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Вступ 

У 2018 році Ужгородський національний університет зміцнив свої позиції 

як один з найбільш успішних закладів вищої освіти України. Про це свідчать 

дані міжнародних та національних рейтингів:  25 позиція у консолідованому 

рейтингу вишів України, 17 місце – у рейтингу Вебометрікс, 12 – у рейтингу 

SciVerse Scopus та 35 позиція у рейтингу ТОП-200 закладів вищої освіти 

України. 

УжНУ здійснює освітню діяльність з підготовки фахівців за освітніми 

ступенями та освітньо-кваліфікаційними  рівнями «молодший спеціаліст», 

«бакалавр», «спеціаліст», «магістр» відповідно до ліцензії Серія АЕ № 636802 

від 19.06.2015 року, зокрема  спеціальностей ОКР «молодший спеціаліст» 

налічується 7; освітніх ступенів «бакалавр» – 69;  «магістр» – 57; «доктор 

філософії» – 18. У 2018 році отримано ліцензію територіально відокремленим 

структурним підрозділом «Філія Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет» у місті Львів» за спеціальністю 081 

Право з ліцензійним обсягом 100 осіб (на строк навчання). 

У складі університету функціонують 20 факультетів, 2 навчально-наукові 

інститути, 113 кафедр, територіально відокремлений структурний підрозділ 

«Філія ДВНЗ «УжНУ» у місті Львів, природничо-гуманітарний коледж. 

Завідувачами кафедр працюють 58 докторів наук, професорів (51,3%) та 

55 кандидатів наук, доцентів (48,7%). 

За основним місцем роботи в університеті працюють 1275 науково-

педагогічних працівників, серед яких 150 докторів наук, професорів, та 

712 кандидатів наук, доцентів. За сумісництвом працюють 260 осіб, у тому 

числі 30 докторів наук, професорів, 115 кандидатів наук, доцентів. Частка 

докторів наук, професорів становить 11,7 %, кандидатів наук, доцентів – 53,9%. 

У 2018 році захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук 12 осіб, кандидатські дисертації – 35 осіб з числа штатних працівників 
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університету. 9 працівникам присвоєно вчене звання професора, 15 – вчене 

звання доцента. 

На кінець 2018 року в Ужгородському національному університеті, 

природничо-гуманітарному коледжі навчалися 14387 студентів (станом на 

01.01.2018 – 14277). За кошти державного бюджету здобувають вищу освіту  

5855 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб – 8532. Наприкінці 2018 року в 

УжНУ навчалися, готувалися до вступу чи перебували в клінординатурі 

1742 іноземці, які представляють 52 країни світу. 
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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. Керівництвом 

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. 

Кадровий потенціал науково-педагогічних працівників формується із 

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

викладацької діяльності в університеті  залучаються  висококваліфіковані  

фахівці з галузей економіки, новітніх комп’ютерних технологій, права, 

міжнародного бізнесу та міжнародних відносин, охорони здоров’я та інших, які 

представляють провідні заклади вищої освіти, наукові та інші установи України 

та зарубіжжя. 

В університеті працюють за  основним місцем роботи 1275 науково-

педагогічних працівників, серед яких 150 докторів наук, професорів та 

712 кандидатів наук, доцентів. За сумісництвом працюють 260 осіб, у тому 

числі 30 докторів наук, професорів, 115 кандидатів наук, доцентів. Частка 

докторів наук, професорів становить 11,7 відсотка, кандидатів наук, доцентів 

53,9 відсотка. Базова освіта науково-педагогічних працівників  відповідає 

профілю дисциплін, які вони викладають. 

Характеристику професорсько-викладацького складу за останні три роки 

наведено в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Характеристика професорсько-викладацького складу 

Ужгородського національного університету 

 

№ 

з/п 
Показник 

Роки 

2016 2017 2018 

1. Штатна чисельність професорсько-

викладацького складу (осіб)  

з них: докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

1275 

 

146 

698 

1270 

 

145 

711 

1275 

 

150 

712 

 

2. Штатна укомплектованість (всього, %):  

з них: докторів наук, професорів (%) 

           кандидатів наук, доцентів (%) 

84,0 

11,4 

54,7 

84,0 

11,4 

56,0 

83,1 

11,8 

55,8 

 

3. Кількість сумісників (всього)  

в т.ч. докторів наук, професорів  

          кандидатів наук, доцентів 

243 

27 

108 

235 

27 

95 

260 

30 

115 

     

4. Частка кафедр, які очолюються особами з 

науковими ступенями і вченими званнями (%)  

в т.ч. докторами наук, професорами  

          кандидатами наук, доцентами 

100 

 

58,4 

41,6 

100 

 

57,7 

42,3 

100 

 

51,3 

48,7 

 

Динаміка чисельності штатних науково-педагогічних працівників та 

науково-педагогічних працівників, залучених до роботи за зовнішнім 

сумісництвом за останні три роки наведена на діаграмах.  

  



7  

Діаграма 1.1 

Кількість штатних науково-педагогічних працівників університету 

 

 

Діаграма 1.2 

Кількість науково-педагогічних працівників університету 

(зовнішні сумісники) 
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У 2018 році захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук 12 осіб, кандидатські дисертації – 35 осіб з числа штатних працівників 

університету. 9 працівникам присвоєно вчене звання професора, 15 вчене 

звання доцента. 

Діаграма 1.3 

Кількість штатних науково-педагогічних працівників університету,  

що мають науковий ступінь та вчене звання, число/відсоток  

станом на 31.12.2018 р. 

 

Діаграма 1.4 

Кількість  науково-педагогічних працівників (сумісники),  

які мають науковий ступінь та вчене звання, число/відсоток   

станом на 31.12.2018 р. 
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вчених звань; 
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В університеті функціонують 20 факультетів, 2 навчально-наукових 

інститути, територіально відокремлений структурний підрозділ «Філія 

ДВНЗ «УжНУ» у місті Львів, природничо-гуманітарний коледж. Завідувачами 

кафедр працюють 58 докторів наук, професорів (51,3%)  та 55 кандидатів наук, 

доцентів (48,7%). 

Діаграма 1.5 

Розподіл науково-педагогічних працівників – завідувачів кафедр, 

число/відсоток станом на 31.12.2018 р. 

 

 

В університеті працюють 2 члени-кореспонденти НАН України, 

2 академіки державних галузевих академій наук України, 5 академіків Академії 

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

10 заслужених працівників освіти України, 6 заслужених юристів України, 

13 заслужених лікарів України, 5 заслужених винахідників 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 укладанні з ними трудових договорів 

(контрактів) в Ужгородському національному університеті, затвердженого та 

уведеного в дію наказом ректора. 

Докторів наук, 
професорів; 

58; 51% 

Кандидатів 
наук, 

доцентів; 55; 
49% 
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Так, протягом 2018 року за конкурсом обрано 136 науково-педагогічних 

працівників. 

 

 

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 та кандидатів наук на навчання в 

докторантуру. 

Так, 38 викладачів поєднують роботу з навчанням в аспірантурі, 18 – в 

докторантурі у провідних закладах вищої освіти та наукових установах 

України, зокрема: Львівському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

Бердянському державному педагогічному університеті, Інституті педагогіки 

АПН України,  Інституті регіональних досліджень НАН України, Київському 

національному університеті імені Т.Г. Шевченка, Національному медичному 

університеті 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 
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стажування науково-педагогічних працівників не рідше, ніж один раз на п’ять 

років. 

Під час стажування викладачі ознайомлювались із запровадженням 

сучасних 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 170 науково-педагогічних працівників удосконалили 

свою професійну підготовку в закладах вищої освіти, наукових установах, а 

також на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до профілю 

підготовки фахівців.  

Основними освітніми та науковими центрами стажування викладачів 

університету є: 

- 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; 

- Національна медична академія післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика; 

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

- Харківський медичний університет післядипломної освіти; 

- Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НАН 

України; 

- Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і 

гуманітарних досліджень НАН України;  

- Ужгородський науково-технологічний центр матеріалів оптичних 

носіїв інформації НАН України та ін. 
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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». 

У підготовці та проведенні навчального процесу в університеті беруть 

участь 1227 осіб учбово-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого 

персоналу. 

Чисельність педагогічних працівників, які забезпечують підготовку 

молодших спеціалістів у природничо-гуманітарному коледжі університету 

становить: 

Штатні – 55 осіб, у тому числі 5 кандидатів наук. 

Сумісники – 43 особи, в тому числі: 

зовнішні сумісники – 22; 

внутрішні сумісники – 21, у тому числі 1 доктор наук, 8 кандидатів наук, 

доцентів. 

До викладання в коледжі залучаються викладачі вищої кваліфікації 

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

біологічних наук І.Ю. Фекета, кандидат географічних наук Н.Ф. Габчак, 

кандидат технічних наук І.В. Калинич, кандидат фізико-математичних наук 

В.С. Шуста, кандидат економічних наук Р.І. Завадяк 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 спектра наукових 

спеціальностей аспірантури і докторантури. 

Упродовж звітного року Атестаційною колегією Міністерства освіти і 

науки України затверджено присвоєння Вченою радою університету  

24 вчених звань, у тому числі: професора  9, доцента  15.  
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Таблиця 1.2 

Динаміка показників атестації науково-педагогічних кадрів 

за останні 5 років 

№ Показники атестації кадрів 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Присвоєння вченого звання 

«професор» 
6 11 1 4 9 

2. Присвоєння вченого звання 

«доцент» 
36 80 35 3 15 

3. Присвоєння вченого звання 

«старший дослідник» 

(«старший науковий 

співробітник») 

- 2 - 1 - 

 

Президентом України присвоєно почесні звання працівникам 

університету, висунутим Вченою радою УжНУ: 

«Заслужений економіст України» 

Кубіній Наталії Юріївні, професору кафедри економіки і підприємництва 

(Указ Президента України від 07.03.2018 р. № 59/2018). 

«Заслужений винахідник України» 

Жигуцу Юрію Юрійовичу, завідувачу кафедри технології 

машинобудування (Указ Президента України від 19.05.2018 р. № 135/2018). 

«Заслужений працівник освіти України» 

Барчан Валентині Володимирівні, завідувачу кафедри української 

літератури (Указ Президента України від 03.12.2018 р. № 300/2018). 

 

У 2018 році в Ужгородському національному університеті функціонували 

8 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; 
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– 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 юридичних наук 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 медичних наук 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 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; 

– з медичних наук К 61.051.09 (голова ради – д.мед.н., доц. Орос 

Михайло Михайлович, вчений секретар – к.мед.н., доц. Качала Лариса 

Олександрівна), спеціальності ради: 14.01.15 – нервові хвороби; 

14.02.03 – соціальна медицина. 
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П’ять спеціалізованих вчених рад (з фізико-математичних, історичних, 

медичних та юридичних наук) мали право проводити захист дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора наук та кандидата наук; три спеціалізовані 

вчені ради (з економічних, хімічних та медичних наук) проводили захист 

кандидатських дисертацій. 

Упродовж 2018 року спеціалізованими вченими радами університету 

проведено захист 7 докторських та 36 кандидатських дисертацій, прийнято до 

захисту 3 докторських та 15 кандидатських дисертацій, до попереднього 

розгляду – 1 докторську та 1 кандидатську дисертації. 
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Розділ 2  

Освітня діяльність 

 

2.1. Кількісна характеристика контингенту студентів 

Контингент студентів Ужгородського національного університету (за 

освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційним рівнем 

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

кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст») за формами навчання та 

фінансування наведено у таблицях 2.1 – 2.3. 

Таблиця 2.1 

Контингент студентів 

Ужгородського національного університету 

(осіб) 

 
Станом на 01.01.2017 Станом на 01.01.2018 Станом на 26.12.2018 

Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

Денна форма навчання 

Молодший 

спеціаліст 
495 194 689 497 262 759 517 340 857 

Бакалавр 2827 2103 4930 2658 2163 4821 2413 2144 4557 

Спеціаліст 1109 581 1690 632 1623 2255 536 1223 1759 

Магістр 996 1706 2702 1405 1145 2550 1499 1868 3367 

Всього 5427 4584 10011 5192 5193 10385 4965 5575 10540 

Заочна форма навчання 

Молодший 

спеціаліст 
20 78 98 13 78 91 12 87 99 

Бакалавр 743 1608 2351 720 1675 2395 626 1676 2302 

Спеціаліст 317 527 844 11 131 142 0 21 21 

Магістр 127 475 602 343 921 1264 252 1173 1425 

Всього 1207 2688 3895 1087 2805 3892 890 2957 3847 

Разом за денною та заочною формами навчання 

Молодший 

спеціаліст 
515 272 787 510 340 850 529 427 956 

Бакалавр 3570 3711 7281 3378 3838 7216 3039 3820 6859 

Спеціаліст 1426 1108 2534 643 1754 2397 536 1244 1780 

Магістр 1123 2181 3304 1748 2066 3814 1751 3041 4792 

Всього 6634 7272 13906 6279 7998 14277 5855 8532 14387 
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Таблиця 2.2  

Контингент студентів денної форми навчання 

(осіб) 

Структурний підрозділ 
2017 2018 

Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

Біологічний факультет 277 66 343 277 42 319 

Географічний факультет 211 79 290 208 63 271 

Українсько-угорський 

навчально-науковий 

інститут 

118 22 140 111 33 144 

Економічний факультет 227 171 398 199 206 405 

Інженерно-технічний 

факультет 
370 75 445 375 87 462 

Математичний факультет 234 36 270 214 37 251 

Медичний факультет 766 899 1665 819 805 1624 

Медичний факультет №2  910 910  1164 1164 

Стоматологічний факультет 72 607 679 64 600 664 

Факультет здоров'я та 

фізичного виховання 
134 269 403 166 263 429 

Факультет іноземної філології 175 171 346 166 197 363 

Факультет інформаційних 

технологій 
251 95 346 233 134 367 

Факультет міжнародних 

економічних відносин 
162 243 405 141 262 403 

Факультет історії та 

міжнародних відносин 
209 447 209 207 242 449 

Факультет післядипломної 

освіти та доуніверситетської 

підготовки 

25 8 33 5 0 5 

Факультет суспільних наук 247 188 435 229 166 395 

Факультет туризму та 

міжнародних комунікацій 
79 196 275 83 191 274 

Фізичний факультет 369 48 417 282 57 339 

Філологічний факультет 282 128 410 222 131 353 

Хімічний факультет 195 7 202 198 12 210 

Юридичний факультет 262 501 763 250 537 787 

Природничо-гуманітарний 

коледж Ужгородського 

національного університету 

497 262 759 517 340 857 

Разом 5192 5193 10385 4971 5569 10540 
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Таблиця 2.3 

Контингент студентів заочної форми навчання 

(осіб) 

Структурний підрозділ 
2017 2018 

Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

Біологічний факультет 93 204 297 69 224 293 

Географічний факультет 70 188 258 69 170 239 

Українсько-угорський 

навчально-науковий 

інститут 

31 63 94 24 73 97 

Економічний факультет 119 253 372 71 292 363 

Інженерно-технічний 

факультет 
48 89 137 58 100 158 

Математичний факультет 48 54 102 27 76 103 

Факультет здоров'я та 

фізичного виховання 
60 320 380 67 413 480 

Факультет іноземної 

філології 
119 119 238 100 141 241 

Факультет інформаційних 

технологій 
56 53 109 49 73 122 

Факультет міжнародних 

економічних відносин 
20 158 178 18 156 174 

Факультет історії та 

міжнародних відносин 
65 151 216 65 174 239 

Факультет післядипломної 

освіти та 

доуніверситетської 

підготовки 

 76 76 0 21 21 

Факультет суспільних наук 85 228 313 65 264 329 

Факультет туризму та 

міжнародних комунікацій 
45 126 171 32 146 178 

Філологічний факультет 117 102 219 116 112 228 

Юридичний факультет 98 541 639 49 434 483 

Природничо-гуманітарний 

коледж Ужгородського 

національного університету 

13 78 91 12 87 99 

Разом 1087 2805 3892 891 2956 3847 
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2.2. Рух контингенту студентів 

Протягом 2018 року з УжНУ відраховано 246 студентів, які навчалися за 

державним замовленням (24,52%), та 757 студентів-контрактників (75,48%). 

Серед причин відрахування основними є такі: невиконання вимог навчального 

плану (36,49%), за власним бажанням (24,23%) та порушення умов контракту 

(13,76%). Традиційно основну частину відрахованих становили студенти 

молодших курсів освітнього ступеня «бакалавр». Слід відмітити, що незначний 

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

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

відрахованих студентів та причини відрахування подано у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Причини та кількість відрахованих студентів з УжНУ 

(осіб) 

Джерело 

фінансува-

ння 

Причина відрахування 

Форма 

навчання Разом % 

денна заочна 

З
а 

д
ер

ж
ав

н
и

м
 з

ам
о

в
л
ен

н
ям

 

За власним бажанням 54 10 64 6,38 

За невиконання вимог навчального 

плану 
96 37 133 13,26 

За порушення навчальної дисципліни 

та 

Правил внутрішнього розпорядку 

17 6 23 2,29 

Закінчив теоретичний курс навчання 

та 

неатестований екзаменаційною 

комісією 

2 2 4 0,4 

У зв`язку з переведенням до іншого 

закладу освіти 
2 0 2 0,2 

Інша 15 5 20 1,99 

Разом за державним замовленням 186 60 246 24,52 

З
а 

к
о

ш
ти

 

ф
із

и
ч

н
и

х
 о

сі
б

 За власним бажанням 118 61 179 17,85 

За невиконання вимог навчального 

плану 
127 106 233 23,23 

За порушення навчальної дисципліни 

та Правил внутрішнього розпорядку 
25 18 43 4,29 

За порушення умов контракту 105 33 138 13,76 
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Закінчив теоретичний курс навчання 

танеатестований екзаменаційною 

комісією 

13 3 16 1,6 

У зв`язку з переведенням до іншого 

закладу освіти 
9 0 9 0,9 

У зв`язку зі смертю 1 1 2 0,2 

Інша 122 15 137 13,65 

Разом за кошти фізичних осіб 520 237 757 75,48 

Разом 706 297 1003 100 

 

Аналіз статистики показує, що частка відрахованих за освітнім ступенем 

«бакалавр» становить 48,95%, за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

– 27,72%, за освітнім ступенем «магістр» – 19,84%, 3,49% відрахованих 

припадає на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

Інформація про кількість відрахованих студентів за освітніми ступенями та 

освітньо-кваліфікаційними рівнями наведена у таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 

Кількість відрахованих студентів 

(осіб) 

Джерело 

фінансування 

Освітній ступінь 

(освітньо-

кваліфікаційний 

рівень) 

Форма навчання 

Разом 
денна заочна 

За державним 

замовленням 

Бакалавр 107 47 154 

Магістр 36 12 48 

Молодший спеціаліст 17 1 18 

Спеціаліст 251 0 251 

Разом за державним замовленням 411 60 471 

За кошти 

фізичних осіб 

Бакалавр 166 171 337 

Магістр 95 56 151 

Молодший спеціаліст 8 9 17 

Спеціаліст 26 1 27 

Разом за кошти фізичних осіб 295 237 532 

Разом 706 297 1003 

 



21  

Серед причин руху контингенту студентів у 2018 році можна виділити ще 

такі: поновлення й переведення з інших закладів освіти (198 осіб). Також у 

поточному році було надано академвідпустку 134 особам, з яких 15 особам 

продовжено академвідпустку, приступили до навчання після академвідпустки 

33 особи. 

 

2.3. 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 2018 році за освітнім ступенем «бакалавр» складали державні іспити та 

захищали дипломні роботи (проекти) 1191 студент денної форми навчання та 

569 – заочної. 144 випускники денної та 14 заочної форм навчання отримали 

дипломи з відзнакою. За результатами атестації успішність становила 99,2% та 

98,6 %, відповідно. 

Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем  

«спеціаліст» проводилась у формі складання державних іспитів та захисту 

дипломних робіт (проектів). Дипломи спеціаліста отримали 524 випускники 

(402 денної  і  122 заочної форм навчання), серед яких 39 випускників отримали 

дипломи з відзнакою (23 випускники денної та 16 заочної форм навчання). 

Успішність становила  73,8% на денній формі навчання та  95,7 % на заочній. 

За освітнім ступенем «магістр» атестація також проводилась шляхом 

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

атестовано 2599 магістрів, з яких 1426 випускники денної форми навчання та 

1173 заочної. Дипломи з відзнакою отримали 454 випускники денної та 177 – 

заочної форм навчання. 

Зведені дані про випуск фахівців у 2018 році наведено в таблиці 2.6.  
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Таблиця 2.6 

Зведені дані про випуск фахівців 

(осіб) 

Форма 

навчання 

Джерело 

фінансування 

Освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний 

рівень) 

Разом 

Денна 

За державним 

замовленням 

Бакалавр 747 

Магістр 1112 

Молодший спеціаліст 116 

Спеціаліст 90 

Разом за державним замовленням 2065 

За кошти  

фізичних осіб 

Бакалавр 444 

Магістр 314 

Молодший спеціаліст 28 

Спеціаліст 312 

Разом за кошти фізичних осіб 1098 

Разом за денною формою навчання 3163 

Заочна 

За державним 

замовленням 

Бакалавр 155 

Магістр 309 

Молодший спеціаліст 8 

Спеціаліст 11 

Разом за державним замовленням 483 

За кошти  

фізичних осіб 

Бакалавр 414 

Магістр 864 

Молодший спеціаліст 31 

Спеціаліст 111 

Разом за кошти фізичних осіб 1420 

Разом за заочною формою навчання 1903 

Разом 5066 

 

2.4. Розробка, впровадження та вдосконалення програм підготовки 

студентів 

Ужгородський національний університет здійснює освітню діяльність 

відповідно до «Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти» від 25.09.2018 р. з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями «молодший спеціаліст», «спеціаліст», освітніми ступенями «бакалавр», 

«магістр» та «доктор філософії».  
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Інформація про здійснення університетом освітньої діяльності розміщена 

за посиланням: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2018/11/12/ 

natsionalniyuniversitet5.pdf 

В університеті готуються фахівці із спеціальностей: 

− «молодший спеціаліст» – 7 спеціальностей; 

− «бакалавр» – 69 спеціальностей; 

− «магістр» – 57 спеціальностей; 

− «доктор філософії» - 18 спеціальностей. 

Протягом 2018 року ліцензовано такі спеціальності: 

за першим (бакалаврським) рівнем: 

− 163 Біомедична інженерія (з правом підготовки іноземців та 

осіб без громадянства) – 180 осіб (на строк навчання); 

за другим (магістерським) рівнем: 

− 033 Філософія (з правом підготовки іноземців та осіб без 

громадянства)  – 80 осіб (на строк навчання); 

− 229 Громадське здоров’я (з правом підготовки іноземців та 

осіб без громадянства) – 100 осіб (на строк навчання). 

Збільшено ліцензійний обсяг зі спеціальності 121 Інженерія програмного 

забезпечення до 90 осіб (на строк навчання). 

У 2018 році отримано ліцензію територіально відокремленим 

структурним підрозділом «Філія Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет» у місті Львів» за спеціальністю 081 

Право з ліцензійним обсягом 100 осіб (на строк навчання). 

У 2018 році пройшли акредитацію: 

напрями підготовки на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: 

− 6.030401 Правознавство (чергова акредитація); 

− 6.040201 Математика (чергова акредитація); 

освітньо-професійні програми на другому (магістерському) рівні вищої освіти: 

− Соціологія (спеціальність 054 Соціологія); 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2018/11/12/%20natsionalniyuniversitet5.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2018/11/12/%20natsionalniyuniversitet5.pdf
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− Міське будівництво та господарство (спеціальність 192 Будівництво 

та цивільна інженерія); 

− Управління персоналом та економіка праці (спеціальність 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

− Право (спеціальність 081 Право). 

 

 

2.5. Навчально-методичне забезпечення та інформатизація 

навчально-виховного та управлінського процесу 

Середнє навантаження науково-педагогічних працівників у 2018–

2019 навчальному році становить 590 годин. Загальний обсяг педагогічної 

роботи всіх кафедр – 812 310 годин. У 2018 році підготовлено 536 робочих 

навчальних планів. Протягом травня-червня 2018 року були перевірені 

розрахунки обсягів педагогічної роботи усіх 113 кафедр університету та 

проведено розрахунки штатів їх професорсько-викладацького складу. У 

вересні-листопаді 2018 року до обсягів педагогічної роботи кафедр та їх 

штатного розпису вносились необхідні зміни з урахуванням нового прийому 

студентів, аспірантів та докторантів. 

 

Електронне навчання 

Кількість щоденних переглядів навчальних матеріалів університетської 

системи електронного навчання Moodle демонструє значний приріст порівняно 

з попередніми роками (приріст понад 120% у 2018 р. та майже 140% у 2017 р.). 

За 2018 рік було переглянутою майже 1,45 млн сторінок. 
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Кількість переглядів сторінок 

системи електронного навчання Ужгородського  

національного університету (2017-2018) 

 
 

 

Станом на грудень 2018 року у системі зареєстровано 5321 користувач (у 

2017 було 3861, а у 2016 – 1933), що свідчить про позитивну динаміку 

використання системи в навчальному процесі університету. Загальна кількість 

курсів становить понад 1550, кожен з яких задовольняє мінімальні вимоги до 

змісту. Водночас зросла кількість викладачів, які активніше використовують 

інтерактивну складову електронного навчання – завдання, тести, форуми та 

інше. 

Розробка електронних підручників та навчальних посібників  

За останні роки було розроблено понад 15 електронних навчальних 

посібників. У 2017-2018 рр. 6 електронних навчальних посібників були 

рекомендовані Вченою радою УжНУ, а електронний навчальний посібник 

«Лекція-презентація» здобув 1 місце у конкурсі «Кращий підручник або 

навчальний посібник за 2017 рік». Посібники представлено в експозиції на 34 

міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта і кар’єра ‒ день студента 2018», а 

також в номінації «Інформаційні технології в УжНУ». Отримано Гран-прі 

виставки. 
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Реалізація програми Microsoft Imagine Academy  

Ужгородський національний університет у 2018 році продовжив дію 

договору 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, 

проведених компанією Microsoft з метою одержання українськими фахівцями 

якісних знань в галузі ІТ. 

Співпраця з компанією Microsoft надає нам такі переваги: 

1. Доступ до великої кількості навчальних курсів Imagine Academy з 

технологій Microsoft для майбутніх ІТ-спеціалістів та курсів з офісних 

технологій для широкого загалу студентів та викладачів; 

2. Microsoft Imagine дає можливість студентам, викладачам і науковим 

працівникам використовувати в навчальному процесі університету ліцензійне 

програмне забезпечення Microsoft; 

3. Сервіс Office 365: пошта, календарі, он-лайн версії Word, Excel, 

PowerPoint, веб-конференції тощо. 

Співпраця із ІТ організаціями 

У 2018 році продовжено співпрацю 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, у співпраці із БО "Благодійний фонд "Брейнбаскет 

Фаундейшн" 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; проект WOW Teachers для вчителів 

інформатики та учнів старших класів; 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 ЦІТ регулярно проводяться етапи Всеукраїнської учнівської 
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олімпіади з інформатики, Всеукраїнської студентської олімпіади з 

інформаційних технологій тощо. 

Розширення комп’ютерного парку 

Протягом 2018 року були проведені досить масштабні закупівлі 

комп’ютерного обладнання та оргтехніки. Зокрема, закуплено 241 персональний 

комп’ютер, 74 багатофункціональних пристроїв і принтерів та 14 проекторів, з 

яких сформовані сучасні комп’ютерні лабораторії (із створенням нових 

локальних мереж на 7 факультетах), поліпшено технічне забезпечення кафедр та 

факультетів. Працівники ЦІТ займались установкою програмного забезпечення, 

підключенням до загальноуніверситетської мережі та до Інтернету. Розширено 

мережу покриття за технологією Wi-FI у кількох корпусах. 

Офіційний сайт УжНУ 

Кількість переглядів сторінок за 2018 рік становить понад 3,1 млн, а в 

середньому понад 8600 сторінок сайту за одну добу. Найпопулярнішими 

пристроями серед користувачів сайту вперше виявились мобільні телефони, 

їхня частка становить майже 55%. Відносно минулого року їхня кількість 

збільшилась на 10% в той час, як використання настільних комп’ютерів 

зменшилось на 9%. 

Кількість сеансів відвідування офіційного сайту УжНУ (за 180 днів) та 

сеанси за пристроями в 2018 році. 
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Розробка веб-сайтів  

Центром інформаційних технологій регулярно створюються та 

адмініструються окремі веб-сайти структурних підрозділів УжНУ, 

міжнародних конференцій, наукових видань та інших проектів. Одночасно 

відбувається перехід інших існуючих веб-сайтів університету в офіційну 

доменну зону УжНУ: uzhnu.edu.ua. Протягом 2018 року надавалась допомога зі 

створення сайтів для низки фахових видань із серії наукових вісників 

Ужгородського університету та інших видань. Частина з них вже отримала DOI 

– серійний номер, який використовують для постійної та унікальної 

ідентифікації об’єктів інтелектуальної власності. 

Офіційна пошта та сервіси Google 

На кінець 2018 року в домені uzhnu.edu.ua створено понад 2000 

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. Активно використовують інші сервіси: Google Диск, Google Форми 

для збору різного роду інформації (бази випускників, потреб із закупівлі ТЗ 

тощо) та зберігання із налаштуванням прав доступу для різних співробітників 

та структурних підрозділів. За останні 6 місяців було відправлено понад 

300 тис. електронних листів, надано доступ до 7 тис. файлів для спільного 

використання. 

 

2.6. Підвищення якості підготовки фахівців 

Автономія університету вимагає побудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти. Її основними завданнями є аналіз та перевірка 

результатів навчання, вдосконалення освітніх програм, підвищення рівня 

викладання. Одним із важливих показників діяльності університету, його 

окремих навчальних підрозділів є успішність та якість знань студентів. 

Інформацію за останні два навчальні роки наведено у таблиці 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Порівняльна таблиця результатів успішності та якості знань студентів 

(%) 

 Денна форма Заочна форма 

2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 

Абсолютна 

успішність 
91,9 89,3 84,6 85,8 

Якість 

знань 
39,0 34,3 18,2 21,6 

 

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  

− Президента України переможцям Всеукраїнських олімпіад з 

навчальних предметів – 1 (з 01.09.2017 р. – 01.09.2018 р.) 

− Президента України переможцям ХVII Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика – 1 (з 01.09.2017 р. – 

01.09.2018 р.) 

− Президента України переможцям VІII Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка – 1 (з 01.09.2018 р. – 01.09.2019 р.). 

Контроль за якістю процесу здійснювався, зокрема, шляхом проведення 

ректорських контрольних робіт. Протягом 2017-2018 навчального року в 

університеті проведено 118 таких робіт.  

Також широко практикується проведення кафедральних та 

загальноуніверситетських відкритих занять, що сприяє поширенню передового 

педагогічного досвіду. 
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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. 
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Кількість штатних працівників науково-дослідної частини (НДЧ) у 

2018 році становила 77 осіб. Наукові працівники із науковими ступенями 

кандидатів і докторів наук становлять 41,6 % від  загальної кількості штатних 

працівників НДЧ. Зазначимо, що їх кількість зросла  порівняно з 2017 роком на 

6,7% (таблиця 3.1). 

Таблиця 3.1 

Динаміка кількості штатних співробітників науково-дослідної частини 

(осіб) 

Рік 
Кількість штатних 

працівників НДЧ 

З них 

докторів наук кандидатів наук 

2014 117 4 26 

2015 89 0 22 

2016 84 2 24 

2017 79 3 27 

2018 77 3 29 

 

Відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в 

2018 році науковці університету виконували 21 науковий проект 

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

рахунок коштів державного бюджету з річним обсягом фінансування 8 млн. 

120 тис. 290 грн. (фундаментальні – 4661,635 тис. грн., прикладні – 

1967,655 тис. грн., наукові роботи молодих вчених – 1491,000 тис. грн.). 

У 2018 році розпочалося виконання 6  проектів за результатами  

конкурсного відбору на загальну суму 3 млн. 290 тис. грн., які 

фінансувались за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 

Цього року відповідно до наказу МОН України № 444 від 02.05.2018 року 

“Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням”, з 

метою модернізації та оновлення лабораторної бази, отримання результатів 

досліджень та розробок на сучасному науковому рівні, на базі УжНУ  створено 

Центр колективного користування науковим обладнанням “Лабораторія 

експериментальної та прикладної фізики”. На створення Центру Міністерство 

виділило кошти з державного бюджету в розмірі 3 млн. 500 тис. грн. 
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У 2018 році МОН України вже втретє проводило Конкурс наукових 

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

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

виконання яких розпочнеться у січні 2019 року і буде фінансуватися за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету. За результатами Конкурсу  

перемогли 2 проекти колективів молодих науковців від Ужгородського 

національного університету:  

- “Забезпечення реалізації прав людини четвертого покоління у системі 

охорони здоров’я”, керівник С.Б. Булеца та колектив авторів: М.В. Менджул, 

Ю.С. Паніна, І.С. Сухан, С.О. Болдіжар, В.С. Гербут, Ю.С. Фетько, В.І. Пішта;  

- “Нові гетероциклічні катіонні поверхнево-активні речовини з 

антисептичною та антибактеріальною активністю”, керівник М.М. Фізер та 

колектив авторів: О.М. Головко-Камошенкова, Н.І. Король, О.Т. Девіняк, 

М.М. Кут, О.І. Фізер, В.В. Пантьо. 

Також МОН України  в 2018 році продовжило фінансування 4 наукових 

робіт молодих вчених: 

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

Купрум(І)- вмісних халькогенідів”, керівник Т.О. Малаховська  та колектив 

авторів: А.А. Когутич, М.Й. Філеп, А.І. Погодін, М.В. Цигика, М.М. Медулич 

(596,0 тис.грн.); 

- “Розробка нових газорозрядних джерел світла для технологічного 

оновлення та розвитку парникового господарства”, керівник А.О. Малініна та 

колектив авторів: Ю.Ю. Свида, Г.Б. Попович, Р.В. Грицак, В.В. Данило, 

І.І. Аксенюк та Ю.Ю. Рогулич (470,0 тис.грн.). 

- “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 (240,0 тис.грн.); 

- “Юридичні механізми забезпечення прав внутрішньо переміщених 

осіб у контексті захисту національної безпеки та євроінтеграції України”, 
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керівник О.Я. Рогач, колектив авторів: М.В. Менджул, О.В. Білаш, 

Я.В. Ступник, М.М. Сюсько, І.М. Полюжин, Ю.С. Паніна (185,0 тис.грн.). 

 

Загалом обсяг фінансування НДР молодих вчених за рахунок коштів 

держбюджету у 2018 році становить 1491,000 тис. грн. Слід зазначити, що у 

2018 році зросли обсяги фінансування не тільки молодіжних, а й 

фундаментальних та прикладних проектів (таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2 

Обсяг фінансування НДР у 2014 – 2018 роках 

Категорія 

робіт 

2014 2015 2016 2017 2018 

к
-с

т
ь

 

тис. 

грн. к
-с

т
ь

 

тис. 

грн. к
-с

т
ь

 
тис. 

грн. к
-с

т
ь

 

тис. 

грн. к
-с

т
ь

 

тис. 

грн. 

Фундамента-

льні роботи 
18 2707,2 23 3083,558 22 3781,759 22 3910,412 12 4661,635 

Прикладні 

роботи 
8 907,8 4 440,779 5 643,277 5 1648,088 5 1967,655 

Наукові 

роботи 

молодих 

вчених 

    2 310,0 4 991,5 4 1491,000 

Центр 

колективного 

користування 

науковим 

обладнанням 

“ЛЕПФ" 

        1 3500,000 

Загальна сума 

держбюджету 
26 3615,0  27 3524,337 29 4735,036 31 6550,0 22 11620,290 

Госпдоговор-

ні, гранти та 

інші 

36 1622,3 41 9131,7 47 5091,4 76 3994,9 101 2800,000 
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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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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. 

- Договір на виконання науково-дослідної роботи “Правовий режим 

публічного майна об’єднаних територіальних громад”  (науковий керівник  доц. 

Т.О. Карабін). Фінансування  –  171,4 тис. грн. за рахунок коштів Державного 

фонду фундаментальних досліджень. 

- Договір на проведення клінічних випробувань ефективності 

застосування дослідної партії “Жуйки на основі карамелізованого меду, воску 

та прополісу для профілактики та лікування пародонтиту і пародонтозу та 

інших стоматологічних захворювань” (науковий керівник проф. Н.В. Бойко). 

Фінансування  –  50,0 тис. грн. за рахунок коштів замовника (Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника). 

У 2018 році науковці кафедри твердотільної електроніки та 

інформаційної безпеки фізичного факультету УжНУ спільно з європейськими 

колегами продовжили  виконання ґранту програми “Горизонт 2020”. 

Фінансування за ґрантовою угодою Н2020-EU (ID-73112) “Посилення 

провідних європейських науково-дослідних інфраструктур” (науковий керівник  

проф. В.М. Різак) у 2018 році  за рахунок коштів, отриманих від Європейського 

Союзу, становило 604,3 тис. грн. 
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Протягом 2018 року Міністерство освіти і науки України  виділило кошти 

УжНУ в розмірі 15,0 тис. грн. на проведення всеукраїнської наукової 

конференції з міжнародною участю “Фізика напівпровідників” (науковий 

керівник проф.  В.М. Міца) та в розмірі 10,0 тис. грн. на проведення 

міжнародної наукової конференції “V українсько-польсько-литовська 

конференція з фізики сегнетоелектриків” (науковий керівник проф.  

О.О. Грабар). 

У 2018 році в університеті активно працював Національний контактний 

пункт (науковий керівник Т.М. Симочко) за пріоритетними напрямами 

“Здоров’я, демографічні зміни та добробут” та  “Харчова безпека, стале 

сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка”. Фінансування у 

2018 році Національного контактного пункту становило 89,0 тис. грн. за 

рахунок коштів МОН України. 

 

3.2. Основні результати наукової діяльності у 2018 році 

Слід зазначити, що протягом 2018 року науково-педагогічними 

працівниками виконувалися 103 ініціативні теми на 109 кафедрах 

20 факультетів університету та в Українсько-угорському навчально-науковому 

інституті.  

Результати наукових досліджень університету оприлюднено в 

монографіях, наукових статтях, навчальних посібниках і підручниках. За 

звітний період науковці університету підготували 66 монографій, видали 

158 підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, 

69 збірників наукових праць, з яких 41 Науковий вісник УжНУ з 13-ти серій, 

підготували 7 словників, 4 довідники, уклали 2 бібліографічні покажчики, 

опублікували 1385 наукових статей, 1803 тези доповідей на наукових 

конференціях. 

У 2018 році відповідно до наказу МОН  № 1213 від 06.11.2018 року “Про 

надання доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, що 

знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до 
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електронних наукових баз даних” УжНУ продовжили доступ до наукової бази 

Scopus та Web of Science за кошти держбюджету. 

Діаграма 3.3 

Динаміка кількості наукових і навчальних видань у 2014-2018 роках 
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- всеукраїнських конференцій – 2  

- міжнародних конференцій – 19  

- всеукраїнських конференцій молодих учених та студентів – 4 

- міжнародних конференцій молодих учених та студентів – 2 

- семінарів  – 16 

- круглих столів – 11 

- шкіл  – 7 

- симпозіумів – 2 

- конкурсів – 6. 

З 16 по 18 травня 2018 року в Ужгородському національному університеті 

відзначали День науки. Згідно з листом МОН  № 1/9-136 від 05.03.2018 р. 

“Щодо проведення ХІІ Всеукраїнського фестивалю науки 16-18 травня” в 

університеті відбулися 33 заходи на різних факультетах. 

У 2018 році представники УжНУ взяли участь у Тридцять четвертій 

щорічній міжнародній виставці “Освіта і кар’єра – День студента 2018”, яка 

проходила 15-17 листопада у м. Києві.  Університет представив презентаційні 

матеріали у тематичній номінації “Інформаційні IT-технології у вищому 

навчальному закладі” та взяв участь у виставковому конкурсі “Лідер 

природничо-гуманітарної освіти”. Отримано високі нагороди в таких 

номінаціях: 

- Гран-прі у номінації “Інформаційні IT-технології у вищому 

навчальному закладі”; 

- Диплом і золота медаль у рейтинговому виставковому конкурсі 

“Лідер природничо-гуманітарної освіти” серед освітніх закладів України. 

Упродовж 2018 року науково-педагогічні працівники Ужгородського 

національного університету стали авторами 59 патентів України на винахід та 

корисну модель, із яких 16 – патенти на винахід, 43 – патенти на корисну 

модель. Відділ патентно-ліцензійного забезпечення та комерціалізації об`єктів 

інтелектуальної власності направив у Державний департамент інтелектуальної 

власності 81 заяву на видачу патентів України на винахід,  корисну модель та 
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промисловий зразок (на винахід – 33, на корисну модель – 47, на промисловий 

зразок – 1). 

Таблиця 3.3 

Динаміка оформлення патентів на винаходи й корисні моделі 

в 2014 – 2018 роках 

 

Рік 

Подано заявок Отримано патентів 

винахід 
корисна 

модель 
усього винахід 

корисна 

модель 
усього 

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 

2018 33 47 81 16 43 59 

 

 

УжНУ в 2018 році уклав два ліцензійні договори на передачу права 

використання патентів на корисні моделі комунальним закладом Чопської 

міської ради “Чопська міська лікарня” (Спосіб визначення 

зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози у хворих із 

хронічним панкреатитом після холецистектомїї / Русин В.І. (UA); 

Сірчак Є.С. (UA); Курчак Н.Ю. (UA),  ліцензія №1813  від 10 вересня 2018 р.) 

та Закарпатською обласною клінічною лікарнею імені Андрія Новака (Пристрій 

для вимірювання внутрішньокісткового тиску у великогомілковій кістці та 

реваскуляризаційної остеотрепанації/ Русин В.І. (UA); Корсак В.В. (UA); 

Русин В.В. (UA); Кополовець І.І. (UA); Машура В.В. (UA); Горленко Ф.В. (UA); 

Лангазо О.В. (UA), ліцензія  № 1816  від 25 вересня 2018р.). 
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3.3. Національний контактний пункт 

В університеті упродовж року активно працював Національний 

контактний пункт (далі – НКП) Рамкової програми “Горизонт 2020” (науковий 

керівник 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 Національного 

контактного пункту у 2018 році становило 89,0 тис. грн. 

У 2018 році відзначається активне співробітництво з мережевими 

проектами HNN2 та BioHorizon. Так, протягом  2018 року було закінчено 

навчання за чотиримісячною менторською програмою DLR – Німецьким 

аерокосмічним агентством, на базі якого розміщено НКП за напрямом 

“Здоров’я”. Навчання за програмою проводилось здебільшого через онлайн- 

платформу та завершилось візитом до DLR, проведено воркшоп із активним 

вивченням практики роботи німецьких колег. Плідна співпраця із проектом 

BioHorizon зробила можливим проведення Інформаційного дня у м. Київ на базі 

НуБІП у червні 2018 року з залученням колег із Польщі, Нідерландів та 

Франції.  

З 13 по 14 листопада 2018 року відбулася поїздка в м. Париж з метою 

обміну досвідом між НКП із 7 країн, а саме: Норвегії, Фінляндії, Латвії, 

Туреччини, Австрії, Франції та України.  

Оскільки РП “Горизонт 2020” є важливою складовою політики смарт-

спеціалізації регіонів, то представника НКП при УжНУ було включено в 

експертну групу по смарт-спеціалізації в Закарпатській області. З метою 

вивчення кращого європейського досвіду у цій сфері три представники групи 

експертів зі смарт-спеціалізації, в тому числі НКП при УжНУ, пройшли 

навчання, що відбулося 6-8 листопада 2018 року у м. Брюссель, TAIEX 
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MultiCountry Workshop on Smart Specialisation in the Enlargement and 

Neighbourhood Regions. 

НКП РП “Горизонт 2020” при УжНУ у 2018 році став 

організатором/співорганізатором таких заходів:  

1. Воркшоп “Горизонт 2020”: лайфхаки та інші секрети успіху”,  

Ужгородський національний університет, 23 лютого 2018 р. 

2. Інформаційний день та практичний тренінг “Горизонт 2020”: 

можливості участі у 2018-2020 роках”,  Вінницький національний технічний 

університет, 17 квітня 2018 р. 

3. Інформаційний день – тренінг “Перші кроки щодо участі у Рамковій 

програмі ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, Дніпровський 

національний університет ім. О. Гончара, 18 квітня 2018 р. 

4. Доповідь на робочій зустрічі представників Агенцій регіонального 

розвитку “Можливості проектного фінансування в рамках програми ЄС 

“Горизонт 2020”, 4 червня 2018 р.  

5. Інформаційний день “Харчова безпека”, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, 13 червня 2018 р.  

6. Виступ на сателітній конференції проекту “ACCELERATE” на тему: 

“Досвід УжНУ в участі в РП “Горизонт 2020”. Можливості, що відкриті для 

науковців”, 4 жовтня 2018 р.  

7. Інформаційний захід “Пріоритети сталого розвитку в РП ЄС з 

досліджень та інновацій “Горизонт 2020” та “Шляхи активізації участі 

українських організацій в РП “Горизонт 2020”: практичні кейси та інші 

аспекти”.  Закарпатська обласна державна адміністрація, 28 листопада 2018 р. 

8. Відкрита лекція для студентів факультету міжнародних відносин 

«Проектний менеджмент. Що це таке і де він починається на прикладі РП 

“Горизонт 2020”»,  Ужгородський національний університет, 29 листопада 

2018 р.  

9. Інформаційний захід в  м. Тернопіль за підтримки Тернопільської 

агенції регіонального розвитку.  
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10. Тренінг “Налагодження європейського партнерства”, м. Відень,  

3-4 грудня 2018 р. 

Протягом 2018 року НКП провів  більше трьох десятків консультацій для 

різних організацій: ПП “Форель”, ТОВ “Ельбрус”, ТОВ “Гоніленд”, 

ТДВ “Перечинський лісохімічний комбінат”,  Ужгородська міська дитяча 

лікарня, Інститут урології НАН України, Агенція регіонального розвитку 

Закарпатської області, Вінницький медичний університет, Закарпатський центр 

розвитку місцевого самоврядування, ТОВ “Зелене поле”, Торговий дім “Соєвий 

вік” та інші. 

За інформаційної та консультаційної підтримки НКП було подано такі 

проекти:  

- Персоналізована медицина для лікування діабету (топік: SC1-

BHC-25-2019), партнер від України –ТОВ “Ельбрус”.  

- Artemis3 - Ensuring the safest start in life by enabling better 

breastfeeding practices in Europe (топік: SC1-BHC-19-2019), партнер від 

України – Ужгородський національний університет.  

- HERA - Design and implementation of innovative HEalth strategies to 

pRomote mAternal health and ensure optimum child early programming. 

(топік: SC1-BHC-19-2019), партнери від України – ТОВ “Едіенс” та 

Ужгородська міська дитяча лікарня.  

- B-BOOST - The Bioeconomy Booster (топік: RUR-09-2018), партнер 

від України – Агенція регіонального розвитку Закарпаття.  

- FENIX - Functional Folk Food concept based on consumption of 

Ethnical products and Epigenetic algorithm for personal Nutrition calculation 

for Implementation and eXploitation by EU citizens (топік: DT-SFS-14-2018), 

партнер від України – ТОВ “Едіенс”.  

У 2018 році основну увагу в діяльності НКП було зосереджено на 

особистісних контактах, що є одним з найефективніших способів поширення 

інформації про РП “Горизонт 2020”, налагоджено співпрацю з різними 

платформами, які можуть успішно мультиплікувати інформацію про 
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РП “Горизонт 2020”, а також проводилась допомога організаціям різного типу в 

пошуках консорціумів та в процесі подання проектних заявок. 

 

3.4. Діяльність аспірантури та докторантури 

Станом на 20 грудня 2018 року в аспірантурі УжНУ навчалося 

465 аспірантів та 19 докторантів, з них 267 очної форми навчання (денна, 

вечірня): 229 за державним замовленням та 38 за контрактом; 198 заочної 

форми навчання: 61 за державним замовленням та 137 за контрактом; 

15 докторантів денної форми за державним замовленням та 4 за контрактом. 

Завершило навчання  у 2018 році 87 аспірантів, з них: 28 заочної форми 

навчання, 59 очної форми навчання. Крім того, 12  докторантів завершили 

навчання в докторантурі, один докторант не пройшов атестацію. Достроково 

захистилося 5 аспірантів. 

Згідно з планом  прийому, затвердженим МОН України на 2018 рік,  було 

виділено 83 державні місця, з яких 43 – денних, 40 – вечірніх. Всього подано 

для навчання в аспірантурі 165 заяв, з яких : 

- на очну форму навчання: за державним замовленням – 112;  

на контрактній основі – 4; 

- на заочну форму навчання: на контрактній основі – 49. 

За результатами вступних іспитів до аспірантури поступили: 

- на денну форму навчання за держзамовленням – 43; 

- на денну форму за контрактом  – 14; 

- на вечірню форму за держзамовленням – 40; 

- на заочну форму за контрактом – 51. 

Згідно з наказами  МОН України від 01.11.2018 р. № 1185, від 

28.09.2018р. №1037 та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

06.06.2018 р. №391-р, аспіранти 2-го року денної форми навчання здобули 

академічні стипендії на 2018/2019 н.р.: 

- стипендію Президента України отримав Т.І. Гряділь, спеціальність  222 

Медицина; 
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- стипендію ім. М.С. Грушевського отримала С.М. Опаленик, спеціальність  

222 Медицина; 

- стипендію Кабінету Міністрів України отримав В.В. Маргітай, 

спеціальність 091 Біологія. 

 

3.5. Наукова робота молодих учених і студентів 

Невід’ємною частиною науково-дослідної роботи університету є наукова 

діяльність молодих учених та студентів. 

Упродовж 2018 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 постанов президії Комітету з Державних премій України в 

галузі науки і техніки (від 23 травня 2018 року № 3 та від 05 листопада 

2018 року № 7) “Про призначення стипендій Президента України та Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених” призначено та продовжено виплату 

стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених: 

- к.х.н. Філепу Михайлу Йосиповичу; 

- к.х.н. Погодіну Артему Ігоровичу; 

- к.х.н. Симканич Олесі Іванівні; 

- к.х.н. Фізеру Максиму Михайловичу; 

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

- к.фіз.-мат.н. Когутичу Антону Антоновичу; 

- к.фіз.-мат.н. Малініній Антоніні Олександрівні; 

- к.фарм.н. Девіняку Олегу Теодозійовичу; 

- к.х.н. Делеган-Кокайко Світлані Василівні; 

- Гончаруку-Хомину Мирославу Юрійовичу. 
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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 

інших держав, що входять до наукометричних баз даних, отримують патенти 

України, виступають на міжнародних та всеукраїнських конференціях.  

2018 рік за результатами науково-дослідної діяльності був вдалим і для 

студентів УжНУ. Втретє відбувся конкурс інноваційних ідей “Стартап –

УжНУ”, в якому взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені 

11 факультетів: фізичного, математичного, хімічного, медичного, 

географічного, стоматологічного, біологічного, інженерно-технічного, 

інформаційних технологій, факультету туризму та міжнародних комунікацій та 

Українсько-угорського навчально-наукового інституту. На завершальному 

етапі конкурсу оцінювалися 7 проектів-фіналістів молодих науковців з 

біологічного, фізичного, факультетів, факультету туризму та міжнародних 

комунікацій та Українсько-угорського навчально-наукового інституту. 

Перемогу в конкурсі “Стартап - УжНУ 2018” здобув проект “Система 

моніторингу з елементами доповненої реальності”, який виконала студентка  

5 курсу Українсько-угорського навчально-наукового інституту Ганріетта Бан 

під керівництвом доцента кафедри фізики напівпровідників Олександра 

Молнара. Проект набрав величезну кількість переглядів в Інтернеті – 55 616, а 

також потрапив у  поштову розсилку компанії “Intel”, яку отримали мільйони 

клієнтів. Крім того, проектом студентки УжНУ зацікавилися представники з 

Китаю. 

Друге місце розподілили між собою два проекти: “АІМП (Автономний 

ін`єкційний модульний пристрій” (студент 2 курсу медичного факультету 

Володимир Драганчук) та “Композиції ефірних олій із широким спектром 

антимікробних властивостей” (студентки 5 курсу Ольга Білак та Дана 

Балабанська, студентка 4 курсу Анжеліка Смолянюк та аспірантка біологічного 
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факультету Тетяна Когуч), виконаний під керівництвом доцента кафедри 

генетики, фізіології рослин та мікробіології Марини Кривцової. 

Двом проектам присуджено треті місця. Один з них – “Безпілотні 

пошукові системи для застосування в агресивних середовищах з використанням 

технології радіочастотної ідентифікації (RFID)” (аспірант фізичного факультету 

Олексій Пирогов), виконаний під керівництвом завідувача кафедри 

твердотільної електроніки з/с інформаційної безпеки Василя Різака. Інший – 

“AR-ГІД” (студентка 3 курсу фізичного факультету), виконаний під 

керівництвом доцента кафедри твердотільної електроніки з/с інформаційної 

безпеки Наталії Юркович. 

Заохочувальними сертифікатами нагородили Богдана Біланича за проект 

“Розробка елементів захисту інформації на халькогенідних плівках”, виконаний 

під керівництвом завідувача кафедри твердотільної електроніки з/с 

інформаційної безпеки Василя Різака, та Марію Заболотну, яка представила 

проект “Двоколісне Закарпаття”, виконаний під керівництвом доцента кафедри 

туризму Андрія Мельника. 

У грудні переможці конкурсу інноваційних ідей “Стартап - УжНУ 2018” 

взяли участь у міжнародному семінарі-тренінгу “Training and presentation of 

scientist business ideas”, що проходив в м. Трієст (Італія) у рамках проекту 

“European Early Innovators Innitiative”, який фінансується Фондом стратегічних 

проектів Дунайського регіону.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1364 від 

10.10.2017 р. “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році” 

Ужгородський національний університет надіслав для участі у ІІ турі Конкурсу 

наукові роботи 63 студентів у базові навчальні заклади.   

За результатами проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт переможцями стали: 

1. Химич Марина Вікторівна – студентка 4 курсу факультету суспільних 

наук зі спеціальності “Соціальна робота” (диплом І ступеня). 
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2. Дьордяй Вероніка Петрівна – студентка 6 курсу економічного 

факультету зі спеціальності “Облік та оподаткування” (диплом ІІ ступеня). 

3. Гаринець Марина Михайлівна – студентка 5 курсу філологічного 

факультету зі спеціальності “Українська мова, література (з методикою їх 

викладання)” (диплом ІІІ ступеня). 

4. Яксманицька Ірина Іванівна – студентка 6 курсу економічного 

факультету зі спеціальності “Облік та оподаткування” (диплом ІІІ ступеня). 

5. Джахман Андрій Васильович – студент 3 курсу медичного факультету 

зі спеціальності “Клінічна та фундаментальна медицина, стоматологія, 

фармакологія (англійською мовою)” (диплом ІІІ ступеня). 

6. Тимчук Тетяна Олександрівна – студентка 3 курсу юридичного 

факультету зі спеціальності “Міжнародне право” (диплом ІІІ ступеня). 

7. Також відзначено наукові роботи студентів стоматологічного  

факультету та факультету здоров’я та фізичного виховання: Кухарчук Людмилу 

Валеріївну та Когут Евеліну Геннадіївну нагороджено заохочувальним 

дипломом “За кращу презентацію”; Савку Олесю Юріївну – заохочувальним 

дипломом “За чітку аргументованість відповідей та вільне володіння 

матеріалом”. 

 

3.6. 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. 

Цього року відповідно до наказу № 420/01-04 від 31.05.2018 р. було 

створено центр наукометрії та інформаційної підтримки досліджень, який став 

структурним підрозділом наукової бібліотеки Ужгородського національного 

університету. Центр об’єднує відділи: 

- наукометричного аналізу; 

- організації бібліотечно-інформаційного сервісу; 
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- інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення. 

Центр організував систему навчання та консультування з практичних 

питань використання наукометрії в управлінні науковими дослідженнями 

(робота із Scopus, Web of Science, Google Scholar,  ORCID), провів 3 тренінги: 

1. Тренінг з навиків роботи електронної бази платформи Web of Science 

“Публікація у Web of Science: міфи та реальність.” (І. Тихонкова, м. Київ, 

17 вересня 2018 року). 

2. Тренінг з навиків роботи електронної бази платформи Web of Science  

“Бібліотекар – лоцман наукової комунікації” (І. Тихонкова, м. Київ, 17 вересня 

2018 року). 

3. Тренінг “Scopus – інструмент підтримки дослідників” (М. Назаровець, 

м. Київ, 22 листопада 2018 року). 

Також Центр провів 5 вебінарів: 

1. Вебінар “Все про ResearcherID: створення, підтримання, використання” 

(І. Тихонкова, м . Київ, 24 квітня 2018 р.). 

2. Вебінар “Бібліотекар – лоцман наукової комунікації” (І. Тихонкова, 

м. Київ, 18 вересня 2018 р.). 

3. Вебінар “Пошук у Scopus: найкращі практики” (Ю. Назаровець, 

м. Київ, 28 вересня 2018 р.). 

4. Вебінар “Метрики Scopus: Cite Score, SJR, h-index та інше” 

(Ю. Назаровець, м. Київ, 23 жовтня 2018 р.). 

5. Вебінар “Корегування профілів автора та установи у Scopus” 

(М. Назаровець, м. Київ, 31 листопада 2018 р.). 

Упродовж 2018 року за єдиним читацьким квитком науковою 

бібліотекою зареєстровано 15 498 користувачів бібліотеки; обслужено 40076 

читачів; відвідування – 450340; книговидача - 1000420. 

З метою розкриття фондів бібліотеки та відзначення знаменних дат було 

організовано: 

- тематичні книжкові виставки  – 176; 

- усні бібліографічні огляди літератури – 30. 
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В УжНУ ведеться книгообмін з 31 вузівською бібліотекою України. По 

книгообміну отримано 865 примірників книг, розіслано бібліотекам України 

3538 примірників книг. 

Упродовж  2018 року наукова бібліотека УжНУ:  

- продовжила безкоштовний доступ для студентів та викладачів ВНЗ  

до електронних баз Web of Science  та  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 УжНУ (dspace.uzhnu.edu.ua); станом на грудень 2018 року бібліотекою 

завантажено 5831 статтю з “Вісників УжНУ”, науково-технічних збірників, 

журналів, матеріалів конференцій та ін. 

У 2018 році бібліотека інтенсивно проводила комп’ютеризацію своїх 

відділів: 

- відділу стародруків та рукописів; 

- відділу старої книги (книги ХІХ – ХХ століть), електронний каталог 

якого станом на 18 грудня 2018 року налічує понад 16108  записів; 

- відділу іноземної літератури. 

Наукова бібліотека УжНУ поповнила електронний  каталог 140 020 

записами. 

У 2018 році передплачено доступ до сайту CulOnline.com.ua – 

ТОВ “Центр учбової літератури”. Через веб-інтерфейс користувачі (студенти та 

науковці УжНУ) отримують потрібну інформацію протягом передплаченого 

періоду (колекція Центру учбової літератури містить 1235 книг).  

Упродовж 2018 року створено новий сайт наукової бібліотеки на 

платформі http://www.lib.uzhnu.edu.ua, розробляються нові функціонали, 

рейтингові системи  функціонал-онлайн замовлень. 
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Розділ 4 

Міжнародна діяльність та інтернаціоналізація освіти  

 

4.1. Розвиток міжнародної інституційної співпраці 

Стратегія інтернаціоналізації Ужгородського національного університету 

спрямована на стимулювання академічної мобільності студентів різних освітніх 

та науково-освітніх рівнів та професорсько-викладацького складу. 

Здійснюється впровадження міжнародного виміру у надання освітніх послуг, 

сприяння науковим контактам співробітників університету, зокрема шляхом 

реалізації спільних проектів, які орієнтовані на виконання просвітницьких, 

молодіжних ініціатив чи тих, що сприяють розвиткові університетської 

інфраструктури. Цьому, без сумніву, сприяє географічне розташування 

Ужгородського національного університету, першочергово через можливість 

обмінюватися досвідом з вищими навчальними закладами сусідніх країн – 

Польщі, Чехії, Румунії, Словаччини і Угорщини. 

Каталізатором здійснення міжнародної діяльності у 2018 році стала 

участь у міжнародних рейтингах (Times Higher Education World University 

Rankings, QS World University Rankings by Region, U-Multirank, UI Green Metric 

World University Rankings, Webometrics Ranking of World’s Universities), 

асоціаціях та консорціумах.  

Підготовка та реалізація спільних проектів з провідними вищими 

навчальними закладами Європи здійснювалася у рамках участі в різних 

міжнародних організаціях, асоціаціях та консорціумах, серед яких: 

- Європейська Асоціація університетів, найбільш 

авторитетне об’єднання вишів Європи, що де-факто формує 

політику Європейського освітнього простору; 

- Конференція ректорів Дунайського регіону, орган, який 

надає університетам можливість участі у проектах 

Дунайської стратегії ЄС; 
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- Східноєвропейська міжнародна мережа університетів з 

центром у м. Люблін (Республіка Польща), що дозволяє 

втілювати спільні проекти насамперед з університетами 

Польщі; 

- Кластер «ЛІС», об’єднаний навколо Національного лісового 

центру (Словацька Республіка); 

- Науково-освітній консорціум «Геоінформаційні 

технології», що об’єднує структури країн Карпатського 

регіону (Україна, Румунія, Словаччина, Угорщина); 

- Міжнародний консорціум університетів; 

- Консорціум СЕRІС–ЕRІС; 

- Компанія BGI Genomics Co (Китай). 

Перший в Центральній Європі Центр геномних досліджень буде 

засновано на базі Ужгородського національного університету. Відкриття 

Центру геномних досліджень створить нові можливості не тільки для 

вітчизняних науковців, але й для колег з наукових інституцій 

центральноєвропейських країн, які працюють у сфері біології і медицини. 

Домовленості про це досягнуті в ході візиту ректора УжНУ до Пекінського 

геномного інституту – однієї з двох найбільш потужних науково-технологічних 

інституцій у світі, які займаються дослідженнями у сфері генетики та геномної 

біоінформатики. 

Важливе значення для подальшої інтеграції в європейський науковий 

простір має приєднання Ужгородського національного університету до Великої 

Хартії університетів. Так, у вересні 2018 року  у м. Саламанка (Іспанія) ректор 

університету В.І. Смоланка підписав Велику Хартію університетів – Magna 

Charta Universitetum. Хартія, що об’єднує понад 80 провідних університетів 

світу, закріплює основні цінності, права та обов'язки університету як ключового 

інституту суспільства, діяльність якого присвячена визначенню й поширенню 

найважливіших принципів і знань, наданню суспільству інтелектуальних 

орієнтирів. 
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Пріоритетним напрямом інтернаціоналізації інституційного освітнього 

простору Ужгородського національного університету є встановлення 

партнерських відносин між закладами вищої освіти та науки. 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 та науковій 

сфері, формуванні інновацій. На сьогодні університет активно співпрацює з 

понад сотнею (115) закордонних партнерів, у 2018 році укладено 

20 міжнародних білатеральних угод. 

Найактивніша співпраця у 2018 році розпочалася з такими міжнародними 

партнерами, як: 

- Університет Палацького у м. Оломоуц (Чеська Республіка) 

- Науково-дослідний геодезичний, топографічний і картографічний 

інститут (Чеська Республіка) 

- Південно-Чеський університет у м. Чеське Будейовіце (Чеська 

Республіка) 

- Університет ім. Томаша Баті у місті Злін (Чеська Республіка) 

- Братиславський економічний університет (Словацька Республіка) 

- Інститут геотехніки Словацької академії наук (Словацька Республіка) 

- Вища школа економіки та менеджменту громадського управління у 

Братиславі (Словацька Республіка) 

- Факультет суспільних наук Університету ім. Я.А. Коменського у 

Братиславі (Словацька Республіка) 

- Академія Ignatianum у Кракові (Республіка Польща) 

- Університет м. Пітешті (Румунія) 

- Сегедський університет (Угорщина) 

- Кафедра християнської етики Факультету католицької теології 

Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана (ФРН) 

- Політехнічний університет м. Пожега (Хорватія) 

- Державний університет Молдови (Республіка Молдова) 
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- Державний університет ім. Я. Гогебашвілі (Грузія) 

- Університет Ібн-Халдун (Алжир) 

Діаграма 4.1 

Аналіз формування 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 національних та міжнародних донорів. 

 

4.2. Академічна мобільність студентів та викладачів  

У 2018 році Ужгородський національний університет продовжував 

працювати у рамках європейської освітньої програми Erasmus+.  Ця  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 низку 

договорів з предметними додатками із європейськими університетами. 
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Підписані договори надали можливість бакалаврам, магістрам та викладачам 

безкоштовно навчатися або стажуватися у провідних європейських вишах.  

За звітний період 17 студентів, 5 аспірантів та 18 науково-педагогічних 

працівників отримали стипендії Erasmus + на навчання/стажування за кордоном 

у таких партнерських університетах: 

- в Університеті імені Я.А. Коменського в Братиславі (Словацька 

Республіка) 

- в  Католицькому університеті м. Ружомберок (Словацька Республіка) 

- в  Університеті м. Фоджія (Італія)  

- в Кошицькому університеті ветеринарної медицини та фармації 

(Словацька Республіка) 

- в  Падуанському університеті м. Падуя (Італія) 

- в  Політехнічному університеті в м.Пожега (Хорватія) 

- в  Університеті м. Пітешті (Румунія)  

- в Люблінському католицькому університеті імені Івана  Павла ІІ 

(Республіка Польща) 

- в  Карловому університеті м. Прага (Чеська Республіка) 

- в  Університеті імені Матея Бела в м. Банська Бистриця (Словацька 

Республіка). 

У звітний період 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 21 студент факультету суспільних наук, 

філологічного факультету, біологічного факультету, математичного 

факультету, факультету туризму та міжнародних комунікацій, факультету 

інформаційних технологій, факультету міжнародних економічних відносин 

мали можливість навчатися у Поморській Академії у Слупську. Шестеро 

магістрантів математичного факультету навчаються в цьому партнерському 

виші за програмою подвійних дипломів. 
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У  2018 році започатковано програму семестрового навчання з Академією 

Ignatianum у Кракові, що дало можливість безкоштовного семестрового 

навчання чотирьох студентів факультету історії та міжнародних відносин в 

цьому вищому закладі. 

Відповідно до укладеної угоди п’ятеро студентів біологічного 

факультету навчаються в Університеті Вітовта Великого м. Каунас (Литва) за 

програмою подвійних дипломів. 

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 

Ужгородського національного університету пройшли наукове стажування у 

Пряшівському  університеті (м. Пряшів,) в  Братиславському університеті імені 

Я.А. Коменського. У 2018 році у цій програмі взяли участь 9 осіб. 30 студентів 

спеціальності «Словацька мова і література» і «Чеська мова і література» 

пройшли діалектологічну та ознайомчу практику у Словаччині (м.Нітра) та 

Чехії (Пелгрімов, Гавлічків Брод).  

Археологічну практику в Інституті археології САН м. Кошице (Словацька 

Республіка) пройшли 11 студентів факультету історії та міжнародних відносин. 

Загалом студенти та науковці нашого університету беруть участь в різних 

міжнародних конференціях та семінарах, а також проходять стажування в 

рамках стипендіальних програм міжнародних фондів: Fulbright, 

Вишеградського фонду, Рамкової програми SAIA, OeAD, DAAD, фонду 

Європейської комісії, MOBIS.  

За звітний період відділом міжнародних зв’язків зафіксовано 750 

відряджень студентів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників: 420 – 

науково-педагогічних працівників, 330 –  студентів та аспірантів, 35 – за 

індивідуальним графіком, у зв’язку з паралельним навчанням за кордоном. 

Академічна мобільність студентів, аспірантів, наукових та 

педагогічних працівників  
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Діаграма 4.2 

Закордонні відряджння викладачів,  

аспірантів та студентів з метою 

 

 

 

Діаграма 4.3 

Закордонні відрядження викладачів,  

аспірантів та студентів за країнами  
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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 

університеті: 

- на факультеті суспільних наук пройшла навчання студентка 

Дармштадтського університету прикладних наук Емілі Бовес (м. Дармштадт, 

Німеччина); 

- семестрове навчання в рамках програми Erasmus+ пройшла студентка 

Падуанського університету (м. Падуя, Італія) Генріетта Оноді; 

- професор Університету Теннесі в м. Чаттануга Джон С. Свонсон 

проводив наукове дослідження в рамках програми академічних обмінів імені 

Фулбрайта (США);  

- науково-педагогічні працівники лісничого факультету 

Менделівського університету в місті Брно Даніела Волажік та Томаш Каутецкі 

(Чехія) здійснювали моніторингові дослідження пралісових екосистем у 

співпраці з науковцями географічного факультету УжНУ;  

- наукова співробітниця Школи економіки та політичних наук Марні 

Хоулетт (Велика Британія)  провела наукові дослідження у галузі економіки.  

У рамках програми Erasmus +  також пройшли стажування та обмінялись 

досвідом Барбара Піскер, Міряна Радман-Фунорі, Міхаела Дворачек – 

співробітники Університету в м. Пожега (Хорватія), Міхаела Хованцева – 

співробітниця Католицького університету у м. Ружомберок (Словаччина).  

З метою підвищення якості надання освітніх послуг в нашому виші до 

читання лекцій залучаються іноземні фахівці. Зокрема, лекції для наших 

студентів прочитали: професор Манхеттенського коледжу Ігор Айзенберг в 

рамках програми академічних обмінів імені Фулбрайта (США); науковець 

Університету м. Байройт Вальтер Ретцель-Кюрцдьорфер (ФРН) прочитав курс 

спеціальних дисциплін для студентів факультету здоров’я та фізичного 
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виховання (Німеччина); професор Центру Студій Східної Європи 

Варшавського університету Казімір Войціцкі прочитав курс лекцій з 

актуальних питань історії та міжнародних відносин (Республіка Польща). 

За підтримки програми Erasmus+ лекції для наших студентів також 

прочитали лектори з партнерських університетів: викладачі кафедри 

реабілітації факультету сестринської справи Університету наук про здоров’я 

Сігітас Мінгаіла та Евеліна Ламсодіен (м. Вільнюс, Литва); викладачі 

факультету теології Католицького університету у м. Ружемберок Радослав 

Лоян, Штефан Ленчіш, Кілір Гішем (Словацька Республіка); доцент кафедри 

біології та екології Клузького університету імені Бабеш-Боляї – Луйза 

Керестеш (м. Клуж-Напока, Румунія); доценти Університету імені Матея Бела в 

м. Банська Бистриця – Ленка Ровнянова, Лівія Немцова (Словацька Республіка). 

Загальна кількість прийнятих іноземних фахівців становить – 227 осіб. 

На основі укладених контрактів в університеті діє постійний іноземний 

лекторат, відповідно на юридичному факультеті, 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 та фонду «Віза» до 

викладання студентам-богемістам активно залучалася фахівець, носій мови, 

магістр Карлового університету Петра Зламана. 

Результатом співпраці Ужгородського національного університету  та 

зазначених вище структур, став ремонт аудиторій на філологічному факультеті, 

відкриття лінгафонного класу, методичне забезпечення чеського лекторату та 

облаштовані сучасні кімнати для іноземних викладачів. 

Забезпечення високої міжнародної культури навчального закладу сприяє 

створенню позитивного клімату, міжнародному співробітництву викладачів і 
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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 

приймали участь Генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді, 

Консули Генерального консульства Угорщини в Ужгороді, Генеральний консул 

Чеської Республіки в 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 2018 році такі почесні звання отримали: Юрас Баніс – науковець у галузі 

фізики, Президент Литовської академії наук, габілітований доктор наук, 

професор (Литовська Республіка) та Вальтер Ретцель-Кюрцдьорфер, науковець 

у галузі здоров’я, ерготерапевт, лектор Інституту медичного менеджменту та 

науки про здоров’я Університету м. Байройт (Німеччина). 

 

4.4. Підготовка та реалізація міжнародних проектів  

До цілей та завдань міжнародних проектів, виконавцями яких були 

науковці Ужгородського національного університету, зокрема належать:  

 дослідження проблем толерантності на кордонах Європи;  

 модернізація вищої журналістської освіти в Україні, 

інтернаціоналізація стандартів підготовки медіафахівців;  

 посилення провідних європейських науково-дослідних інфраструктур; 

 розширення оперативної системи «Аварійна космічна система» для 

моніторингу небезпечних природних і техногенних геопроцесів в 

прикордонному регіоні Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна; 
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 сприяння розвитку ремесел та гастрономії, як відповідних 

компонентів культурного надбання Карпатського єврорегіону. 

Основні міжнародні проекти, підготовка та реалізація яких 

здійснювалася у 2018 році: 

1) Продовжувалася діяльність міжнародного проекту науковців кафедри 

твердотільної електроніки з/с інформаційної безпеки фізичного факультету. 

Серед завдань проекту «Посилення провідних європейських науково-

дослідних інфраструктур», в рамках програми «Горизонт-2020» є 

облаштування спеціалізованої фізичної лабораторії. У липні 2018 року, за 

активної підтримки чеських партнерів у УжНУ встановлено лабораторну 

установку для Оже-електронної  спектроскопії. Проект втілюється через роботу 

консорціуму СЕRІС-ЕRІС, до міжнародних партнерів якого належать установи 

Чеської Республіки, Італії, Австрії, Словенії, Сербії та Румунії. Керівник 

проекту  професор В. М. Різак.  

2) Проект, за напрямом «Розвиток потенціалу вищої освіти», 

програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ К2. (ex-Tempus), реалізовує 

колектив кафедри журналістики. Назва проекту DESTIN – Journalism Education 

for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism – 

Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, 

доброчесність та професіоналізм. Основна мета проекту – модернізація вищої 

журналістської освіти в Україні, інтернаціоналізація стандартів підготовки 

медіафахівців, налагодження довгострокової співпраці викладачів та експертів 

країн-партнерів, культивування європейських принципів вищої освіти і 

журналістської діяльності. Проект спрямований на вдосконалення 

журналістської освіти – оновлення навчальних планів і програм з журналістики 

в Україні (бакалаврат+магістратура), їх наближення до стандартів ЄС, 

поліпшення працевлаштування студентів-журналістів, їхньої міжнародної 

мобільності та поширення медіаграмотності в суспільстві. У Консорціумі 

спільно працюють науковці провідних українських вишів та університетів 
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Великої Британії, Швеції, Австрії, Нідерландів, Польщі. Керівник проекту 

проф. Ю.М. Бідзіля.  

3) У 2018 році науковці Ужгородського національного університету 

долучилися до виконання  проекту уже діючого консорціуму та реалізовували 

проект: «Мережа інновацій та знань про короткі ланцюжки постачання» 

(Short supply chain knowledge and innovation network – SKIN), фінансований в 

рамках Європейської програми з досліджень та інновацій  «Горизонт-2020», 

номер 728055. У Консорціумі спільно працюють науковці провідних наукових 

установ та університетів Італії, Бельгії, Сербії, Чехії, Угорщини, Австрії, 

Польщі, Словаччини та ін.  Керівник проекту проф. Н.В. Бойко.  

4) Проект під назвою «Толерантність на кордонах Європи» 

здійснюється у рамках Програми підтримки «Східного партнерства». 

Завданням проекту є дослідження реальної сьогоднішньої ситуації, науково-

експертне та практичне обґрунтування результатів, створення інституційних 

умов міжрелігійного, міжкультурного та міжнародного діалогу та 

співробітництва. Сприяння  форматам згуртованості та співробітництва на 

основі спільних цінностей та практик. Проект реалізовується науковцями 

кафедри політології та державного управління та інститутом релігійних студій 

Ужгородського національного університету спільно з німецькими партнерами з 

Університету імені Людвига-Максиміліана у Мюнхені (ФРН). 

5) Норвезький проект під назвою «Перепідготовка і соціальна 

адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні», що 

Ужгородський національний університет виконував спільно з Норвезьким 

університетом NORD. Основу проекту «Україна – Норвегія» становить 

професійна перепідготовка цільової групи на цивільні спеціальності, що 

користуються попитом на ринку праці України, сприяння учасникам проекту у 

правовій та соціальній адаптації до умов життя у громадянському суспільстві.   

6) За підтримки проекту Федерального міністерства економічної 

співпраці й розвитку Німеччини, через інструмент «Engagement Global» та за 

активної діяльності наших партнерів – колег з  Оберфранкена, проведено 
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велику роботу з діагностики, терапії та реабілітації пацієнтів із 

посттравматичним стресовим розладом, зокрема військовослужбовців–

учасників Антитерористичної операції. За підтримки німецьких науковців в 

Ужгороді проведено конференцію для психотерапевтів, психологів, сімейних 

лікарів, викладачів Ужгородського національного університету на тему 

«Актуальні питання діагностики, терапії та реабілітації посттравматичних 

стресових розладів», прочитано лекції для студентів та професорсько-

викладацького складу університету на тему: «Ерготерапія – необхідна складова 

психосоціального обслуговування».  Вальтер  Ретцель-Кюрцдьорфер розробив 

програму підвищення кваліфікації фізичних терапевтів Ужгородського 

національного університету для присвоєння їм спеціальності ерготерапія. 

Прочитав курс лекцій для магістрів спеціальності «Фізична терапія. 

Ерготерапія».  

7) У 2018 році  реалізовано проект «Багатофункціональна студентська 

бібліотека», на основі Угоди на отримання малого гранту за підтримки 

Офіційної допомоги розвитку Словацької Республіки. Генерального 

консульства Словацької Республіки, а також Словацького агентства з 

міжнародного співробітництва і розвитку. Проект спрямований на підвищення 

якості бібліотечних послуг, що надаються студентам шляхом придбання 

мультимедійного обладнання для створення сучасного інформаційного центру.  

8) Ужгородський національний університет став Асоційованим 

партнером проекту «European Early Innovators Innitiative», що фінансується 

Фондом стратегічних проектів Дунайського регіону, ініційованим 

компетентними суб'єктами з 4 країн (Румунії, Італії, України та Словаччини). У 

грудні 2018р. в місті Трієст (Італія) проходив міжнародний семінар-тренінг 

«Training and presentation of scientist business ideas», у якому взяли участь 

студенти, цьогорічні переможці  конкурсу інноваційних ідей  «Стартап  УжНУ– 

2018». 

9) Про отримання гранту для реалізації проектів за програмою 

транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства HU-
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SK-RO-UA 2014–2020 надійшла позитивна відповідь стосовно дослідження 

теми: «Розширення оперативної системи «Аварійна космічна система» для 

моніторингу небезпечних природних і техногенних геопроцесів в 

прикордонному регіоні Угорщини–Словаччини–Румунії–України». 

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), Самоврядування Саболч-

Сатмат-Берег регіону (Угорщина). Реалізація проекту розпочнеться у 2019 році. 

10) Про отримання гранту для реалізації проектів за програмою 

транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства HU-

SK-RO-UA 2014–2020 надійшла позитивна відповідь стосовно дослідження 

теми: «Сприяння розвитку ремесел та гастрономії як відповідних 

компонентів культурного надбання Карпатського єврорегіону». 

Міжнародні партнери проекту: Університет Бабеш-Боляї (Румунія), Торгово-

промислова палата повіту Марамуреш (Румунія), Мішкольський  університет 

(Угорщина), Торгово-промислова палата Боршод-Абауджа-Земплен 

(Угорщина).  Реалізація проекту розпочнеться у 2019 році. 

 

4.5. Надання освітніх послуг іноземним громадянам  

Підготовка іноземних громадян в Ужгородському національному 

університеті здійснюється українською та англійською мовами. Навчання 

англійською мовою для студентів спеціальностей «Лікувальна справа», 

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

навчальному році ця практика була поширена на всі спеціальності медичного 

спрямування, деякі – інженерного, галузь знань «Міжнародні економічні 

відносини».  

У червні 2018 р. навчання в УжНУ завершили 92 іноземних 

громадянина, отримавши дипломи державного взірця. Водночас, за  сприяння 

Державного центру міжнародної освіти МОН України протягом звітного 

періоду було оформлено понад 700 запрошень для іноземних громадян для 
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навчання на першому курсі, підготовчому відділенні та у клінічній ординатурі. 

Запроваджена оплата за оформлення запрошень дозволила акумулювати на 

рахунку університету понад 150 тис. гривень.  

У підсумку під час вступної кампанії, що тривала з липня по листопад 

2018 р. до університету було зараховано 431 іноземця на 1-й курс. Значну 

кількість іноземних студентів поновлено в Ужгородському національному 

університеті в порядку переводу з інших університетів України. Таким чином, 

станом на 31 грудня 2018 року в університеті навчалися 1742 іноземні 

студенти. Для порівняння: восени 2014 року в УжНУ навчалися 397 осіб з 

іноземним громадянством, а у попередні роки ця кількість не перевищувала 

25 осіб.  

Більшість іноземних студентів є громадянами Індії – 933 особи. Також в 

УжНУ навчаються громадяни Йорданії, Бангладеш, Нігерії, Гани, Камеруну, 

Мальдівів, Зімбабве, Австрії, Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщини, США, 

Нідерландів та інших країн. Студентський актив представлений вихідцями з 

52 країн світу (таблиця 4.1).  Найбільш популярним серед іноземців є навчання 

на медичному № 2, стоматологічному, медичному, інженерно-технічному 

факультетах та у клінічній ординатурі (таблиця 4.2).  

Таблиця 4.1 

Кількість іноземних студентів, аспірантів, клінординаторів в 

Ужгородському національному університеті  

(2015–2018 рр., по країнах) 

Країна  2015 2016 2017 2018 

Австрія 1 1  1 

Ангола   2 1 

Бангладеш 15 6 9 14 

Білорусь 1 1  1 

Вірменія  1 1 1 

Гамбія   1 4 

Гана 2 1 4 14 

Єгипет 2 18 28 99 

Зімбабве 18 22 19 15 

Йорданія  1 11 304 



65  

Ізраїль 1 1 2 100 

Індія 355 546 549 933 

Ірак 4 2 3 16 

Канада   1  

Камерун 1 1   

Кенія 2 2 2  

Конго 1 1 2 2 

Ліван  1 2 4 

Лівія   9 15 

Малаві 1 1 1  

Мальдіви 2 2 2  

Марокко  2 4 26 

Намібія 1 1 1 2 

Нігерія 15 20 29 43 

Пакистан 1 1 2 2 

Польща  1 3 5 

Російська 

Федерація 

3 3 2 4 

Руанда 1 3 2 1 

Палестина   1 48 

Сирійська 

Арабська 

республіка 

1 3 5 2 

Словаччина 6 12 9 15 

Словенія   1  

Сполучене 

Королівство 

 1 1  

Сполучені 

Штати 

Америки 

2 4 2 1 

Сьєрра-Леоне 1  1  

Тайвань, 

провінція 

Китаю 

 1 1  

Туреччина  3 4 31 

Угорщина 4 5 3 5 

Чеська 

Республіка 

3 3  2 

Румунія 1    

Молдова 1    

Німеччина 1   3 

Азербайджан 1   1 

Шрі-Ланка   1 1 

Афганістан    1 
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Болгарія    1 

Нідерланди    1 

Непал    1 

Велика 

Британія 

   1 

Ірландія    1 

Узбекистан    2 

Норвегія    2 

Швеція    2 

Іран    1 

Франція     1 

Саудівська 

Аравія 

   2 

Іспанія    2 

Замбія    4 

Туніс    3 

Італія    1 

Разом 448 672 718 1742 

 

Відділ по роботі з іноземними студентами проводив упродовж 2018 року 

постійну діяльність щодо їх адаптації в українському суспільстві: 

пояснювалися норми співіснування у студентському середовищі в Україні, 

зокрема в Ужгородському національному університеті, засади чинного 

законодавства України та здійснювалися профілактичні заходи щодо вчинення 

ними правопорушень.  

Таблиця 4.2 

Кількість іноземних  громадян  

в Ужгородському національному університеті  

(2015–2018 рр., по факультетах) 

Факультети 2015 2016 2017 2018 

Біологічний факультет  1 1  

Економічний 

факультет 

1 1  2 

Інженерно-технічний 

факультет 

3 6 18 28 

Медичний факультет 416 91 63 93 

Медичний факультет 

№ 2 

 529 908 1222 
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Стоматологічний 

факультет 

13 30 99 182 

Факультет іноземної 

філології 

 1 1 1 

Факультет 

інформаційних 

технологій 

  1  

Факультет 

міжнародних 

економічних відносин 

2 3 4 10 

Філологічний 

факультет 

   1 

Факультет суспільних 

наук 

3 3   

Юридичний факультет 7 5 5 5 

Факультет здоров’я та 

фізичного виховання 

   4 

Разом 448 672 1105 1547 

 

 

Також іноземні студенти залучалися до проведення громадських, 

спортивних та культурних заходів в Ужгородському національному 

університеті, зокрема до організації святкувань, зустрічей, семінарів. 
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Розділ 5 

Виховна та профорієнтаційна робота 

 

5.1. Виховна робота 

Для організації навчально-виховного процесу в Ужгородському 

національному університеті 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, Первинна профспілкова 

організація студентів УжНУ, студентське самоврядування гуртожитків, 

студентські спортивні клуби, клуби за інтересами (Юридична клініка, 

колективи художньої самодіяльності, команди КВК тощо).  

Виховна робота в Ужгородському національному університеті 

проводилась відповідно до основних положень Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», Стратегії національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки, Концепції національного 

виховання студентської молоді, Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, наказів ректора, розпоряджень проректорів, планів 

виховної роботи зі студентами університету на 2017–2018 н.р. та 2018–2019 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; 
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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 у поєднанні з вихованням 

толерантної особистості в умовах полікультурного соціуму, створення умов для 

фізичного, інтелектуального, морального і духовного розвитку студентів. 

Національно-патріотичне та громадянське виховання є основною 

складовою виховного процесу в університеті, його головною метою є 

формування національної свідомості, патріотизму, толерантності студентської 

молоді, набуття студентами соціального досвіду, успадкування духовних 

надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, 

формування особистісних рис громадянина Української держави. У рамках 

підвищення національно-патріотичного та громадянського виховання 

студентської молоді організовано та проведено низку заходів. Зокрема: 

вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні (на факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому 

інституті та природничо-гуманітарному коледжі були проведені тематичні 

відкриті лекції, студентські конференції, семінари, «круглі столи», бесіди, 

диспути, організовано покази документальних фільмів, присвячених 

патріотизму та мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 

2013 року – лютому 2014 року повстали на захист демократичних цінностей, а 

також зустрічі студентської молоді з учасниками бойових дій, представниками 

волонтерських організацій, активними учасниками Революції Гідності; 

20 лютого 2018 року у науковій бібліотеці УжНУ розгорнуто тематичну 

виставку книг та інсталяцію, приурочену до Дня Героїв Небесної Сотні, а також 

студенти організували покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків 

Героям Небесної Сотні; 21 лютого 2018 року студенти вшанували пам'ять 

Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання та запаленням свічок на площі 

Театральній у м. Ужгород, де в 2013–2014 роках проходив Ужгородський 
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Євромайдан; 22 листопада 2018 року для студентів 1-го курсу проведено 

лекцію «Революція Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні»; 

23 листопада 2018 року розгорнуто виставку з нагоди відзначення Днів 

Свободи і гідності в Україні); відзначення Дня Соборності України (у 

природничо-гуманітарному коледжі організовано перегляд документального 

фільму «Щоб не втратити державність…» з обговоренням проблемних питань 

та студентську дискусію «Акт Злуки і Закарпаття»); відзначення Міжнародного 

дня рідної мови (на факультетах проведені тематичні відкриті лекції, семінари, 

«круглі столи», бесіди, диспути, присвячені Міжнародному дню рідної мови, у 

природничо-гуманітарному коледжі проведено радіопрограму мовами 

національностей Закарпаття та розгорнуто виставку у бібліотеці «Краса і велич 

українського слова»); відзначення 79-ї річниці проголошення Карпатської 

України (для студентів прочитані тематичні лекції дослідниками епохи 

Карпатської України; 15 березня 2018 року студенти долучились до 

загальноміських заходів та мітингу з нагоди відзначення 79-ї річниці 

проголошення Карпатської України на «Красному полі»); відзначення 204-ї 

річниці від дня народження Т. Г. Шевченка (на філологічному факультеті 

організовано: відео-флешмоб художнього читання поезії Т. Шевченка; лекцію 

до 204-ї річниці від дня народження Т. Шевченка для студентів Ужгородського 

коледжу мистецтв і культури; виступ на телебаченні до Шевченківських днів); 

відзначення річниці Угорської революції 1848 року; відзначення Дня пам’яті та 

примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (на 

факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому інституті 

проведено військово-патріотичні тематичні заходи, відкриті бесіди зі 

студентами 1–3 курсів, зустрічі з ветеранами війни, борцями за незалежність 

України у ХХ столітті, учасниками антитерористичної операції та учасниками 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях; у 

природничо-гуманітарному коледжі проведено: тематичну виставку художньої, 

наукової та публіцистичної літератури «Щоб пам’ятали люди»; виховний захід 
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у бібліотеці «Тема війни у сучасній українській та світовій літературі»; 

перегляд кінофільму «Кіборги» з подальшим його обговоренням (для 

мешканців гуртожитку); покладання квітів до Могили невідомому солдатові на 

Пагорбі Слави;  урочисту лінійку до Міжнародного дня пам’яті і примирення; 

урочистий мітинг-реквієм «Щоб не забули люди»; зустріч студентів 1–2 курсів 

з воїнами АТО та воїнами-афганцями; 9 травня 2018 року студенти УжНУ 

вшанували пам'ять борців за незалежність покладанням квітів до пам’ятного 

знаку борцям за свободу України; відзначення 80-х роковин Великого терору – 

масових репресій 1937–1938 років (на факультетах, в українсько-угорському 

навчально-науковому інституті, природничо-гуманітарному коледжі 

університету проведено тематичні відкриті лекції, виховні години, бесіди, 

«круглі столи» на тему: «Україна в роки репресій», «Злочин без строку 

давності», «Минуле з гірким присмаком», «Трагедія незнищеної волі», 

«Людолови» з нагоди вшанування пам’яті жертв політичних репресій та 

роковин масових репресій 1937–1938 років. Професорсько-викладацьким 

складом кафедри історії України, викладачами природничо-гуманітарного 

коледжу упродовж другого семестру 2017–2018 навчального року, під час 

викладання курсу «Історії України» значна увага зверталася на питання, 

спрямовані на поширення інформації про Великий терор – масові політичні 

репресії 1937–1938 років. 14 травня 2018 року у Науковій бібліотеці 

Ужгородського національного університету розгорнуто тематичну виставку 

«Україна в роки репресій»; відзначення Дня вишиванки – в університеті 

проведено конкурс «Краще фото у вишиванці» (перемогу виборола студентка 

математичного факультету); 17 травня 2018 року на юридичному факультеті та 

факультеті туризму та міжнародних комунікацій проведено парад вишиванок; 

17 травня 2018 року на факультеті історії та міжнародних відносин був 

введений дрес-код у вишиванці; відзначення Дня Європи в Україні (в 

українсько-угорському навчально-науковому інституті проведено: екскурсію 

«Ужгород – європейське місто», виховні години на тему: «Знай Європу 

більше», «На шляху до Європи», «Європейський Союз – новий стандарт для 
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України»); вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського 

народу (14–18 травня 2018 року на факультетах проведено інформаційні 

години, лекції, бесіди, тематичні виховні години; 18 травня 2018 року на 

факультеті туризму та міжнародних комунікацій організовано перегляд 

історичного фільму «Хайтарма»); відзначення 22-ї річниці Конституції України 

(на факультеті міжнародних економічних відносин проведено тематичну бесіду 

щодо дотримання Конституції та законів України (16 травня 2018р.); на 

фізичному факультеті проведено лекцію «Розвиток конституціоналізму в 

Україні, виховання громадянської свідомості та поваги до Основного Закону 

України» (травень 2018 р.); студенти географічного факультету  відвідали 

тематичну виставку, присвячену 22-й річниці прийняття Конституції України 

(травень 2018 р.); для студентів факультету історії та міжнародних відносин і 

факультету інформаційних технологій професор Ігор Тодоров провів лекцію до 

22-ї річниці прийняття Конституції (24 травня 2018 р.); на інженерно-

технічному факультеті проведено виховні бесіди з інформуванням студентів 

про права, гарантовані їм Конституцією та законами України (16–27 квітня 

2018 р.); на факультеті здоров’я та фізичного виховання для студентів 1-го 

курсу спеціальності «Середня освіта (фізична культура)» проведено виховну 

годину на тему «Розвиток конституціоналізму в Україні, виховання 

громадянської свідомості та поваги до Основного Закону України» (2 травня 

2018 р.) тощо. У Науковій бібліотеці розгорнуто тематичну виставку на тему 

«Закони і права для всіх єдині». 27 червня 2018 року студенти долучилися до 

загальноміських заходів, присвячених урочистому відзначенню 22-ї річниці 

Конституції України; відзначення Дня знань та посвята першокурсників у 

студенти (3 вересня 2018 р. на всіх факультетах, в українсько-угорському 

навчально-науковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі 

проведено першу лекцію для студентів на тему «Від проголошення 

Незалежності до нової України. Витоки та етапи становлення УжНУ»; 

організовано та проведено урочисті збори, присвячені Дню знань та посвяті 

першокурсників у студенти; святкову шоу-програму); відзначення 
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Міжнародного дня миру (на факультетах, в українсько-угорському навчально-

науковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі проведені 

тематичні відкриті лекції, круглі столи, бесіди тощо); відзначення в 

університеті 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського (на 

інженерно-технічному факультеті проведено виховні бесіди на тему «Ідеї 

В. О. Сухомлинського в сучасних умовах навчально-виховного процесу вищої 

школи»; на факультеті іноземної філології проведено лекцію  на тему 

«Видатний український педагог В. О. Сухомлинський»; на хімічному 

факультеті проведено «круглий стіл» на тему «Василь Сухомлинський – 

людина, яка віддала серце дітям»; на юридичному факультеті проведено 

виховні бесіди на тему «Вплив В. Сухомлинського на розвиток педагогічної 

науки»; на факультеті історії та міжнародних відносин академнаставниками 

студентських груп представлено інформаційне повідомлення про видатного 

діяча, педагога-новатора, про його здобутки; на факультеті туризму та 

міжнародних комунікацій проведено круглий стіл на тему «Ідеї 

В. О. Сухомлинського в практиці особистісно-орієнтованого навчання та 

гуманізації навчально-виховного процесу»; на економічному факультеті 

проведено тематичні виховні години на тему «Людина починається з добра»; на 

географічному факультеті проведено бесіду на тему «Роль Василя 

Сухомлинського у становленні соціальної географії України як науки»; на 

фізичному факультеті проведено лекцію на тему «Василь Сухомлинський – 

великий гуманіст, мислитель, педагог»; на факультеті інформаційних 

технологій проведено «круглий стіл» на тему «В. О. Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю» тощо; в українсько-угорському навчально-науковому інституті 

організовано та проведено лекцію на тему «Цікаві факти з життя 

В. Сухомлинського. Штрихи до портрета», перегляд презентацій «Педагогічна 

спадщина Василя Сухомлинського», віртуальну книжкову виставку 

«Літературна спадщина гуманіста, мислителя, та педагога Василя 

Сухомлинського»; у природничо-гуманітарному коледжі організовано: 

педагогічні читання «Велика філософія педагога і новатора 
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В. Сухомлинського»; бесіди з позапрограмного читання «Павлиські казки» для 

студентів перших курсів, конкурс творчих робіт (за методикою 

В. Сухомлинського) серед студентів 1–2 курсів, презентацію 

«В. Сухомлинський – для нас і про нас», тематичну виставку наукової, 

методичної та художньої літератури «Серце віддаю дітям»; у Науковій 

бібліотеці розгорнуто книжкову виставку «Великий гуманіст, мислитель, 

педагог Василь Сухомлинський»); вшанування ветеранів університету, 

привітання викладачів з Днем працівника освіти); відзначення в університеті 

100-літнього ювілею Української національної революції 1917-1921 рр., 80-

річчя проголошення української автономії у складі Чехословаччини та 80-річчя 

створення Організації Народної Оборони «Карпатська Січ» (факультетом 

суспільних наук та факультетом історії та міжнародних відносин у жовтні-

листопаді 2018 р. організовано та проведено тематичні відкриті лекції, круглі 

столи, диспути, бесіди та інші тематичні заходи, присвячені 100-літньому 

ювілею Української національної революції 1917-1921 рр., 80-річчю 

проголошення української автономії у складі Чехословаччини та 80-річчю 

створення Організації Народної Оборони «Карпатська Січ»; у Науковій 

бібліотеці університету впродовж жовтня 2018 р. було розгорнуто тематичну 

виставку, присвячену ювілейним датам в історії української державності та 

тематиці Карпатської України); відзначення Дня захисника України (на 

факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому інституті, 

природничо-гуманітарному коледжі університету проведено тематичні лекції, 

виховні години, бесіди, «круглі столи», тренінги тощо; студенти долучилися до 

тематичних загальноміських заходів, відбулося покладання квітів до 

Пам’ятного знаку борцям за свободу і незалежність України); проведення 

заходів присвячених 73-й річниці університету (19 жовтня 2018 року 

організовано та проведено розширене засідання Вченої ради, присвячене 73-й 

річниці університету, на факультетах, в українсько-угорському навчально-

науковому інституті, природничо-гуманітарному коледжі нагороджено 

грамотами кращих студентів, які досягли значних успіхів у науковій роботі, 
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спорті та громадській діяльності на факультеті, в інституті та коледжі); 

відзначення Дня визволення Закарпаття та України від фашистських 

загарбників; відзначення Дня української писемності та мови (6 листопада 

2018 року у природничо-гуманітарному коледжі розгорнуто книжкову 

виставку, а 9 листопада 2018 року проведено диктант національної єдності; 

9 листопада 2018 року філологічний факультет розпочав святкування з поїздки 

до міста Мукачева, де, у центрі, на площі біля пам’ятника святим Кирилу й 

Мефодію, відзняли тематичний флешмоб, продовжили святкування на 

філологічному факультеті разом із відомим закарпатським поетом, 

випускником факультету Віктором Ковреєм, разом з яким обговорили питання 

«Що необхідно для збереження мови?» та інші актуальні мовні проблеми, а 

також, продовжуючи традицію проведення диктантів національної єдності від 

«Українського радіо» на честь Дня української писемності та мови, студенти-

філологи написали диктант, разом із випускницею факультету – Христиною 

Керитою, яка зачитала твір із публіцистичної збірки творів Василя Вароді; з 

нагоди Дня української писемності та мови відбулася зустріч в обласній 

універсальній бібліотеці ім. Ф. Потушняка видатного українського 

письменника Василя Шкляра зі студентами та викладачами УжНУ); 

відзначення 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років, штучних голодів 1921-

1923 років та 1946-1947 років в Україні (на факультетах, в українсько-

угорському навчально-науковому інституті та природничо-гуманітарному 

коледжі зі студентами проведено відкриті лекції, бесіди, виховні години, 

дискусії, «круглі столи», організовано перегляд тематичних фільмів та інші 

тематичні заходи, присвячені відзначенню 85-х роковин Голодомору 1932-

1933 років, зокрема: на факультеті іноземної філології для студентів 1-го курсу 

була проведена лекція на тему «Вкрадене дитинство: діти в роки Голодомору 

1932-1933 років»; на факультеті туризму та міжнародних комунікацій 

проводилася демонстрація документального фільму «Голодомор: жнива 

розпачу»; на факультеті історії та міжнародних відносин, факультеті 

суспільних наук та біологічному факультеті проведено показ фільму 
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«Голодомор 32–33 років»; на факультеті інформаційних технологій було 

проведено відкриту лекцію на тему «Голодомор 1932-1933 років та його 

наслідки на сьогодення»; на хімічному факультеті проведено демонстрацію 

документального фільму «Геноцид українського народу. Голодомор 1932-

1933 років»; на факультеті міжнародних економічних відносин була проведена 

виховна бесіда на тему «Голодомор 1932-1933 років»; на інженерно-технічному 

факультеті у всіх студентських групах проведено тематичні бесіди на тему 

«Голодомор – трагедія українського народу»; на фізичному факультеті на 

лекційних та практичних заняттях акцентовано увагу на проблемі голодомору, 

розглядаючи питання «Піраміда базисних потреб людини», «Небезпеки 

соціально-політичного характеру» та «Індикатори сталого розвитку. Індекс 

людського розвитку»; на юридичному факультеті проведено лекцію на тему 

«Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид проти українського народу»; на 

географічному факультеті проведено лекційне заняття на тему «Демографія», 

де було приділено значну увагу скороченню населення України у 30-х роках 

ХХ ст. внаслідок Голодомору;  на медичному факультеті проведені бесіди «Про 

відзначення 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду 

Українського народу»; в українсько-угорському навчально-науковому інституті 

випущено інформаційно-тематичні плакати, студенти переглянули 

документальні відеоматеріали на тему «Минуле стукає в наші серця»; у 

природничо-гуманітарному коледжі проведено виховні години в студентських 

групах на тему «Голодомор як засіб геноциду в Україні», урок-молитву «Руки 

дитини, яка запалила свічку пам’яті, стали руками солдата, які тримають 

автомат», організовано студентсько-викладацьку наукову конференцію 

«Голодомор 1932-1933: незламні. Україна пам’ятає – світ визнає», книжкову 

виставку «Голодомор – чорна сповідь моєї вітчизни»; 24 листопада 2018 року 

студенти долучилися до відкриття монументу «Свіча пам’яті», присвяченого 

жертвам Голодомору і ушанували пам'ять заморених голодом, а також 

долучилися до загальноукраїнської акції «Запали свічку»;  до відзначення Дня 

Збройних Сил України (6 грудня 2018 року у природничо-гуманітарному 
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коледжі розгорнуто тематичну виставку; 7 грудня 2018 року на кафедрі 

військової підготовки відбулись урочисті заходи з нагоди 27-ої річниці Дня 

Збройних сил України; до відзначення Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (на факультеті історії та міжнародних 

відносин для студентів 1-го курсу було презентовано фільм «Розчеплено на 

атоми»; на факультеті інформаційних технологій для студентів 1-го курсу 

проведено виховну годину на тему «Наслідки аварії на ЧАЕС для українців в 

XXI столітті»; на географічному факультеті організовано лекційні заняття на 

тему: «Засоби захисту людини від небезпечних факторів у надзвичайних 

ситуаціях» та «Радіаційно-небезпечні об’єкти», де було приділено значну увагу 

Чорнобильській катастрофі; на факультеті туризму та міжнародних комунікацій 

для студентів 1-го курсу було проведено виховну годину на тему «Ціною 

життя»; на хімічному факультеті для студентів 1–4 курсів проведено бесіди на 

теми: «14 грудня – день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС», «Арка для Чорнобиля», «Жахіття ядерної біди України»; на факультеті 

здоров’я та фізичного виховання для студентів 1-2 курсів було проведено 

інформаційно-просвітницькі бесіди та лекції; у Науковій бібліотеці розгорнуто 

тематичну виставку з відкритим переглядом літератури «І буде ім’я їм, не знане 

досі у світі – ліквідатори»; у природничо-гуманітарному коледжі було 

проведено тематичні бесіди з переглядом документального фільму «Чорнобиль: 

чорна пам’ять рідної землі», організовано тематичну книжкову виставку 

«Чорнобильська катастрофа: вчора, сьогодні, завтра…» та проведено конкурс 

тематичних презентацій «Від мирного атому – до Чорнобильської трагедії: хто 

винен?»); 21 грудня 2018 року на кафедрі військової підготовки організовано 

проведення флешмобу на підтримку міжнародної акції «Звільнити українських 

військових моряків». 

Підтримка військових у зоні АТО. Проведення заходів щодо 

психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників 

антитерористичної операції. Проводились акції щодо підтримки військових у 

зоні АТО. Студенти матеріально (збір коштів, речей, продуктів) підтримували 
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військових у зоні АТО та займалися волонтерською діяльністю в рамках 

надання допомоги учасникам АТО. На факультетах проведено низку заходів з 

військово-патріотичного виховання, зокрема і за участі учасників 

антитерористичної операції. 15 лютого 2018 року на факультеті міжнародних 

економічних відносин організовано зустріч студентів з членами ГО «Спілка 

учасників бойових дій в АТО». 29 березня 2018 року завідувач кафедри 

військової підготовки виступив на телебаченні з метою патріотичного 

виховання молоді Закарпаття та роз’яснення порядку проходження військової 

служби у запасі ЗСУ. 17 квітня 2018 року проведено виховний захід «Воїни 

АТО – найкращі вихователі», студенти природничо-гуманітарного коледжу 

зустрілися з бійцями Ужгородського 15 батальйону – учасниками воєнних дій 

на Сході. 8 травня 2018 року студенти факультету туризму та міжнародних 

комунікацій зустрілися з учасником антитерористичної операції Вадимом 

Миколайовичем Клюй. 13 жовтня 2018 року проведено зустріч студентів 

природничо-гуманітарного коледжу із бійцями славетної гірськопіхотної дивізії 

майором Ланецьким Сергієм Алімовичем та старшим солдатом Митровичем 

Михайлом Михайловичем. 20 листопада 2018 року на факультеті міжнародних 

економічних відносин проведено зустріч студентів з представниками правління 

ГО «Спілка учасників бойових дій в 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 
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відзначення професійних свят. Організовано значну кількість студентських 

наукових конференцій, семінарів, лекцій, конкурсів, навчально-ознайомчих 

поїздок професійного спрямування, а також зустрічі студентів із цікавими, 

успішними людьми, підприємцями, керівниками підприємств та установ, 

відомими випускниками університету з метою показати, що випускники того чи 

іншого навчального структурного підрозділу університету, плідно навчаючись, 

можуть досягти значних висот у своїй кар’єрі. У квітні та листопаді 2018 року 

проведено презентацію роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 

Україні для студентів факультету міжнародних економічних відносин 

(18 квітня 2018 р.) та для студентів філологічного факультету (20 квітня 

2018 р.), факультету суспільних наук та українсько-угорського навчально-

наукового інституту (19 листопада 2018 р.). 12 листопада 2018 року вперше 

відкрито Школу дебатів в УжНУ, у якій студенти вивчатимуть теоретичні 

основи ведення дебатів. 12–16 листопада 2018 р. відзначення Міжнародного 

дня студента та проведення в університеті Тижня студента (проведено наступні 

заходи: загальноуніверситетську інтелектуальну гру-змагання «Брейн-ринг»; 

День студентського самоврядування; мистецький конкурс художньої 

самодіяльності «Студентська осінь 2018»; змагання з футболу; зустріч ректора 

зі студентами, які досягли значних успіхів у спорті, переможцями обласних, 

всеукраїнських, міжнародних спортивних змагань, фестивалів та зі 

студентським активом; відзначення кращих студентів грамотами ректора і 

грамотами Ужгородської міської ради). 29 листопада 2018 року студенти УжНУ 

взяли активну участь у конкурсі «Кращий студент Закарпаття–2018», де 

змагалися кращі студенти навчальних закладів Закарпатської області, перемогу 

виборола студентка 2-го курсу факультету здоров’я та фізичного виховання 

Ужгородського національного університету Лідія Манзулич.  

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 
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коледжі проведено зустрічі студентів з політичними діячами, представниками 

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

з таких 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. На юридичному факультеті активно функціонує Юридична 

клініка, яка надає безоплатну первинну правову допомогу для соціально 

вразливих верств населення Закарпаття. Студентами факультету, членами 

ЗОГО «Об'єднана асоціація студентів-юристів Закарпаття» систематично 

надаються консультації, складаються процесуальні документи та інші 

документи правового характеру. Робота в Юридичній клініці проводиться під 

методичним керівництвом директора клініки та викладачів-кураторів. 25 січня 

2018 року у залі Вченої ради УжНУ відбувся захід щодо сприяння академічній 

доброчесності в Україні – SAIUP (представниками проекту SAIUP Тарасом 

Тимочко та Яною Чапайло прочитано лекції-дискусії для студентів 1-го року 

навчання та представників активного студентства «Академічна доброчесність – 

крок за кроком до нової академічної культури»). 1–3 березня 2018 року в 

рамках проекту «Бюджет громадської ініціативи, м. Ужгород» залучено 

студентів наступних факультетів: економічного, юридичного, суспільних наук 

та міжнародних економічних відносин до проведення етапу голосування 

мешканців міста Ужгород. 24 жовтня 2018 р. старости студентських груп всіх 

структурних навчальних підрозділів долучилися до тренінгу в рамках реалізації 

Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP, де їм були 

надані необхідні матеріали та інструменти для поліпшення академічної 

доброчесності в університеті. Відзначення в університеті Всеукраїнського 

тижня права :на факультетах, в УУННІ та ПГК було проведено: відкриті лекції, 

тематичні науково-практичні конференції, семінари, бесіди, дискусії, правові 

конкурси, майстер – класи провідних юристів, присвячені проблематиці прав і 
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свобод людини, розвитку правової науки та практики, методології юридичної 

освіти, захисту прав учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 

внутрішньо переміщених осіб за участі представників органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, народних 

депутатів України, діячів науки і культури, зокрема, на факультеті 

інформаційних технологій для студентів було проведено виховну годину на 

тему «Права і свобода українців в XXI столітті»; на факультеті туризму та 

міжнародних комунікацій для студентів 1-го курсу було організовано перегляд 

документального фільму «День звільнення»; на хімічному факультеті 

магістрами 1-го року навчання було проведено виховну годину для інших 

студентів факультету на тему «Права і свободи сучасного українця», а також 

для студентів факультету організовано перегляд документального фільму 

«Зима у вогні», який розкриває хроніку Революції Гідності на Майдані 

Незалежності; студентів факультету історії та міжнародних відносин в межах 

дисципліни «Право» було ознайомлено з їх правами та свободами; зі 

студентами математичного факультету проведено «круглий стіл» «Обов’язки і 

права студента»; на факультеті здоров’я та фізичного виховання організовано 

перегляд документального фільму «Ротація»; в українсько-угорському 

навчально-науковому інституті для студентів 1-4 курсів було організовано 

перегляд фільмів про права людини: «Життя в раю – нелегали по сусідству», 

«Капітан і його пірат» та «Ув’язнені» і проведено виховні години на тему 

«Право людини на життя, свободу, недоторканність». У природничо-

гуманітарному коледжі було проведено ХІ Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію «Студентський вимір щодо актуальних проблем у правознавстві», 

студенти коледжу взяли участь у правовому брейн-рингу, організованому 

Територіальним управлінням юстиції в Закарпатський області, де команда 

виборола 1- місце, а також студентами разом із куратором навчальної групи 

було відвідано щорічну мандрівну виставку фотографій «Рівність та права 

людини». Реалізація правопросвітницького проекту «Я маю право». На 

факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому інституті та 
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природничо-гуманітарному коледжі проведено відкриті лекції, тематичні 

науково-практичні конференції, семінари, бесіди, дискусії, майстер-класи 

провідних юристів тощо, присвячені проблематиці реалізації, захисту та 

розвитку прав і свобод людини, розвитку правової науки та практики, 

організовано показ художніх і документальних фільмів про права людини та 

правозахисну діяльність. У Науковій бібліотеці розгорнуто тематичні книжкові 

виставки, презентації видань про права людини. 

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 поширенню наркоманії, 

тютюнокуріння та вживання алкогольних напоїв серед студентської молоді, 

профілактики захворювань на СНІД, щодо запобігання суїцидам серед 

студентської молоді, проводились бесіди про культуру міжнаціональних 

відносин, повагу до всіх націй і віросповідань тощо. На лекціях та семінарах 

вивчались морально-етичні проблеми, обговорювались етичні проблеми у 

студентських групах та гуртожитках. Проведення заходів щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству (на факультетах, в українсько-угорському 

навчально-науковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі 

проведено інформаційно-просвітницькі бесіди, виховні години, дискусії та інші 

інформаційні заходи, присвячені проблематиці насильства у сім’ї, зокрема: на 

факультеті міжнародних економічних відносин організовано «круглий стіл» на 

тему «Домашнє насильство – злочин проти особистості»; на факультеті туризму 

та міжнародних комунікацій проведено інформаційну годину на тему 

«Протидія домашньому насильству: законодавчий аспект» та бесіду «Види та 

прояви домашнього насильства»; на фізичному факультеті представником 

департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА проведено 

лекцію-диспут на тему «Гендерна політика»; на медичному факультеті 

прочитано лекцію на тему «Насильство в сім’ї як соціально-психологічна 

проблема»; на юридичному факультеті проведено тематичну бесіду щодо змін 



83  

до діючого законодавства, пов’язаних з прийняттям Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229; на 

хімічному факультеті проведені лекції на тему: «Закон України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», «Насильству у сім’ї не 

місце» та круглий стіл «Насильство у сім’ї та психіка дитини»; на факультеті 

здоров’я та фізичного виховання проведено виховну бесіду на тему 

«Запобігання насильству в сім’ї» тощо; в українсько-угорському навчально-

науковому інституті організовано лекцію на тему «Якщо вас кривдять, що 

робити?» та проведено анкетування «Моє ставлення до насильства» серед 

студентів 1–2 курсів; у природничо-гуманітарному коледжі проведено 

інформаційно-методичний семінар «Виявлення, запобігання та протидія 

домашньому насильству», а також перегляд тематичних фільмів «Насильству – 

ні!» з подальшим обговоренням; соціально-психологічною службою 

систематично проводилась робота з попередження та виявлення фактів 

жорстокого поводження з дітьми (проведено роз’яснювальну роботу щодо 

захисту прав і свобод дитини, що базуються на принципах, визначених 

конвенцією ООН про права дитини, Конвенцією Ради Європи про захист дітей 

від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, Європейською 

конвенцією про здійснення прав дітей та законодавчими актами України у 

сфері захисту прав дитини; до відома студентів було доведено інформацію 

щодо розпізнавання, запобігання та припинення психологічного насильства як 

форми домашнього насильства; студенти проінформовані щодо роботи 

організацій, які надають невідкладну он–лайн допомогу щодо протидії 

насильства у сім’ї та захисту прав дітей). У листопаді 2018 року студенти взяли 

участь у благодійній акції «Подаруй дитині свято». 28 березня 2018 року в 

університеті відзначено День корейської культури (Korean Culture Day) за 

участі волонтерів із Республіки Кореї. Подія спрямована на культурний 

розвиток молоді міста Ужгород, а також налагодження міжнародних зв’язків 

для проведення майбутніх спільних проектів. Проведення ХIII Всеукраїнської 

благодійної акції «Серце до серця» – «Почуй світ!» в університеті (студенти 
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активно долучилися до благодійної акції, яка тривала з 2 по 22 квітня 

2018 року; Студентська рада та Первинна профспілкова організація студентів 

університету організували на факультетах, в українсько-угорському навчально-

науковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі збір пожертв у 

благодійні скриньки; 22 квітня 2018 року студенти долучилися до фінального 

етапу благодійної акції). Відзначення Дня матері (на факультетах проведені 

тематичні виховні бесіди; 14 травня 2018 року на філологічному факультеті 

усім мамам студентів-відмінників та активістів було надіслано вітання та 

подяку за виховання дітей). 14–18 травня 2018 року в університеті проведено 

Тиждень студентської дружби з метою морально-етичного виховання 

студентської молоді та формування полікультурних взаємовідносин у 

студентському колективі (проведені спортивні змагання з міні-футболу, 

баскетболу, волейболу, крикету та настільного тенісу). 22 травня 2018 року 

пройшов Студентський фестиваль дружби, у рамках якого організовано та 

проведено: кулінарний конкурс на кращий бограч та різноманітні змагання-

конкурси, а також нагороджено переможницю конкурсу «Краще фото у 

вишиванці». Проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (в 

університеті соціально-психологічною службою: проведено лекцію-

презентацію «Сім’я без насильства» для студентів 1-го курсу факультету 

інформаційних технологій та для студентів 1-го курсу факультету історії та 

міжнародних відносин; для академнаставників студентських груп в 

електронному вигляді підготовлено методичні матеріали просвітницько-

профілактичного змісту щодо протидії домашньому насильству (листівки та 

відеоматеріали) та розроблено лекцію-презентацію щодо ознак домашнього 

насильства: фізичного, психологічного, сексуального, економічного; правових і 

психологічних методів протидії домашньому насиллю; 27 листопада 2018 року 

Центр гендерної освіти при університеті спільно зі студентами факультету 

суспільних наук, юридичного факультету та громадськими організаціями 

«Zonta-club» (м. Ужгород), Закарпатською громадською жіночою організацією 

«Веста», «Неємія», Ужгородським жіночим клубом «Сороптиміст» провів 
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регіональну вуличну акцію «Бузкова стрічка». Учасники роздавали перехожим 

брошури та листівки з інформацією про установи та заклади, до яких необхідно 

звертатися у разі виявлення фактів домашнього насильства. Відзначення в 

університеті Міжнародного дня осіб з інвалідністю (на факультеті іноземної  

філології відбулася зустріч студентів 1-го курсу з випускницею факультету 

Надією Дьолог, чемпіонкою України, Європи та світу з фехтування на візках; 

на базі факультету здоров’я та фізичного виховання проведено благодійний 

ярмарок для підтримки медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога 

життя»; на факультеті міжнародних економічних відносин проведено виховну 

годину «Толерантне поводження та допомога особам з інвалідністю в Україні і 

світі»; на біологічному факультеті проведені виховні заходи на тему 

«Інвалідність – це не вирок»; на хімічному факультеті проведено виховну 

годину «Суспільство, де комфортно жити будь-кому»; на факультеті 

інформаційних технологій проведено виховну годину, в рамках якої 

обговорили перспективи впровадження сучасних інформаційних технологій для 

людей з обмеженими можливостями, а також студенти як волонтери відвідали 

Закарпатський регіональний центр соціально-трудової реабілітації та 

професійної орієнтації «ВИБІР»; на факультеті туризму та міжнародних 

комунікацій проведено круглий стіл на тему «Життя на рівних», в рамках якого 

обговорили перспективи розвитку туризму для людей з обмеженими 

можливостями; на географічному факультеті проведено тематичну лекцію 

«Засоби захисту людини від небезпечних факторів у надзвичайних ситуаціях»; 

на інженерно-технічному факультеті проведено зустріч з головою профбюро та 

студентами з числа осіб з інвалідністю, які навчаються на факультеті, де було 

обговорено проблеми адаптації цих студентів до навчального процесу; на 

стоматологічному факультеті проведено тематичні бесіди та кураторські 

години зі студентами на тему «Дивіться на нас, як на рівних»; на факультеті 

суспільних наук проведено «круглий стіл» на тему «Толерантне ставлення до 

осіб з інвалідністю»; на юридичному факультеті у рамках проведення 

Всеукраїнського тижня права проведені обговорення зі студентами з питань 
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правових проблем захисту прав осіб з інвалідністю в контексті захисту прав 

людини у світлі Загальної декларації прав людини; на філологічному 

факультеті проведені виховні бесіди зі студентами на тему «Будемо 

милосердними: всі ми різні, але всі ми рівні», а також проведено інформаційну 

кампанію з роз’яснення основних положень українського законодавства, що 

стосується осіб з інвалідністю. В українсько-угорському навчально-науковому 

інституті: академнаставниками студентських груп проведені виховні години на 

теми «Відкрий серце для добра», «Що означає бути людиною?», «Твори добро, 

бо ти – людина»; проведено анкетування «Що таке милосердя?» (серед 

студентів 3-4 курсів); для студентів 1-2 курсів проведено лекцію на тему 

«Милосердя і доброта – людства два крила» (де було продемонстровано 

презентацію з інформацією про видатних людей з обмеженими можливостями, 

які живуть і працюють як здорові спортсмени, письменники, художники, вчені 

тощо); у природничо-гуманітарному коледжі: проведено виховні години на 

тему «Рівні права та рівні можливості»; організовано показ тематичної 

презентації «Ідемо по життю разом»; проведено тематичні бесіди на тему 

«Правове регулювання прав і свобод людей з обмеженими можливостями в 

Україні». Відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (на факультетах 

проводились молодіжні акції до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом). 

19 грудня 2018 року студенти різних факультетів взяли участь у традиційному 

Параді Миколайчиків. Упродовж грудня 2018 року проведено благодійні акції 

для дітей-сиріт «Подаруй дитині свято» (у всіх навчальних структурних 

підрозділах зібрано дитячі речі, іграшки, солодощі тощо) та організовано 

поїздки в школи-інтернати до Дня святого Миколая. Впродовж року студенти 

долучились до активізації донорського руху, взяли участь у благодійній акції 

«Здай кров – врятуй життя».  

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 
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проводились конференції, лекції, бесіди, екскурсії тощо з проблем 

природоохоронної діяльності в Україні та світі. Участь у безстроковій акції 

«Закарпаттю – чисте довкілля» (впродовж другого семестру 2017-2018 н. р. на 

факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому інституті, 

природничо-гуманітарному коледжі проведено значну кількість заходів з 

прибирання прилеглих територій, аудиторій, гуртожитків, висаджено понад 500 

дерев, упорядковано спортивні майданчики, проведено дні з благоустрою 

території гуртожитків та їх озеленення, ліквідації сміттєзвалищ, прибирання та 

упорядкування газонів тощо; організовано проведення акцій: «Алеї 

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

догляд за алеєю 70-річчя університету; 14 квітня 2018 року організовано першу 

з акцій «Закарпаттю – чисте довкілля» та проведено день благоустрою території 

університету (суботник)). Відзначення в університеті 32-ї річниці з дня 

Чорнобильської катастрофи (на факультетах, в українсько-угорському 

навчально-науковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі 

проведено тематичні відкриті лекції, бесіди тощо з питань охорони 

навколишнього середовища та присвячені пам’яті жертв Чорнобиля, за участі 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, зокрема: на 

інженерно-технічному факультеті проведено виховні години на тему 

«Чорнобиль: міфи та реальність» та організовано показ документального 

фільму «Розщеплені на атоми»; на факультеті суспільних наук проведено 

«круглий стіл» з питань охорони навколишнього середовища та дискусію, де 

піднімались питання катастрофи на Чорнобильській атомній станції, участі 

держави в заходах з вшанування ліквідаторів, недопущення забруднення 

навколишнього середовища; на факультеті інформаційних технологій 

проведено семінар на тему «Екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи – 

відлуння на теперішній час»; на економічному факультеті проведено бесіду зі 

студентами на тему «Чорнобиль не має минулого»; на географічному 

факультеті проведено тематичну бесіду на тему «Екологічні наслідки 

Чорнобильської катастрофи» та прочитано лекцію на тему «Засоби захисту 
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людини від небезпечних факторів у надзвичайних ситуаціях»; на факультеті 

історії та міжнародних відносин і факультеті іноземної філології організовано 

перегляди документальних фільмів; на філологічному факультеті студенти 

підготували тематичну стінгазету, академнаставниками проведено тематичні 

бесіди, а також прочитано лекцію «Чорнобиль як крик до всього людства» з 

елементами віртуальної екскурсії; на факультеті здоров’я та фізичного 

виховання проведено виховні години на тему: «Мужність і біль Чорнобиля», 

«Чорнобильська катастрофа 1986 року та її наслідки»; на фізичному факультеті 

на лекційних та практичних заняттях розглядалася тема «Ризикоорієнтований 

підхід у забезпеченні безпеки» (обговорювалося питання ризику опромінення 

персоналу АЕС та населення, що проживає на прилеглій території), також 

студенти взяли участь у загальноміському мітингу-реквіємі та церемонії 

покладання квітів ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; для 

студентів медичного факультету прочитані лекції на тему: «Чорнобильська 

АЕС – символ найбільшої техногенної катастрофи» та «Катастрофа на ЧАЕС: 

результати та наслідки»; на факультеті туризму та міжнародних комунікацій 

проведено «круглий стіл» на тему «Соціальний вимір техногенної катастрофи 

на ЧАЕС»; на факультеті міжнародних економічних відносин проведено 

виховний захід на тему «Аварія на 4 реакторі Чорнобильської АЕС: історія 

ліквідації» за участі ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській станції 

О. В. Борейко. В українсько-угорському навчально-науковому інституті 

проведено відкритий виховний захід «Чорнобиль – чорний біль України» та 

відкриту лекцію «Чорнобиль – скорбота пам’яті людської»; у природничо-

гуманітарному коледжі проведено: тематичну презентацію «Дзвони 

Чорнобиля», виховний захід «Чорнобильська катастрофа: вчора, сьогодні, 

завтра», перегляд документального фільму «Чорнобиль. Формула довіри», 

конференцію для 1-го курсу «Причини і наслідки аварії на ЧАЕС», поетичний 

реквієм по Чорнобилю (читання по радіо віршів Івана Драча, Ліни Костенко, 

Петра Скунця та ін.); у Науковій бібліотеці розгорнуто тематичні виставки 

«Біль і тривоги Чорнобиля» та «Природа – творець всіх творців» (присвячена 
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питанням охорони навколишнього середовища). Впродовж 2018 року студенти 

долучились до впорядкування навчально-спортивно-оздоровчого центру 

«Скалка».  

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 2018 року було 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, Тижня студента, 73-ї річниці УжНУ; 

організовано «Міс УжНУ-2018», конкурс художньої самодіяльності 

«Студентська осінь – 2018» (І місце виборов природничо-гуманітарний коледж, 

ІІ місце – факультет туризму та міжнародних комунікацій, ІІІ місце – хімічний 

факультет), загальноуніверситетську інтелектуальну гру-змагання «Брейн-

ринг» (перемогу здобули студенти математичного факультету, у суперфіналі, 

який відбувався між студентами-переможцями та викладачами перемогу 

вибороли викладачі) тощо. Студенти взяли участь у святкуванні Міжнародного 

дня музеїв, у культурно-мистецькій події «Українська світломузика – сторінка 

Закарпаття», долучилися до організації (волонтерство) Міжнародних змагань з 

танцювального спорту – «Uzhgorod Open 2018» тощо. 25–27 травня 2018 року 

студентка медичного факультету Христина Корчак та студент юридичного 

факультету Володимир Луцький взяли участь у Всеукраїнському фестивалі-

конкурсі «Юні таланти України – 2018», який проходив у місті Львів (студенти 

стали лауреатами третьої премії у четвертій віковій категорії «Естрадного 

вокалу»). 

Впродовж року в університеті працювали творчі об’єднання студентів за 

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

гурток гри на фортепіано (СЦД «Ювентус»), громадська молодіжна організація 

«Рок за здоровий спосіб життя» (СЦД «Ювентус»), дім історичного танцю 
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«Тартан» (СЦД «Ювентус»), Закарпатська федерація шахів, Ужгородська 

федерація шахів (СЦД «Ювентус»), громадська молодіжна організація «Айсек» 

(СЦД «Ювентус»), рок-гурт «Допінг» (СЦД «Ювентус»), гурт «Вандор» 

(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 2018 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 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 

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: 

 забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних і власних інтересів; 
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 введення молодої людини у світ соціального, господарського, 

політичного, інтелектуального, етичного, культурного досвіду людства й 

українського народу; 

 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, 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;  

 формування соціокультурних орієнтацій студентської молоді; 

 усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини 

та її громадянським обов'язком;  

 формування мовної культури, володіння і вживання української мови; 

 культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, 

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

престижу української мови у академічному середовищі та 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;  

 пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і 

запобігання правопорушенням;  
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 створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення потенційних лідерів та організаторів;  

 спонукання студентів університету до активної протидії проявам 

аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності;  

 формування поваги до свого університету, дотримання і розвиток 

демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.  

 

5.2. Фізичне виховання 

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, вести здоровий спосіб життя, 

постійно засвоювати цінності фізичної культури. 

На початку 2018 року розпочалась XІ загальноуніверситетська 

спартакіада серед викладачів та співробітників УжНУ з 9 видів спорту, таких, 

як: бадмінтон, шахи, шашки, плавання, баскетбол, волейбол, настільний теніс, 

міні-футбол, легка атлетика. Перемогу у загальноуніверситетській спартакіаді 

здобула команда факультету інформаційних технологій, ІІ місце виборола 

команда фізичного факультету, ІІІ – за економічним факультетом. 

20-21 березня 2018 року студенти факультету здоров’я та фізичного 

виховання взяли участь у Всеукраїнських змаганнях з міні-футболу серед 

чоловіків, присвячених Міжнародному дню боротьби за ліквідацію расової 

дискримінації. 
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29 березня 2018 року в СК «Юність» наші жіноча та чоловіча збірні 

команди з волейболу вибороли I місце у відкритій першості з волейболу серед 

команд ВНЗ III-IV р. а. 

29-30 квітня 2018 року студенти факультету здоров’я та фізичного 

виховання виступили в ролі суддів на міжнародній універсіаді любителів 

плавання. 

У квітні 2018 року студенти економічного факультету організували та 

провели велоквест у місті Ужгород. 

3 травня 2018 року студенту факультету здоров’я та фізичного виховання 

Олександру Іляшу присвоєно звання майстра спорту України з боротьби самбо. 

15 травня 2018 року збірна команда факультету здоров’я та фізичного 

виховання перемогла в обласній універсіаді серед ВНЗ III-IV р. а. з баскетболу 

в м. Свалява. 

19 травня 2018 року студенти фізичного факультету взяли участь та були 

волонтерами у Перечинському півмарафоні поштаря Федора Фекети. 

У травні 2018 року для студентів економічного факультету проведено 

«День здоров’я» на базі НСОЦ «Скалка» та змагання зі страйкболу між 

викладачами та студентами факультету. 

У травні 2018 року в природничо-гуманітарному коледжі проведений 

Тиждень спорту та здорового способу життя. 

1 червня 2018 року студенти долучилися до спортивного забігу серед 

студентської молоді в рамках загальноукраїнської акції «Зелена миля – 2018», 

який проходив у м. Ужгород.  Мета – популяризація здорового способу життя 

та пропаганда фізичної культури.  

З початком 2018-2019 навчального року розпочалась 69-та 

загальноуніверситетська спартакіада серед студентів 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. 
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7 вересня 2018 року відзначення Дня фізичної культури і спорту України. 

На факультеті здоров’я та фізичного виховання проведено турнір з футзалу між 

студентами та нагородження викладачів факультету. Факультет туризму та 

міжнародних комунікацій взяв участь у фотоконкурсі-виставці «Закарпаття 

спортивне». 

18-19 вересня 2018 року з нагоди відзначення Міжнародного дня спорту у 

природничо-гуманітарному коледжі проведено спартакіаду. 26 вересня 

2018 року відбулося нагородження переможців спартакіади. 

20 вересня 2018 року студенти взяли участь у заходах з нагоди 

Міжнародного дня студентського спорту, організоваих Міністерством освіти і 

науки України спільно зі Спортивною студентською спілкою України. 

Студенти демонстрували свої спортивні здобутки в масовому флешмобі з 

виконання вправи згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Найкращі 

студенти змагалися у силових вправах та спортивних іграх. 

10 жовтня 2018 року студенти природничо-гуманітарного коледжу взяли 

участь у Спартакіаді серед учнівської та студентської молоді ВНЗ І-ІІ р. а. з 

легкоатлетичного кросу. 

За результатами обласної універсіади серед ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації 

збірні команди УжНУ вибороли 1 місце з легкої атлетики, настільного тенісу, 

волейболу (жінки та чоловіки) та шахів:  

15 листопада 2018 року студенти природничо-гуманітарного коледжу 

вибороли І місце в Універсіаді з волейболу серед ВНЗ І-ІІ р.а.  

29 листопада 2018 року студенти природничо-гуманітарного коледжу 

взяли участь в ХV обласній Універсіаді між закладами ВНЗ І-ІІ р. а. з шахів, 

шашок і настільного тенісу. 

На факультетах проводились дні здоров’я, кубки декана з футболу та 

міні-футболу. В університеті активно діє спортивна команда підтримки 

черлідерів. 

Упродовж року на факультетах, в українсько-угорському навчально-

науковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі проводились бесіди 
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щодо необхідності здорового способу життя, фізіологічних особливостей 

організму, норм харчування, фізичних навантажень. 

Значна робота з фізичного виховання в 2018 р. проводилася у Спортивно-

оздоровчому комплексі УжНУ. Щодня студенти мали можливість займатися 

спортом у групах спортивного вдосконалення, працювали секції з різних видів 

спорту. Протягом усього навчального року проводилися навчання з плавання 

учнів шкіл м. Ужгорода за  програмою управляння молоді і спорту  

Ужгородської міської ради. На літніх канікулах в басейні оздоровлено понад 

700 дітей – учні молодших класів навчалися плаванню. Відбувалися різного 

роду змагання, чемпіонати та турніри (з волейболу, футболу, гімнастики, 

спортивних танців, дзю-до, плавання та водного поло) – загалом у 2018 році 

проведено 14 турнірів. 

Таблиця 5.1 

Участь студентів Ужгородського національного університету у обласних,  

всеукраїнських та міжнародних змаганнях у 2018 році 

Прізвище, 

ім’я 

Факультет, 

курс 
Вид спорту Ранг змагань Місце 

Бобаль 

Наталія 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

3 курс 

Великий 

теніс 

Зимова першість в 

Закарпатській області з тенісу 

серед юнаків та дівчат. 

24-25.02. 2018 р., м. Ужгород 

2 

Прокоп 

Микола 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 р.н. 

ОС 

«Магістр» 

Гирьовий 

спорт 

Чемпіонат України (чоловіки-

поштовх довгим циклом). 

23-25.02.2018 р., м. Київ 

2 

Всеукраїнський турнір 

«Об’єднання – запорука 

розвитку» (до 68 кг., естафета). 

09-11.03.2018 р., м Ужгород 

1 

Всеукраїнський турнір 

«Об’єднання – запорука 

розвитку» (до 68 кг.). 

09-11.03.2018 р., м Ужгород 

1 

Кубок України (довгий цикл 

до 68 кг., дорослі). 

19-22.04.2018 р., м. Житомир 

2 
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Чемпіонат світу. 

27–30.04.2018 р., 

м. Цельє (Словенія) 

2 

(особистий 

результат) 

Чемпіонат світу. 

27–30.04.2018 р., 

м. Цельє (Словенія) 

1 

(командний 

результат) 

Відкритий чемпіонат Асоціації 

гирьового спорту України 

(68 кг, дорослі). 

4-5.05.2018 р., м. Тернопіль 

1 

Відкритий чемпіонат Асоціації  

гирьового спорту України 

(68 кг. двоборство, дорослі). 

4-5.05.2018 р., м. Тернопіль 

1 

Присвоєно звання МС 

України. 

25.05.2018 р. 

МС 

Айб 

Віталій 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс 

Гірськолиж–

ний спорт 

Кубок України з 

гірськолижного спорту. 

27.02.2018 р., м. Борислав 

3 

Рубаха 

Юрій  

Медичний 

факультет, 

4 курс 

Плавання 

Обласна XIV Універсіада 

області з плавання серед 

студентів вищих навчальних 

закладів III-IV р. а. серед 

хлопців на дистанції 50 метрів, 

з результатом 30,83 

07.03.2018 р.,м.   

2 

Маркович 

Крістіна 

Факультет 

туризму та 

міжнародних 

комунікацій, 

1 курс 

Плавання 

Обласна ХІV Універсіада 

області серед студентів вищих 

навчальних закладів III-IV р. а. 

з плавання в естафеті 4×25 м. 

серед дівчат. 

07.03.2018 р., м. Ужгород 

1 

Магула 

Максим  

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс, 

МС 

Фехтування 

на візках. 

(член 

паралімпій-

ської збірної 

України) 

Кубок України з фехтування 

на візках серед спортсменів з 

ураженням ОРА. 

10-13.04.2018 р., м. Київ 

1 

Хаван 

Даніїла  

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат області серед 

команд ДЮСШ з бігу на 400 м. 

14.04.2018 р., м. Мукачево 

 

1 
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XXXXY Міжнародні змагання 

«Кубок Рівного» з легкої 

атлетики пям’яті ЗТУ 

Б. В. Чулаєвського серед 

дівчат з естафетного бігу 

4х100, на 200 м. 

20-21.04.2018 р., м. Рівне 

1 

3 

Юнацький чемпіонат області з 

легкої атлетики серед юнаків 

та дівчат. Біг на 200 м. 

22.06.2018 р., м. Мукачево 

1 

Відкрита першість СОК 

ДЮСШ з легкої атлетики з 

бігу (жінки). На 100 м., на 

300 м. 22-23.08.2018 р., 

м.Мукачево 

2 

3 

Матевосов 

Артем 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс 

Фехтування 

Чемпіонат України з 

фехтування 

(у складі команди Закарпаття). 

21-27.04.2018 р., м. Київ 

3 

Баран Ян 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс 

Фехтування 

Чемпіонат України з 

фехтування 

(у складі команди Закарпаття). 

21-27.04.2018 р., м. Київ 

3 

Петрусь 

Роман 

Вадимович 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Легка 

атлетика 

Спартакіада серед допризовної 

молоді в Закарпатській 

області. Біг на 100 м. 

24.04.2018 р., м. Ужгород 

1 

Юнацький чемпіонат області з 

легкої атлетики. Біг на 400 м. 

22.09.2018 р., м. Мукачево 

1 

Польогкий 

Олександр, 

Котюк 

Ярослав, 

Бойко 

Едуард, 

Ревта 

Олександр 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Гандбол 

Чемпіонат України серед 

чоловічих команд Першої 

Ліги. 

Квітень 2018 р., м. Бровари 

1 
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Іляш 

Олександр 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс, 

МС 

Бойове самбо 

Присвоєння звання майстра 

спорту України з боротьби 

самбо. 

03.05.2018 р. 

МС 

Белецький 

Дмитро 

Романович 

Факультет 

туризму та 

міжнародних 

комунікацій, 

4 курс 

Баскетбол 

Обласна ХІV Універсіада 

області серед вищих навча–

льних закладів з баскетболу 

3×3 (юнаки та дівчата). 

05.05.2018 р., м. Ужгород 

1 

Французов 

Владислав 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

3 курс 

Спортивне 

орієнтування 

Чемпіонат України зі 

спортивного орієнтування. 

13.05.2018 р., Чернігівська обл. 

3 

Гичка 

Вікторія, 

Воронько 

Єлизавета, 

Купчак 

Катерина, 

Шипляк 

Наталія 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Гандбол 

Кубок України серед жіночих 

команд. 

Травень 2018 р., м. Ужгород 

2 

Данчевсь-

кий 

Максим  

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс 

Шидокан 

карате 

Чемпіонат світу з Шидокан 

карате (shidokan). 

09.06.2018 р., м. Ужгород 

3 

Карате 

Всеукраїнський турнір з 

професійного карате. 

30.09.2018 р., м. Ужгород 

1 

Цап 

Мирослава  

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат України з легкої 

атлетики (юніорки). 

15-16.06.2018 р., смт. Воловець 

2 

Черкасов 

Олександр  

Факультет 

суспільних 

наук, 

2 курс 

Регбі 

Міжнародні змагання з 

пляжного регбі. 

05-07.07.2018 р., 

м. Жиліна (Словаччина) 

1 

Василина 

Андрій  

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Спортивне 

орієнтування 

Міжнародні змаганнях зі 

спортивного орієнтування. 

07.07.2018 р., м. Чернівці 

1 

Всеукраїнські змагання зі 

спортивного орієнтування. 

18-20.10.2018 р., м. Київ 

1,2 

Обласна першість зі 

спортивного орієнтування. 
1,2,3 
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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 

Приміщення для занять фізичною культурою і спортом 

Пристосовані 

приміщення для 

занять фізичною 

культурою і спортом 

Кількість Загальна площа, м
2
 

Спортзали 6 2169,9 

(орендована площа 390,3) 

Басейн 1 532,4 

Стадіони 2 10000 

Спортивні майданчики 10 20370 

20.12.2018 р., м. Ужгород 

Мартон 

Роберт  

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс 

Бокс 

Чемпіонат України з боксу  

(до 22 років). 

Вересень 2018 р., м. Маріуполь 

1 

Скуба 

Маріанна  

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Змішані 

єдиноборства 

Комбат Джиу-Джитсу. Кубок 

України. 

13-14.10.2018 р. 

2 

Дичка 

Тетяна  

Природничо-

гуманітарний 

коледж, 

1 курс 

Легка 

атлетика 

Змагання з легкоатлетичного 

кросу серед учнівської та 

студентської молоді ПТНЗ та 

ЗО І-ІІ р. а. м. Ужгород в залік 

спартакіади на 2018-2019 н. р. 

25.10.2018 р., м. Ужгород 

1 

Манзулич 

Лілія  

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс 

Пауерліф-

тинг 

Чемпіонат Закарпатської обл. з 

жиму лежачи. 

27-28.10.2018 р., м. Ужгород 

1 

Пауерліф-

тинг 

Чемпіонат Закарпатської обл. з 

класичного жиму лежачи. 

27-28.10.2018 р., м. Ужгород 

2 

Ковач 

Едіта  

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс 

Легка 

атлетика 

Чемпіонат області з 

легкоатлетичного кросу. 

28.10.2018 р., м. Мукачево 

1 
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Таблиця 5.3  

Спортивна кваліфікація науково-педагогічних працівників кафедри 

фізичного виховання станом на 31.12.2018 року 

Рік 

Кількість науково-педагогічних працівників 

кафедри, які мають спортивні звання, почесні 

звання, категорії 
 

К-ть НПП Майстер спорту 

України, СРСР 

Суддя національної 

категорії 

2015 27 4 1 

2016 24 4 1 

2017 23 6 1 

2018 23 6 1 

 

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. 

Фізичне виховання – це широка галузь викладацького впливу на 

студентів. Воно здійснює фізичний розвиток, створює умови для поліпшення 

розумового, морального й естетичного виховання. Саме тому це багатогранний 

процес організації пізнавальної фізкультурно-оздоровчої діяльності 

студентської молоді, спрямований на зміцнення потреби в заняттях спортом, 

розвиток фізичних сил і здоров’я, вироблення санітарно-гігієнічних навичок та 

норм здорового способу життя. 

 

5.3. Студентське самоврядування 

Студентське самоврядування в Ужгородському національному 

університеті активно функціонує на рівні студентських груп, курсів, 

факультетів, інституту, коледжу, гуртожитку та університету загалом. В 

університеті діють три органи студентського самоврядування: Студентська 

рада, Первинна профспілкова організація студентів та Наукове товариство 
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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 

факультету Ужгородського національного університету Іван Сабадош. 

Молодіжну координаційну раду при Ужгородській міській раді очолює 

аспірант Ужгородського національного університету Олександр Варшава. 

Органи студентського самоврядування виконують представницьку 

функцію, а саме: 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 закладів вищої освіти 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 та підтримує доцільні ініціативи студентів.  

Впродовж 2018 року Студентська рада УжНУ та Профком студентів 

УжНУ організовували та долучались до організації багатьох загально-

університетських масових заходів. Відзначено День Св. Валентина, 8 Березня, 

організовано та проведено загальноуніверситетський конкурс краси «Міс 

УжНУ-2018», День здоров’я «Скалка фест», відбувся щорічний 

університетський фестиваль «Ліга сміху» тощо. Долучались до організації 

святкування Дня знань, 73-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», змагання з футболу, 

зустріч ректора зі студентським активом), брали участь у відзначенні 

державних свят, флешмобів тощо.  
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31 березня 2018 року Студентська рада УжНУ долучилася до 

ІІ Всеукраїнської акції «Встановлення рекорду Гіннеса до Великодних свят 

Студрадою МІП». 

16 листопада 2018 року Профкомом студентів організовано проведення 

Ліги сміху в УжНУ, зокрема виступу команди КВН «V.I.P. Тернопіль». 

Студентська рада та Профком студентів УжНУ активно долучалися до 

Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» (на всіх факультетах, в 

інституті та коледжі були розміщені скриньки для збору коштів на медичне 

обладнання дітям з вадами слуху). 

Профком студентів та Студентська рада УжНУ 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 

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.  

Студентська профспілка надає юридичну, матеріальну допомогу, 

підтримує студентські ініціативи, зокрема студентські фотовиставки, 

благодійні проекти, роботу студентських музичних колективів УжНУ тощо.  

В університеті на всіх рівнях налагоджені ділові конструктивні стосунки 

між студентами та адміністрацією на основі взаєморозуміння та співпраці.  
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5.4. Профорієнтаційна робота та сприяння працевлаштуванню 

студентів-випускників Ужгородського національно університету  

Профорієнтаційна робота є невід’ємною складовою функціонування 

навчального закладу, адже постійно постає питання формування контингенту 

студентів. 

Головною метою профорієнтаційної роботи в Ужгородському 

національному університеті є презентація університету як закладу вищої освіти, 

який готує висококваліфікованих фахівців із 69 спеціальностей, та пошук 

кращих випускників закладів освіти для вступу до університету. 

Профорієнтаційна робота Ужгородського національного університету 

була спрямована на залучення до вступу випускників середніх закладів освіти 

та закладів вищої освіти та включала: 

 організацію агітаційно-роз’яснювальної роботи в закладах освіти, 

зокрема, зустрічі зі старшокласниками закладів освіти Закарпатської області та 

їх батьками, бесіди зі студентами старших курсів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації у 

Закарпатській області, що випускають молодших спеціалістів; 

 рекламно-інформаційну діяльність у засобах масової інформації; 

 участь у виставках, конкурсах, ярмарках, презентаціях; 

 проведення Днів відкритих дверей університету, факультетів, 

інституту, коледжу, Літнього університету тощо; 

 організацію навчального процесу довузівської підготовки; 

 екскурсії до музеїв університету для учнів закладів освіти; 

 Літній університет для учнів старших класів закладів освіти; 

 профорієнтаційні олімпіади для абітурієнтів 

 організацію та проведення Днів кар’єри, зустрічей з роботодавцями 

тощо; 

Робота зі сприяння працевлаштуванню студентів у 2018 році охоплювала: 

 організацію та проведення Днів кар’єри, зустрічей з роботодавцями 

тощо; 
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 проведення зустрічей студентів з представниками компаній-

роботодавців; 

 співробітництво за договорами з департаментом освіти, управліннями 

освіти, організаціями, установами, підприємствами тощо. 

Забезпечувалося оперативне поширення інформації про діяльність УжНУ 

шляхом: участі у ярмарках кар’єри, регіональних виставках освітньої 

спрямованості та міжнародних виставках; розповсюдження інформаційних 

матеріалів про університет електронною поштою у заклади освіти регіону, 

серед учасників Малої академії наук, обласних олімпіад; розміщення 

відеоматеріалів на обласному телебаченні; розміщення інформаційних 

публікацій у загальноукраїнських та регіональних довідниках для абітурієнтів, 

на сайтах, у соціальних мережах, у друкованих ЗМІ. 

Профорієнтаційна робота 

5 січня 2018 року організовано презентацію Ужгородського 

національного університету для учнів м. Маріуполь, а також проведено 

екскурсію по Археологічному музею та Музею історії УжНУ. 

З лютого 2018 року по травень 2018 року в університеті Центром 

гуманітарно-виховної роботи, профорієнтації та працевлаштування були 

сформовані мобільні групи з числа викладачів, студентів, працівників 

структурних підрозділів університету, які безпосередньо у закладах освіти 

презентували університет та інформували учнів 9–11 класів закладів освіти 

Закарпатської області щодо змін в умовах прийому до закладів вищої освіти у 

2018 році, зокрема: 

Таблиця 5.4 

Проведення профорієнтаційної роботи у закладах освіти  

Закарпатської області (2017-2018 н.р.) 

№ Дата Район 
К-сть закладів 

освіти 

1.  5-8 лютого 2018 р. Хустський район 12 

2.  12-13 лютого 2018 р. Свалявський район 10 

3.  20-23 лютого 2018 р. Рахівський район 27 
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4.  28 лютого 2018 р. Міжгірський район 6 

5.  

28 лютого 2018 р., 

1 березня 2018 р., 

5 березня 2018 р. 

Іршавський район 16 

6.  12-15 березня 2018  р. Тячівський район 25 

7.  14 березня 2018 р. Виноградівський район 6 

8.  7 травня 2018 р. місто Хуст 6 

9.  10 травня 2018 р. Іршавський район 6 

10.  11, 14-17 травня 2018 р. Мукачівський район 33 

11.  18 травня 2018 р. 
Великоберезнянський район, 

Перечинський район 
6 

 

Слід відзначити, що було зібрано та опрацьовано анкети учнів, в яких 

внесено відомості учнів 9–11 класів закладів освіти I-III ступенів Закарпатської 

області (близько 3000 учнів), які мають намір вступити в Ужгородський 

національний університет на ту чи іншу спеціальність. 

23-24 березня 2018 року Ужгородський національний університет взяв 

участь у VI Міжнародній виставці «Вища освіта – 2018», яка проходила у 

Львівському палаці мистецтв. На виставці були представлені заклади вищої 

освіти України, Польщі, Словаччини та Чехії. Окрім представників навчальних 

закладів, участь у виставці взяли і компанії-роботодавці. Ужгородський 

національний університет ознайомив учнів зі спеціальностями, за якими можна 

здобути вищу освіту, та правилами прийому до університету. 

19 квітня 2018 року Ужгородський національний університет долучився 

до інформаційно-просвітницького заходу для молоді «Ярмарок кар’єри», який 

проходив у м. Ужгород.  

З 29 травня по 15 червня 2018 року Ужгородський національний 

університет спільно з Ужгородською міською радою вперше організували та 

провели тритижневий «Літній університет» для учнів 10 класів м. Ужгород. 

Протягом цього часу три десятки найталановитіших і найобдарованіших 

школярів Ужгорода ближче познайомилися з університетом, відвідали різні 

факультети, кафедри, лабораторії, побачили, як проводяться цікаві досліди, 

поспілкувалися з професорсько-викладацьким складом університету та 



106  

студентами. Відвідали музеї, взяли участь у дискусіях та диспутах, побували на 

екскурсіях по Закарпатській області, стали учасниками спортивних змагань 

тощо.  

У ІІ семестрі 2017-2018 н.р. було виготовлено та вручено іменні 

запрошення на навчання в УжНУ від ректора університету учасникам 

ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту Малої академії наук України 

Закарпатського територіального відділення у 2018 році; учасникам, 

переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-

2018 навчальному році. 

14 вересня 2018 року Ужгородський національний університет долучився 

до відзначення 1125 річниці міста Ужгород. Цікаву програму для жителів міста 

підготували математичний, біологічний, хімічний, фізичний, економічний 

факультети, факультет інформаційних технологій,  здоров’я людини та 

фізичного виховання, туризму та міжнародних комунікацій, медичний 

факультет №2 та природничо-гуманітарний коледж. 

20 вересня 2018 року Ужгородський національний університет взяв 

участь у інформаційно-просвітницькому заході для учнівської молоді та інших 

категорій населення м. Ужгород «Ярмарок кар’єри». Метою заходу було 

допомогти молоді у професійному самовизначенні, формуванні усвідомленого 

вибору та зміни професії, мотивації до легального працевлаштування в Україні. 

9 жовтня 2018 року вже вдруге організовано та проведено День відкритих 

дверей Ужгородського національного університету для учнів 11-х класів 

ужгородських закладів освіти. У заході взяли участь близько 600 учнів, які 

мали змогу більше дізнатися про університет та його структурні підрозділи, 

поспілкуватися з представниками факультетів та інституту, студентського 

самоврядування та успішними роботодавцями області, ознайомитися з 

інформацією про умови вступу до закладів вищої освіти у 2019 році, відвідати 

музеї, факультети та українсько-угорський навчально-науковий інститут 

УжНУ. Переможці третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
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окремих предметів та другого етапу Малої академії наук отримали цінні 

подарунки від керівництва університету. 

25 жовтня 2018 року Ужгородський національний університет взяв участь 

в Ярмарку кар’єри у смт. Дубове. Всі присутні мали можливість ознайомитися 

із правилами вступу, термінами навчання в університеті та спеціальностями, за 

якими проводиться навчання. 

23 листопада 2018 року Ужгородський національний університет взяв 

участь в Ярмарку кар’єри «Освіта, робота, перспектива», який відбувся у 

смт. Середнє. На захід було запрошено учнів закладів освіти Ужгородського 

району, для ознайомлення з професіями, які вони можуть здобути в УжНУ та 

інших закладах вищої освіти. 

У листопаді та грудні 2018 року Центром гуманітарно-виховної роботи, 

профорієнтації та працевлаштування були організовані мобільні групи, які 

формувалися з працівників Центру, викладачів, студентів, працівників 

структурних підрозділів університету. У закладах освіти Закарпатської області 

агітаційні групи презентували університет та інформували учнів 9–11 класів 

про зміни в умовах і правилах прийому до закладів вищої освіти у 2019 році, 

зокрема: 

Таблиця 5.5 

Проведення профорієнтаційної роботи у закладах освіти  

Закарпатської області (2018-2019 н.р.) 

№ Дата Район 
К-сть закладів 

освіти 

1.  7-9 листопада 2018 р. Іршавський район 17 

2.  12-16 листопада 2018 р. Рахівський район 26 

3.  19-23 листопада 2018 р. Хустський район 25 

4.  26-30 листопада 2018 р. Тячівський район 26 

5.  

2 грудня 2018 р.,  

3-5 грудня 2018 р., 

7 грудня 2018 р. 

Виноградівський район 16 

6.  10-11 грудня 2018 р. Свалявський район 10 

7.  12 грудня 2018 р. Воловецький район 5 
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Впродовж листопада-грудня 2018 року було охоплено 125 закладів освіти 

Закарпатської області та було зібрано анкети учнів, в яких вказано контактні 

дані учнів 9–11 класів закладів освіти Закарпатської області. Це дозволить 

факультетам в подальшому підтримувати зв’язок з майбутніми абітурієнтами, 

інформувати їх про особливості спеціальностей, актуальні умови вступу та 

заходи, які проводяться в Ужгородському національному університеті. 

Сприяння працевлаштуванню студентів-випускників Ужгородського 

національного університету 

Одним із важливих напрямів у роботі університету є організація 

працевлаштування випускників, що містить низку заходів, які проводилися 

впродовж року відділом сприяння працевлаштуванню та профорієнтації. 

З метою налагодження взаємовигідних відносин із роботодавцями було 

створено базу даних випускників УжНУ, а саме створення бази даних шляхом 

заповнення електронної анкети випускника.  

16 січня 2018 року представники Ужгородського національного 

університету взяли участь у «Дні відкритих дверей» та завершенні будівництва 

1-ї черги нового корпусу заводу «Флекстронікс» у м. Мукачево. Під час заходу 

було обговорено можливості для найкращих студентів стажуватися та 

проходити виробничу практику на підприємстві, готувати курсові та 

магістерські роботи, використовуючи матеріально-технічну базу заводу, 

працевлаштування після здобуття вищої освіти в УжНУ.  

28 вересня 2018 року в Ужгородському національному університеті 

проведено «День кар’єри ЄС» спільно з інформаційним центром ЄС УжНУ у 

м. Ужгород за ініціативи Представництва Європейського Союзу у м. Ужгород в 

рамках проекту «Інформаційна підтримка молоді та мереж ЄС в Україні». У 

читальному залі Наукової бібліотеки УжНУ було організовано безкоштовні 

тренінги: «Написання успішних проектів», «Ефективна комунікація – запорука 

успішного працевлаштування», «Моделювання бізнесової активності: ділові 

ігри», «Як не стати жертвою торгівлі людьми?»; у холі університету було 

розгорнуто «Ярмарок професій», участь у якому взяли близько 20-ти 
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українських та європейських компаній, а студенти мали змогу почути від 

представників компаній відповіді на актуальні запитання щодо можливості 

працевлаштування та почути цікаву інформацію про вакансії у провідних 

українських та закордонних кампаніях. 

У грудні 2018 року проводилися зустрічі представників патрульної 

поліції Закарпатської області зі студентами Ужгородського національного 

університету з метою інформування студентської молоді про можливість  

працевлаштування та ознайомлення зі специфікою служби патрульної поліції. 

Упродовж 2018 року надходили пропозиції від компаній-роботодавців 

щодо можливості працевлаштування випускників УжНУ. Центр гуманітарно-

виховної роботи, профорієнтації та працевлаштування інформував керівництво 

факультетів та студентів про наявність вакантних посад та можливості 

отримання студентами-випускниками першого робочого місця. 

Профорієнтаційна робота є важливою складовою діяльності університету 

у питаннях якісного формування контингенту студентів навчального закладу. Її 

проведення сприяє пошуку, відбору та залученню до навчання обдарованої  та 

професійно орієнтованої молоді. Під час зустрічей з випускниками закладів 

освіти була надана детальна інформація про спеціальності, за якими 

здійснюється набір студентів у та 2017-2018 н.р. та 2018-2019 н.р. за денною та 

заочною формами навчання, терміни навчання, перспективи професійного 

зростання, затребуваність фахівців на ринку праці. Батьки та учні отримали 

вичерпні відповіді щодо особливостей вступної компанії, переліку документів 

до вступу на навчання.  

У результаті заходів, спрямованих на працевлаштування, а саме: Днів 

кар’єри, зустрічей з потенційними роботодавцями та представниками 

Ужгородського міського центру зайнятості тощо, випускники отримали 

можливість персонально запропонувати свої здібності, знання, навички, вміння, 

а роботодавці мали змогу швидко та у зручний спосіб заповнити вільні робочі 

вакансії випускниками УжНУ. 
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Узагальнюючи наведений комплекс напрямів здійснення 

профорієнтаційної роботи та організації працевлаштування, переконуємось, що 

це довготривала, цілеспрямована та злагоджена діяльність керівництва, 

працівників університету та усього професорсько-викладацького складу 

Ужгородського національного університету. 
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Розділ 6 

Фінансова та адміністративно-господарська діяльність 

 

6.1. Фінансове забезпечення діяльності університету 

Основним документом, який визначає загальний обсяг, цільове 

надходження та використання коштів університету, є кошторис доходів і 

видатків на рік.  

 

6.1.1. Надходження до загального та спеціального фондів 

Кошторис доходів і видатків УжНУ (програми «Підготовка кадрів ВНЗ 

ІІІ-ІV рівнів акредитації» та «Виплата академічних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів») по загальному фонду на 2018 рік 

становив  200,4 млн. грн.,  по спеціальному фонду – 211,4 млн. грн. (станом на 

31.12.2018 року), а фактичні надходження спеціального фонду за 2018 р. 

становили 212,9 млн. грн.  

Діаграма 6.1 

Обсяги надходжень загального та спеціального фондів 

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

у 2015-2018 рр., млн. грн. 
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Порівняно з попереднім роком обсяги надходжень загального фонду 

виросли на 12,6% (2017 р. – 178,1 млн. грн.; 2018 р. – 200,4 млн. грн.), а 

спеціального фонду – на 25,3 % (2017 р. – 169,9 млн., 2018 р. – 212,9 млн. грн.). 

Вперше за всі роки існування університету у 2018 році надходження 

спеціального фонду перевищили обсяги надходжень загального фонду. Сума 

перевищення – 12,5 млн. грн. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 

«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної і комунальної форми власності» передбачено 

можливість залучення додаткових джерел фінансування. Впродовж звітного 

періоду університет 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 користування спортивно-

оздоровчим комплексом; послуги їдальні; проведення конференцій; отримання 

грантів; спонсорська та благодійна допомога. 

Фактичні надходження спеціального фонду у 2018 році становили 

212,9 млн. грн., що на 43,0 млн. грн. більше, ніж у 2017 році. Структура 

фактичних надходжень включає: 

− плату за навчання 196,4 млн. грн., що на 39,9 млн. грн. більше, ніж у 

2017 році ( з них оплата за навчання іноземних студентів становила 

99,5 млн. грн., що на 14,2 млн. грн. більше, ніж у попередньому році); 

− надходження від додаткової господарської діяльності (плата за 

гуртожитки, послуги за користування спортивно-оздоровчим 

комплексом, проведення конференцій та ін..) – 16,3 млн. грн., що на 

3,4 млн. грн.  більше, ніж у 2017 році;  

− надходження від здачі в оренду майна – 0,2 млн. грн., що на 

0,3 млн. грн. менше, ніж у 2017 році. 

  



113  

Діаграма 6.2 

Структура надходжень спеціального фонду у 2018 році 

 

 

Як видно з діаграми 6.2, надходження від надання платних освітніх 

послуг становить приблизно 92,2 % 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 2018 році відображено в таблиці 6.1. 

 

Таблиця 6.1 

Надходження за платні освітні послуги в розрізі структурних підрозділів 

(млн. грн.) 

№п/

п 
Факультет, структурний підрозділ 

Сума 

надходжень 

у звітному 

році 

У 2017 році 

1 Історії та міжнародних відносин 3,77 1,02 

2 Філологічний 2,05 1,05 

3 Іноземної філології 3,86 1,7 

4 Фізичний 0,49 0,23 

92% 

8% 

0% 

Плата за навчання  

Додаткова 
господарська 
діяльность  
Оренда майна 
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5 Математичний 0,8 0,31 

6 Хімічний 0,09 0 

7 Біологічний 2,02 0,31 

8 Медичний факультет 13,95 1,45 

9 Медичний факультет №2 88,58 19,37 

10 Інженерно-технічний 1,18 0,35 

11 Економічний 4,76 1,51 

12 Юридичний 13,68 2,53 

13 Міжнародних економічних відносин 4,73 1,26 

14 Здоров'я та фізичного виховання  7,03 1,96 

15 Географічний 1,69 0,03 

16 

Післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки 9,24 4,49 

17 Туризму та міжнародних комунікацій 3,41 0,73 

18 Аспірантура 1,05 0,38 

19 Стоматологічний 20,01 4,53 

20 

Післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки - 

стоматологи 3,47 1,53 

21 Інформаційних технологій 2,01 1,12 

22 Суспільних наук  3,86 0,97 

23 

Українсько-угорський навчально-науковий 

інститут 0,99 0,48 

24 Кафедра військової підготовки 1,72 0,22 

25 Підготовче відділення для іноземців 1,34 -8,25 

26 Львівський навчально-науковий центр 0,63 0,63 

 

Разом 196,41 39,91 

 

 

У 2018 році на фундаментальні та прикладні дослідження надійшло 

коштів (діаграма 6. 3): 

− по загальному фонду на суму 11,6 млн. грн.; 

− по спеціальному фонду на суму 2,8 млн. грн.  
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Діаграма 6.3 

Динаміка надходжень до загального та спеціального фондів 

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

у 2015-2018 рр., млн. грн. 

 

Порівняно з 2017 роком обсяги надходжень загального фонду 

збільшились на 75,8 % (2017 р. – 6,6 млн. грн.; 2018 р. – 11,6 млн. грн. ), а 

спеціального фонду – на 33,3 % (2017 р. – 2,1 млн. грн.; 2018 р. – 2,8 млн. грн.).  

У поточному році державним бюджетом було виділено 3,5 млн. грн. на 

капітальні видатки на придбання обладнання для Центру колективного 

користування науковим обладнанням «Лабораторія експериментальної та 

прикладної фізики».  

 

6.1.2. Залучення додаткових коштів 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 657 від 

26.08.2015 року «Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-

технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в 

установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних 

коштів, отриманих за надання платних послуг» університетом було проведено 

конкурс та розміщено кошти на депозитному рахунку під 10,0 % річних, що 
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дало змогу додатково отримати 3,5 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). 

 

6.1.3. Витрати загального і спеціального фонду 

Витрати загального фонду 

Витрати загального фонду по програмах «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV 

рівнів акредитації» та «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) 

вищих навчальних закладів») становили  200,4 млн. грн., що на 22,3 млн. грн. 

більше, ніж у 2017 році. Зростання витрат було пов’язано, в першу чергу, із 

збільшенням показника «Заробітна плата та нарахування» у зв’язку з плановим 

підвищенням заробітної плати працівників університету. 

Детальні показники наведено в таблиці 6.2. 

Таблиця 6.2 

Витрати загального фонду 

(програми «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» та 

«Виплата академічних стипендій студентам (курсантам)  

вищих навчальних закладів») 

(млн. грн.) 

Показники 

Витрачено 

у звітному 

році 

Витрачено 

у 2017 році  

Заробітна плата та нарахування 145,9 126,6 

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

Грошова допомога на харчування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування 

1,9 1,9 

Оплата комунальних послуг 9,5 7,6 

Стипендіальний фонд  43,0 41,8 

 

Річний стипендіальний фонд університету на 2018 рік затверджено в сумі 

43,0 млн. грн., з якого за звітний період було виплачено: стипендії студентам – 

34,2 млн. грн.; стипендії аспірантам – 8,2 млн. грн.;  виплата  одноразової 
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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 – 

0,2 млн. грн. 

Протягом 2017/2018  н.р. стипендію в середньому отримували  1 847 осіб, 

з них 1 706 студентів, 126 аспірантів, 15 докторантів. 

 

Діаграма 6.4 

Структура видатків загального фонду у 2018 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 

2018 році було профінансовано 89,0 тис. грн. 

Витрати загального фонду по цій програмі становили 99,0 тис. грн. 

(таблиця 6.3). 
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Таблиця 6.3 

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 2017 році 

Заробітна плата та нарахування 72,0 72,7 

Придбання предметів, обладнання та  

матеріалів 
6,0 14,6 

Оплата послуг (крім комунальних) 3,8 3,4 

Витрати на відрядження 2,8 3,4 

Оплата комунальних послуг 4,4 4,9 

Інші поточні видатки (сплата податків та 

зборів до бюджету) 
 - 

 

Витрати загального фонду по програмі «Навчання, стажування, 

підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та 

педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової та 

переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та 

фармацевтичних кадрів» склали 2 684,6 тис. грн., що на 191,7 тис. грн. більше, 

ніж у 2017 році. Всі кошти було спрямовано на виплату стипендій клінічним 

ординаторам. 

 

Витрати спеціального фонду 

Витрати спеціального фонду  по програмі «Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-

ІV рівнів акредитації» становили  188,0 млн. грн., що на 41,5 млн. грн. більше, 

ніж у 2017 році (таблиця 6.4). 
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Таблиця 6.4 

Витрати спеціального фонду 

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

Показники Витрачено у 

звітному році, 

млн. грн. 

Заробітна плата та нарахування 107,3 

Придбання предметів, обладнання та  матеріалів 5,6 

Медикаменти та продукти харчування 0,1 

Оплата послуг (крім комунальних) 7,5 

Видатки на відрядження 1,0 

Оплата комунальних послуг 16,3 

Інші поточні видатки (сплата податків та зборів до 

бюджету) 
0,8 

Капітальні видатки 7,9 

 

Видатки на відрядження у 2018 році становили 1 335,3 тис. грн. 

Інформацію про розмір видатків на відрядження в розрізі структурних 

підрозділів наведено в таблиці 6.5. 

Таблиця 6.5 

Розмір видатків на відрядження в розрізі структурних підрозділів 

 

На студентське самоврядування із спеціального фонду в 2018 році для 

придбання матеріалів, проведення заходів та оплати витрат на відрядження   

витрачено 732,3 тис. грн., що на 216,9 тис. грн. більше, ніж у 2017 році.   

  

№ 

з/п 

Найменування структурного 

підрозділу 

Всього за 

2018 рік, 

тис. грн. 

Всього за 

2017 рік, 

тис. грн. 

Порівняно 

з 2017 роком, 

грн. 

1 Адміністрація 226,5 127,8 +98,7 

2 

Факультети, навчально-

наукові  інститути 
691,5 527,2 +164,3 

 Разом 918,0 655,0 +263,0 
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6.1.4. Оновлення матеріально-технічної бази університету 

Слід відмітити, що капітальні видатки у 2018 році за загальним фондом 

державного бюджету не фінансувались, окрім коштів, виділених на придбання 

обладнання для Центру колективного користування науковим обладнанням. 

Витрати на утримання, обслуговування і розвиток матеріально-технічної 

бази університету, підтримку у належному стані будівель і споруд, проведення 

капітальних та поточних ремонтних робіт забезпечувалось за рахунок 

спеціального фонду бюджету університету. 

За рахунок власних надходжень спеціального фонду університету та 

відсотків, отриманих від розміщення коштів на депозитному рахунку, протягом 

2018 року було придбано обладнання та поповнено бібліотечний фонд на суму 

9,0 млн. грн., а саме: 

- комп’ютерне та мережеве обладнання – 5,0 млн. грн.; 

- меблі та техніка для гуртожитків, навчальних корпусів – 

0,8 млн. грн.; 

- стільці, парти, дошки для навчального процесу – 1,1 млн. грн.; 

- обладнання для навчальних та наукових цілей, спортивне 

обладнання та інвентар – 0,6 млн. грн.; 

- обладнання для господарських цілей – 0,2 млн. грн.; 

- навчальна, наукова література та періодичні видання –  0,2 млн. грн.; 

- мікроскопи, анатомічні таблиці, моделі – 1,1 млн. грн. 

 

6.1.5. Заробітна плата,  надбавки та заохочувальні виплати  

Встановлення розмірів посадових окладів працівників УжНУ 

відбувається згідно з постановами Кабінету Міністрів України і наказом 

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

впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 

працівників». 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2018 рік» та Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року 
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№ 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих 

галузей бюджетної сфери» з січня 2018 року відбулося підвищення мінімальної 

заробітної плати  до 3 723 грн. ( що становить 16,3% до минулого 2017 року)  та  

підвищення посадових окладів всіх інших  працівників – у середньому на 10,12%. 

Заборгованості з виплати заробітної плати і стипендії університет не має. 

На виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» протягом 2018 року 

науково-педагогічним працівникам університету виплачено матеріальної 

допомоги на оздоровлення на загальну суму 6 млн. 287,4 тис. грн., що на 

12,4%  більше в порівнянні з 2017 роком  (2015 р. – 2 млн. 725,5 тис. грн., 

2016 р. –  3 млн. 942,2 тис. грн., 2017 р. – 5 млн. 595,5 тис. грн.). 

У 2018 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 10 млн. 855,8 тис. грн., що на 4 млн. 425,1 тис. грн. більше 

порівняно з 2017 роком. 

Вперше в 2018 році університетом було виплачено премії: 

 з нагоди  Міжнародного жіночого дня для всього жіночого колективу 

університету. Загальна сума премій – 906,2 тис. грн.; 

 за підсумками 2018 року всі штатні працівники університету були 

премійовані в розмірі посадового окладу. Загальна сума премій 

становила 9 млн. 175,7 тис грн. 

Також університет у 2018 році продовжив започатковану традицію 

преміювання авторів та/або керівників творчих колективів за кожну наукову 

статтю, яка була опублікована у 2018 році в зарубіжних виданнях, що мають 

високий імпакт-фактор (показник цитування наукових журналів, що визначає їх 

інформаційну значущість), на загальну суму 606,0 тис. грн. 

На виплату матеріальної допомоги учбово-допоміжному та 

адміністративно-обслуговуючому персоналу в 2018 році університетом 
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виділено 1 млн. 952 тис. грн. Розмір виплат цього виду матеріальної допомоги 

збільшився майже в 3 рази порівняно з 2015 роком та  майже на 55%  

порівняно з 2016 роком  (2015 р. – 621,2 тис. грн.; 2016 р. – 

1 млн. 260,6 тис. грн., 2017р. -  1 млн. 868, 4 тис. грн.). 

Діаграма 6.5 

Обсяги витрат на оплату матеріальної  допомоги на оздоровлення, 

матеріального заохочення та матеріальної допомоги на соціальні потреби  

у 2015-2018 рр., тис. грн. 
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матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріального заохочення та 

матеріальної допомоги на соціальні потреби збільшилась більш ніж в 2 рази в 

порівнянні з 2017 роком ( 2014 р. – 5,7 млн. грн., 2015 р. – 5,6 млн. грн., 

2016 р. – 8,5 млн. грн., 2017р. – 13,9 млн. грн. 2018р. – 29,2 млн. грн.).  

Також у 2018 році університетом було проведено рейтингове оцінювання 

науково-педагогічних працівників, за результатами якого до посадового окладу 

працівників, які ввійшли до загальноуніверситетського рейтингу, було 
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550,8 тис. грн., що на 86,7 тис. грн. більше порівняно з 2017 роком та на 

211,2 тис. грн. більше порівняно з 2016 роком. 

Протягом 2017/2018 навчального року були виплачені надбавки науково-

педагогічним працівникам університету, які забезпечують освітній процес 

іноземним студентам на англійській мові, на загальну суму 

3 млн. 158,9 тис. грн. Порівняно з попереднім навчальним роком сума виплат 

зросла майже на 50%  (2015/2016 навчальний рік – 850,1тис.грн., 2016/2017 

навчальний рік – 2 млн 104,7 тис. грн.). 

 

6.2. Робота адміністративно-господарської частини 

Матеріально-технічна база університету є невід’ємною складовою його 

функціонування, тому основними завданнями господарських служб у 2018 році 

було утримання її в належному експлуатаційному стані та подальший  розвиток 

з метою створення нормальних умов для навчальної і наукової діяльності, 

забезпечення належних соціальних умов для студентів і співробітників. 

Потреба в ремонтних роботах на об’єктах університету значна, оскільки 

більшість мають історико-культурний статус, а інші – високий рівень моральної 

та фізичної зношеності.  Окремі будівлі не відповідають вимогам 

енергозбереження та енергоефективності. 

У 2018 році на капітальний та поточний ремонт університетом 

використано понад 17 024 414,22 грн.  

Ремонтно-будівельною групою виконані значні обсяги робіт з поточних 

та аварійних ремонтів з підготовки аудиторного фонду до нового навчального 

року. Всього реалізовано понад 30 різнопланових проектів: ремонт приміщень, 

заміна та ремонт вікон, проведення малярних робіт коридорів, модернізація 

всіх внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, заміна трубопроводів 

водопостачання та опалення. 

Протягом звітного періоду господарським способом виконано поточний 

ремонт аудиторій і лабораторій загальною площею 2 513 м
2
, що майже вдвічі 

більше, ніж минулого року (таблиця 6.6).  
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Таблиця 6.6 

№ 

п/п 
Об’єкт Вид робіт 

1 НЛК Улаштування покриття підлоги з ламінату та 

улаштування плінтусів в аудиторії №533 

факультету іноземної філології. Малярні роботи 

в приміщеннях №208, 302, 401, 236, 339, 337, 

503, 520, 514, 534, 535, 540, а також в 

приміщеннях, задіяних у роботі приймальної 

комісії №342. Встановлення декоративних рейок 

– 110 м.п. та малярні роботи в коридорі, 

аудиторіях та кабінетах економічного 

факультету. 

2 Медичний факультет Малярні роботи в приміщеннях №516, 517, 518, 

526. Ремонт касетної стелі в коридорі 3-го 

поверху. Ремонт балкону з улаштуванням м’якої 

покрівлі. 

3 Фізичний факультет 

 

Реконструкція приміщень №268, 275, 276, 246. 

Малярні роботи в коридорах факультету. 

Комплексний ремонт лабораторії №213 кафедри 

твердотільної електроніки. 

4 Біологічний 

факультет 

Комплексна реконструкція лабораторій та 

кабінетів №124А, 141, 142, 132, 138. 

5 Аудиторії Л1, Л2 

 

Ремонт паркетної підлоги та малярні роботи 

приміщень кафедри факультетської терапії 

6 НЛК, блок Г Комплексний ремонт приміщення №202, 214 

кафедри комп’ютерних систем і мереж. Малярні 

роботи в коридорі 1-го поверху. Ремонт 

плиточного покриття підлоги коридору. 

Реконструкція аудиторій №521, 522 

гуманітарно-природничого факультету. Малярні 

роботи в коридорі 5-го поверху. 

7 Кафедра електронних 

систем 

 

Малярні роботи в приміщеннях кафедри, 

коридору 1-го поверху та комплексний ремонт 

аудиторії №382. 

8 Кафедра загальної 

хірургії 

Заміна покриття підлоги з ламінату та покриття з 

керамічної плитки. Ремонт лаборантської з 

улаштуванням покриття підлоги з ламінату. 

9 Ботанічний сад 

 

Утеплення стін оранжереї плівкою з 

улаштуванням дерев’яного каркасу та 

риштувань. Оздоблювальні роботи в приміщенні 

котельні та ремонт м’якої покрівлі. 

Улаштування літньої аудиторії та складу. 
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10 Кафедра ядерної 

фізики 

Облаштування металевої огорожі. 

11 Історичний факультет Облаштування запасного виходу з коридору 1-го 

поверху з монтажем металопластикових 

конструкцій. 

12 Медичний факультет, 

кафедра шкірних та 

венеричних хвороб 

Комплексний ремонт 6-ти приміщень кафедри. 

13 Центр гуманітарно-

виховної роботи, 

профорієнтації та 

працевлаштування 

Оздоблювальні роботи в приміщеннях №224 та 

225. 

14 НДЧ, АГЧ Комплексний ремонт санвузлів. Оздоблювальні 

роботи з улаштуванням касетної стелі 

приміщень. 

15 Видавництво 

«Говерла» 

Повна заміна дерев’яних конструкцій даху та 

шиферної покрівлі будівлі вбиральні. 

16 Гуртожиток №4 Малярні роботи при ліквідації наслідків пожежі 

в коридорі 1-го поверху. 

 

Діаграма 6.6 
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Таблиця 6.7 

Виконання підрядними організаціями робіт з капітального та поточного 

ремонту об’єктів університету в 2018 році 

№ 
Об’єкт Вид робіт 

Вартість 

робіт, 

п/п грн. 

 Поточний ремонт 

1 

Медичний факультет, 

площа Народна, 1 

Поточний ремонт частини 

приміщень підвального 

поверху навчального 

корпусу 

194 689,00 

 

2 

Ректорат (бухгалтерія), 

вул. Підгірна, 46 
Поточний ремонт 

приміщень 
39 488,00 

 

3 

Юридичний факультет, 

вул. Капітульна, 26 
Поточний ремонт 

приміщень деканату 
199 981,00 

 

4 

Спортивно-оздоровчий 

комплекс, вул. Івана 

Франка, 1 

Поточний ремонт 

зовнішнього водогону 
95 870,00 

Відновлення автодорожного 

покриття  
14 565,60 

5 

Гуртожиток №5, вул. 

Університетська, 10 
Поточний ремонт 

приміщень корпусу А1 
199 734,00 

  

6 Хімічний факультет 
Поточний ремонт 

приміщень №309, 310, 311 
199 956,00 

7 

Гуртожиток №1, вул. 

Митна, 27 
Поточний ремонт (заміна 

вікон та дверей) 
176 875,00 

  

8 

Навчально-

лабораторний корпус 

ІТФ, вул.Сергія 

Мартина,3 

Поточний ремонт плоскої  

покрівлі 
199 628,47 

9 

Кафедра прикладної 

фізики,  

вул. Капітульна, 13 
Поточний ремонт 

приміщення №374 
199 921,00 

  

10 

Ректорат (бухгалтерія), 

вул. Підгірна, 46 
Поточний ремонт цегляного 

паркану 
199 569,53 
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11 

Відділення фізики ядра 

та елементарних 

частинок, вул. 

Капітульна, 9  

Поточний ремонт частини 

фасаду 
197 243,55 

12 
НЛК, вул. 

Університетська, 14 

Поточний ремонт 

приміщення аудиторії №414 
190 801,95 

13 

НЛК, вул. 

Університетська, 14 

блок  Г 

Поточний ремонт частини 

приміщень  навчального 

корпусу  

199 988,00 

14 Біобаза «Колочава» 

Поточний ремонт корпусу 

біобази  "Колочава" (заміна 

вікон) 

199 084,14 

15 
Гуртожиток №2, наб. 

Студентська, 4 

Поточний ремонт сходових 

клітин (заміна віконних та 

дверних блоків)  

102 270,00 

Всього по поточному ремонту 2 609 665,24 

  Капітальний ремонт 

16 

Гуртожиток №3, 

Студентська набережна, 

2 

Капітальний ремонт 

покрівлі та технічне 

переоснащення внутрішньої 

системи теплопостачання 

1 002 104,00 

Монтаж системи 

блискавкозахисту 
44 383,65 

Капітальний ремонт системи 

пожежної сигналізації  
29 035,89 

17 
Медичний факультет, 

площа Народна, 1 

Капітальний ремонт частини 

приміщень підвального 

поверху навчального 

корпусу 

1 263 237,00 

Проектно-кошторисна 

документація «Ремонтно-

реставраційні роботи 

фасадів та заміна віконних 

та дверних конструкцій» 

154 283,22 

18 
Гуртожиток №4, вул. 

Університетська, 12 

Капітальний ремонт по 

заміні існуючих заповнень 

віконних блоків  

984 905,52 

19 
НЛК, корпус Г, вул. 

Університетська, 14 

Капітальний ремонт частини 

приміщень 2-го поверху 
1 476 240,00 



128  

20 
Гуртожиток №2, наб. 

Студентська, 4 

Капітальний ремонт 

зовнішньої каналізації 
842 413,40 

Капітальний ремонт системи 

пожежної сигналізації  
28 927,89 

21 
Фізичний факультет, 

вул. Волошина, 54 

Капітальний ремонт частини 

приміщень 4-го поверху  
967 844,04 

22 
НЛК, вул. 

Університетська, 14 

Капітальний ремонт (заміна 

вікон)  
1 200 000,00 

Проектно-кошторисна 

документація "Капітальний 

ремонт входу навчально-

лабораторного корпусу" 

21 948,57 

23 
НЛК, вул. 

Університетська, 14 

Нестандартне приєднання 

до електричних мереж 
3 619 314,08 

24 
Гуртожиток №1,                  

вул. Митна, 27 

Капітальний ремонт частини 

приміщень 
1 070 805,00 

 Капітальний ремонт 

системи пожежної 

сигналізації  

20 564,53 

25 

Факультет здоров’я 

людини, вул. І.Франка, 

1 

Капітальний ремонт системи 

вентиляції 
1 530 619,80 

26 
Юридичний факультет, 

вул. Капітульна, 26 

Проектно-кошторисні 

документації "Будівництво 

котельні" та "Ремонтно-

реставраційні роботи 

фасадів. Заміна дерев’яних 

конструкцій та покриття 

даху" 

158 122,39 

Всього по капітальному ремонту 14 414 748,98 

Всього 17 024 414,22 

 

Відділом капітального будівництва та технічної експлуатації протягом 

року здійснювався постійний нагляд за станом будівель та споруд університету, 

складання проекту планів капітального та поточного ремонту, забезпечення 

проектно-кошторисною документацією ремонтних робіт, контроль за 

проведенням ремонтів підрядним способом, складання статистичної звітності 

щодо господарської діяльності  тощо. 
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Діаграма 6.7 

Обсяги витрат на проведення робіт з капітального будівництва, 

капітального та поточного ремонтів, виконані підрядними організаціями  

у 2015-2018 роках 

 

 

Службою головного енергетика проводився своєчасний ремонт 

електромереж, електрообладнання та електроустаткування, контроль за 

постачанням електроенергією всіх об’єктів університету, за раціональним 

використанням енергоресурсів, а також дотриманням режиму 

енергозбереження та економії. 

У 2018 році питання енергозбереження та впровадження 

енергозберігаючих технологій  було пріоритетним завданням  для  

адміністративно-господарської служби. Постійно вживалися заходи щодо 

скорочення енергоспоживання, оскільки в умовах зростання цін на основні 

види енергоресурсів питання покращення показників енергоефективності 

набувають особливої актуальності, що пов’язано з необхідністю економії 

бюджетних коштів на їх утримання. 

Завдяки комплексу технічних заходів: 

млн.грн.; 2015 рік; 
5,1 

млн.грн.; 2016 рік; 
16,9 

млн.грн.; 2017 рік; 
9,9 

 17 
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- заміні старих люмінесцентних ламп на сучасні світлодіодні; 

- встановленню металопластикових вікон; 

- встановленню датчиків руху, електролічильників, що обліковують 

реактивну електроенергію, багатотарифних приладів обліку споживання 

електроенергії для кожної будівлі, споруди і окремих структурних підрозділів 

та за результатами реалізації програми енергозбереження  університет став 

суттєво менше споживати електроенергії в порівнянні з попередніми роками. 

Результатом реалізації цих заходів стало скорочення (порівняно з 

2017 роком) споживання електроенергії на 10% та природного газу на 17%. За  

2018 рік університет спожив 5 149,1 тис. кВт електроенергії, а природного газу 

– 1 020,0 тис.м
3
. 

У 2018 році встановлено 2 додаткові силові трансформатори та окремий 

ввідно-розподільчий пристрій для навчально-лабораторного корпусу, блоку Г 

по вул. Університетській, 14  та прокладено нову кабельну лінію потужністю 

10 кВ, що дало змогу забезпечити корпус безперебійним та якісним 

електропостачанням. 

Діаграма 6.8 

Щоквартальне споживання електроенергії протягом 2015-2018 рр. 

 

 

І квартал, кВт/год; 
2015 рік; 2 485 242 

І квартал, кВт/год; 
2016 рік; 2 414 777 

І квартал, кВт/год; 
2017 рік; 2 164 422 

І квартал, кВт/год; 
2018 рік; 1 787 849 

ІІ квартал, кВт/год; 
2015 рік; 1 603 875 

ІІ квартал, кВт/год; 
2016 рік; 1 214 275 ІІ квартал, кВт/год; 

2017 рік; 1 105 945 
ІІ квартал, кВт/год; 

2018 рік; 915 226 ІІІ квартал, кВт/год; 
2015 рік; 852 233 

ІІІ квартал, кВт/год; 
2016 рік; 818 262 ІІІ квартал, кВт/год; 

2017 рік; 692 306 ІІІ квартал, кВт/год; 
2018 рік; 606 350 

ІV квартал, кВт/год; 
2015 рік; 1 793 587 

ІV квартал, кВт/год; 
2016 рік; 1 755 412 ІV квартал, кВт/год; 

2017 рік; 1 603 163 

ІV квартал, кВт/год; 
2018 рік; 1 839 708 

І квартал, кВт/год 

ІІ квартал, 
кВт/год 
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Діаграма 6.9 

Щорічне споживання електричної енергії протягом 2015-2018 рр. 

 

 

Також службою головного енергетика: 

- на хімічному факультеті прокладено нову мережу до будівлі 

ректорату з установленням одного щита, 20 розеток і 10 автоматичних 

вимикачів та 80 м.п. кабелю для підключення системи кондиціонування 

першого поверху; 

- в ботанічному саду відновлено електропостачання та прокладено 

кабельну мережу до електричної котельні – 120 м.п. Виконано  капітальний 

ремонт ввідних мереж електропостачання із заміною силових автоматичних 

вимикачів в основному щиті; 

- виконано ремонт зовнішнього освітлення НЛК, прокладено зовнішню 

мережу до автоматичного шлагбаума. Здійснено заміну електромережі, 

встановлення розеток, вимикачів  та сучасних світлодіодних світильників  на 

факультеті суспільних наук, географічному, математичному факультеті та ІТФ; 

6 734 937 

6 202 726 
5 565 836 

5 149 133 

2015 рік 

2016 рік 

2017 рік 

2018 рік 
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- на медичному факультеті (лабораторії Л1,Л2) проведено 

перекомутування в електричних мережах з метою  встановлення електричних 

лічильників для обліку електроенергії; 

- на фізичному факультеті замінено всю  електромережу та головний 

розподільчий щит кафедри оптики. Замінено лампи у навчальних аудиторіях. 

Виконано монтаж заземлення в аудиторіях кафедри напівпровідників, а також 

прокладено мережу, встановлено розетки, вимикачі та сучасні світлодіодні 

світильники в лабораторії №317 кафедри твердотільної електроніки; 

- на біологічному факультеті встановлено нову електромережу, розетки, 

вимикачі, сучасні світлодіодні світильники на кафедрі ботаніки та генетики; 

- на кафедрі електронної фізики відновлено електропостачання об’єкта 

з ремонтом ввідного кабелю; 

- у СП «Скалка» прокладено зовнішні мережі для підключення (300 м) 

будівель, встановлено блочні модулі  на залізобетонних опорах для 

підключення до електричних мереж тимчасових споживачів. Встановлено 

сучасне світлодіодне освітлення на території закладу; 

- СКБ «ЗАТ» – монтування нової системи зовнішнього освітлення з 

сучасними економними світлодіодними світильниками в кількості 8 шт.; 

- на історичному факультеті та новому ректораті встановлено 

освітлення фасаду сучасними світлодіодними світильниками – 8 шт. Замінено 

лампи розжарювання (28 шт.) на другому поверсі ректорату. 

Протягом 2018 року службою головного інженера  проводилося 

регулярне обстеження технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, 

що забезпечило  безперебійне постачання електроенергії, теплоносія, води, газу 

та їх раціональне використання,  підготовка навчальних корпусів до 

навчального року та експлуатації в осінньо-зимовий період, вчасно проведено 

підготовчі роботи та розпочато опалювальний сезон. До початку 

опалювального  сезону  2017–2018 року: виконано повірку лічильників 

природного газу, манометрів, термометрів, поточний ремонт котлів, насосного 



133  

обладнання, запірної арматури, що забезпечило безперебійний обігрів 

адмінбудівель, гуртожитків та гаряче водопостачання в зимовий період.  

У встановлені терміни подається звітна документація про споживання 

енергоносіїв, налагоджено оперативний зв’язок з усіма енергопостачальними 

організаціями. 

Також виконано значний обсяг робіт по заміні трубопроводів опалення та 

водопостачання: 

- ботанічний сад – замінено внутрішні трубопроводи в котельні та 

оранжереї-148м.п., встановлено 8 регістрів; 

- хімічний факультет – замінено трубопроводи холодної води – 57 м.п. 

каналізаційної мережі, замінено насос циркуляційний в котельні, підживлювач 

насоса та 12 м.п. ввідної водопровідної труби. Виконано ремонт сантехнічного 

обладнання туалетів і лабораторій з частковою заміною; 

- біологічний факультет – замінено трубопроводи опалення та 

водопостачання – 59 м.п., замінено 2 радіатори; 

- медичний факультет – замінено мережі холодного водопостачання – 

120м.п. та 39 м.п. каналізаційної мережі; 

- НЛК – частково замінено трубопроводи теплопостачання – 198 м.п., 

встановлено насос підкачки води; 

- кафедра електронних систем – замінено 35 м.п. каналізаційної мережі 

та 21 м.п. водопровідної мережі. Виконано ремонт сантехнічного обладнання, 

туалетів, демонтаж обладнання двох лабораторій; 

- фізичний факультет – ремонт насоса циркуляційного та 

підживлюючого. Частково замінено трубопроводи системи опалення та 

водопостачання. 

Крім цього, у ботанічному саду відремонтовано 2 газові котли, 

демонтовано твердопаливний котел та встановлено два електричних, також 

відремонтовано два газові котли та три електричні на біологічному факультеті, 

два газових котли на навчально-лабораторному корпусі, учбовому корпусі по 

вул. Заньковецької, 89 та три електричних котли на медичному факультеті. 
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На юридичному факультеті виконано ремонт твердопаливної котельні. 

Виготовляється проектно-кошторисна документація на нове будівництво 

газової котельні. 

Особлива увага протягом 2018 року зверталася на рівень протипожежного 

захисту та забезпеченість первинними засобами пожежогасіння. Зокрема: 

 виготовлено проектно-кошторисну документацію по встановленню 

пожежної сигналізації гуртожитків №1-4 загальною вартістю 4 716 422,00 грн.; 

 закуплено 20 нових та проведено технічне обслуговування та 

перезарядку наявних вогнегасників; 

 закуплено 5 внутрішніх пожежних щитів (у комплекті) для 

гуртожитків; 

 зроблено експертні висновки (обстеження) по всіх об’єктах УжНУ; 

 зроблено та поновлено плани евакуації на випадок пожежі та 

інструкції для студентів та працівників по всіх корпусах університету; 

 розроблено та затверджено наказ щодо відповідальних осіб за 

протипожежну безпеку; 

 проведено протипожежні тренування із залученням працівників та 

студентів на випадок пожежі; 

 виконано обробку дерев’яних конструкцій спеціальним 

вогнезахисним розчином по гуртожитках; 

 проведено заміри опору ізоляції електромережі; 

 обладнано будівлю гуртожитку №3 блискавкозахистом. 

У поточному році значна увага приділялась виготовленню  

правовстановлюючих документів на нерухоме майно та земельні ділянки. 

Виготовлено технічну документацію щодо відновлення меж земельних ділянок 

та зареєстровано 4 земельні ділянки: 

1) земельна ділянка на пл. Народній, 3 (ректорат); 

2) по вул. Українській, 19 (факультет туризму та міжнародних 

комунікацій та гуртожиток); 

3) по вул. І. Франка (факультет здоров’я та фізичного виховання); 
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4) в с. Нижнє Солотвино (заміський пункт спостережень). 

Виготовлено технічну документацію на 8 земельних ділянок: 

1) СОТ «Скалка» в с. Ворочево Перечинського району; 

2) біобаза в с. Колочава; 

3) медичний факультет (пл. Народна,1); 

4) ботанічний сад (вул. Ольбрахта, 6); 

5) гаражі, видавництво «Говерла»; 

6) бібліотека, відділення фізики ядра та елементарних частинок 

(вул. Капітульна, 9); 

7) гуртожитки №1,2,3 (Студ. набережна, 2,4 та Митна, 27); 

8) фізичний факультет (вул. Волошина, 54). 

Розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

пл. Народній, 3 (ректорат). 

Підготовлено та подано на розгляд ОДА матеріали щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Капітульній, 13 (кафедра електронних систем ІТФ), 

вул. Собранецькій, 148 (ФПОДП), пров. Ботанічний, 7 (віварій). 

Значний обсяг робіт проведено у зв’язку з підготовкою документів та 

матеріалів, які подаються на розгляд МОН України щодо внесення змін в наказ 

«Про закріплення державного майна за ДВНЗ «УжНУ» на праві господарського 

відання». 

 

6.3. Участь університету в проектах з енергозбереження 

Конференцією трудового колективу одним із основних завдань 

Ужгородського національного університету на 2018 рік було визначено 

запровадження енергозберігаючих технологій.  

Університет активно включився в процес пошуку проектів з 

енергозбереження, які б дозволили залучити  додаткові джерела фінансування. 

У квітні 2018 року університет взяв участь у спільному з Європейським 

інвестиційним банком та NEFCO проекті «Вища освіта України». Проект 

передбачає ремонтні роботи на об'єктах державних закладів вищої освіти 
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України задля підвищення їхньої енергоефективності. Завдання проекту – 

зменшення експлуатаційних витрат, покращення якості об'єктів, що призначені 

для викладацької, навчальної і науково-дослідної діяльності. 

Робочою групою відібрано 3 будівлі університету, які першочергово 

потребують термомодернізації та підвищення енергоефективності, зокрема: 

навчально-лабораторний корпус, Університетська, 14 А; навчально-

лабораторний корпус, Університетська, 14 Г; будівля юридичного факультету, 

Капітульна, 26. Загальна площа будівель відповідно до технічних паспортів 

становить 39 830,8 м
2
.   

Для реалізації проекту проведено комплексний енергетичний аудит 

відповідно до європейського стандарту ISO 50002:2016 «Енергетичні аудити. 

Вимоги та настанова щодо їх проведення» та чинних ДСТУ України. Вартість 

енергетичного аудиту – 199 000 грн. 

Згідно з попередніми розрахунками, витрати на реалізацію проекту 

становлять: навчально-лабораторний корпус  по вул. Університетській, буд.14 

літ. А  у м. Ужгород – 70 930 254,38 грн.; навчально-лабораторний  корпус по 

вул. Університетській, буд.14 літ. Г у м. Ужгород – 63 776 004,40 грн.; будівля 

юридичного факультету по вул. Капітульній, буд. 26 у м. Ужгород – 

25 832 850 грн. Загальна вартість: 160 539 108, 78 грн. 

Станом на грудень 2018 року Ужгородський національний університет 

пройшов у наступний етап відбору та ввійшов до переліку закладів вищої 

освіти, які можуть претендувати на отримання фінансування в рамках проекту 

«Вища освіта України». 

 

6.4. Університет у системі Prozorro 

Університет в період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року провів 

важливу роботу в напрямі забезпечення максимальної прозорості та відкритості 

процесу  закупівлі товарів/робіт, послуг через систему Prozorro.  
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Тендерним комітетом університету у 2018 році були проведені відповідні 

закупівлі в системі Prozorro та укладені 44 договори на загальну суму 

43 898 428,68 грн.  

За типом процедури закупівлі «Відкриті торги» укладено 25 договорів. 

Очікувана вартість товарів/робіт/послуг за вказаною процедурою закупівлі 

становила 16 702 000, 00 грн. У результаті проведених відкритих торгів було 

укладено договори на загальну суму 14 449 428, 08 грн.  Економія коштів 

становила – 2 252 571, 92 грн. (таблиця 6.8). 

Таблиця 6.8 

ПЕРЕЛІК 

проведених процедур – ВІДКРИТІ ТОРГИ 

(грн.) 

№ 

з/п 
Предмет закупівлі 

Очікувана 

вартість 

закупівлі 

Виконавець 

договору 

(переможець 

торгів) 

Сума договору 

з ПДВ  

1. Стільці для аудиторій 640 000,00 ТОВ «Епіцентр К» 536 094,00 

2. Машини для обробки 

даних для 

забезпечення 

навчально-наукового 

процесу 

1 495 000,00 ТОВ «Партнерська 

Бізнес Група 

Чернігів» 

863 134,68  

3. Природний газ 4 380 000,00 ТОВ «БЛАГОГАЗ 

ЗБУТ» 

3 582 840,00  

4. Стільці для аудиторій 

 

240 000,00 ФОП «Печений 

Володимир 

Борисович» 

199 620,00  

 

5. Планетарний 

кульовий млин PQN04 

4x100мл., або його 

еквівалент 

310 000,00 ТОВ «КОМПАНІЯ 

ЗАВЛАБ» 

239 400,00 

6. Система на базі 

спектрометричного 

еліпсометричного 

комплексу HORIBA 

SMART SE 

2 400 000,00 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«АЛТ Україна 

Лтд» 

2 397 356,40 
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7. Спектрометричний 

комплекс на базі 

оптоволоконного 

двоканального 

спектрометра з CCD 

лінійкою SL 40-2-1024 

USB 

630 000,00 ТОВ "МАТІРІАЛЗ 

ЛАБ" 

598 842,00 

8. Лазерні принтери 400 000,00 ТОВ «Мікротек» 373 505,00 

9. Матраци ватні 290 000,00 ПП «Ярослав» 207 600,00 

10. Скануючий 

двопроменевий 

спектрофотометр 

дослідницького класу 

для УФ-видимої-

ближньої ІЧ областей 

спектру (185-1400 нм) 

з інтегруючою 

сферою, 

термостатованим 

термоелектричним 

тримачем кювет, 

плівок та пластин 

900 000,00 ТОВ 

«ХімтестУкраїна+» 

889 000,00 

11. Шкільні меблі (парти) 180 000,00 ТОВ «Епіцентр К» 150 700,00 

12. Принтери та плотери 99 500,00  ТОВ  «Мегапринт 

Сервіс» 

86 000,00  

13. Проектори 

 

170 000,00  Рояк Олександр 

Олександрович 

168 902,00  

 

14. Персональні 

комп’ютери  

 

190 000,00 Рояк Олександр 

Олександрович 

189 953,00 

15. Мікроскопи 405 000,00 ФОП Квасов С.О. 372 000,00 

16. Мікроскопи 400 000,00 ТОВ «Терра-Мед» 395 900,00  

17. Папір ксероксний  А4 

 

250 000,00 ТОВ «Український 

папір» 

226 638,00 
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У зв’язку з двічі відміненою процедурою за типом «Відкриті торги»  

(через відсутність достатньої кількості учасників) університетом проведено 

«Переговорні процедури» відповідно до ч.2 (п.4)  статті 35 Закону  України 

«Про публічні закупівлі», за результатами яких укладено такі  договори  

(таблиця 6.9): 

  

18. Персональні 

комп’ютери  

 

210 000,00 ТОВ  «ПРОТЕХ-

ІТ-УКРАЇНА» 

180 999,00  

19. Детектори та 

аналізатори 

 

110 000,00 ФОП  

Ригаль С.О. 

99 371,00 

20. Прилади для 

вимірювання величин 

350 000,00 ТОВ «Сучасні 

вимірювальні 

системи» 

321 000,00 

21. Персональні 

комп'ютери 

924 000,00 ПП «Реквест-

Сервіс» 

783 540,00 

22. Легковий автомобіль / 

мікроавтобус 

/FordTransitV 362 

MCATOURNEOF320L

2H1 130 2.0 EcoBlue  

1 200 000,00 ТОВ «ГЛОБАЛ 

АВТОГРАД» 

1 127 000,00  

23. Проектори 

 

127 500,00 Рояк Ольга 

Федорівна 

103 995,00 

24. Принтери та 

багатофункціональні 

пристрої для друку 

186 000,00 ФОП Якима О.Ю. 151 441,00  

 

25. Ноутбуки 215 000,00 ПП 

«КОМТЕХ-

СЕРВІС» 

204 597,00 

 ВСЬОГО : 16 702 000, 00   ВСЬОГО: 14 449 428, 08 
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Таблиця 6.9 

ПЕРЕЛІК 

процедур за типом: Переговорна процедура 

(через відсутність достатньої кількості учасників у відкритих торгах)  

(грн.) 

 

 

Для закупівлі природного газу, електроенергії, комунальних послуг, 

бланків документів про освіту тощо університет, як виняток, застосовував 

переговорну процедуру на підставі: ч. 2(п.2) статті 35 Закону України «Про 

публічні закупівлі»: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) 

на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути 

укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому 

альтернативи.  

У 2018 року за типом процедури – «Переговорна процедура» (у т.ч. 

скорочена)  укладено договорів на загальну суму 28 104 300, 60 грн.  

(таблиці 6.10, 6.11). 

  

№ 

з/п 
Предмет закупівлі 

Вартість 

закупівлі 
Виконавець договору 

1. Високоточний LCR 

ВИМІРЮВАЧ 

Keysight Е4980А,20 Гц до 

2 МГц  

660 000,00 ТОВ «Юнітест» 

2. Генератори сигналів 160 000,00 ТОВ «ЕТАЛОН-ПРИЛАД» 

3. Фізична охорона 

гуртожитків університету 

524 700,00 ТОВ «Спільне 

підприємство «СЕНК»  

 Всього: 1 344 700, 00  
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Таблиця 6.10 

ПЕРЕЛІК 

проведених переговорних процедур 

(відсутність конкуренції, у тому числі з технічних причин,  

на відповідному ринку) 

 

№ 

з/п 
Предмет закупівлі 

Вартість 

закупівлі, 

грн. 

Виконавець договору 

1. Постачання електричної 

енергії по гуртожитках та 

об`єктах УжНУ  

13 783 408,50 ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» 

2. Розподіл природного газу по 

гуртожитках та об`єктах 

УжНУ  

1 280 700,00 ПАТ «Закарпатгаз» 

3. Послуги зі встановлення 

відповідності якості 

підготовки студентів та 

інтернів Ужгородського 

національного університету 

відповідно до стандартів 

вищої освіти, шляхом 

підготовки та проведення 

тестових екзаменів 

ліцензійних інтегрованих 

іспитів для студентів та 

інтернів 

430 741,98 Державна організація 

«Центр тестування 

професійної 

компетентності фахівців з 

вищою освітою напрямів 

підготовки «Медицина» і 

«Фармація» при 

Міністерстві охорони 

здоров'я України» (ДО 

«Центр тестування») 

4. Послуги технічної охорони 

приміщення офісу, кімнати 

зберігання зброї та 

приміщення зберігання 

ядерних відходів, за 

адресами: м. Ужгород, вул. 

Тлехаса,16 та м. Ужгород 

вул. Капітульна,9; 

Послуги спостереження за 

допомогою 

пунктів централізованого 

спостереження поліції 

охорони за станом засобів 

тривожної сигналізації, що 

встановлені на об’єктах, з 

реагуванням НРУПО при 

надходженні сигналу 

43 301,40 Управління поліції 

охорони в Закарпатській 

області 
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«Тривога» та їх технічне 

обслуговування, а саме 

приміщення кімнати 

зберігання зброї кафедри 

військової підготовки за 

адресою м. Ужгород, вул. 

Тлехаса,16. 

5. Послуги вивезення твердих 

та великогабаритних 

побутових відходів 

867 691,19 ТОВ «АВЕ Ужгород» 

6. Природний газ винятково для 

виробництва теплової енергії 

для надання послуг з 

опалення та постачання 

гарячої води населенню та 

для виробництва теплової 

енергії, яка споживається 

бюджетними установами/ 

організаціями (квітень 2018) 

1 020 028,80 НАК «Нафтогаз України» 

7. Природний газ винятково для 

виробництва теплової енергії 

для надання послуг з 

опалення та постачання 

гарячої води населенню та 

для виробництва теплової 

енергії, яка споживається 

бюджетними установами/ 

організаціями (вересень 2018) 

272 798,40 НАК «Нафтогаз України» 

8. Послуги зі встановлення 

відповідності якості 

підготовки студентів та 

інтернів Ужгородського 

національного університету 

відповідно до стандартів 

вищої освіти, шляхом 

підготовки та проведення 

тестових екзаменів 

ліцензійних інтегрованих 

іспитів для студентів та 

інтернів 

78 222,42 Державна організація 

«Центр тестування 

професійної 

компетентності фахівців з 

вищою освітою напрямів 

підготовки «Медицина» і 

«Фармація» при 

Міністерстві охорони 

здоров'я України» (ДО 

«Центр тестування») 

9. Природний газ винятково для 

виробництва теплової енергії 

для надання послуг з 

опалення та постачання 

гарячої води населенню та 

308 380,80 НАК «Нафтогаз України» 
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для виробництва теплової 

енергії, яка споживається 

бюджетними установами/ 

організаціями (жовтень 2018) 

10. Послуга з нестандартного 

приєднання 

електроустановок замовника: 

навчально-лабораторний 

корпус, розташований у                    

м. Ужгород, вул. 

Університетська,14 

3 574 233,36 ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» 

 Всього: 21 659 506,80  

 

Таблиця 6.11 

ПЕРЕЛІК 

проведених  переговорних процедур за скороченою процедурою 

(відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин)  

на відповідному ринку) 

 

№ 

з/п 
Предмет закупівлі 

Вартість 

закупівлі, 

грн. 

Виконавець договору 

1.  Послуги з 

водопостачання по 

об'єктах та гуртожитках 

УжНУ 

2 263 344,00 КП «Виробниче управління 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства міста 

Ужгорода» 

2.  Послуги з 

водовідведення по 

об'єктах(бюджет) та 

гуртожитках(населення) 

УжНУ 

2 028 793,60 КП «Виробниче управління 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства міста 

Ужгорода» 

3.  Розподіл природного газу 

по об`єктах УжНУ 

256 140,00  ПАТ «Закарпатгаз» 

4.  Природний газ винятково 

для виробництва 

теплової енергії для 

надання послуг з 

опалення та постачання 

гарячої води населенню 

598 608,80 НАК «Нафтогаз України» 
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5.  Природний газ винятково 

для виробництва 

теплової енергії для 

надання послуг з 

опалення та постачання 

гарячої води населенню 

897 913,20 НАК «Нафтогаз України» 

6.  Водопостачання по 

об'єктах та гуртожитках 

УжНУ 

399 994,20 КП «Виробниче управління 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства міста 

Ужгорода» 

 Всього: 6 444 793,80  
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Основні завдання колективу 

Ужгородського національного університету на 2019 рік: 

 

1. Проведення оптимізації освітніх навчальних програм та 

вдосконалення систем перепідготовки фахівців з вищою освітою із 

врахуванням потреб ринку праці. 

2. Формування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності в рамках імплементації норм законів України «Про вищу освіту» та 

«Про освіту». 

3. Впровадження системи електронного документообігу та існуючих 

електронних сервісів для студентів та співробітників університету. 

4. Подальша модернізація матеріально-технічної бази для наукових 

досліджень, якісної підготовки магістерських робіт, кандидатських та 

докторських дисертацій. 

5. Зростання рівня інтернаціоналізації освіти та наукових досліджень, 

зокрема розширення можливостей для академічної мобільності студентів та 

співробітників університету, реалізації спільних дослідницьких та інноваційних 

проектів.  

6. Подальший розвиток співпраці з Міжнародною асоціацією 

випускників Ужгородського національного університету задля збереження та 

примноження традицій, духовних цінностей, підвищення престижу та іміджу 

університету. 


