-

СЛОВАЧЧИНА-

РУМУНІЯ-

УКРАЇНА 2014-

2020 

14. «Транскордонні 

культурні 

ресурси - 

інтерактивна 

культурна 

карта» 

Координатор 

проекту: 

Вовканич І.І. 

Очікувана сума 

гранту для 

УжНУ:  

92 210 євро 

Мета проекту: сприяти вивченню 

спільної історичної спадщини у 

прикордонному регіоні.  

Проект спрямований на 

підвищення обізнаності людей 

про традиції в сусідніх країнах 

 

Повітовий 

музей Сату-

Маре 

(Румунія) 

Програма 

транскордонного 

співробітництва 

Європейського 

інструменту 

сусідства 

УГОРЩИНА-

СЛОВАЧЧИНА-

РУМУНІЯ-

УКРАЇНА 2014-

2020 

15. «Моніторинг 

загроз стану 

природного та 

антропогенного 

середовища і б/ж 

людей у 

пониззях Сяну, 

гірської частини 

Дністра і Тиси» 

Координатор 

проекту: 

Гамор А.А. 

Очікувана сума 

гранту для 

УжНУ:  

126 753 євро 

 

Основною метою проекту є 

розширення і зміцнення 

наукових контактів (встановлені 

в PL-BY-UA 2007-2013) між 

прикордонними дослідними 

центрами, з точки зору 

діагностики і моніторингу  

природних і антропогенних 

стихійних лих. 

Університет 

м.Жешув 

(Польща) 

Програма 

транскордонного 

співробітництва 

Польща-

Білорусь-

Україна 
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4.5. Діяльність Центру інновацій та розвитку 

Протягом квітня-травня 2017 року Центром інновацій та розвитку було 

організовано переговори із ГО «Прометеус» щодо перспектив впровадження в 

УжНУ концепції «змішаного навчання». Результатом переговорів стало 

укладення базового договору про співробітництво між Ужгородським 

національним університетом та ГО «Прометеус» (12 червня 2017 р.). В рамках 

визначених договором цілей співпраці розпочато зйомки першого курсу відео-

лекцій – «Вступ до конституційного права» (лектор – доктор юридичних наук, 

професор Савчин М.В. ; оператор – Завадяк В.І.). Відеоматеріали надіслано 

координатору ГО «Прометеус» і на їх основі буде створено і розміщено на сайті 

«prometheus.org.ua» відповідний онлайн-курс. Між сторонами досягнуто 

домовленість про подальшу співпрацю у створенні онлайн-курсів та залучення 

до цього процесу науковців, викладачів і співробітників структурних 

підрозділів УжНУ. 

26 червня 2017 року Центром спільно із Центральноєвропейською 

академією навчань та сертифікації та Університетом суспільних наук (м. Лодзь, 

Польща) організовано і проведено семінар «Проектний офіс у структурі 

сучасного навчального закладу», з метою ознайомлення працівників УжНУ з 

правовими засадами створення і функціонування проектного офісу, його 

структурою, складом та вимогами стосовно компетенцій співробітників, 

організацією та специфікою роботи. Після проведення семінару Центром було 

ініційовано обговорення можливості та перспектив створення проектного офiсу 

в структурі УжНУ. 

Центр забезпечив налагодження комунікації та співпраці УжНУ з 

міською радою Ужгорода. Зокрема за посередництва співробітників Центру 

проведено ряд зустрічей між представниками обох сторін в результаті яких 

визначено ключові напрями співпраці та взаємовигідного співробітництва у 

різних сферах. Також важливо відмітити безпосередню участь Центру в 

формуванні тексту та організації підписання меморандуму про порозуміння та 

співпрацю між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський 

національний університет» та Ужгородською міською радою щодо виконання 

спільних проектів і програм розвитку (10 жовтня 2017 р.). 

Протягом вересня-жовтня 2017 р. Центр був залучений до підготовки 

святкування 72-ї річниці заснування УжНУ (18 жовтня 2017 р.).  

Центр взяв участь у підготовці та проведенні засідання Ради 

Міжнародного консорціуму університетів (18 жовтня 2017 р.). Під час його 

проведення співробітниками Центру проаналізовано презентації та виступи 

учасників, які  стосувалися реалізації програм подвійних дипломів та інших 

видів академічної мобільності, створення університетів інноваційного типу, 
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програм та проектів транскордонного співробітництва. Окрім того, Центр 

долучився до організації проведеної в рамках Консорціуму науково-практичної 

конференції «Університети інноваційного типу в контексті світових тенденцій 

розвитку вищої освіти».  

Спільно з відділом міжнародних зв’язків УжНУ розпочато роботу з 

удосконалення та переоформлення офіційної інтернет-сторінки Ради 

Міжнародного консорціуму університетів (оновлення інформації, створення 

нових розділів, вдосконалення дизайну).  

Працівниками Центру проведено роботу з підготовки друкованих 

матеріалів, присвячених висвітленню загальної інформації про сучасний стан та 

історію розвитку університету, а також про його факультети, а саме: 

розроблено макети майбутніх матеріалів (які попередньо було погоджено та 

обговорено із керівництвом університету), погоджено умови друку матеріалів із 

представниками підприємства, що реалізує послуги друку та поліграфії, 

координовано якісне та своєчасне виконання друку. 

Центр спільно з іншими структурними підрозділами УжНУ взяв участь у 

організації та проведенні таких заходів, як: 

 ініційований Представництвом Євросоюзу в Україні і підтриманий 

керівництвом УжНУ «День кар’єри ЄС» (19 травня 2017 р.); 

 святкування Дня міста Ужгород (23 вересня 2017 р.); 

 круглий стіл «Університет, місто, бізнес – партнерство заради 

розвитку», участь у якому взяли працівники, керівництво УжНУ та 

представники Ужгородської міської ради (10 жовтня 2017 р.); 

 презентація Аналітичної доповіді Національного інституту стратегічних 

досліджень «Безпекові виміри освітньої політики: світовий досвід і українські 

реалії» (6 жовтня 2017 р.); 

 круглий стіл «Паспорт безпеки України: закарпатський регіональний 

вимір», за участю науковців та викладачів УжНУ, наукових співробітників 

НІСД, представників державних структур (Закарпатської ОДА, управління 

СБУ, Державної прикордонної служби) (13 жовтня 2017 р.). 

Центром вивчено та проаналізовано можливості міжуніверситетської 

співпраці та участі УжНУ у регіональних, загальноукраїнських та міжнародних 

програмах (із орієнтацією на їх подальше практичне впровадження), а саме: 

 участь УжНУ в проекті «Університет USAID» Агентства США з 

міжнародного розвитку, а також інших проектів зазначеної організації;  

 реалізація перспективних проектів у рамках тематичних напрямів 

Державного фонду регіонального розвитку; 
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 участь у стипендіальних та грантових програмах Вишеградського 

фонду, а саме: «Стандартні» та «Малі» гранти, а також Стипендії від 

Вишеградського фонду для проходження магістратури / аспірантури у закладах 

країн Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща); 

 аналіз можливостей співпраці із ГО «Стелла» (м. Харків) для участі 

студентів та працівників УжНУ у проектах та програмах Європейської 

волонтерської служби в країнах Європи (Словаччина, Чехія, Литва, Болгарія, 

Німеччина та ін.); 

 аналіз можливостей проходження студентами / аспірантами / молодими 

науковцями УжНУнавчання в зарубіжних навчальних закладах та науково-

дослідних установах: магістратури (зокрема у таких установах, як Карлів 

університет, Центральноєвропейський університет, Університет Еразмуса, 

голландський університет TU Delft та ін.) та аспірантури (Вища школа 

досліджень Східної та Південно-Східної Європи, аспірантура в установах 

Австрійської академії наук, а також участь у німецькій програмі «DAAD»). 
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Розділ 5. 

Виховна робота та студентське самоврядування 

 

5.1. Виховна робота 

Для організації навчально-виховного процесу в ДВНЗ «Ужгородський  

національний університет» створено інфраструктуру, до складу якої входять 

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

відповідно до функціональних обов’язків, відділ гуманітарно-виховної роботи, 

заступники деканів/директорів з виховної роботи, професорсько-викладацький 

колектив, академнаставники студентських груп, кафедра військової підготовки, 

кафедра фізичного виховання, соціально-психологічна служба, директор 

студентського центру дозвілля «Ювентус» (далі СЦД «Ювентус»), директор 

навчально-спортивно-оздоровчого центру «Скалка», директор студмістечка, 

наукова бібліотека УжНУ, студентська рада УжНУ, профком студентів УжНУ, 

студентське самоврядування гуртожитків, студентські спортивні клуби, клуби 

за інтересами (юридична клініка, колективи художньої самодіяльності, команди 

КВК тощо).  

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, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, 

наказів ректора, розпоряджень проректорів, планів виховної роботи зі 

студентами ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2016-

2017 н. р.  та 2017-2018 н. р. 

Організація виховної роботи в університеті була спрямована на 

формування всебічної, гармонійно-розвиненої особистості, національно 

свідомої та соціально активної людини з високою громадянською 

відповідальністю, 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. 

Пріоритетними напрямами виховної роботи визначено національно-

патріотичне виховання студентської молоді, створення умов для фізичного, 

інтелектуального, морального і духовного розвитку студентів. Значна увага 

була зосереджена на національно-патріотичному вихованні студентства у 

поєднанні з вихованням толерантної особистості в умовах полікультурного 
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соціуму, адаптації студентів-іноземців у виші, дозвіллі іноземних студентів та 

сприянні їх самоорганізації. 

 

 
Рис. 5.1. Структурно-логічна схема організації виховної роботи 

у ДВНЗ «УжНУ» 

 

Національно-патріотичне та громадянське виховання є основною 

складовою виховного процесу в університеті, головна мета якого – 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. У рамках підвищення 

національно-патріотичного та громадянського виховання студентської молоді 

організовано та проведено ряд заходів. Зокрема: відзначення Дня Соборності 

України (у природничо-гуманітарному коледжі проведено наукову 

конференцію «Україна – єдина країна»; у бібліотеці коледжу розгорнуто 

тематичну виставку «Соборність України у контексті українського 
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державотворення» тощо; 22 січня 2017 р. студенти долучилися до 

загальноміського відзначення Дня Соборності України (було розгорнуто 100-

метровий прапор України, який з’єднав лівий і правий береги Ужа)); 

відзначення 25-ї річниці затвердження Державного прапора, Гімну, Герба 

України (6-10 лютого 2017 р. у бібліотеці природничо-гуманітарного коледжу 

розгорнуто тематичну виставку); відзначення Дня Героїв Небесної Сотні (17-

24 лютого 2017 р. у бібліотеці природничо-гуманітарного коледжу відкрито 

виставку «За Україну, Свободу та Людську гідність»; на факультетах у коледжі 

та інституті проведено відкриті лекції, конференції, семінари, круглі столи, 

виховні години, бесіди, покази документальних фільмів щодо гідного 

вшанування подвигу учасників Революції Гідності та відзначення Дня Героїв 

Небесної Сотні; 20 лютого 2017 р. у фойє головного корпусу УжНУ відбулося 

урочисте відкриття виставкової експозиції «Революція Гідності... Час плине, а 

пам'ять залишається!» з нагоди гідного вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та відзначення Дня Героїв Небесної Сотні, урочисті заходи 

пам’яті Героїв Небесної Сотні та подій Майдану продовжилися у науковій 

бібліотеці, де було презентовано книгу «Фрагменти з Майдану»); відзначення 

Дня рідної мови (21 лютого 2017 р. на філологічному факультеті проведено 

літературний вечір «Із рідною мовою в серці»); відзначення Дня пам’яті битви 

під Крутами (для студентів природничо-гуманітарного коледжу проведено 

тематичні виховні години, у бібліотеці коледжу організовано тематичну 

виставку «Битва під Крутами – битва за Україну», «Крути: незгасна пам'ять і 

урок сьогодні», у науковій бібліотеці розгорнуто тематичну книжкову виставку 

з відкритим переглядом літератури «Крути – наша слава, наша історія»); 

відзначення 500-річчя Реформації (на факультетах, у ПГК та УУННІ проведені 

тематичні лекції, бесіди, круглі столи, конференції тощо, організовано зустрічі 

студентів із священнослужителем Всечесним отцем Ярославом Данком тощо); 

відзначення 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка (на 

факультетах та в коледжі організовано низку заходів з цієї нагоди, а саме: 

студенти природничо-гуманітарного коледжу взяли участь у підсумковому 

етапі VII  Міжнародного конкурсу української мови ім. Тараса Шевченка 

(24 лютого 2017 р.); на факультеті туризму та міжнародних комунікацій 

проведено конференцію на тему «Використання спадщини великого 

українського поета Т.  Шевченка для розвитку туризму» (10 березня 2017 р.); 

студенти математичного факультету долучились до урочистого покладання 

квітів до пам’ятника Т. Шевченку (9 березня 2017 р.); на філологічному 

факультеті проведено: лекцію до 203-ї річниці від дня народження 

Т. Шевченка для студентів Ужгородського коледжу мистецтв і культури 

(6 березня 2017 р.), виступ по радіо (7 березня 2017 р.), виступи із поезіями 
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Т. Шевченка на фізичному, хімічному, біологічному, географічному, 

математичному факультетах та факультеті іноземної філології (9 березня 

2017 р.), розроблено стіннівки до 203-ї річниці від дня народження 

Т. Шевченка та презентації (9-10 березня 2017 р.), Шевченківське свято 

(проведено із залученням виступів, підготовлених учнями ужгородських шкіл, 

зокрема лінгвістичної гімназії ім. Т. Шевченка (22 березня 2017 р.); студенти 

та викладачі університету переглянули музично-хореографічну композицію 

«Тарасова пісня» у Закарпатській обласній філармонії (22 березня 2017 р.); 

відзначення 78-ї річниці Карпатської України (студенти долучились до 

загальноміських урочистостей з нагоди 78-ї річниці проголошення Карпатської 

України та відвідали меморіальний парк «Красне поле»; студенти природничо-

гуманітарного коледжу переглянули фільм «Срібна Земля. Карпатська Україна» 

та взяли участь у конференції, присвяченій 100-річчю подій Української 

революції 1917-1921 років та 78-й річниці проголошення Карпатської України); 

відзначення річниці Угорської революції 1848 р.; відзначення 70-річчя з часу 

проведення польською владою акції «Вісла» – примусових депортацій 

українців етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя; 

відзначення Дня пам’яті та примирення (на факультетах у коледжі та інституті 

проведені виховні години, присвячені Дню пам’яті та примирення, 72-й річниці 

перемоги над нацизмом у Європі та 72-й річниці завершення Другої світової 

війни; 9 травня 2017 р. студенти, які навчаються на кафедрі військової 

підготовки, долучилися до загальноміських заходів, присвячених вшануванню 

пам’яті загиблих у Другій світовій війні (покладання квітів на українсько-

словацькому кордоні до пам’ятника «Україна визволителям», на площі Кирила 

й Мефодія до пам’ятника воїнам-добровольцям та урочисті заходи на Пагорбі 

Слави); на математичному факультеті проведено бесіду на тему «Історія 

героїчного минулого Закарпаття»; 9 травня 2017 р. відбулася зустріч студентів 

та викладачів факультету суспільних наук з ветеранами Великої Вітчизняної 

війни); відзначення Дня Європи (15-19 травня 2017 р. на факультетах проведені 

лекції, виховні години, круглі столи на тему: «Україна в Європі: пошуки 

спільного майбутнього», «Європейський Союз – новий старт для України», 

«Знай про Європу більше», «Європейський вибір України. Наміри та реалії», 

«На шляху до Європи», «Партнерство Європейського Союзу та України», 

«Європейський Союз – новий стандарт для України» тощо; у науковій 

бібліотеці організовано тематичну книжкову виставку з відкритим переглядом 

літератури під назвою «Від європейської ідеї до єдиної Європи»); вшанування 

Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (15–19 травня 2017 р. 

на факультетах організовано та проведено інформаційні години, лекції, бесіди, 

тематичні уроки тощо з використанням матеріалів фотовиставки «18 травня 
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1944 року – трагічна дата в історії кримськоготатарського народу. Боротьба за 

повернення на Батьківщину. Інтеграція в демократичній Україні»); відзначення 

Дня вишиванки (факультети долучились до всеукраїнського відзначення Дня 

вишиванки, а 19 травня 2017 р. на факультеті туризму та міжнародних 

комунікацій проведено парад вишиванок); відзначення 330-ї річниці з дня 

обрання Івана Мазепи гетьманом України; відзначення Дня знань та посвята 

першокурсників у студенти (на факультетах, в українсько-угорському 

навчально-науковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі 

проведено першу лекцію для студентів на тему «Від проголошення 

Незалежності до нової України»; організовано та проведено урочисті збори, 

присвячені Дню знань та посвяті першокурсників у студенти, а також святкову 

шоу-програму); відзначення Міжнародного дня миру (на факультетах, в 

українсько-угорському навчально-науковому інституті та природничо-

гуманітарному коледжі проведено відкриті лекції, круглі столи, бесіди тощо; 

зокрема, 21 вересня 2017 року на факультеті історії та міжнародних відносин 

відбулася лекція з мультимедійною презентацією для студентів-

першокурсників, а також організовано показ та обговорення документального 

фільму «День після миру», у науковій бібліотеці організовано тематичну 

виставку); відзначення Всеукраїнського дня бібліотек (на факультетах 

проведено заходи з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек, у 

Науковій бібліотеці проведено книжкову виставку «Бібліотека – це скарбниці 

всіх багатств людського духу»); вшанування ветеранів університету, привітання 

викладачів з Днем працівника освіти; відзначення Дня міста (університет 

активно долучився до святкування Дня міста, зокрема факультети у центрі 

міста продемонстрували фізичні процеси та явища (фізичний факультет), 

робототехніку (факультет інформаційних технологій, математичний 

факультет), дослідження хімічних реакцій (хімічний факультет), дослідження 

мікроорганізмів під мікроскопом (біологічний факультет), учасники вокальної 

студії «Соло міо» виступали у загальноміських заходах); відзначення Дня 

захисника України та Дня українського козацтва (на факультетах, в українсько-

угорському навчально-науковому інституті проведені тематичні відкриті лекції, 

круглі столи, бесіди, виховні години, а 14 жовтня 2017 року курсанти кафедри 

військової підготовки демонстрували потужності свого підрозділу, розповідали 

про зброю, допомагали охочим одягнути екіпірування та вшанували пам’ять 

полеглих захисників України на Пагорбі Слави); відзначення 72-ї річниці 

визволення України та Закарпаття від німецько-фашистських загарбників (у 

жовтні 2017 року на факультетах проведені тематичні бесіди, лекції, випущені 

стінгазети тощо); відзначення 72-ї річниці Ужгородського національного 

університету (організовано та проведено: відкриття пам’ятного знаку «Борцям 
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за свободу і незалежність України» (17 жовтня 2017 р.), День відкритих дверей 

в УжНУ (17 жовтня 2017р.), розширене засідання Вченої ради, присвячене 72-й 

річниці УжНУ (18 жовтня 2017 р.), розважальну шоу-програму у фойє 

головного корпусу (18 жовтня 2017 р.), флешмоби, наукові конференції тощо); 

відзначення Дня української писемності та мови, зокрема, 9 листопада 

2017 року студенти факультету туризму та міжнародних комунікацій 

долучились до написання радіодиктанту «Нас багато. Ми різні. Але нас 

об’єднує спільна мета»; відзначення 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років 

в Україні (на факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому 

інституті та природничо-гуманітарному коледжі проведено тематичні відкриті 

лекції, науково-практичні конференції, покази документальних фільмів, 

виховні години, бесіди, круглі столи тощо, зокрема: на факультеті туризму та 

міжнародних комунікацій зі студентами реалізовано інформаційно-

просвітницький проект на тему «Голодомор не зламав»; на факультеті історії та 

міжнародних відносин проведено студентський науковий круглий стіл, 

присвячений Дню пам’яті жертв голодоморів в Україні (у рамках наукового 

заходу відбулася також презентація інформаційного бюлетеня про трагічні 

події в Україні 1932-1933 років); для студентів хімічного факультету прочитано 

лекцію «Пам'яті жертв Голодомору»; для студентів географічного факультету 

прочитано лекцію на тему «Демографія» (було приділено значну увагу 

скороченню населення України у 30-х роках ХХ ст. внаслідок Голодомору); на 

факультеті міжнародних економічних відносин студент 2 курсу Денис Цап 

змонтував відеоролик на тему «Голодомор 1932-1933 років», який був 

продемонстрований студентам факультету (названий відеоролик взяв участь у 

ІІ Міжнародному міждисциплінарному конкурсі імені Василя Маняка та Лідії 

Коваленко-Маняк); на факультеті суспільних наук зі студентами проведено 

тематичний реквієм, студентську конференцію та перегляд документального 

кінофільму «Голод 33-го»; на факультеті інформаційних технологій зі 

студентами проведено виховну годину на тему «Пам'ять про Голодомор 1932-

1933 рр.»; на стоматологічному факультеті прочитано лекцію, присвячену 

розгляду та аналізу трагедії Голодомору 1932-1933 років та її значення в історії 

сучасної України; на інженерно-технічному факультеті для студентів проведено 

тематичну бесіду на тему «Голодомор – трагедія українського народу» та 

показано документальний фільм «Україна: забута історія – Голодомор»; на 

медичному факультеті прочитано лекцію на тему «Голодомор 1932-1933 рр.: 

причини та наслідки»; на біологічному факультеті проведено відкритий 

перегляд документального фільму про Голодомор 1932-1933 років з подальшим 

обговоренням; на математичному факультеті прочитано лекцію на тему 

«Голодомор… Забрав життя, скалічив душі»; на факультеті здоровя та 
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фізичного виховання проведено виховну годину на тему «Голодомор 1932-

1933 рр.: національна трагедія – всесвітня проблема»; на економічному 

факультеті прочитано лекцію на тему «Запалюючи свічку, молюся про 

спокій…»; на факультеті іноземної філології прочитано лекцію на тему 

«Голодомор 1932-1933 років: причини, механізми, наслідки»; на філологічному 

факультеті проведено тематичну бесіду на тему «Голодомор1932-1933 рр. в 

Україні: причини та наслідки» та запалено поминальну свічку. Студенти взяли 

участь у загальноміських заходах з нагоди відзначення роковин Голодомору 

1932-1933 рр.; в українсько-угорському навчально-науковому інституті 

випущено інформаційно-тематичні плакати та підготовлено літературно-

музичну композицію «Свіча пам’яті»; у природничо-гуманітарному коледжі 

організовано: перегляд художнього фільму «Голодомор 33-го» та науково-

документальних фільмів про Голодомор із подальшим їх обговоренням; 

конкурс стіннівок, присвячений подіям Великого Голодомору в Україні; 

студентську та викладацьку науково-практичну конференцію; вечір пам’яті 

жертв Голодомору у студентському гуртожитку «Запали свічку»; методичний 

семінар «Сучасне трактування актуальних сторінок історії та його виконання у 

навчально-виховному процесі: Голодомор 33-го та постгеноцидний синдром». 

Висвітлено події Голодомору у студентському соціальному проекті «Історія 

очима молоді», а саме: «Дума про Голодомор» (автор Ковалів Анастасія, її 

виконання принесло перемогу авторці на конкурсах «Студентська осінь» та 

«Кращий студент Закарпаття – 2017»); у науковій бібліотеці розгорнуто 

тематичну книжкову виставку з відкритим переглядом літератури «Трагічні 

уроки історії: пам'ять про Голодомор 1932-1933рр.»); заходи з нагоди гідного 

вшанування подвигу учасників Революції Гідності (на факультетах, в 

українсько-угорському навчально-науковому інституті та природничо-

гуманітарному коледжі проведено відкриті лекції, виховні години, бесіди, 

круглі столи, покази документальних тематичних фільмів та зустрічі 

студентської молоді з учасниками бойових дій, представниками волонтерських 

організацій, активними учасниками Революції Гідності; 21 листопада 2017 р. 

проведено урочисте відкриття виставкової експозиції «Революція Гідності! Дні, 

які змінили історію!»; у науковій бібліотеці розгорнуто тематичну книжкову 

виставку з відкритим переглядом літератури «Ціна Свободи»); відзначення Дня 

Збройних Сил України (6 грудня 2017 р. навчально-дослідницькою 

лабораторією літератури та фольклору Закарпаття спільно з ректоратом 

проведено конкурс української патріотичної пісні, присвячений Дню Збройних 

Сил України, а 8 грудня 2017 р. кафедра військової підготовки урочисто 

відзначила День Збройних Сил України – 26 найуспішнішим юнакам і дівчатам 

першого випуску кафедри урочисто вручили погони молодшого лейтенанта); 
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відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС у 2017 р. (на факультетах, в УУННІ, ПГК з 14 по 21 

грудня 2017 року організовано та проведено тематичні виховні години, круглі 

столи, бесіди, покази фільмів тощо).  

Упродовж року проводились акції щодо підтримки військових у зоні 

АТО. На факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому інституті 

та природничо-гуманітарному коледжі проведено низку заходів з військово-

патріотичного виховання, зокрема і за участі учасників антитерористичної 

операції. 17 січня 2017 року студенти кафедри військової підготовки 

Ужгородського національного університету взяли участь у пам’ятних заходах з 

нагоди другої річниці жорстоких і кровопролитних боїв біля Дебальцевого, у 

яких брало участь багато закарпатців – воїнів 128-ї гірсько-піхотної бригади. 

22 лютого 2017 року студенти хімічного факультету долучилися до міського 

мітингу щодо вшанування пам’яті героя АТО В. Постолакі в м. Ужгород. 

24 лютого 2017 року студенти старших курсів природничо-гуманітарного 

коледжу відвідали підшефний Окремий гірсько-стрілецький механізований 

батальйон 128-ї механізованої бригади. 15 березня 2017 року організовано 

зустріч студентів факультету міжнародних економічних відносин з членами 

ГО «Спілка учасників бойових дій в АТО». 21 березня 2017 року в рамках 

спільного проекту ДВНЗ «УжНУ» та Закарпатської ОДТРК «Тиса 1» доцент 

кафедри психології В. М. Синишина провела відкриту лекцію на тему 

«Посттравматичний стресовий розлад в учасників бойових дій» (лекція 

розміщена в мережі Інтернет). 5 квітня 2017 року на юридичному факультеті 

проведено зустріч студентів з випускником факультету Іваном Білецьким, 

учасником АТО, демобілізованим командиром взводу 128-ї бригади. 14 квітня 

2017 року на факультеті історії та міжнародних відносин проведено зустріч 

студентів-істориків з ветеранами полку «Азов». Професорсько-викладацький 

склад факультету суспільних наук (доц. В. М. Синишина, доц. Л. С. Яковицька, 

викл. Я. С. Ляшин) на громадських засадах залучено до соціально-

психологічних та реабілітаційних заходів, що проводяться Закарпатською ОДА. 

Доцент кафедри психології В. М. Синишина видала методичний посібник з 

рекомендаціями військовослужбовцям та членам їх сімей щодо подолання 

наслідків надмірних психічних навантажень, пов’язаних з виконанням 

обов’язків в зоні АТО. 1 вересня 2017 року студенти філологічного факультету 

зустрілися із волонтеркою Руху підтримки закарпатських військових, 

випускницею філологічного факультету Олександрою Артюхіною, воїнами-

добровольцями Тарасом Деяком, Іваном Малетичем та Олександром Довбакою. 

29 вересня 2017 року студенти факультету міжнародних економічних відносин, 

а 26 жовтня 2017 року студенти факультету іноземної філології зустрілися з 
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головою правління ГО «Спілка учасників бойових дій в АТО», учасником АТО 

Миколою Марчишаком. 3 жовтня 2017 року студенти факультету суспільних 

наук зустрілися з бійцями 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону. 

21 листопада 2017 року студенти біологічного факультету зустрілися з 

учасником АТО Олегом Височаном. Заступники деканів/директорів з виховної 

роботи, академнаставники залучають випускників університету – учасників 

АТО до заходів військово-патріотичного виховання. Студенти постійно 

матеріально (збір коштів, речей, продуктів) підтримують військових у зоні АТО 

та займаються волонтерською роботою в рамках надання допомоги учасникам 

АТО.  

Професійне виховання студентської молоді займає особливе місце в 

організації виховного процесу, метою якого є формування  у студентів поваги 

до обраної професії та розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця. У 

рамках професійного виховання проведено: ознайомлення першокурсників із 

традиціями факультетів, інституту, коледжу та університету, трудовими 

здобутками кращих викладачів та випускників, надавалась допомога в 

оволодінні навичками наукової організації праці, роботи в бібліотеці з інтернет-

ресурсами, студенти активно залучались до науково-дослідної роботи. 

Впродовж року на всіх факультетах, в українсько-угорському навчально-

науковому інституті, природничо-гуманітарному коледжі проведено дні 

факультетів/інституту/коледжу, урочисті заходи, конференції, поїздки з нагоди 

відзначення професійних свят. Організовано значну кількість студентських 

наукових конференцій, семінарів, лекцій, конкурсів, круглих столів, навчально-

ознайомчих поїздок тощо професійного спрямування. Організовано зустрічі 

студентів із цікавими, успішними людьми, підприємцями, керівниками 

підприємств та установ, відомими випускниками університету з метою 

показати, що випускники того чи іншого структурного підрозділу університету, 

сумлінно навчаючись, можуть досягти значних висот у своїй кар’єрі. 13–

17 листопада 2017 року проведено заходи з нагоди відзначення Міжнародного 

дня студента (у рамках Тижня студента проведено: загальноуніверситетську 

інтелектуальну гру-змагання «Брейн-ринг» (перемогу здобули студенти 

факультету суспільних наук, у суперфіналі, який відбувався між студентами-

переможцями та викладачами, перемогу вибороли викладачі), День 

студентського самоврядування, мистецький конкурс художньої самодіяльності 

«Студентська осінь» (перемогу здобули студенти природничо-гуманітарного 

коледжу), конкурс «Краща/гірша кімната 2017» у гуртожитку, змагання з 

футболу між командами факультетів, зустріч ректора зі студентами, які досягли 

значних успіхів у спорті, переможцями обласних, всеукраїнських, міжнародних 

спортивних змагань, фестивалів та зі студентським активом, відзначення 
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кращих студентів грамотами ректора, а також нагородження студентів 

грамотами Ужгородської міської ради та Ужгородського міського центру 

зайнятості тощо). Студенти активно взяли участь у конкурсі «Кращий студент 

Закарпаття 2017», де змагалися кращі студенти навчальних закладів 

Закарпатської області; перемогу здобула студентка природничо-гуманітарного 

коледжу УжНУ Анастасія Ковалів. 31 жовтня 2017 року для студентів 5-

6 курсів юридичного факультету проведено презентацію Програми стажування 

в Апараті Верховної Ради України, з метою політичного та правового 

виховання, надання можливості студентській молоді долучитися до 

законодавчої роботи, здобути практичний досвід законодавчого процесу. 

24 листопада 2017 року для студентів юридичного факультету, факультету 

історії та міжнародних відносин, кафедри військової підготовки проведено 

презентацію роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. 

Політичне та правове виховання має на меті дати студенту необхідні в 

житті юридичні знання і навчити дотримуватися законів, сформувати достатньо 

високий рівень правової та політичної культури. У контексті політичного та 

правового виховання студентської молоді на факультетах, в інституті та 

коледжі проведено зустрічі студентів з політичними діячами, представниками 

влади та правоохоронних органів, конференції, семінари, круглі столи, дискусії 

з питань: ознайомлення студентів з їх правами та обов’язками, з правилами 

внутрішнього розпорядку; зовнішньої та внутрішньої політики в країні; 

політико-правових проблем розбудови демократичної держави та виборчого 

процесу в Україні; формування активної протидії правопорушенням; 

економічного і культурного розвитку Закарпаття, з історії України та 

Закарпаття тощо. Організовано дискусійний клуб в рамках інформаційного 

проекту «ЄС: вибір молодого покоління України» та проведено дискусію «Чи 

створить ЄС робочі місця для молоді?». 26 квітня 2017 року представники 

Національного антикорупційного бюро України провели лекцію 

«Антикорупційна реформа в Україні. Національне антикорупційне бюро 

України» для студентів 3-5 курсів економічного факультету, факультету 

міжнародних економічних відносин, факультету історії та міжнародних 

відносин, юридичного факультету та філологічного факультету. 2 червня 

2017 року представники студентського активу зустрілися із заступником 

міністра освіти і науки України Романом Гребою, а також з директором 

Українського державного центру міжнародної освіти Оленою Шаповаловою, 

начальником Управління з питань державного майна та підприємств Оленою 

Костенко, керівником департаменту фізичного виховання та спорту Вадимом 

Стеценком. Організовано заходи щодо відзначення Міжнародного дня захисту 

прав людини та Всеукраїнського тижня права. Доктором історичних наук, 
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професором Ігорем Тодоровим проведено тематичні лекції для студентів, 

зокрема: на факультеті інформаційних технологій проведено лекцію на тему 

«Участь України в операціях НАТО» (22 листопада 2017 р.); у природничо-

гуманітарному коледжі – «Політико-правове забезпечення курсу України на 

євроатлантичну інтеграцію», «Українські регіони в євроатлантичній інтеграції» 

(5 грудня 2017 р.); на факультеті міжнародних економічних відносин – 

«Невійськові виміри співпраці України з Організацією Північноатлантичного 

договору» (6 грудня 2017 р.). 7 грудня 2017 року – представниками ГО «Центр 

UA» для студентів факультету суспільних наук, філологічного факультету та 

факультету історії та міжнародних відносин проведено інтерактивну лекцію в 

рамках ІІ етапу Всеукраїнського туру «ЗміниТИ: Взаємодія заради змін». На 

юридичному факультеті функціонує юридична клініка, яка надає безоплатну 

первинну правову допомогу для соціально вразливих верств населення 

Закарпаття.  

Морально-етичне виховання покликане зміцнити у студентів моральні 

цінності, формувати їх високі моральні якості та виховати культуру поведінки 

студента в університеті, гуртожитках та за їх межами. Упродовж року 

проводились превентивні заходи щодо запобігання тютюнової, алкогольної та 

наркотичної залежності, профілактики захворювань на СНІД, щодо запобігання 

суїцидам серед студентської молоді, проводились бесіди про культуру 

міжнаціональних відносин, повагу до всіх націй і віросповідань тощо. Студенти 

долучились до активізації донорського руху та організували донорські акції зі 

здавання крові, долучились до благодійної програми «Сонячні листи», 

відзначення Міжнародного дня інваліда, відзначення Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом, а також до проведення в університеті ХІІ Всеукраїнської 

благодійної акції «Серце до серця», яка тривала з 9 березня по 9 квітня 

2017 року під гаслом «Я хочу бачити життя» (студентська рада УжНУ та 

первинна профспілкова організація студентів УжНУ організували в 

університеті збір пожертв у благодійні скриньки, а 9 квітня 2017 року 

студентська молодь долучилась до фінального етапу благодійної акції 

(студенти по місту збирали кошти у благодійні скриньки, долучились до 

Всеукраїнського марафону «Біжу заради здоров’я дітей»), координатором 

штабу волонтерів «Серце до серця» в університеті був студент 

стоматологічного факультету Тарас Гринчак). Студенти взяли участь у 

Всеукраїнському флешмобі «Шлях дружби» (долучилися до Всеукраїнської 

акції, яка мала на меті встановлення рекорду з дружніх обіймів (акція 

проводилась з метою підтримки Юрія та Івана, які пройшли «Вишиваним 

шляхом» босоніж від Заходу на Схід України та змонтували міні-фільми, які 

дозволяють кожному українцеві пізнати усі куточки рідної землі)), а також у 
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благодійному забігу «Пробіжи – допоможи», який відбувся в рамках 

Міжнародного дня щастя. 7 травня 2017 року студенти УжНУ взяли участь у 

Всесвітньому благодійному забігу Wings for Life World Run (мета заходу – збір 

коштів для пошуку способів лікування травм спинного мозку). 22-26 травня 

2017 року проведено Тиждень студентської дружби (спортивні змагання з 

футболу, баскетболу, волейболу, крикету та настільного тенісу). 25 травня 

2017 року проведено студентський фестиваль, у рамках якого організовано та 

проведено: кулінарний конкурс, конкурс на кращий бограч та різноманітні 

змагання-конкурси (захід мав на меті об’єднати студентів різних 

національностей). 18-19 грудня 2017 року студенти різних факультетів взяли 

участь у традиційному параді Миколайчиків. Упродовж грудня проведено 

благодійні акції для дітей-сиріт «Подаруй дитині свято», поїздки в школи-

інтернати до Дня святого Миколая.  

Трудове та екологічне виховання формує у студентів екологічну 

культуру особистості, почуття відповідальності за природу, залучає 

студентську молодь до активної трудової та природоохоронної діяльності. У 

рамках трудового та екологічного виховання зі студентами систематично 

проводились конференції, лекції, круглі столи, бесіди тощо з проблем 

природоохоронної діяльності в Україні та світі. Проведено заходи до 31-ї 

річниці Чорнобильської катастрофи (на факультетах, в інституті та коледжі 

відбулися відкриті лекції, круглі столи, бесіди, тематичні вечори, перегляди 

документальних фільмів, інформаційні акції тощо з питань охорони 

навколишнього середовища та присвячені пам’яті жертв Чорнобиля за участі 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 24-29 квітня 

2017 р. студенти долучились до заходів, які проводились у рамках Тижня 

сталого розвитку (збір макулатури та використаних батарейок). Упродовж року 

студенти долучились до впорядкування навчально-спортивно-оздоровчого 

центру «Скалка». У контексті екологічного виховання студенти УжНУ 

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

«Закарпаттю – чисте довкілля», «Зроби Україну чистою», «Чиста аудиторія» 

тощо. Зокрема, в акції «Закарпаттю – чисте довкілля» взяли участь всі 

навчальні структурні підрозділи (на факультетах, в українсько-угорському 

навчально-науковому інституті, природничо-гуманітарному коледжі проведено 

значну кількість заходів з прибирання прилеглих територій, аудиторій, 

гуртожитків тощо, висаджено понад 150 дерев та 145 кущів, упорядковано 

спортивні майданчики тощо; організовано проведення акції «Алея 

випускників», «Квіти від випускників», «Гуртожиток – наша друга домівка», 

догляд за алеєю 70-річчя УжНУ, проведено дні з благоустрою території 

гуртожитків та їх озеленення, ліквідації сміттєзвалищ, прибирання та 

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/faculty-humanitar
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/faculty-humanitar
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упорядкування газонів тощо; студенти та викладачі неодноразово долучались 

до прибирання території міста).  

Художньо-естетичне виховання спрямоване на ознайомлення 

студентської молоді з духовними і культурними надбаннями українського 

народу та людства, а також на розвиток їх талантів, художніх та творчих 

здібностей. Упродовж 2017 року проведено чимало різноманітних 

позааудиторних культурно-мистецьких виховних заходів, що мають 

комплексний виховний вплив, а саме: походи у музеї, галереї, відвідування 

художніх виставок, театрів, зустрічі з письменниками, відзначення Дня 

св. Валентина; свята 8 Березня; організовано «Міс УжНУ-2017»; конкурс 

художньої самодіяльності «Студентська осінь-2017» (І місце виборов 

природничо-гуманітарний коледж, ІІ – факультет міжнародних економічних 

відносин, ІІІ місце – факультет туризму та міжнародних комунікацій); 

відзначення Тижня студента тощо. Студенти взяли участь у святкуванні 

Міжнародного дня музеїв, модному показі «Ukraіnian Fashion Bazaar», 

долучилися до організації (волонтерство) міжнародних змагань з 

танцювального спорту – «Uzhgorod Open 2017» тощо.  

Упродовж року в університеті працювали творчі об’єднання студентів за 

інтересами, а саме: вокальна студія «Соло міо» (СЦД «Ювентус»), громадська 

молодіжна організація «Рок за здоровий спосіб життя» (СЦД «Ювентус»), дім 

історичного танцю «Тартан» (СЦД «Ювентус»), Закарпатська федерація шахів, 

Ужгородська федерація шахів (СЦД «Ювентус»), громадська молодіжна 

організація «Айсек» (СЦД «Ювентус»),  рок-гурт «Допінг» (СЦД «Ювентус»),  

рок-гурт «Каструм» (СЦД «Ювентус»), музичний рок-гурт географічного 

факультету (СЦД «Ювентус»), літературний клуб «Читаємо разом» 

(філологічний факультет), фольк-гурт «Віднова» (філологічний факультет), 

прес-клуб молодого журналіста «Медіаперспективи» (філологічний факультет) 

тощо. 

Процес виховання в Ужгородському національному університеті 

впродовж 2017 року забезпечував 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. Як і в процесі навчання, так і відповідними виховними 

заходами здійснювався 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 відводилася професорсько-викладацькому складу, який через 
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навчальний процес (лекції, семінарські, практичні заняття тощо) здійснював 

латентне, непряме виховання: формування професійних якостей, 

інтелектуальної та професійної культури, позитивних якостей і рис. Виховна 

робота у позанавчальний час була спрямована на подальший розвиток творчих 

здібностей, формування якостей, необхідних майбутньому фахівцеві. 

Слід відзначити, що в університеті за звітний період досягнуто певного 

позитивного рівня результативності виховного процесу. Однак, незважаючи на 

значні здобутки в організації виховної роботи, основними завданнями 

виховного процесу в університеті залишаються: 

• підготовка національно свідомої інтелігенції, збереження 

інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який 

забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;  

• виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими, 

носіями високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціально-

психологічної, естетичної та фізичної культури; 

• створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і 

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

дослідної, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-

оздоровчої, спортивної, правоохоронної); 

• формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, 

залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних 

відносин; 

• усвідомлення взаємозв’язку індивідуальної свободи з правами людини 

та її громадянським обов'язком; 

• культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, 

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

престижу української мови в академічному середовищі і розвиток 

україномовного освітнього простору: збагачення естетичного досвіду, участь у 

відродженні та створенні національно-культурних традицій міста, регіону, 

розширення творчих зв'язків з установами культури, розвиток художніх 

здібностей; 

• створення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних і власних інтересів; 

• запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка 

містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує куріння, 

наркоманію, пияцтво та антисоціальну поведінку; 

• пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і 

запобігання правопорушень; 
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• створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення потенційних лідерів та організаторів; 

• формування поваги до свого університету, дотримання і розвиток 

демократичних та академічних традицій Державного вищого навчального 

закладу «Ужгородський національний університет». 

 

5.2. Фізичне виховання 

Одним із пріоритетних напрямів у виховній роботі є популяризація 

здорового способу життя серед студентської молоді, активізація та 

урізноманітнення спортивної роботи в університеті. 

На початку 2017 року розпочалась Х загальноуніверситетська спартакіада 

серед викладачів та співробітників ДВНЗ «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. 

Перше місце виборола команда економічного факультету, друге – фізичного 

факультету, третє – факультету інформаційних технологій. 

8 лютого 2017 р. студенти факультету іноземної філології взяли участь у 

чемпіонаті України з шашок, де здобули 2 місце, а 29 квітня 2017 р. – у 

чемпіонаті «Сакура-Фест», де отримали 1 місце. 

24 лютого 2017 р. у спорткомплексі «Юність» відбулась матчева зустріч з 

футзалу між командами «НФаУ» (м. Харків) – ДВНЗ «УжНУ» (м. Ужгород).  

13-20 березня 2017 р. у м. Миколаїв збірна команда ДВНЗ «УжНУ» взяла 

участь у ХІІІ літній Універсіаді України з фехтування. 

21 березня 2017 р. збірна команда студентів ДВНЗ «УжНУ» виборола 

1 місце у змаганнях з відкритої першості з шашок серед команд ВНЗ ІІІ–IV р. а. 

1-6 квітня 2017 р. у м. Рівне збірна команда ДВНЗ «УжНУ» взяла участь у 

другому етапі (фіналі дивізіону) Студентської баскетбольної Ліги України. 

5 квітня 2017 р. студенти факультету туризму та міжнародних 

комунікацій взяли участь у святі спорту й активного сімейного відпочинку 

«Будь у формі», а 8 квітня 2017 р. у «Школі виживання» – навчання зі 

спортивного туризму. 

6 квітня 2017 р. студенти факультету здоров’я та фізичного виховання 

взяли участь в обласній Універсіаді серед ВНЗ ІІІ–ІV р. а. з баскетболу 

(м. Свалява), де зайняли 1 місце. 

У квітні 2017 р. на економічному факультеті проведено туристичний 

похід на полонину Боржава, велоквест в Ужгороді, а у травні 2017 р. на базі 

відпочинку «Скалка» студенти факультету провели «День здоров’я». 
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6 травня 2017 р. в м. Ужгород збірна команда студентів ДВНЗ «УжНУ» 

зайняла 1 місце у ХІІІ Універсіаді серед студентів ВНЗ ІІІ–IV р. а. з легкої 

атлетики. 

19 травня 2017 р. студенти долучилися до Всеукраїнського традиційного 

олімпійського дня, який був проведений в Боздоському парку м. Ужгород. 

19 травня 2017 р. студенти факультету туризму та міжнародних 

комунікацій взяли участь у волонтерській роботі в Перечинському півмарафоні 

на честь поштаря Федора Фекети. 

25 травня 2017 р. у м. Хуст збірна команда студентів ДВНЗ «УжНУ» 

посіла 1 місце у ХІІІ Універсіаді серед студентів ВНЗ ІІІ–IV р.а. з футболу. 

Обласна універсіада серед ВНЗ ІІІ- ІV рівня акредитації:  

баскетбол (3х3) – 06.04.2017 р., м. Свалява (1 місце серед дівчат та 

1 місце серед чоловіків);  

легка атлетика – 06.05.2017 р., м. Ужгород – 1 місце; 

плавання – травень 2017 р., м. Ужгород – 1 місце; 

футбол – травень 2017 р., м. Хуст – 1 місце. 

У червні 2017 р. збірна команда ДВНЗ «УжНУ» з волейболу взяла участь 

у фінальних змаганнях літньої Універсіади України з пляжного волейболу 

серед чоловіків, який проходив у м. Іллічівськ (м. Чорноморськ), де посіла 

6 місце. 

З початком 2017–2018 навчального року розпочалась 68-ма 

загальноуніверситетська спартакіада серед студентів ДВНЗ «УжНУ» з 10 видів 

спорту, де беруть участь студенти всіх факультетів вишу, українсько-

угорського навчально-наукового інституту та природничо-гуманітарного 

коледжу. У першому семестрі проведено змагання з 5 видів спорту: 

легкоатлетичний крос, баскетбол (чоловіки), настільний теніс, волейбол (жінки) 

та шахи.  

8 вересня 2017 р. студенти долучилися до відзначення Дня фізичної 

культури і спорту. 

20 вересня 2017 р. факультет здоров’я та фізичного виховання взяв участь 

у флешмобі, присвяченому Міжнародному дню студентського спорту. 

30 вересня 2017 р. факультетом історії та міжнародних відносин 

проведено спортивно-трудову гімнастику у Королівському замку. 

3 жовтня 2017 р. проведено товариську зустріч з волейболу між 

представниками факультету суспільних наук та 15-го окремого гірсько-

піхотного батальйону. 

19 жовтня 2017 р. у спортивному комплексі ДВНЗ «УжНУ» відбулося 

урочисте відкриття оновленої гімнастичної зали. 
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25 жовтня 2017 р. збірна команда студентів ДВНЗ «УжНУ» зайняла 

перше командне місце в обласному легкоатлетичному кросі серед ВНЗ ІІІ-

IV р. а., який проводився у м. Мукачево. 

30 листопада 2017 р. у спортивному комплексі «Юність» відбулися 

змагання в залік 14-ї обласної Універсіади серед ВНЗ ІІІ-IV р. а. з шахів, 

настільного тенісу та футзалу,  де команда ДВНЗ «УжНУ» посіла перші місця з 

шахів та настільного тенісу та друге місце з футзалу. 

В університеті впродовж року активно діє спортивна команда підтримки 

черлідерів. 

На факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому інституті 

та природничо-гуманітарному коледжі упродовж року проводилися дні 

здоров’я, кубки декана з футболу та міні-футболу.  

 

Таблиця 5.1  

Участь студентів ДВНЗ «УжНУ» у всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях у 2017 році 

Прізвище, 

ім’я 

Факультет, 

курс 
Вид спорту Ранг змагань Місце 

Дьолог 

Надія 

Суспільних наук, 

2 р. н. 

(ОС «Магістр») 

Фехтування на 

візках (член 

параолімпійської 

збірної України) 

Чемпіонат світу. 

12.11.2017р., 

Італія 

1 

Магула 

Максим 

 

 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс 

 

Фехтування на 

візках. (член 

параолімпійської 

збірної України) 

 

Кубок України. 

Березень-квітень 2017 р., 

м. Київ 

2 - рапіра 

1 - шпага 

Кубок світу. 

17-19.02.2017 р., 

м. Егер (Угорщина) 

26 - рапіра 

2 - шпага 

Кубок світу. 

17-19.03.2017 р., 

м. Піза (Італія) 

12 - рапіра 

11 - шпага 

Кубок світу. 

10-11.05.2017 р., 

Нідерланди 

6 - шпага 

11 - рапіра 

4 - ком. 

рапіра 

Кубок світу. 

28.06.-03.07.2017 р., 

м. Варшава (Польща) 

22 - рапіра 

24 - шпага 

6 - ком. 

шпага 

Чемпіонат світу. 

07-12.11.2017 р., 

м. Рим (Італія) 

11 - рапіра 

11 - шпага 

7 - ком. 

рапіра 

7 - ком. 

шпага 
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Продовження таблиці 5.1  

Тупиця 

Михайло 

 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

4 курс 

 

Гирьовий спорт 

 

Чемпіонат України серед 

студентства ВНЗ. 

26.01.-01.02.2017 р., 

м. Київ 

1 

 

Кубок України. 

Квітень 2017 р., 

м. Хмельницький 

3 

Чемпіонат Європи. 

07-10.05.2017 р., 

м. Даугавпілс (Латвія) 

2 

Чемпіонат Європи  

(командна естафета). 

07-10.05.2017 р., 

м. Даугавпілс (Латвія) 

2 

Чемпіонат України. 

05-08.10.2017 р., 

м. Полтава 

4 

Чемпіонат Світу. 

15-19.11.2017 р., 

м. Сеул (Південна Корея) 

3 - особисте 

2 - командне 

 

Візічканич 

Іван 

 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

 

Греко-римська 

боротьба 

 

Гран-прі. 

18.03.2017 р., 

м. Будапешт 

3 

Меморіальний турнір. 

15.04.2017 р., 

Словаччина 

1 

Міжнародний турнір. 

22.04.2017 р., 

Словаччина 

3 

Відбір на чемпіонат світу.  

25.11.2017 р., 

м. Берегово 

3 

Міжнародний турнір. 

02.12.2017 р., 

м. Сату-Маре (Румунія) 

2 

Шестак Ілля 

 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

 

Греко-римська 

боротьба 

 

Міжнародний турнір 

ім. Михайла Токаря. 

Листопад 2017 р., 

м. Мукачево 

1 

Міжнародний турнір  

«Спорт без обмежень». 

27.11.2017 р., 

м. Берегово 

2 

Міклош 

Вікторія 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Вільна боротьба 

25 Міжнародний меморіал 

тренера Богдана Сцібайла. 

17-18.11.2017 р., 

м. Тернопіль 

3 
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Продовження таблиці 5.1  

Польогкий 

Олександр, 

Котюк 

Ярослав, 

Бойко 

Едуард 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Гандбол 

 

Чемпіонат України з 

гандболу серед юнаків. 

Упродовж року в різних 

містах України 

1 

Чемпіонат України серед 

чоловічих команд  

першої ліги. 

Впродовж року в різних 

містах України 

1 

Айб Віталій 

 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Гірськолижний 

спорт 

Кубок України. 

15-18.02.2017 р., 

м. Полтава 

4 

Чемпіонат України. 

16.03.2017 р., 

с. Вишка, гірськолижний 

курорт «Красія» 

6 

Дзундза 

Дмитро 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс 

Кікбоксинг 

 

Чемпіонат України з 

кікбоксингу 
1 

Офіцинський 

Максим 

Економічний, 

4 курс 
Пауерліфтинг 

Чемпіонат України з 

класичного пауерліфтингу 

серед студентів ВНЗ. 

Вересень 2017 р., 

м. Луцьк 

1 

Панькулич 

Петро 

Юридичний, 

4 курс 
Кікбоксинг 

Чемпіонат України з 

кікбоксингу. 

06-09.04.2017р., 

м. Бровари 

1 

Телегій Іван 

 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 р. н. 

(ОС «Магістр») 

Пауерліфтинг 

 

Чемпіонат України серед 

чоловіків (жим лежачи, 

класичний). 

Березень 2017 р., 

м. Коломия 

1 

Прокоп 

Микола 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 р. н. 

(ОС «Магістр») 

Легка атлетика 

Чемпіонат України з 

гирьового спорту. 

27.02.2017 р., 

м. Київ 

2 

Всеукраїнський турнір 

«Об'єднання – запорука 

розвитку». 

02-04.06.17р., 

м. Львів 

1 

Дужар 

Василь 

Туризму та 

міжнародних 

комунікацій, 

4 курс 

Регбіліг 

Чемпіонат України-2017 з 

регбілігу серед студентів. 

04.11.2017 р., 

м. Київ 

1 
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Продовження таблиці 5.1  

Черкасов 

Олександр 

Суспільних наук, 

1 курс 
Регбіліг 

Чемпіонат України-2017 з 

регбілігу серед студентів. 

04.11.2017 р., 

м. Київ 

1 

Якименко 

Олексій 

 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

4 курс 

Пауерліфтинг 

Чемпіонат України серед 

студентів ВНЗ (класичний 

жим). Вересень 2017 р., 

м. Луцьк 

2 

Павляк 

Ольга 

Іноземної 

філології, 

4 курс 

Шашки 

Чемпіонат України з шашок-

100 серед молоді з класичної 

гри, дівчата 1991 року 

народження та молодші. 

07.02.2017 р., 

м. Івано-Франківськ 

2 

Горзов 

Петро 

Туризму та 

міжнародних 

комунікацій, 

2 курс 

Кікбоксинг 

Чемпіонат України з 

кікбоксингу серед ДЮСШ та 

спортивних клубів. 

06-09.04.2017 р., 

м. Бровари. 

3 

Іляш 

Олександр 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс 

Бойове самбо 

Чемпіонат України серед 

чоловіків і жінок зі 

спортивного і бойового самбо 

у ваговій категорії 68 кг. 

08-10.12.17р.,  

м. Київ 

3 

Дерев’янко 

Денис 

Туризму та 

міжнародних 

комунікацій, 

1 курс 

Спелеотехніка 

Кубок України серед юнаків 

із спелеотехніки, вікова 

категорія 1999-2000 р. н. 

21-23.04.2017 р., 

м. Ужгород 

3 

 

 

Сідор 

Руслан 

 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Важка атлетика 

Чемпіонат України серед 

ШВСМ. 

20-24.11.2017 р., 

м. Харків 

4 

Кустрьо 

Сергій 

 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 3 курс 

Легка атлетика 

 

Чемпіонат України з легкої 

атлетики серед молоді. 

21.06.2017 р. 

4 

Скукіс 

Михайло 

 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 р. н.  

(ОС «Магістр») 

Волейбол 

 

Чемпіонат України серед 

студентів ВНЗ (пляжний 

волейбол). 

Червень 2017 р., 

м. Чорноморськ 

5 

Коваленко 

Владислав 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс 

Фехтування 

Чемпіонат України пам'яті 

Мурашова. Юніори. 

16.09.2017 р., 

м. Миколаїв 

Командні 

7 

Куклишин 

Мар’ян 

 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

3 курс 

Важка атлетика 

Чемпіонат України до 20 р. 

Березень 2017 р., 

м. Запоріжжя 

7-8 
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Спортивне життя в університеті помітно активізується, до спортивних 

змагань залучаються всі факультети, українсько-угорський навчально-науковий 

інститут та природничо-гуманітарний коледж. 

Таблиця 5.2  

База для занять фізичною культурою і спортом в УжНУ 

Вид Кількість Загальна площа, м
2 

Спортзали 6 2169,9 

(орендована площа 

390,3) 

Басейн 1 532,4 

Стадіони 2 10000 

Спортивні майданчики 10 20370 

 

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, воно 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/інституту/коледжу, гуртожитку, 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, в інституті та коледжі. 

Студентську раду Закарпатської області очолює студент юридичного 
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факультету Ужгородського національного університету Іван Сабадош. 

Молодіжну координаційну раду при Ужгородській міській раді очолює 

аспірант Ужгородського національного університету Олександр Варшава. 

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. Студентська молодь вчиться самостійно 

забезпечувати громадський порядок, організовувати позанавчальне життя 

(дозвілля, спортивні заходи, відпочинок, подорожі). Керівництво університету 

проводить систематичні зустрічі зі студентським активом, уважно вивчає 

пропозиції та побажання, що висловлюють студенти, підтримує доцільні 

ініціативи студентів.  

25 квітня 2017 року відбулись вибори голови студентської ради УжНУ. 

Голову студентського самоврядування обирали шляхом прямого таємного 

голосування. Студентську раду УжНУ вперше в історії вузу очолила дівчина, а 

саме студентка економічного факультету Вікторія Микулянець. 

Впродовж 2017 року студентська рада та профком студентів УжНУ 

організовували та долучались до організації багатьох загально- 

університетських масових заходів. Організували відзначення Дня 

св. Валентина, 8 Березня, проведено загальноуніверситетський конкурс краси 

«Міс УжНУ-2017», відбувся університетський фестиваль «Ліга сміху», 

організовано для студентів сходження на г. Говерла, поїздки до країн Європи 

(Словаччина, Австрія, Чехія, Угорщина, Франція, Італія) тощо. Долучились до 

організації святкування Дня знань, 72-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 художньої самодіяльності «Студентська осінь», конкурс «Краща/гірша 

кімната», змагання з футболу, зустріч ректора зі студентським активом) тощо.  

Студентська рада та профком студентів УжНУ долучались до організації 

загальноміських та всеукраїнських заходів. Зокрема долучилися до благодійної 

акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця», яка проходила під 

гаслом «Я хочу бачити життя», до благодійного забігу «Пробіжи – допоможи», 

який відбувся в рамках Міжнародного дня щастя. 

Профком студентів та студентська рада беруть активну участь в 

управлінні університетом; в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій; у 

заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; делегують своїх представників 
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до робочих консультативно-дорадчих органів; у вирішенні питань забезпечення 

належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках; проводять 

організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; 

розпоряджаються коштами та майном, що перебуває на їх балансі; вносять 

пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм розвитку матеріальної 

бази вищого навчального закладу; сприяють залученню студентів до здорового 

способу життя, занять спортом, активного відпочинку тощо, є організаторами 

різноманітних акцій щодо поліпшення екологічного стану довкілля. На 

засідання профкому студентів та студентської ради УжНУ запрошуються 

спікери, представники громадських організацій, метою яких є підвищення рівня 

екологічної відповідальності громадян.  

Під керівництвом своєї профспілки студенти провели благодійний марш 

до Дня святого Миколая, відвідали дитячі будинки та подарували кожній 

дитині-сироті подарунок та радість спілкування. Упродовж року профком 

студентів допомагав 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 КВК тощо.  

В університеті на всіх рівнях налагоджено ділові конструктивні стосунки 

між студентами та адміністрацією на основі взаєморозуміння та співпраці. 

Активна участь 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. 

Фінансове та адміністративно-господарське забезпечення діяльності 

 

 

6.1. Фінансове забезпечення діяльності університету, заробітна плата,  

надбавки та заохочувальні виплати  

Основним документом, який визначає загальний обсяг, цільове 

надходження та використання коштів ДВНЗ «УжНУ», є кошторис доходів і 

видатків на рік.  

І. Надходження до загального та спеціального фондів 

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

кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» та «Виплата академічних стипендій 

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів») по загальному фонду на 

2017 рік становив – 178,1 млн грн,  по спеціальному фонду – 162,4 млн грн 

(станом на 31.12.2017 року), а фактичні надходження до спеціального фонду за 

2017 р. склали 169,9 млн грн.  

 

Діаграма 6.1 

Обсяги надходжень до загального та спеціального фондів 

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

у 2014-2017 рр., млн грн 
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Порівняно з попереднім роком обсяги надходжень до загального фонду 

виросли на 31,7% (2016 р. – 135,2 млн грн; 2017 р. – 178,1 млн грн), а 

спеціального фонду – на 36,5% (2016 р. – 124,5 млн грн; 2017 р. – 

169,9 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 ДВНЗ «УжНУ» отримав кошти за такі платні послуги: освітні послуги, 

в т. ч. від навчання студентів-іноземців; надання приміщень та майна в оренду; 

плата за проживання в гуртожитку; плата за басейн; послуги їдальні; 

проведення конференцій; отримання грантів; спонсорська та благодійна 

допомога. 

Фактичні надходження до спеціального фонду у 2017 році становили 

169,9 млн грн, що на 45,4 млн грн більше, ніж у 2016 році. Структура 

фактичних надходжень включає: 

− плату за навчання 156,5 млн грн, що на 44,7 млн грн більше, ніж у 

2016 році (з них оплата за навчання іноземних студентів склала 85,3 млн грн, 

що на 37,7 млн грн більше, ніж у попередньому році); 

− надходження від додаткової господарської діяльності (плата за 

гуртожитки, послуги басейну, проведення конференцій та ін..) – 12,9 млн грн, 

що на 0,8 млн грн більше, ніж у 2016 році; 

− надходження від здачі в оренду майна – 0,5 млн грн, що на 

0,1 млн грн менше, ніж у 2016 році. 

Діаграма 6.2 

Структура надходжень до спеціального фонду у 2017 році 

 

92,1% 

7,6% 

0,3% 

Плата за навчання 

Додаткова господарська 
діяльність 

Оренда майна 



107 

Як видно з діаграми 6.2, надходження від надання платних освітніх 

послуг сягає приблизно 92 % всіх надходжень спеціального фонду по програмі 

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

освітні послуги в розрізі факультетів (з урахуванням реорганізації факультетів, 

кафедр у 2017 році)  відображено в таблиці 6.1. 

 

Таблиця 6.1 

Розмір надходжень за платні освітні послуги в розрізі факультетів 

№з/п Факультет 

Сума 

надходжень, 

млн грн 

Порівняно з 

2016 роком, 

млн грн 

1 Історії та міжнародних відносин 2,75 + 0,02 

2 Філологічний 1,00 - 0,11 

3 Іноземної філології 2,16 + 0,26 

4 Фізичний 0,26 + 0,09 

5 Математичний 0,49 + 0,15 

6 Хімічний 0,09 - 0,13 

7 Біологічний 1,71 + 0,18 

8 Медичний факультет, медичний факультет №2 81,71 + 25,79 

9 Інженерно-технічний 0,83 + 0,21 

10 Економічний 3,25 + 0,73 

11 Юридичний 11,15 + 0,71 

12 Міжнародних економічних відносин 3,47 + 0,96 

13 Здоров'я та фізичного виховання  5,07 + 0,68 

14 Географічний 1,66 - 0,12 

15 
Післядипломної освіти та доуніверситетської 

підготовки 
4,75 - 3,10 

16 Туризму та міжнародних комунікацій 2,68 + 0,38 

17 Аспірантура 0,67 + 0,03 

18 Стоматологічний 15,48 + 6,53 

19 
Післядипломної освіти та доуніверситетської 

підготовки - стоматологи 
1,94 + 1,94 

20 Інформаційних технологій 0,89 + 0,15 

21 Суспільних наук  2,89 + 0,26 

22 
Українсько-угорський навчально-науковий 

інститут 
0,51 + 0,27 

23 Кафедра військової підготовки 1,50 + 0,17 

24 Підготовче відділення для іноземців 9,59 + 8,69 

 
Разом 156,5 + 44,74 

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/faculty-health
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/faculty-humanitar
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/faculty-humanitar
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На фундаментальні та прикладні дослідження надійшло коштів 

протягом 2017 року (діаграма 6.3): 

− по загальному фонду на суму 6,6 млн грн; 

− по спеціальному фонду на суму 2,1 млн грн.  

Діаграма 6.3 

Динаміка надходжень до загального та спеціального фондів  

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

у 2014-2017 рр., млн грн 

 
Порівняно з 2016 роком обсяги надходжень до загального фонду 

збільшились на 40,4% (2016 р. – 4,7 млн грн; 2017 р. – 6,6 млн грн), а до 

спеціального фонду збільшились на 50% (2016 р. – 1,4 млн грн; 2017 р. – 

2,1 млн грн).  

IІ. 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» ДВНЗ «УжНУ» було проведено 

конкурс та розміщено кошти на депозитному рахунку під 16,5 % річних, що 

дало змогу додатково отримати 2,2 млн грн. Ці кошти  були спрямовані на 

оновлення матеріально-технічної бази (придбання матеріалів та обладнання для 

навчального процесу та проведення ремонтних робіт у навчальних корпусах та 

гуртожитках університету ). 

ДВНЗ «УжНУ» співпрацює з іноземними партнерами та бере активну 

участь у грантових проектах, що позитивно впливає на розвиток наукової 

діяльності в університеті та дозволяє залучити додаткові інвестиції. 

Інформацію про основні грантові проекти, партнерів по виконанню гранту та 
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розміри кошів, використаних протягом 2017 року в рамках відповідного гранту, 

наведено в таблиці 6.2. 

Таблиця 6.2 

Реалізація грантових проектів 

(тис.грн) 

Назва 

Назва міжнародних 

фінансових організацій або 

країн-донорів гранту 

Надійшло 

коштів за 

звітний рік,  

тис. грн 

Сума використаного 

гранту за звітний рік, 

тис. грн 

Сприяння Університет      

трикутнику знань в Білорусі, 

Україні і Молдові м. Патерборн 108,6  108,6 

 (Німеччина)   

Посилення провідних 

науково-дослідних 

інфраструктур Європи 

Європейська Комісія. 

Генеральна дирекція з 

питань досліджень та 

інновацій  526,8 190,3  

"PL@NET@ створення  

науково-       

туристичного продукту та 

мережевої       

інфраструктури  для 

наукового  туризму Повітова Рада Марамуреш 176,3 - 

в прикордонних регіонах       

Марамуреш та Закарпаття       

Система космічного 

 захисту від надзвичайних 

ситуацій 

Комісія Європейського 

Союзу 13,3 - 

Обмін ноу-хау з 

євроінтеграції та досвідом 

транскордонної співпраці 

між Норвегією,Росією та 

Україною 

Норвезький фінансовий 

механізм 
41,0 53,5 

Міжнародне молодіжне 

спортивне партнерство 

Норвезький фінансовий 

механізм і Державний 

бюджет Словацької 

Республіки 

564,9 603,1 

Через комунікацію до 

процвітання словацько-

українського прикордонного 

регіону 

Норвезький фінансовий 

механізм і Державний 

бюджет Словацької 

Республіки 

670,0 889,0 

Обмін ноу-хау для більш 

ефективного управління 

Шенгенським кордоном між 

Словаччиною/Україною та 

Норвегією/Росією. 

Норвезький фінансовий 

механізм і Державний 

бюджет Словацької 

Республіки 

- 363,0 

Партнерський проект 

особливої співпраці, 

присвячений міжнародній 

взаємодії країн-партнерів 

(SICA) 

Комісія Європейського 

Союзу 
- 4,1 
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ІІІ. Витрати загального і спеціального фонду 

Витрати загального фонду по програмах «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV 

рівнів акредитації» та «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) 

вищих навчальних закладів») склали 178,0 млн грн, що на 42,8 млн грн 

більше, ніж у 2016 році. Зростання витрат було пов’язано, в першу чергу, із 

збільшення показника «Заробітна плата та нарахування» у зв’язку з плановим 

підняттям заробітної плати працівників університету. 

Детальні показники наведені нижче в таблиці. 

 

Таблиця 6.3 

Витрати загального фонду 

(Програми «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» та  

«Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів») 

 

Показники 

Витрачено у 

звітному 

році, 

млн грн 

Витрачено у 

2016 році, 

млн грн 

Заробітна плата та нарахування 126,6 83,5 

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

Грошова допомога на харчування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування 
1,9 1,6 

Оплата комунальних послуг 7,6 7,1 

Стипендіальний фонд 41,8 42,9 

 

Річний стипендіальний фонд університету на 2017 рік затверджено в сумі 

41,8 млн грн, з якого за звітний період було виплачено: стипендії студентам – 

34,3 млн грн; стипендії аспірантам – 7,0 млн грн; виплата одноразової 

грошової  допомоги при працевлаштуванні дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, та  допомога на придбання навчальної 

літератури для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 

0,4 млн грн; одноразова адресна допомога деяким категоріям випускників – 

0,1 млн грн. 

Протягом 2016/2017 н.р. стипендію в середньому отримували  2 185 осіб, 

з них 2 048 студентів, 122 аспіранти, 15 докторантів. 
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Діаграма 6.4 

Структура видатків загального фонду у 2017 році 

(Програми «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» та «Виплата 

академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних 

закладів») 

 
По програмі «Виконання зобов’язань України у Рамковій програмі 

Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» у 

2017 році було профінансовано 99,0 тис. грн, що на 10,4 тис. грн більше, ніж у 

минулому році. 

Витрати загального фонду по цій програмі становили 99,0 тис. грн 

(наведено в таблиці 6.4). 

Таблиця 6.4 

Витрати загального фонду 

(Програма «Виконання зобов’язань України у Рамковій програмі 

Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020») 

(тис. грн) 

Показники 
Витрачено у 

звітному році 

Витрачено у 

2016 році 

Заробітна плата та нарахування 72,7 47,6 

Придбання предметів, обладнання та  матеріалів 14,6 25,2 

Оплата послуг (крім комунальних) 3,4 8,4 

Витрати на відрядження 3,4 6,6 

Оплата комунальних послуг 4,9 0,8 

Інші поточні видатки (сплата податків та зборів до 

бюджету) 
- - 

71,1% 

0,1% 
1,1% 

4,3% 
23,5% 

Зарплата та 
нарахування 
Придбання матеріалів 

Грошова допомога на 
харчування дітей-сиріт 
Оплата комунальних 
послуг 
Стипендіальний фонд 
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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 2 492,9 тис. грн, що на 1 407,4 тис. грн 

більше, ніж у 2016 році. Всі кошти було спрямовано на виплату стипендій 

клінічним ординаторам. 

 

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

рівнів акредитації» склали  146,5 млн грн, що на 37,9 млн грн більше, ніж у 

2016 році. Детальніше наведено в таблиці 6.5. 

 

Таблиця 6.5 

Витрати спеціального фонду 

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

(млн грн) 

Показники 
Затверджено 

на звітний рік 

Витрачено  

у звітному 

році 

Заробітна плата та нарахування 115,9 107,3 

Придбання предметів, обладнання та  

матеріалів 
5,7 5,6 

Медикаменти та продукти харчування 0,1 0,1 

Оплата послуг (крім комунальних) 7,7 7,5 

Видатки на відрядження 1,0 1,0 

Оплата комунальних послуг 19,4 16,3 

Інші поточні видатки (сплата податків та зборів 

до бюджету) 
1,0 0,8 

Капітальні видатки 11,5 7,9 

 

 

Видатки на відрядження у 2017 році становили 952,3 тис. грн. 

Інформацію про розмір видатків на відрядження в розрізі структурних 

підрозділів наведено в таблиці 6.6. 
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Таблиця 6.6 

Розмір видатків на відрядження в розрізі структурних підрозділів 

(тис. грн) 

 

 

На студентське самоврядування в 2017 році зі спеціального фонду 

витрачено 515,4 тис. грн для придбання матеріалів, проведення заходів та 

оплати витрат на відрядження. 

 

ІV. Оновлення матеріально-технічної бази університету 

Слід відмітити, що у 2017 році за загальним фондом державного бюджету 

не фінансувались капітальні видатки. Витрати на утримання, обслуговування і 

розвиток матеріально-технічної бази університету, підтримку у належному 

стані будівель та споруд, проведення капітальних та поточних ремонтних робіт 

забезпечувалось за рахунок спеціального фонду. 

За рахунок власних надходжень спеціального фонду університету та 

відсотків, отриманих від розміщення коштів на депозитному рахунку, протягом 

2017 року було придбано обладнання та поповнено бібліотечний фонд на суму 

4,0 млн грн, а саме: 

- комп’ютерне та мережеве обладнання – 1,4 млн грн; 

- меблі та техніка для гуртожитків, навчальних корпусів – 0,7 млн грн; 

- стільці, парти, дошки та мати для навчального процесу – 0,7 млн грн; 

- обладнання (котельня по вул. П.Мирного) – 0,4 млн грн; 

- стоматологічне обладнання та матеріали – 0,2 млн грн; 

- навчальна, наукова літератури та періодичні видання –  0,2 млн грн; 

- електричні котли, насос циркуляційний та лічильники газу – 

0,2 млн грн.; 
- мікроскопи та муляжі – 0,2 млн грн. 

 

 

№з/п 
Найменування структурного 

підрозділу 

Всього за 

2017 рік 

Всього за 

2016 рік 

Порівняно з 

2016 роком 

1 Адміністрація 
127,8 

52,3 + 75,5 

2 
Факультети,  

навчально-наукові  інститути 
527,2 337,7 + 189,5 

 Разом 655,0 390,0 + 265,0 
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Діаграма 6.5 

Обсяги витрат на проведення 

капітальних ремонтів у  2014-2017р., млн. грн. 

 
Одним з ключових видатків спеціального фонду є оплата вартості 

збудованих у 2014 та 2015 році модульних котелень, яка на 2017 рік становила 

1,6 млн грн.  

 

V. Заробітна плата, надбавки та заохочувальні виплати  

Встановлення розмірів посадових окладів працівників ДВНЗ «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». 

Відповідно до Закону України «Про Держбюджет України  на 2017 рік» 

та Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1037 «Про 

оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери» з січня 2017 року відбулося підвищення мінімальної 

заробітної плати до 3 200 грн. (що становить 100% до минулого 2016 року) та 

підвищення посадових окладів всіх інших працівників – в середньому на 

19,8%.  

Заборгованості з виплати заробітної плати і стипендій університет не має. 

На виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» протягом 2017 року 

науково-педагогічним працівникам університету виплачено матеріальної 

допомоги на оздоровлення на загальну суму 5 млн 595,5 тис. грн, що у 2 рази 
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більше порівняно з 2015 роком  та відповідно у 1,5 раза більше порівняно з 

2016 роком  (2015 р. – 2 млн 725,5 тис. грн, 2016 р. – 3 млн 942,2 тис. грн). 

У 2017 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 

методичній роботі, з нагоди визначних дат премійовано працівників 

університету в сумі 6 млн 430,7 тис. грн. 

На виплату матеріальної допомоги учбово-допоміжному та 

адміністративно-обслуговуючому персоналу в 2017 році університетом 

виділено 1 млн 868,4 тис. грн. Розмір виплат цього виду матеріальної 

допомоги збільшився майже в 2 рази порівняно з 2015 роком та  майже на 50% 

порівняно з 2016 роком (2015 р. – 621,2 тис. грн; 2016 р. – 

1 млн 260,6 тис. грн). 

Діаграма 6.6 

Обсяги витрат на оплату матеріальної  допомоги на оздоровлення, 

матеріального заохочення та матеріальної допомоги на соціальні потреби  

у 2014-2017 рр., млн. 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  165 % 
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порівняно з 2016 роком (2014 р. – 5,7 млн грн, 2015 р. – 5,6 млн грн, 2016 р. – 

8,5 млн грн, 2017 р. – 13,9 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 63,0 тис. грн (у 2015 році 

ця сума становила 21,0 тис. грн, 2016 році – 42,0 тис. грн). 

Університет у 2017 році продовжив започатковану традицію преміювання 

авторів та/або керівників творчих колективів за кожну наукову статтю, яка була 

опублікована у 2017 році в зарубіжних виданнях, що мають високий імпакт-

фактор (показник цитування наукових журналів, що визначає їх інформаційну 

значущість), на загальну суму 128,0 тис. грн. 

З нагоди 72-ї річниці утворення Ужгородського національного 

університету за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток 

національної освіти і науки премійовано працівників на загальну суму 

254,0 тис. грн. 

Традиційно у 2017 році університетом було проведено рейтингове 

оцінювання науково-педагогічних працівників університету, за результатами 

якого до посадового окладу працівників, які ввійшли до загально 

університетського рейтингу, було встановлено 10%-ну надбавку. Загальна сума 

виплат у 2017 році склала 464,1 тис. грн, що на 124,5 тис. грн більше 

порівняно з 2016 роком. 

 

Протягом 2016/2017 навчального року виплачено надбавки науково-

педагогічним працівникам університету, які забезпечують на англійській мові 

освітній процес іноземним студентам, на загальну суму 2 млн 104,7 тис. грн. У 

порівнянні з 2015/2016 навчальним роком сума зросла майже на 250%  

(2015/2016 навчальний рік – 850,1 тис. грн). 

 

6.2. Робота адміністративно-господарської частини 

У 2017 році діяльність адміністративно-господарської частини 

спрямовувалась на продовження роботи із забезпечення умов для успішної 

організації навчального та наукового процесів, створення належних умов для 

роботи викладачів, повноцінного навчання і комфортного проживання 

студентів у гуртожитках. 

Так, на початку навчального року затверджено Заходи з підготовки 

об’єктів ДВНЗ «УжНУ» до нового 2017/2018 навчального року та прийнято 

стратегію і плани капітального і поточного ремонтів будівель, приміщень, 

інженерних мереж, енергетичного обладнання, виявлено недоліки, складено 
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акти та розроблено заходи планово-профілактичних ремонтів сантехнічного, 

газового і електрообладнання. 

Пріоритетами в роботі залишається розвиток матеріально-технічної бази 

університету, питання енергозбереження та впровадження енергозберігаючих 

технологій, вдосконалення технічних заходів з енергозбереження навчальних 

корпусів та гуртожитків. 

Матеріально-технічна база університету є однією з найбільших у регіоні: 

200 об’єктів за 41 юридичною адресою, загальна площа яких становить 

141 518,71 м
2
, з них 95 293,98 м

2
 навчально-наукова, що знаходяться в 

м.Ужгород. Загальна протяжність тепломереж та водопостачання становить 

149,6 км. Завдяки належній експлуатації усі об’єкти університету перебувають 

у задовільному технічному та санітарному стані, а утримання мереж в 

експлуатаційному стані здійснюється власними силами. Готовність приміщень 

університету до навчального року оцінено та затверджено комісіями по 

факультетах. 

Адміністрація університету постійно працює над розвитком, оснащенням 

та збільшенням аудиторного фонду. Так, у 2017 році проведено  капітальний  

ремонт та продовжено освоєння інфраструктури  4-го поверху інженерно-

технічного факультету, внаслідок чого навчальна площа збільшилася на 300 м
2
. 

Завдяки капітальному ремонту та освоєнню інфраструктури підвального 

приміщення медичного факультету навчальна площа збільшилася на 500 м
2
. 

Теплопостачання навчально-адміністративних корпусів та гуртожитків 

забезпечується 27 котельнями, з них на електроенергії – 10, газі – 15, вугіллі – 2. 

Університет споживає за рік 5,3 млн кВт електроенергії на суму 

8,672 млн грн, а природного газу – 1,5 млн куб. м. на суму 11,5 млн грн. 

У 2016 році здано в експлуатацію модульну котельню по вул. Митній, 27 

та замінено теплотрасу загальною кошторисною вартістю 5 млн. 880 тис. грн, 

що дало змогу суттєво зменшити витрати на комунальні послуги. На наведеній 

нижче діаграмі відображено показники споживання природного газу, 

електроенергії та води за опалювальний період за останні 3 роки. 
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Діаграма 6.7 

 

 
 

 

За опалювальний період 2016-2017 рр. економія витрат становить: 

- природний газ –  2 190 000 грн; 

- електроенергія – 95 060 грн; 

- холодна вода – 61 542 грн, 

що в загальному сягає 2 346 602 грн. 

У 2017 році завершено реконструкцію котельні кафедри оптики по 

вул. Далекій, 2, а саме замінено твердопаливний котел на електричний, а СЦД 

«Ювентус» обладнано електронагрівальними конвекторами, що дало змогу 

ліквідувати ще дві твердопаливні котельні та зекономити близько 

260 тис. гривень в рік на заробітній платі обслуговуючого персоналу. 

З метою заміни застарілих твердопаливних котлів університетом 

закуплено обладнання та ведеться монтаж електричної котельні в ботанічному 

саду. 

Університет працює над впровадженням енергозберігаючих технологій. 

Зокрема, створено робочу групу, яка розробляє запровадження новітньої 

технології застосування вакуумних сонячних колекторів для підігріву води, 

гарячого водопостачання та підтримки опалення на басейні спорткомплексу 

УжНУ «Буревісник». Розроблено та затверджено кошторисну документацію, 

подано заявку для участі в міжнародному гранті. 
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Служба охорони праці 

Відділом охорони праці та пожежної безпеки постійно проводиться 

робота для створення безпечних умов праці. В університеті щорічно 

організовуються і проводяться медичні огляди працівників. Зокрема, у 

2017 році такий огляд пройшло 139 працівників. Витрати університету на це 

становили 15 242 грн. Транспортні засоби, майстерні, гуртожитки, прохідні  та  

інші  підрозділи університету були укомплектовані  медичними аптечками. 

З міською санепідемстанцією укладені відповідні угоди щодо 

забезпечення дезінфекції, дезінсекції  та дератизації приміщень  та гуртожитків 

університету. Для потреб студентських гуртожитків, навчальних лабораторій, 

виробничих майстерень були закуплені мийні та дезінфікуючі засоби  на 

загальну суму 75 000 грн. 

У звітному році відділом організовано і проведено спеціальне навчання та 

перевірка знань з охорони праці всіх працівників університету. Згідно з 

Положенням про безпеку та надійну експлуатацію будівель та споруд 

проводився щорічний огляд, складалися акти готовності будівель, приміщень 

університету та ліквідовувались виявлені недоліки. На кожну наукову, 

навчальну лабораторію розроблено і затверджено санітарний паспорт, для 

завідувачів лабораторій – посадові інструкції. 

Спільно із службою головного енергетика здійснено перевірку стану 

контурів заземлення та якості електромережі навчальних корпусів, лабораторій, 

аудиторій та гуртожитків. 

На виконання вимог Правил пожежної безпеки в Україні проводиться 

постійна робота щодо належного утримання засобів первинного пожежогасіння 

та протипожежного інвентарю, систем пожежної сигналізації. Двічі в рік 

проведено протипожежні навчання та навчання з питань цивільного захисту. 

Підписано договори на влаштування системи пожежної сигналізації і 

оповіщення людей про пожежу. 

Крім цього: 

- оновлено інструкції з пожежної безпеки та плани евакуації на всіх 

об’єктах університету; 

- зроблено експертні висновки оцінки протипожежного стану; 

- проведено техобслуговування та перезарядку більше 200 

вогнегасників та закуплено 50 нових; 

- замінено 120 пожежних рукавів разом із комплектуючими. 
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Ремонтно-будівельною групою виконано значні обсяги ремонтно-

будівельних робіт з поточних та аварійних ремонтів. Всього реалізовано 

близько 20 різнопланових проектів (ремонт приміщень, покрівель, 

конструктивних елементів тощо. 

У навчально-лабораторному корпусі проведено комплексний ремонт з 

реконструкцією в приміщеннях  № 509, 334, 337 та 533, 2-х приміщень архіву, 

заміна 2-х дверних блоків. Загальна площа відремонтованих приміщень – 

308 м
2
. Завершено реконструкцію частини фойє під службове приміщення 

№212а відділу по роботі з іноземними студентами, а саме облаштування: 

паркетної підлоги загальною площею 89 м
2
, касетної стелі загальною площею 

31 м
2
 та ламінарної підлоги загальною площею 107 м

2
. Укріплення та ремонт 

старих дерев’яних вікон (52 вікна). Ремонт дверей (17 шт.), заміна дерев’яних 

вікон на металопластикові (4 блоки) та заміна дерев’яних вікон на нові 

технічного поверху (5 блоків). 

На фізичному факультеті проведено комплексний ремонт аудиторій 

№268, 271, 272, 273, 274, 275, 276 загальною площею 165 м
2
. Ремонт і 

ущільнення вікон – 32 блоки. Заміна скляного дверного блоку на 

металопластиковий. 

Завершено оздоблювальні роботи на біологічному факультеті в 

приміщенні чоловічої вбиральні та в коридорах 3-го поверху, сходовій клітині 

та жіночій вбиральні. Реконструкція приміщень №132, 139, 143, 145, 124А.  

Ремонт м’якої покрівлі тераси – 92 м
2
. Загальна площа відремонтованих 

приміщень – 318 м
2
. На інженерно - технічному факультеті проведено малярні 

роботи в аудиторії №307, загальною площею 72 м
2
. Ремонт плиткового 

облицювання підлоги вхідного ганку та коридорів – 14 м
2
. Встановлення 

дерев’яного віконного блоку на технічному поверсі. 

Проведено малярні роботи в коридорах та аудиторіях українсько-

угорського навчально-наукового інституту, кафедри анатомії загальною 

площею 254 м
2
, із заміною дерев’яних вікон на металопластикові, а на кафедрі 

туризму та міжнародних комунікацій завершено комплексну реконструкцію 

аудиторії №326 під комп’ютерний клас, загальною площею 60 м
2
. 

У звітному році проведено комплексний ремонт службових приміщень 

НДЧ, відділу постачання та головного енергетика, загальною площею 163 м
2
, 

здійснено капітальний ремонт санвузлів. 

На  кафедрі загальної хірургії здійснено облаштування покриття підлоги з 

керамічної плитки та малярні роботи,  загальною площею 16 м
2
, а на кафедрі 

анатомії – ремонт штукатурки укосів та встановлення металевих решіток після 

заміни 5-ти вікон на металопластикові. 
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Закінчено ремонтні роботи в приміщеннях режимно-секретного відділу, 

начальника студентського відділу, бухгалтерії,  загальною площею 56 м
2
. 

У гуртожитку № 2 замінено вхідний металевий блок та проведено ремонт 

вхідного козирка, а в гуртожитку №4 завершено реконструкцію приміщення під 

службові приміщення студентської ради, загальною площею 72 м
2
. 

У службових приміщеннях автогаража проведено малярні роботи та 

здійснено заміну електромережі загальною площею 37 м
2
. 

У 2017 році малярних і оздоблювальних робіт ремонтно-будівельною 

групою виконано на площі 1963 м
2
. Масштаби цих робіт демонструє діаграма. 

 

Діаграма 6.8 

 
 

Крім цього, проведено ремонт м’якої покрівлі на медичному факультеті 

№2, загальною площею 170 м
2
, а також ремонт ринв, водостічних труб та 

парапетів таких об’єктів: НЛК, фізичний факультет, медичний факультет, 

юридичний факультет, ІТФ, СКТБ «Квант», гараж, центральний склад, 

виробнича майстерня, видавництво «Говерла», СКБ «ЗАТ», інститут фізики та 

хімії твердого тіла. 

 

Служба головного інженера   

Протягом 2017 року службою головного інженера основні зусилля було 

спрямовано на забезпечення безперервної роботи, модернізацію та сервіс усіх 

внутрішніх та зовнішніх інженерних систем централізованого опалення, 

гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, виконано значні обсяги 

ремонтних робіт з підготовки котельного господарства до роботи в осінньо-

зимовий період, а саме: повірка манометрів та газових лічильників обліку  
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природного газу – 11 шт., встановлення модемів зв’язку газових лічильників – 

3 шт., повірка лічильників холодного водопостачання – 12 шт., манометричних 

термометрів, міжсезонне обслуговування котелень на всіх видах палива, 

гідравлічне випробування трубопроводів, шурфування підземних тепломереж 

та водогонів. Вчасно проведено підготовчі роботи та отримано акти готовності  

до опалювального сезону. 

Завершено поточні ремонти трубопроводів, теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення, а саме: 

- на хімічному факультеті виконано часткову заміну трубопроводів 

водопостачання на пластмасові, частково замінено стояки водовідведення на 

пластмасу, частково замінено та відремонтовано стальні трубопроводи; 

- замінено систему теплопостачання зали Вченої ради; 

- виконано роботи по заміні мереж госпфекальної та зливової 

каналізації (заміна запірної арматури), замінено трубопроводи водопостачання 

підвальних приміщень; 

- на юридичному,  фізичному та біологічному факультетах замінено 

стальні трубопроводи мережі теплопостачання та водопостачання на ППР, а на 

біологічному додатково встановлено стояк водопостачання та водовідведення; 

- замінено стояки опалення та водопостачання АГЧ та НДЧ; 

- виконано ремонт зливової каналізації НЛК та заміну теплових 

розподільчих мереж у підвальних приміщеннях та підпідлогових каналах, 

часткова заміна трубопроводів теплопостачання на пластмасові. 

Загалом упродовж 2017 р. службою головного інженера виконано такі 

роботи: 

- заміна трубопроводів опалення – 258 м.п.; 

- ремонт трубопроводів зварюванням – 356 м.п.; 

- заміна пожежного водогону – 108 м.п.; 

- ремонт котлів – 4 шт.; 

- заміна стальних трубопроводів на ППР – 858 м.п.; 

- заміна трубопроводів обв’язки котлів – 38 м.п.; 

- прочистка і промивання радіаторів – 117 шт.; 

- встановлення радіаторів – 88 шт.; 

- прочистка каналізаційної мережі – 3150 м.п.; 

- ремонт засувок – 43 шт.; 

- ремонт насосів у котельні – 22 шт.; 

- гідравлічне випробування трубопроводів – 8500 м.п.; 

- ремонт запірної арматури – 792 шт.; 

- прочистка колодязів – 18 шт.; 

- встановлення умивальників – 36 шт.; 
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- заміна і ремонт унітазів – 82 шт.; 

- ремонт колосників – 12 шт.; 

- прочистка і ремонт сифонів – 456 шт. 
 

Відділом капітального будівництва протягом 2017 року забезпечено 

проведення та здійснено контроль за виконанням підрядними організаціями 

робіт з капітального будівництва, капітального та поточного ремонту об`єктів 

університету (детальніше в таблиці 6.7). 

Таблиця 6.7 

№ 

з/п 
Об’єкт Вид робіт 

Вартість 

робіт, грн 

1 
Медичний факультет, 

площа Народна, 1 

Капітальний ремонт частини приміщень 

підвального поверху навчального корпусу 
1528922,56 

Поточний ремонт даху будівлі 

факультетської терапії  

по вул. Грибоєдова, 20 

199950,00 

2 
Гуртожиток №1, 

вул. Митна, 27 

Поточний ремонт внутрішньої системи 

опалення 
197530,00 

3 

Гуртожиток №2, 

Студентська 

набережна, 4 

Капітальний ремонт даху та частини 

приміщень 
743482,54 

Поточний ремонт внутрішньої системи 

опалення 
199486,00 

4 

Гуртожиток №3, 

Студентська 

набережна, 2 

Капітальний ремонт частини приміщень 2542610,96 

Поточний ремонт внутрішньої системи 

опалення 
199978,00 

5 

Гуртожиток №4, 

вул. Університетська, 

12 

Поточний ремонт приміщень 32989,00 

6 

Гуртожиток №5 

вул.Університетська, 

10 

Капітальний ремонт покрівлі блоків «А», 

«Б», «Г» 
737777,64 

Поточний ремонт приміщень 199798,00 

7 

Юридичний 

факультет, 

вул. Капітульна, 26 

Поточний ремонт покрівлі 199841,00 

Ремонтно-реставраційні роботи 183820,24 

8 
Хімічний факультет, 

вул. Фединця, 53 
Капітальний ремонт даху 99578,40 

9 
Фізичний факультет, 

вул. Волошина, 54 
Поточний ремонт частини приміщень 180000,00 

10 

Факультет здоров’я та 

фізичного виховання, 

вул.І.Франка, 1 

Поточний ремонт приміщень 224961,00 

11 
Ректорат, 

площа Народна, 3 

Поточний ремонт будівлі 23660,00 

Поточний ремонт частини приміщень 

факультету історії та міжнародних відносин 
56235,00 

Облаштування пам’ятного знаку «Борцям за 

свободу та незалежність України» 
33654,00 
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Продовження таблиці 6.7 

12 
Ректорат, 

вул. Підгірна, 46 
Поточний ремонт приміщень бухгалтерії 122213,00 

13 
Наукова бібліотека, 

вул. Висока, 2 

Виготовлення ПКД на об’єкт: 

«Реконструкція будівлі філії наукової 

бібліотеки під культурний центр» 

167891,02 

14 

Стоматологічний 

факультет, 

вул.Університетська, 

6а 

Виготовлення ПКД та проведення 

експертизи проекту по об’єкту: 

«Реконструкція їдальні під приміщення 

стоматологічного факультету» 

403681,26 

15 

Навчально-

лабораторний корпус, 

вул. Університетська, 

14 

Капітальний ремонт приміщень, блок «Г» 978221,76 

Капітальний ремонт навчальних аудиторій 331000,00 

Капітальний ремонт по заміні віконних 

блоків, блок «Г» 
321818,00 

Всього 9 909 099,38 

 

 

Обсяги витрат на проведення робіт з капітального будівництва, 

капітального та поточного ремонту, виконані підрядними організаціями у 

2017 році порівняно з попередніми роками, відображені у діаграмі 6.9. 

 

Діаграма 6.9 

 

 
 

  

2015 2016 2017

 5,1 

 14,3 

 9,9 

Обсяги витрат на проведення робіт з капітального та поточного 
ремонтів, виконані підрядними організаціями у 2015-2017 рр., 

млн.грн. 
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Служба головного енергетика 

Станом на сьогодні електрогосподарство УжНУ налічує 54 точки покупки 

електричної енергії (лічильників), на яких знаходяться близько 8 300 одиниць 

електрообладнання загальною потужністю 1,4 МВт.  

Щорічно заклад споживає близько 5,3 млн кВт год. електричної енергії, 

60% з якої використовується на опалення приміщень факультетів (медичного 

факультету, ФПОДП, бібліотеки, кафедри ядерної фізики, факультету здоров`я 

та фізичного виховання, кафедри прикладної фізики, АГЧ). 

На вищезгаданих факультетах встановлені 3-тарифні лічильники, які 

облікують електричну енергію по різних тарифах, та пристрої, які обмежують 

використання електричної енергії у години найвищої її вартості, що дало змогу 

заощадити до 15% вартості електроенергії за опалювальний період. Крім цього, 

на таких об’єктах, як кафедра ядерної фізики, НЛК, ректорат, хімічний 

факультет, ботанічний сад, СКТБ «Квант» встановлено лічильники, які 

облікують реактивну електроенергію, в результаті чого вдалося заощадити 60% 

по оплаті за реактивну електроенергію (близько 100 000 грн). В університеті 

постійно реалізуються заходи з економії електроенергії, зокрема заміна старих 

люмінесцентних ламп на сучасні світодіодні. 

 

В поточному році службою головного енергетика виконано такі роботи: 

- заміна ламп у світильниках – 1400 шт.; 

- встановлення датчиків руху – 12 шт.; 

- встановлення розеток – 300 шт.; 

- прокладання проводу – 4600 м.п.; 

- встановлення автоматичних вимикачів – 315 шт.; 

- встановлення світильників – 270 шт.; 

- встановлення щитків – 10 шт.; 

- підключення наукових установок – 5 шт.; 

- ремонт світильників – 325 шт.; 

- ремонт щитків – 110 шт.; 

- ремонт прожекторів – 26 шт. 
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6.3. Використання системи Prozorro 

З 1 січня по 30 грудня 2017 року університет здійснив закупівлі в системі 

Prozorro, що дало можливість заощадити 1 528 502,01 грн, а саме: 

№ 

з/п 

Предмет 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

закупівлі, 

грн 

Виконавець договору 

(переможець торгів) 

Сума 

договору, 

грн 

Економія, 

грн 

Відкриті торги 

1. Природний газ 

для опалення 

навчальних 

корпусів ДВНЗ 

«УжНУ» 

3 885 392,00 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Енергія 

України» 

2 764 468,00 1 120 924,00 

2. Машини для 

обробки даних, а 

саме персональні 

комп’ютери, 

ноутбук, планшет 

795 000,00 ТОВ «ДІАВЕСТЕНД 

КОМПЛЕКСНІ 

РІШЕННЯ» 

731 229,00 63 771,00 

3. Стільці для 

аудиторій ICO на 

металевому 

каркасі 1571 шт. 

455 590,00 АТ «Новий Стиль» 375 783,00 79 807,00 

4. Комп’ютерне 

обладнання 

150 000,00 ФОП «Якима Олександр 

Юрійович» 

126 000,00 24 000 

5. Фізична охорона 

об’єктів 

замовника 

930 000,00 Приватне підприємство 

"Явір-2000" 

689 999,99 240 000.01 

  6 215 982  4 687 479,99 1 528 502,01

/ 25 % 

Переговорна процедура 

6. Машини для 

обробки даних 

(апаратна 

частина) для 

забезпечення 

навчально-

наукового 

процесу(для 

науки) 

357 000,00 ТОВ «ДІАВЕСТЕНД 

КОМПЛЕКСНІ 

РІШЕННЯ» 

357 000,00 - 

7. Газ природний 

для потреб 

гуртожитків на ІV 

квартал 2017 року 

та І квартал 2018 

року 

4 210 584,00 НАК «Нафтогаз України» 4 210 584,00 - 

8. Природний газ 

для газових плит 

гуртожитків та 

об`єктів УжНУ на 

період від 

01.04.2017 р. по 

30.09.2017 р. 

711 648,00 НАК «Нафтогаз України» 711 648,00 - 
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9. Послуги зі 

збирання сміття 

по об`єктах 

університету та 

гуртожитках з 

01.03.2017 по 

31.12.2017 р. 

414 090,50 ТОВ «АВЕ м. Ужгорода» 414 090,50 - 

10 Розподіл 

природного газу 

по гуртожитках та 

об`єктах УжНУ на 

2017р. 

1 062 127,20 ПАТ «Закарпатгаз» 1 062 127,20 - 

11 Постачання 

електричної 

енергії по 

гуртожитках та 

об`єктах УжНУ 

13 385 000,00 ПАТ 

«Закарпаттяобленерго» 

13 385 000,00 - 
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Висновки та основні завдання діяльності колективу  

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2018 рік 

 

У 2017 році діяльність ректора УжНУ   В.І. Смоланки була спрямована на 

реалізацію пріоритетів, визначених у 2014 році у його виборчій програмі, 

Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» на 2015-2025 роки.  

У рамках реалізації пріоритету «Модернізація і конкурентоспроможність 

освіти» в Ужгородському національному університеті були ліцензовані нові 

спеціальності, які користуються попитом на ринку праці, зокрема: «Початкова 

освіта», «Середня освіта (Фізична культура)», «Культурологія», «Географія», 

«Інформаційні системи та технології», «Телекомунікації та радіотехніка», 

«Публічне управління та адміністрування».  

Упродовж звітного періоду університет вперше організував та провів 

День відкритих дверей УжНУ, профорієнтаційні олімпіади з окремих 

предметів, а також розгорнув у районах Закарпатської області консультаційні 

пункти приймальної комісії для інформування вступників та допомоги у подачі 

електронних заяв. 

Такі новації, поряд із результативними профорієнтаційною роботою та 

вступною кампанією, сприяли зростанню кількості студентів в УжНУ: на 

кінець 2017 року на факультетах, в українсько-угорському навчально-

науковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі навчалися 

14659 студентів (станом на 01.01.2017 – 13906). За кошти державного бюджету 

здобувають вищу освіту 6529 осіб (станом на 01.01.2017 – 6634), а за кошти 

фізичних та юридичних осіб – 8130 осіб (станом на 01.01.2017 – 7272).  

Спостерігається подальше розширення контингенту іноземних студентів 

та географії країн їх походження: в університеті навчаються 1105 іноземців на 

контрактній формі (в тому числі 7 осіб на заочній формі навчання). Серед них 

громадяни 36 країн.  

Набула сталості тенденція зростання кількості студентів третього циклу 

освіти: станом на грудень 2017 р. в аспірантурі ДВНЗ «УжНУ» навчалися 

382 аспіранти та 16 докторантів, з них 113 з відривом від виробництва за 

державним замовленням та 32 за контрактом, 137 без відриву від виробництва 

за державним замовленням та 100 за контрактом, 15 докторантів з відривом від 

виробництва за державним замовленням та 1 за контрактом. 

Професійному розвитку студентів та науково-педагогічних співробітників 

університету сприяло функціонування 7 спеціалізованих вчених рад: три 

спеціалізовані вчені ради (з фізико-математичних, історичних та медичних 

наук) мали право проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня 
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доктора наук та кандидата наук; спеціалізовані вчені ради з економічних та 

хімічних наук проводили захист кандидатських дисертацій. Спеціалізовані 

вчені ради з юридичних та медичних наук проводили захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук, а після відкриття цих рад на новий 

термін у звітному році отримали право проводити захист докторських 

дисертацій. 

Упродовж звітного року спеціалізованими вченими радами університету 

проведено захист 35 кандидатських дисертацій, прийнято до захисту 

2 докторські та 9 кандидатських дисертацій, до попереднього розгляду – 

2 докторські та 7 кандидатських дисертацій. Наприкінці року відкрито 

спеціалізовану вчену раду з медичних наук К 61.051.09 з правом проведення 

захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальностями 14.01.15 – Нервові хвороби та 14.02.03 – Соціальна медицина. 

В ДВНЗ «Ужгородський національний університет» працюють 2 члени-

кореспонденти НАН України, 2 академіки державних галузевих академій наук 

України, 7 академіків Академії наук Вищої школи України, 13 заслужених 

діячів науки і техніки України, 11 заслужених працівників освіти України, 

6 заслужених юристів України, 13 заслужених лікарів України, 4 заслужених 

винахідників України. 

Відповідно до пріоритету «Наука та інновації» у 2017 році науковці 

університету виконували 33 наукові проекти (24 фундаментальні, 5 прикладних 

та 4 наукові роботи молодих вчених) за рахунок коштів державного бюджету з 

річним обсягом фінансування 6 млн 550 тис. грн (фундаментальні – 

3910,412 тис. грн, прикладні – 1648,088 тис. грн, наукові роботи молодих 

вчених – 991,500 тис. грн). За звітний період науковці університету підготували 

64 монографії, видали 132 підручники та навчальні посібники, 64 збірники 

наукових праць, опублікували 1371 наукову статтю, 1658 тез доповідей 

наукових конференцій. Упродовж 2017 року Ужгородський національний 

університет став власником 46 патентів, авторами яких є його науково-

педагогічні працівники, та уклав 3 ліцензійні договори на передачу 

використання патентів на корисні моделі. 

В Ужгородському національному університеті протягом 2017 року 

проведено 71 науковий захід, а саме: міжнародних конференцій – 21, 

всеукраїнських конференцій – 5, міжнародних конференцій молодих учених та 

студентів – 4, всеукраїнських конференцій молодих учених та студентів – 6, 

семінарів – 12, круглих столів – 10, шкіл – 7, симпозіумів – 1, конкурсів – 5. 

На ХХХII Міжнародній спеціалізованій  виставці «Освіта та кар’єра – 

День студента 2017» ДВНЗ «УжНУ» був представлений у тематичній номінації 

«Науково-дослідна діяльність навчального закладу», а також у виставковому 
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конкурсі «Лідер післядипломної освіти», та отримав Гран-прі у зазначеній 

номінації і почесне звання  «Лідер післядипломної освіти» серед освітніх 

закладів України. 

У 2017 році Ужгородський національний університет увійшов до 

100 українських вишів та наукових установ Міністерства освіти і науки 

України, яким надано доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web of 

Science за кошти держбюджету.   

В університеті активно працював Національний контактний пункт 

Рамкової програми «Горизонт-2020» за пріоритетними напрямами «Здоров’я, 

демографічні зміни та добробут» та «Харчова безпека, стале сільське 

господарство, морські дослідження та біоекономіка», забезпечуючи інтеграцію 

наукових досліджень у європейський дослідницький простір. 

Протягом 2017 року результати науково-дослідної діяльності були 

вдалими для студентів УжНУ. Вдруге відбувся конкурс інноваційних ідей 

“Стартап-УжНУ”, в якому взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені 8 

факультетів: фізичного, математичного, біологічного, географічного, 

економічного, хімічного, інженерно-технічного, а також факультету туризму і 

міжнародних комунікацій. Перемогу в конкурсі здобув проект “Реставратор 

2017”, який виконали студенти 4 курсу фізичного факультету Т. Феделеш та 

І.Марушка під керівництвом доцента кафедри прикладної фізики В. Біланчука. 

Команда студентів факультету інформаційних технологій УжНУ здобула срібло 

у півфіналі чемпіонату світу з програмування й виборола Кубок України. Також 

програмісти університету успішно виступили у світовому фіналі студентських 

команд ACM-ICPC World Finals 2017 (США). 

Участь у міжнародних рейтингах, асоціаціях, консорціумах стала 

каталізатором міжнародної діяльності УжНУ у 2017 році. Зокрема мова йде про 

членство університету в Європейській асоціації університетів, Дунайській 

конференції ректорів, Східноєвропейській міжнародній мережі університетів, 

кластері «Ліс», Науково-освітньому консорціумі “Геоінформаційні технології”, 

які представляють та підтримують вищі навчальні заклади країн-учасників, 

об’єднують їх в унікальні форуми для співпраці, розробку спільних проектів та 

освітніх програм в рамках Міжнародного консорціуму університетів.  

Також у 2017 році УжНУ було укладено 27 білатеральних міжнародних 

угод: на основі домовленостей з науковими установами та вищими 

навчальними закладами визначено основні потенційні сфери співробітництва, 

враховуючи  сильні сторони і потреби партнерів, та узгоджено спільні дії в 

освітній і науковій сфері, формуванні інновацій. 

За звітний період 24 студенти, 6 аспірантів та 14 науково-педагогічних 

працівників отримали стипендії Erasmus + на навчання/стажування за 
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кордоном, а саме у партнерських університетах: Карловому університеті 

м.Прага (Чехія); в Університеті імені Етвеша Лоранда (Угорщина); 

Дебреценському університеті (Угорщина); Політехнічному університеті в 

м.Пожега (Хорватія); Університеті м.Фоджія (Італія); Падуанському 

університеті (Італія); Католицькому університеті м.Ружомберок (Словаччина); в 

Кошицькому університеті імені П.-Й. Шафарика (Словаччина); 

Пан’європейському університеті м.Братислава (Словаччина); Університеті 

імені Матея Бела в м.Банська Бистриця (Словаччина). 

Упродовж звітного періоду, окрім завершення реалізації п’яти 

міжнародних грантів, фінансових  Норвезькими фондами (143 745 тис.євро), 

було підготовлено дев’ять проектів для підтримки в рамках Програм 

транскордонного співробітництва ЄС. Основним позитивним результатом, 

окрім здобутих та оприлюднених наукових результатів, розроблених методів 

навчання, придбаного інвентарю, стали налагоджені контакти між науково-

педагогічними співробітниками, студентською молоддю та неоціненний досвід 

щодо проектного менеджменту – адміністративного, фінансового, 

комунікаційного, здобутого командами виконавців. 

Пріоритетними напрямами виховної роботи в ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» у 2016-2017, 2017-2018 навчальних роках було 

визначено національно-патріотичне виховання студентської молоді у поєднанні 

з вихованням толерантної особистості в умовах полікультурного соціуму, 

адаптація студентів-іноземців у виші та організація їх дозвілля, створення умов 

для фізичного, інтелектуального, морального і духовного розвитку студентів.  

Упродовж року в університеті працювали творчі об’єднання студентів за 

інтересами, а саме: вокальна студія «Соло міо» (СЦД «Ювентус»), громадська 

молодіжна організація «Рок за здоровий спосіб життя» (СЦД «Ювентус»), дім 

історичного танцю «Тартан» (СЦД «Ювентус»), Закарпатська федерація шахів, 

Ужгородська федерація шахів (СЦД «Ювентус»), громадська молодіжна 

організація «Айсек» (СЦД «Ювентус»),  рок-гурт «Допінг» (СЦД «Ювентус»),  

рок-гурт «Каструм» (СЦД «Ювентус»), музичний рок-гурт географічного 

факультету (СЦД «Ювентус»), літературний клуб «Читаємо разом» 

(філологічний факультет), фольк-гурт «Віднова» (філологічний факультет), 

прес-клуб молодого журналіста «Медіаперспективи» (філологічний факультет) 

тощо. Організовували та долучались до організації багатьох 

загальноуніверситетських масових заходів профком студентів та студентська 

рада УжНУ, голову якої – В.Микулянець – було обрано упродовж звітного 

періоду. 
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Заходи виховної роботи, а також студентське самоврядування сприяли 

реалізації пріоритету розвитку УжНУ, спрямованого на активізацію його 

громадського життя. 

 

Основними завданнями колективу Ужгородського національного 

університету на 2018 рік визначено: 

- подальша імплементація норм Законів України «Про вищу освіту» та 

«Про освіту»; 

- організація підготовки випускників бакалаврату до вступних 

випробувань в магістратуру, в тому числі із застовуванням технологій 

зовнішнього незалежного оцінювання; 

- проведення профорієнтаційних олімпіад з окремих предметів як 

одного з основних елементів довузівської підготовки та професійної орієнтації; 

- активна участь науковців університету у міжнародних, державних та 

регіональних конкурсах наукових, науково-технічних та інноваційних проектів 

та широке оприлюднення результатів наукових досліджень в авторитетних 

міжнародних виданнях, індексованих в наукометричних базах даних; 

- покращення фінансового стимулювання науково-педагогічних 

працівників за результатами загальноуніверситетського рейтингу та публікацій 

наукових статей, опублікованих у виданнях, що входять до міжнародних 

наукових баз даних Scopus та Web of Science; 

- розширення можливостей для академічної мобільності студентів та 

викладачів з використанням формату механізму ЄС «Еразмус+», програм 

подвійних (паралельних) дипломів з іноземними вишами, семестрового 

навчання, залученням коштів роботодавців до фінансування цієї форми 

освітньої діяльності; 

- участь у реалізації проектів інноваційного розвитку, використовуючи 

можливості відповідних програм ЄС, зокрема транскордонного 

співробітництва, Еразмус, «Горизонт-2020», Вишеградського фонду, 

Державного фонду регіонального розвитку, ресурси місцевих громад та 

бізнесу; 

- запровадження енергозберігаючих технологій з метою економії 

коштів на комунальні витрати структурних підрозділів університету. 


