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Вступ 

У 2019 році Ужгородський національний університет зміцнив свої позиції як 

один із найбільш ефективних закладів вищої освіти України за багатьма 

показниками, що демонструють 11 місце у рейтингу Вебометрікс, 13– у SciVerse 

Scopus та 24 місце у SCImago Institutions Rankings. УжНУ вперше було включено до 

міжнародного рейтингу QS World University Rankings by Region: Emerging Europe 

and Central Europe –  університет  знаходиться на  231-240 місці, що є 11 позицією 

серед 20 закладів вищої освіти України, які облікуються цією мережею.  

Відповідно до відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти від 26.11.2019 р., які оприлюднені на вебсайті Міністерства освіти і науки 

України за посиланням  https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-

diyalnosti/2019/12/12/natsionalniyuniversitet21.pdf, в Ужгородському національному 

університеті освітня діяльність здійснюється за усіма рівнями вищої освіти:  

− на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти  70 спеціальностей; 

− на другому (магістерському) рівні вищої освіти  61 спеціальність; 

− на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти  18 

спеціальностей; 

− на третьому (науковому) рівні вищої освіти  10 спеціальностей. 

В університеті функціонують 20 факультетів, 2 навчально-наукові інститути, 

114 кафедр, територіально відокремлений структурний підрозділ 

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

кафедр працюють 55 докторів наук, професорів (48,2%) та 59 кандидатів наук, 

доцентів (51,8%). 

  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/12/12/natsionalniyuniversitet21.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/12/12/natsionalniyuniversitet21.pdf
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Розділ 1 

Кадрове забезпечення освітньої та наукової діяльності 

 

1.1. Кадровий потенціал університету 

Висококваліфікований склад професорсько-викладацького колективу – це 

головна запорука підготовки кваліфікованих фахівців. Ректоратом університету 

значна увага приділяється добору та підвищенню кваліфікації науково-педагогічних 

кадрів. Це питання належним чином вирішується та контролюється на рівні 

ректорату, деканатів, випускаючих та інших кафедр університету. Підвищення 

питомої ваги докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів є одним з 

найголовніших завдань, яке успішно виконувалося протягом звітного року. 

Кадровий потенціал науково-педагогічних працівників формується з 

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

викладацької діяльності в університеті залучаються  висококваліфіковані фахівці у 

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

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

навчальні заклади, наукові та інші установи України і зарубіжжя. 

В університеті працюють за основним місцем роботи 1287 науково-

педагогічних працівників, серед яких 151 доктор наук, професор та 723 кандидати 

наук, доценти. За сумісництвом працюють 278 осіб, у тому числі 30 докторів наук, 

професорів, 130 кандидатів наук, доцентів. Частка докторів наук, професорів 

становить 11,6 відсотків, кандидатів наук, доцентів – 54,5 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 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

№ 

п/п 
Показник 

Роки 

2017  2018  2019  

1. Штатна чисельність професорсько-викладацького 

складу (осіб)  

з них: докторів наук, професорів 

           кандидатів наук, доцентів 

 

 

1270 

145 

711 

 

1275 

150 

712 

 

1287 

151 

723 

2. Штатна укомплектованість (всього, %):  

з них: докторів наук, професорів (%) 

           кандидатів наук, доцентів (%) 

 

84,0 

11,4 

56,0 

83,1 

11,8 

55,8 

82,2 

11,7 

56,2 

3. Кількість сумісників (всього)  

в т.ч. докторів наук, професорів  

          кандидатів наук, доцентів 

 

235 

27 

95 

260 

30 

115 

278 

30 

130 

4. Середньорічне педагогічне навантаження 

викладачів (год.) 

 

 

590 

 

590 

 

590 

5. Частка кафедр, які очолюються особами з 

науковими ступенями і вченими званнями (%)  

в т.ч. докторами наук, професорами  

          кандидатами наук, доцентами 

 

100 

57,7 

42,3 

 

100 

51,3 

48,7 

 

100 

48,2 

51,8 

 

Динаміка чисельності штатних науково-педагогічних працівників та науково-

педагогічних працівників, залучених до роботи за зовнішнім сумісництвом, за 

останні три роки наведена на діаграмах.  
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Діаграма 1.1 

Кількість штатних науково-педагогічних працівників університету 

 
Діаграма 1.2 

Кількість науково-педагогічних працівників університету 

(зовнішні сумісники) 
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У 2019 році захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук 

9 осіб, кандидатські дисертації – 30 осіб з числа штатних працівників університету. 

П’ятьом працівникам присвоєно вчене звання професора, 29 – вчене звання доцента. 

Діаграма 1.3 

Кількість штатних науково-педагогічних працівників університету,  

що мають науковий ступінь та вчене звання, число/відсоток 

станом на 31.12.2019 р. 

 
Діаграма 1.4 

Кількість  науково-педагогічних працівників (сумісники), які мають науковий 

ступінь та вчене звання, число/відсоток  станом на 31.12.2019 р. 
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В університеті функціонують 20 факультетів, 2 навчально-наукові інститути, 

114 кафедр, територіально відокремлений структурний підрозділ «Філія 

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

кафедр працюють 55 докторів наук, професорів (48,2%)  та 59 кандидатів наук, 

доцентів (51,8%). 

Діаграма 1.5 

Розподіл науково-педагогічних працівників – завідувачів кафедр, 

число/відсоток станом на 31.12.2019 р. 

 

В університеті працюють 2 члени-кореспонденти НАН України, 5 академіків 

Академії наук вищої школи України, 12 заслужених діячів науки і техніки України, 

10 заслужених працівників освіти України, 6 заслужених юристів України, 

14 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 укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Державному 

вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет», 

затвердженого та уведеного в дію наказом ректора. 

Так, протягом 2019 року за конкурсом обрано 125 науково-педагогічних 

працівників. 
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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, навчання на курсах підвищення кваліфікації, 

участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо. Значна 

увага приділялась підготовці кадрів вищої кваліфікації, а саме кандидатів і докторів 

наук. Ці питання успішно розв’язуються через розвиток аспірантури і докторантури 

в університеті; направлення здібних випускників університету на навчання в 

аспірантуру інших вищих навчальних закладів та наукових установ України; 

направлення молодих кандидатів наук на навчання в докторантуру. 

Так, 35 викладачів поєднують роботу з навчанням в аспірантурі, 20 – в 

докторантурі Ужгородського національного університету, а також у провідних 

вищих навчальних закладах 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, Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця та ін. 

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

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

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів» та Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, згідно із 

затвердженими щорічними  планами в університеті забезпечується підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п’ять років. 

Під час стажування викладачі ознайомлювались із запровадженням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 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 230 

науково-педагогічних працівників удосконалили свою професійну підготовку в 
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провідних вищих навчальних закладах, наукових установах, а також на 

підприємствах, установах та організаціях відповідно до профілю підготовки 

фахівців. 

Основними освітніми та науковими центрами стажування викладачів 

університету є: 

- Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА; 

- Департамент економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА; 

- Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти; 

- Інститут електронної фізики НАН України; 

- Інститут електродинаміки НАН України; 

- Луцький національний технічний університет; 

- 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; 

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

- Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. 

Стажування працівників, аспірантів та докторантів також здійснюється в 

провідних закордонних навчальних закладах та наукових установах у межах 

різноманітних програм, у тому числі програм академічної мобільності, які 

пропонують відповідні інституції європейських та інших держав  (програми  

«SAIA», «Erasmus +»,  стипендіальної програми Вишеградського фонду, програми 

«Відкритий світ»,  імені Фулбрайта та багато інших), зокрема: 

- Венеціанському університеті Ка’Фоскарі м. Венеція (Італія); 

- Вищій соціально-економічній школі у м. Пшеворськ (Республіка 

Польща); 

- Вищій школі міжнародного бізнесу м. Пряшів (Словацька Республіка); 

- Вігнерівському науково-дослідному центрі  фізики Угорської академії 

наук (Угорщина); 

- Віденському університеті (Австрія); 

- Інституті археології САН (Словацька Республіка); 
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- Інституті ентомології Чеської академії наук (Чеська Республіка); 

- Інституті освіти та професійного розвитку м. Будапешт (Угорщина); 

- Інституті словакістики та масмедійних досліджень Пряшівського 

університету (Словацька Республіка); 

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

- Литовському університеті наук про здоров’я м. Каунас (Литва); 

- Політехнічному університеті в м. Пожега  (Хорватія); 

- Поморській академії у м. Слупськ (Республіка Польща); 

- Пряшівському університеті (Словацька Республіка); 

- Сілезькому технічному університеті м. Глівіце (Республіка Польща); 

- Технічному університеті Клуж Напока з центром у м. Бая-Маре 

(Румунія); 

- Університеті м. Кечкемет (Угорщина); 

- Університеті м. Фоджа (Італія); 

- Університеті м. Честер (Великобританія); 

- Університеті Я.А.Коменського в Братиславі (Словацька Республіка); 

- Меморіальному музеї голокосту в м. Вашингтон (США); 

- Університеті у Франкфурті-на-Одері (Німеччина). 

У підготовці та проведенні навчального процесу в університеті беруть участь 

1252 особи учбово-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого персоналу. 

Чисельність педагогічних працівників, які забезпечують підготовку молодших 

спеціалістів у природничо-гуманітарному коледжі університету, становить: 

Штатні – 57 осіб, у тому числі 6 кандидатів наук. 

Сумісники – 45 осіб, в тому числі: 

зовнішні сумісники – 12; 

внутрішні сумісники – 33, з них 1 доктор наук, 10 кандидатів наук, доцентів. 

До викладання в коледжі залучаються викладачі вищої кваліфікації 

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

наук Калинич І.В., кандидати фізико-математичних наук Заяць Т.М., Ломпей Р.Р., 

Конопльов О.М., кандидати юридичних наук Ворон Д.Л., Тернущак М.М. та інші. 
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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 надання Вченою радою університету 34 вчених звань, у тому 

числі: професора  5, доцента  29. Шість атестаційних справ, у т.ч. 3 щодо 

присвоєння вченого звання професора та 3 – доцента, подано на розгляд 

Атестаційної колегії МОН України. 

 

Динаміка показників атестації науково-педагогічних кадрів  

за останні 5 років 

№ Показники атестації кадрів 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Присвоєння вченого звання 

«Професор» 
11 1 4 9 5 

2. Присвоєння вченого звання 

«Доцент» 
80 35 3 15 29 

3. Присвоєння вченого звання 

«Старший дослідник» 

(«Старший науковий 

співробітник») 

2 - 1 - - 

 

У 2019 році в Ужгородському національному університеті функціонували 

8 постійно діючих 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), 

спеціальності ради: 14.01.02 – внутрішні хвороби; 14.01.38 – загальна практика – 

сімейна медицина; 

– 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. 

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; спеціалізовані вчені ради з 

економічних, хімічних та медичних наук проводили захист кандидатських 

дисертацій. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року 

№ 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» та 
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наказу Міністерства освіти і науки України від 18 жовтня 2019 року № 1309 «Про 

утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії 

та внесення змін до складу спеціалізованої вченої ради ДФ 26.006.001» було 

утворено спеціалізовану вчену раду ДФ 61.051.001 (голова ради – д.ю.н., проф. 

Бєлов Дмитро Миколайович) з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертації Фетько Юлії Іванівни на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право». Захист відбувся 

21 грудня 2019 року. 

Упродовж звітного року спеціалізованими вченими радами університету 

проведено захист 11 докторських, 50 кандидатських дисертацій та 1 дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії, прийнято до захисту 2 докторські та 

5 кандидатських дисертацій, до попереднього розгляду 2 кандидатські дисертації. 
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Розділ 2  

Освітня діяльність 

 

2.1. Кількісна характеристика контингенту студентів 

Контингент студентів ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (за 

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

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

кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст») за формами навчання та 

фінансування станом на 1 січня 2018 року, 1 січня 2019 року та 26 грудня 2019 року 

наведено у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Контингент студентів 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

(осіб) 

 
Станом на 01.01.2018 Станом на 01.01.2019 Станом на 26.12.2019 

Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

Денна форма навчання 

Молодший 

спеціаліст 
497 262 759 517 340 857 484 398 882 

Бакалавр 2658 2163 4821 2413 2144 4557 2193 2392 4585 

Спеціаліст 632 1623 2255 536 1223 1759 417 787 1204 

Магістр 1405 1145 2550 1499 1868 3367 1492 2273 3765 

Аспірант  114 32 146 126 34 160 175 46 221 

Всього 5306 5225 10531 5091 5609 10700 4761 5896 10657 

Заочна та вечірня форма навчання 

Молодший 

спеціаліст 
13 78 91 12 87 99 11 91 102 

Бакалавр 720 1675 2395 626 1676 2302 501 1897 2398 

Спеціаліст 11 131 142 0 21 21 0 0 0 

Магістр 343 921 1264 252 1173 1425 200 1138 1338 

Аспірант 136 100 236 144 163 307 147 186 333 

Всього 1223 2905 4128 1034 3120 4154 859 3312 4171 

Разом за денною та заочною, вечірньою формами навчання 

Молодший 

спеціаліст 
510 340 850 529 427 956 495 489 984 

Бакалавр 3378 3838 7216 3039 3820 6859 2694 4289 6983 
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Спеціаліст 643 1754 2397 536 1244 1780 417 787 1204 

Магістр 1748 2066 3814 1751 3041 4792 1692 3411 5103 

Аспірант 250 132 382 270 197 467 322 232 554 

Всього 6529 8130 14659 6125 8729 14854 5620 9208 14828 

 

Таблиця 2.2  

Контингент студентів та аспірантів денної форми навчання 

(осіб) 

Структурний підрозділ 
2018 2019 

Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

Біологічний факультет 289 42 331 297 32 329 

Географічний факультет 208 63 271 209 58 267 

Українсько-угорський 

навчально-науковий інститут 
111 33 144 88 42 130 

Економічний факультет 211 208 419 186 214 400 

Інженерно-технічний факультет 375 87 462 332 84 416 

Математичний факультет 219 38 257 214 38 252 

Медичний факультет 837 806 1643 816 705 1521 

Медичний факультет №2 6 1164 1170 6 1339 1345 

Стоматологічний факультет 64 601 665 57 536 593 

Факультет здоров'я та 

фізичного виховання 
167 265 432 201 283 484 

Факультет іноземної філології 166 197 363 163 214 377 

Факультет інформаційних 

технологій 
236 139 375 224 214 438 

Факультет міжнародних 

економічних відносин 
150 266 416 133 302 435 

Факультет історії та 

міжнародних відносин 
220 246 466 213 269 482 

Факультет післядипломної 
освіти та доуніверситетської 
підготовки 

7 3 10 3 1 4 

Факультет суспільних наук 236 171 407 196 192 388 

Факультет туризму та 

міжнародних комунікацій 
83 191 274 63 193 256 

Фізичний факультет 299 58 357 236 65 301 

Філологічний факультет 225 131 356 195 157 352 

Хімічний факультет 198 12 210 191 10 201 

Юридичний факультет 250 537 787 260 549 809 

Філія ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»  
у місті Львів 

0 0 0 0 1 1 

Природничо-гуманітарний 
коледж ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» 

517 340 857 484 398 882 

Разом 5097 5603 10700 4767 5896 10663 
Примітка: Бюджет – навчання за державним  замовленням. 
 Контракт – навчання за кошти юридичних, фізичних осіб. 
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Таблиця 2.3 

Контингент студентів та аспірантів заочної, вечірньої форми навчання 

(осіб) 

Структурний підрозділ 

2018 2019 

Бюджет Контракт Разом Бюджет Контракт Разом 

Біологічний факультет 75 224 299 50 225 275 

Географічний факультет 69 170 239 54 190 244 

Українсько-угорський 

навчально-науковий інститут 
24 73 97 10 61 71 

Економічний факультет 79 311 390 78 258 336 

Інженерно-технічний факультет 58 100 158 58 113 171 

Математичний факультет 32 79 111 15 71 86 

Медичний факультет 21 8 29 13 24 37 

Стоматологічний факультет 18 6 24 20 11 31 

Факультет здоров’я та фізичного 

виховання 
68 417 485 83 458 541 

Факультет іноземної філології 102 141 243 59 163 222 

Факультет інформаційних 

технологій 
50 74 124 47 84 131 

Факультет міжнародних 

економічних відносин 
26 176 202 21 177 198 

Факультет історії та 

міжнародних відносин 
78 180 258 82 164 246 

Факультет післядипломної 

освіти та доуніверситетської 

підготовки 

1 22 23 0 0 0 

Факультет суспільних наук 75 277 352 58 364 422 

Факультет туризму та 

міжнародних комунікацій 
32 147 179 27 149 176 

Фізичний факультет 21 11 32 21 19 40 

Філологічний факультет 116 116 232 91 133 224 

Хімічний факультет 2 0 2 2 1 3 

Юридичний факультет 76 500 576 50 565 615 

Філія ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет»  

у місті Львів 

0 0 0 0 2 2 

Природничо-гуманітарний 

коледж ДВНЗ«Ужгородський 

національний університет» 

12 87 99 11 91 102 

Разом 1035 3119 4154 850 3323 4173 
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2.2. Вступна кампанія та результати зарахування 

Прийом на навчання до ДВНЗ «УжНУ» у 2019 році проводився відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому до вищих навчальних закладів 

України в 2019 році, наказів Міністерства освіти і науки України, інших 

нормативних документів та Правил прийому до ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» і Правил прийому до ПГК ДВНЗ «УжНУ», затверджених Вченою 

радою університету. 

Для вступу за освітнім ступенем бакалавра (магістра медичного, 

фармацевтичного спрямування) у 2019 році приймались сертифікати ЗНО з 

іноземної мови 2018 – 2019 років та 2017 – 2019 років з інших предметів. Жодних 

змін не було у кількості можливих заяв: на бюджет – максимум 7 заяв на 4 

спеціальності, на контракт – кількість заяв не обмежувалася. Проте було розширено 

практику встановлення мінімальної кількості балів для вступу на спеціальності з 

особливо високим рівнем суспільної  відповідальності: 

– щоб бути допущеним до конкурсного відбору на спеціальності «Право», 

«Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини», «Міжнародні 

економічні відносини», «Міжнародне право», «Фармація, промислова фармація» 

вступник повинен мати конкурсний бал не менше 130; 

– як і у 2018-му, для участі у конкурсі на спеціальності «Стоматологія», 

«Медицина» вступник повинен мати не менш як 150 балів з другого та третього 

конкурсних предметів. 

Основною зміною стосовно вступу в магістратуру є розширення переліку 

спеціальностей, на які треба складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови 

за технологією ЗНО. Зокрема, до нього додано усі спеціальності галузей знань  

«Управління та адміністрування», «Інформаційні технології, «Публічне управління 

та адміністрування». Як і у 2018 році, ЄВІ потрібне було для спеціальностей галузей 

знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та 

поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування», «Право» та 

«Міжнародні відносини». На спеціальності «Право» та «Міжнародне право», окрім 

цього, вступники складали єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з Права та 
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Загальних навчальних правничих компетентностей. Вперше було проведено 

спеціально організовану сесію ЄВІ. 

Прийом до природничо-гуманітарного коледжу за ОКР «молодший 

спеціаліст» проведено востаннє. 

Вказані фактори певною мірою відобразились на статистиці поданих заяв 

порівняно з 2018 роком (табл. 2.4 – 2.9): зменшилась кількість заяв до природничо-

гуманітарного коледжу та кількість заяв від вступників до магістратури, у той же 

час заяв для вступу за ОС «бакалавр» на основі ПЗСО було подано на 377 більше, 

кількість вступників, які виявили бажання здобувати ступінь магістра на основі 

ПЗСО та ОКР «молодший спеціаліст» або в якості другої вищої освіти залишається 

практично незмінною. 

Таблиця 2.4 

Кількість поданих заяв у розрізі освітніх ступенів (ОКР) та бази вступу 

 2018 2019 

Освітній ступінь (ОКР)   

 Вступ на основі 
Денна Заочна Всього Денна Заочна Всього 

Молодший спеціаліст 636 13 649 558 27 585 

 Базова загальна середня освіта 559   559 496   496 

 Повна загальна середня освіта 73 7 80 57 21 78 

 ОКР «кваліфікований робітник» 4 6 10 5 6 11 

Бакалавр 7045 1868 8913 7084 2069 9153 

 Бакалавр (магістр,  спеціаліст) 13 27 40 9 32 41 

 Молодший спеціаліст 296 356 652 254 260 514 

 Повна загальна середня освіта 6736 1485 8221 6821 1777 8598 

Магістр 4128 2160 6288 3573 1888 5461 

 Бакалавр (магістр, спеціаліст) 2477 2160 4637 1954 1888 3842 

 Молодший спеціаліст 68   68 67   67 

 Повна загальна середня освіта 1583   1583 1552   1552 

Разом 11809 4041 15850 11215 3984 15199 

              

У тому числі:             

На основі ПЗСО 8392 1492 9884 8430 1798 10228 

              

З усіх заяв:             

ПГК ДВНЗ «УжНУ» 636 13 649 558 27 585 

ДВНЗ «УжНУ» 11173 4028 15201 10657 3957 14614 
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Таблиця 2.5 

Вступ на основі ПЗСО - заяви на різні типи конкурсних пропозицій 

 
ОС (ОКР) 

    Тип конкурсної пропозиції Денна Заочна Всього 

Бакалавр 6821 1777 8598 

Відкрита 5418 790 6208 

Небюджетна 976 808 1784 

Фіксована 427 179 606 

Магістр 1552 

 

1552 

Відкрита 843 

 

843 

Небюджетна 709 

 

709 

Молодший спеціаліст 57 21 78 

Небюджетна 26 11 37 

Основна 31 10 41 

Разом 8430 1798 10228 

 

Таблиця 2.6 

Заяви, подані вступниками з числа іноземних громадян 

 
ОС (ОКР)  

     Код спеціальності Спеціальність Денна Заочна Всього 

Бакалавр 12 2 14 

053 Психологія 

 

1 1 

073 Менеджмент 1 

 

1 

123 Комп’ютерна інженерія 5 

 

5 

192 Будівництво та цивільна інженерія 1 

 

1 

292 Міжнародні економічні відносини 4 1 5 

293 Міжнародне право 1 

 

1 

Магістр 317 2 319 

014 Середня освіта 

 

1 1 

051 Економіка 1 1 2 

123 Комп’ютерна інженерія 1 

 

1 

221 Стоматологія 14 

 

14 

222 Медицина 299 

 

299 

231 Соціальна робота 1 

 

1 

292 Міжнародні економічні відносини 1 

 

1 

Разом 329 4 333 
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Таблиця 2.7 

Заяви на основі ПЗСО (ОС «бакалавр», «магістр»,  

денна форма здобуття освіти) у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) 
 

Спеціальність Кількість заяв 

012 Дошкільна освіта 14 

013 Початкова освіта 63 

014 Середня освіта 883 

016 Спеціальна освіта 128 

017 Фізична культура і спорт 94 

032 Історія та археологія 165 

033 Філософія 23 

034 Культурологія 76 

035 Філологія 701 

051 Економіка 88 

052 Політологія 90 

053 Психологія 221 

054 Соціологія 47 

061 Журналістика 173 

071 Облік і оподаткування 53 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 111 

073 Менеджмент 108 

075 Маркетинг 76 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 54 

081 Право 568 

091 Біологія 116 

101 Екологія 73 

102 Хімія 50 

103 Науки про Землю 10 

104 Фізика та астрономія 17 

105 Прикладна фізика та наноматеріали 21 

106 Географія 45 

111 Математика 20 

112 Статистика 7 

113 Прикладна математика 57 

121 Інженерія програмного забезпечення 183 

122 Комп'ютерні науки 172 

123 Комп’ютерна інженерія 129 

124 Системний аналіз 39 

125 Кібербезпека 127 

126 Інформаційні системи та технології 103 

131 Прикладна механіка 34 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 35 

153 Мікро- та наносистемна техніка 14 

163 Біомедична інженерія 85 

171 Електроніка 13 

172 Телекомунікації та радіотехніка 33 

192 Будівництво та цивільна інженерія 66 
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193 Геодезія та землеустрій 61 

203 Садівництво та виноградарство 27 

205 Лісове господарство 29 

221 Стоматологія 254 

222 Медицина 591 

226 Фармація, промислова фармація 395 

227 Фізична терапія, ерготерапія 290 

231 Соціальна робота 61 

241 Готельно-ресторанна справа 179 

242 Туризм 226 

262 Правоохоронна діяльність 76 

281 Публічне управління та адміністрування 91 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 276 

292 Міжнародні економічні відносини 167 

293 Міжнародне право 141 

Всього 8049 

 

Таблиця 2.8 

Заяви на основі ПЗСО (ОС «бакалавр», «магістр», денна форма здобуття освіти) 

за спеціальністю 014 Середня освіта у розрізі спеціалізацій 

014 Середня освіта   

014.01 Українська мова і література 166 

014.02 Мова і література 205 

014.03 Історія 181 

014.04 Математика 46 

014.05 Біологія та здоров’я людини 102 

014.06 Хімія 36 

014.07 Географія 20 

014.08 Фізика 19 

014.11 Фізична культура 79 

Біологія 29 

 

Таблиця 2.9 

Заяви на основі ПЗСО (ОС «бакалавр», «магістр», денна форма здобуття освіти) 

за спеціальністю 035 Філологія у розрізі спеціалізацій 

035 Філологія   

035.01 українська мова та література 55 
035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно),  
перша - російська 8 
035.036 слов’янські мови та літератури (переклад включно),  
перша - словацька 25 
035.038 слов’янські мови та літератури (переклад включно),  
перша - чеська 27 
035.041 германські мови та літератури (переклад включно),  
перша - англійська 358 
035.043 германські мови та літератури (переклад включно),  
перша - німецька 44 
035.055 романські мови та літератури (переклад включно),  
перша - французька 21 

035.10 прикладна лінгвістика 163 
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Результати зарахування порівняно з 2018 роком наведено у таблицях 2.10 – 

2.12. Причинами зменшення кількості студентів коледжу на 10% є відсутність 

державного замовлення на спеціальність «Право», останній набір за ОКР 

«молодший спеціаліст» та певна невизначеність статусу коледжів взагалі. Прийом 

на основі повної загальної середньої освіти демонструє позитивну динаміку 

(зростання на 6% за денною  формою,  на 4% в цілому, при незначному зменшенні 

кількості студентів заочної форми). Зменшення кількості зарахованих магістрів 

пояснюється зменшенням кількості випускників бакалаврату, а також частково 

необхідністю складати ЗНО (Єдиний вступний іспит). 

 

Таблиця 2.10 

 

Результати зарахування до ДВНЗ «УжНУ» 

у 2019 році за джерелами фінансування 

(осіб) 
Фінансування  

Денна Заочна Всього 
Освітній ступінь (ОКР) 

Бюджет 1338 161 1499 

Молодший спеціаліст 110 8 118 

Бакалавр (Магістр медичного та 

фармацевтичного спрямування)  
649 81 730 

Магістр 489 72 561 

Доктор філософії 90   90 

Контракт 1842 1159 3001 

Молодший спеціаліст 158 5 163 

Бакалавр (Магістр медичного та 

фармацевтичного спрямування)  
1381 497 1878 

Магістр  283 594 877 

Доктор філософії 20 63 83 

Разом 3180 1320 4500 
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Таблиця 2.11 

Результати зарахування до ДВНЗ «УжНУ»  

у 2019 році за освітніми ступенями порівняно з 2018 роком 

(осіб) 

  2018 2019 2019/2018 

ВСЬОГО 3240 1311 4551 3180 1320 4500 0,98 1,01 0,99 

Молодший 

спеціаліст 
301 10 311 268 13 281 0,89 1,30 0,90 

Бакалавр (Магістр 

медичного та 

фармацевтичного 

спрямування)  

1924 593 2517 2030 578 2608 1,06 0,97 1,04 

Магістр  903 672 1575 772 666 1438 0,85 0,99 0,91 

Доктор філософії 112 36 148 110 63 173 0,98 1,75 1,17 

 

Таблиця 2.12 

Результати зарахування у 2019 році порівняно з 2018 роком 

(осіб) 

  2018 2019 2019/2018 

ПГК ДВНЗ «УжНУ» 301 10 311 268 13 281 0,89 1,30 0,90 

ДВНЗ «УжНУ» 2939 1301 4240 2912 1307 4219 0,99 1,00 1,00 

 

Розподіл обсягів держзамовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів здійснюється Конкурсною комісію МОН України з відбору виконавців 

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

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на конкурсній 

основі. ДВНЗ «УжНУ» своєчасно підготовлено пакет документів для участі у 

конкурсному відборі виконавців державного замовлення. Також у ході вступної 

кампанії ДВНЗ «УжНУ» неодноразово звертався до Конкурсної комісії щодо 

виділення додаткових місць та перерозподілу вакантних для пільгових категорій 

абітурієнтів. За результатами роботи Конкурсної комісії затверджено остаточний 

обсяг державного замовлення, розміщений на сайті МОН України. Аналіз відкритих 

даних показує, що ДВНЗ «УжНУ» входить у топ-20 ЗВО за обсягом державного 

замовлення за освітнім ступенем бакалавра на основі ПЗСО (таблиця 2.13), за 

освітнім ступенем магістра на основі бакалавра (таблиця 2.14). 
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Таблиця 2.13 

Обсяги державного замовлення за ОС «бакалавр» на основі ПЗСО 

(осіб) 

№ Заклад вищої освіти Денна Заочна Разом 

1 Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 
3759 57 3816 

2 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 2799 17 2816 

3 Національний університет «Львівська політехніка» 2363 35 2398 

4 Львівський національний університет імені Івана Франка 1967 45 2012 

5 Національний авіаційний університет 1086 47 1133 

6 Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна 1089 17 1106 

7 Національний університет біоресурсів та природокористування України 970 71 1041 

8 Національний технічний університет «ХПI» 961 25 986 

9 Харківський національний університет радіоелектроніки 845 20 865 

10 Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 761 33 794 

11 Київський національний економічний університет ім. Вадима 

Гетьмана 
735 45 780 

12 Київський національний торговельно-економічний університет 686 44 730 

13 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 452 205 657 

14 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 594 33 627 

15 Прикарпатський національний університет  ім. Василя Стефаника 511 94 605 

16 Національний університет водного господарства та 

природокористування 
401 187 588 

17 Ужгородський національний університет 504 81 585 

18 Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 570 7 577 

19 Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова 528 43 571 

20 Національний університет «Києво-Могилянська академія» 549 0 549 

 

Таблиця 2.14 

Обсяги державного замовлення за ОС «магістр» на основі ОС «бакалавр» 

(осіб) 

№ Заклад вищої освіти Денна Заочна Разом 

1 
Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського» 
1873 78 1951 

2 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 1598 30 1628 

3 Національний університет «Львівська політехніка» 1458 20 1478 

4 Львівський національний університет імені Івана Франка 1199 66 1265 

5 
Національний університет біоресурсів та природокористування 

України 
949 161 1110 

6 Національний авіаційний університет 929 102 1031 

7 Національний технічний університет «ХПI» 826 37 863 

8 
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет  

ім. Григорія Сковороди 
507 210 717 

9 Київський національний торговельно-економічний університет 639 55 694 

10 Національний університет «Запорізька політехніка» 641 52 693 

11 Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 616 56 672 

12 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 632 29 661 

13 Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова 524 130 654 

14 Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 476 141 617 
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15 Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 598 14 612 

16 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 609 2 611 

17 Тернопільський національний економічний університет 521 65 586 

18-

19 

Ужгородський національний університет 488 72 560 

Київський національний економічний університет  

ім. Вадима Гетьмана 
513 47 560 

20 Уманський національний університет садівництва 398 159 557 

 

 

2.3. Рух контингенту студентів 

 

Протягом 2019 року з ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

відраховано 302 студенти, які навчалися за державним замовленням (20,04%), та 

1205 студентів-контрактників (79,96%). Серед причин відрахування основними є 

такі: невиконання вимог навчального плану (33,51%), за власним бажанням (27,07%) 

та порушення умов контракту (12,21%). 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 0,86%. Інформацію про кількість 

відрахованих студентів та причини відрахування подано у таблиці 2.15. 

Таблиця 2.15 

Причини відрахування та кількість відрахованих студентів з УжНУ 

(осіб) 

Джерело 

фінансування 
Причина відрахування 

Форма 

навчання Разом % 

денна заочна 

За державним 

замовленням 

За власним бажанням 68 17 85 5,64 

За невиконання вимог навчального 

плану 
107 48 155 10,29 

За порушення навчальної дисципліни та 

Правил внутрішнього розпорядку 
17 1 18 1,19 

Закінчив теоретичний курс навчання та 

неатестований екзаменаційною комісією 
4 1 5 0,33 

У зв`язку з переведенням до іншого 

закладу освіти 
4 0 4 0,27 

Інша 29 2 31 2,06 

Разом за державним замовленням 232 70 302 20,04 

За кошти 

фізичних осіб 

За власним бажанням 242 81 323 21,43 

За невиконання вимог навчального 

плану 
247 103 350 23,22 
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За порушення навчальної дисципліни та 

Правил внутрішнього розпорядку 
13 13 26 1,73 

За порушення умов контракту 129 55 184 12,21 

Закінчив теоретичний курс навчання та 

неатестований екзаменаційною комісією 
3 2 5 0,33 

У зв`язку з переведенням до іншого 

закладу освіти 
9 0 9 0,60 

У зв`язку з призовом на строкову 

військову службу 
0 1 1 0,07 

У зв`язку зі смертю 0 1 1 0,07 

Інша 279 27 306 20,31 

Разом за кошти фізичних осіб 922 283 1205 79,96 

Разом 1154 353 1507 100 

 

Аналіз статистики показує, що частка відрахованих за освітнім ступенем 

«бакалавр» становить 35,51%, за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» – 

19,51%, за освітнім ступенем «магістр» – 40,02%. 4,84% відрахованих припадає на 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

Інформація про кількість відрахованих студентів за освітніми ступенями та 

освітньо-кваліфікаційними рівнями наведена у таблиці 2.16. 

Таблиця 2.16 

Кількість відрахованих студентів 

(осіб) 

Джерело 

фінансування 

Освітній ступінь  

(освітньо-

кваліфікаційний 

рівень) 

Форма навчання 

Разом % 
денна заочна 

За 

державним 

замовленням 

Бакалавр 137 62 199 13,21 

Магістр 48 8 56 3,72 

Молодший спеціаліст 19 0 19 1,26 

Спеціаліст 28 0 28 1,86 

Разом за державним замовленням 232 70 302 20,04 

За кошти 

фізичних осіб 

Бакалавр 160 178 338 22,43 

Магістр 458 89 547 36,30 

Молодший спеціаліст 39 15 54 3,58 

Спеціаліст 265 1 266 17,65 

Разом за кошти фізичних осіб 922 283 1205 79,96 

Разом 1154 353 1507 100 

 

Серед причин руху контингенту студентів у 2019 році можна також відмітити 

такі: поновлення у складі здобувачів вищої освіти та переведення з інших закладів 
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освіти (152 особи); надання академвідпустки у поточному році (93 особи), з яких 4 

особам продовжено академвідпустку; приступили до навчання після 

академвідпустки (54 особи); поновлення на навчання (520 осіб); переведення на 

іншу спеціальність чи форму навчання (478 осіб). 

 

2.4. Випуск фахівців 

 

Атестація здобувачів вищої освіти в університеті проводиться у формі 

державних екзаменів з окремих дисциплін, державних кваліфікаційних екзаменів за 

відповідними напрямами підготовки або спеціальностями, захисту дипломних робіт 

(проєктів). 

У 2019 році 1527 здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» складали державні 

іспити та захищали дипломні роботи (проєкти), з яких 1052 – студенти денної 

форми навчання та 475 – студенти заочної форми навчання. 110 випускників денної 

та 14 заочної форм навчання отримали дипломи з відзнакою. За результатами 

атестації успішність на денній формі навчання становила 99,1% та 70,4 %, – на 

заочній. 

Атестація здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня  

«спеціаліст» проводилась за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 

формі складання державних іспитів. Дипломи спеціаліста отримали 530 випускників 

цих спеціальностей, серед яких 30 випускників отримали дипломи з відзнакою. 

Успішність випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» становила  

68,7%. 

Атестація здобувачів освітнього ступеня «магістр» проводилась шляхом 

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

проходили атестацію 1397 здобувачів освітнього ступеня «магістр», з яких 759 

здобувачів денної та 638 заочної форм навчання. 

Зведені дані випуску фахівців у 2019 році наведено в таблиці 2.17. 
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Таблиця 2.17 

Зведені дані випуску фахівців 

(осіб) 

Форма 

навчання 
Джерело фінансування 

Освітній ступінь (освітньо- 

кваліфікаційний рівень) 
Разом 

Денна За державним 

замовленням 

Бакалавр 684 

Магістр 525 

Молодший спеціаліст 122 

Спеціаліст 118 

Разом за державним замовленням 1449 

За кошти фізичних осіб Бакалавр 368 

Магістр 234 

Молодший спеціаліст 39 

Спеціаліст 394 

Разом за кошти фізичних осіб 1035 

Разом за денною формою навчання 2484 

Заочна За державним 

замовленням 

Бакалавр 161 

Магістр 105 

Молодший спеціаліст 8 

Спеціаліст 0 

Разом за державним замовленням 274 

За кошти фізичних осіб Бакалавр 314 

Магістр 533 

Молодший спеціаліст 40 

Спеціаліст 1 

Разом за кошти фізичних осіб 888 

Разом за заочною формою навчання 1162 

Разом 3646 

 

 

2.5. 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 26.11.2019 р. Інформація розміщена на вебсайті Міністерства освіти і 

науки України за посиланням: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-

diyalnosti/2019/12/12/natsionalniyuniversitet21.pdf. 

Відповідно до цих відомостей в Ужгородському національному університеті 

налічується така кількість спеціальностей: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/12/12/natsionalniyuniversitet21.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/12/12/natsionalniyuniversitet21.pdf
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− на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти  70 спеціальностей; 

− на другому (магістерському) рівні вищої освіти  61 спеціальність; 

− на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти  18 

спеціальностей. 

Відокремлений структурний підрозділ університету «Природничо-

гуманітарний коледж» здійснює освітню діяльність за 7 спеціальностями освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та однією спеціальністю на 

початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти. Нині переоформлено ліцензію на 

здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти за 

7 спеціальностями. Інформація знаходиться за посиланням: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/10/21/natsionalnunivers 

fakhovoiperedv40.pdf. 

Територіально відокремлений структурний підрозділ «Філія Державного 

вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» у місті 

Львів» здійснює освітню діяльність за трьома спеціальностями на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти: 

− 012 Дошкільна освіта; 

− 035 Філологія; 

− 081 Право. 

Протягом 2019 року здійснено ліцензування таких спеціальностей: 

на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти: 

− 081 Право, ліцензований обсяг  60 осіб з урахуванням строків навчання 

(для природничо-гуманітарного коледжу); 

на першому (бакалаврському) рівні: 

− 012 Дошкільна освіта, ліцензований обсяг  100 осіб з урахуванням 

строків навчання (для філії ДВНЗ «УжНУ» у м. Львів); 

− 035 Філологія, ліцензований обсяг  100 осіб з урахуванням строків 

навчання (для філії ДВНЗ «УжНУ» у м. Львів); 

− 262 Правоохоронна діяльність, ліцензований обсяг  400 осіб з 

урахуванням строків навчання); 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/10/21/natsionalnunivers%20fakhovoiperedv40.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/10/21/natsionalnunivers%20fakhovoiperedv40.pdf
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на другому (магістерському) рівні: 

− 013 Початкова освіта, ліцензований обсяг  100 осіб з урахуванням 

строків навчання; 

− 223 Медсестринство (з правом підготовки іноземців та осіб без 

громадянства), ліцензований обсяг  100 осіб з урахуванням строків навчання; 

− 241 Готельно-ресторанна справа (з правом підготовки іноземців та осіб 

без громадянства), ліцензований обсяг  80 осіб з урахуванням строків навчання; 

− 262 Правоохоронна діяльність, ліцензований обсяг  200 осіб з 

урахуванням строків навчання. 

У 2019 році збільшено ліцензовані обсяги за такими спеціальностями: 

− 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), ліцензований обсяг  

160 осіб з урахуванням строків навчання; 

− 222 Медицина (з правом підготовки іноземців та осіб без громадянства), 

ліцензований обсяг  4800 осіб з урахуванням строків навчання; 

− 231 Соціальна робота, ліцензований обсяг  90 осіб з урахуванням 

строків навчання. 

У 2019 році пройшли акредитацію напрями підготовки: 

− 6.010201 Фізичне виховання*; 

− 6.020301 Філософія; 

− 6.030503 Міжнародна економіка; 

− 6.030204 Міжнародна інформація; 

− 6.030201 Міжнародні відносини; 

− 6.030505 Управління персоналом та економіка праці; 

− 6.030507 Маркетинг; 

− 6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю; 

− 6.040302 Інформатика; 

− 6.140101 Готельно-ресторанна справа. 

Акредитовано освітньо-професійні програми на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти: 

− «Міжнародна комерція» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність; 

− «Фізична культура і спорт» спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 
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2.6. Навчально-методичне забезпечення та інформатизація навчально-

виховного та управлінського процесу 

Середнє навантаження науково-педагогічних працівників у 2019/2020 

навчальному році становить 590 годин, загальний обсяг навчальної роботи всіх 

кафедр – 842895 годин. У 2019 році підготовлено 497 робочих навчальних планів. 

Протягом травня-червня 2019 року були перевірені розрахунки обсягів навчальної 

роботи усіх 114 кафедр університету та проведено розрахунки штатів їх 

професорсько-викладацького складу. У вересні-листопаді 2019 року до обсягів 

навчальної роботи кафедр та їх штатного розпису вносились необхідні зміни з 

урахуванням прийому студентів, аспірантів та докторантів. 

 

2.7. Підвищення якості підготовки фахівців 

Автономія університету вимагає побудови внутрішньої системи забезпечення 

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

удосконалення 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 2.18. 

Таблиця 2.18 

Порівняльна таблиця результатів успішності та якості знань студентів 

(%) 

 
Денна форма Заочна форма 

2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 

Абсолютна 

успішність 
89,3 86,5 85,8 84,6 

Якість 

знань 
34,3 33,6 21,6 21,9 

 

Упродовж поточного навчального року кращі студенти Ужгородського 

національного університету отримували іменні стипендії, зокрема: 

− Президента України – 4 

− Верховної Ради України – 4 

− Кабінету Міністрів України – 1 

− імені В.М.Чорновола – 1 
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− імені М.С.Грушевського – 1  

− Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови та літератури 2018/2019 н. р. (з 01.09.2019 – 

31.08.2020 р.) 

− Президента України переможцям Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 

2018/2019 н. р. (з 01.09.2019 – 31.08.2020 р.). 

Контроль за якістю освітнього процесу здійснювався, зокрема, шляхом 

проведення ректорських контрольних робіт. Протягом 2018-2019 навчального року в 

університеті проведено близько 100 ректорських контрольних робіт. Широко 

практикується проведення факультетських та загальноуніверситетських відкритих 

занять, що сприяє поширенню передового педагогічного досвіду. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України про проведення 

Всеукраїнської олімпіади у 2018-2019 навчальному році протягом весняного 

семестру в Ужгородському національному університеті пройшов І етап студентської 

олімпіади, яка проводилася зі спеціальностей і дисциплін на всіх факультетах 

університету та українсько-угорському навчально-науковому інституті. В олімпіаді 

брали участь 582 студенти, 136 стали переможцями І етапу. У ІІ етапі олімпіади, 

який проводився у різних закладах вищої освіти України, брали участь 116 

студентів. Перемогу в індивідуальних та командних змаганнях, а також грамоти у 

різних номінаціях отримали такі студенти: 

− Кузьміна Катерина Петрівна, студентка філологічного факультету (зі 

спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю»)  диплом І ступеня; 

− Пензеник Андрій Андріянович, студент інженерно-технічного факультету 

(з дисципліни «Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та систем») – 

диплом ІІІ ступеня; 

− Гедеон Томас Степанович, студент інженерно-технічного факультету (зі 

спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі») – диплом ІІІ ступеня; 

− Качмар Роман Олегович, студент інженерно-технічного факультету (зі 

спеціальності «Системне програмування») – диплом ІІІ ступеня; 

− Ковач Еріка Володимирівна, студентка факультету історії та міжнародних 

відносин (зі спеціальності «Історія») – диплом ІІІ ступеня; 
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− Сидоран Артур Ярославович, студент факультету інформаційних 

технологій (з програмування) – диплом ІІІ ступеня; 

− Пригара Михайло Михайлович, студент факультету інформаційних 

технологій (з програмування) – диплом І ступеня. 

Грамоти за першість у різних номінаціях отримали троє студентів.  

Команди факультету інформаційних технологій та інженерно-технічного 

факультету здобули перемогу з «Системного програмування», «Технічної 

діагностики обчислювальних пристроїв та систем», «Комп’ютерної інженерії» та 

«Програмування». 

 

2.8. Електронне навчання 

Сайт електронного навчання університету регулярно оновлюється до останніх 

доступних версій, впроваджуються додаткові функціональні можливості. Кількість 

щоденних переглядів навчальних матеріалів та користувачів університетської 

системи електронного навчання Moodle демонструє приріст порівняно з попередніми 

роками (приріст нових користувачів понад 30%). За 2019 рік було переглянуто 

1,5 млн сторінок, а з вересня динаміка зростання користувачів становить понад 45%. 

Діаграма 2.1 

Кількість користувачів системи електронного навчання  

ДВНЗ «УжНУ» (2018-2019) 
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Станом на грудень 2019 року у системі зареєстровано 8280 користувачів (у 

2018 було 5321, 2017 – 3861, 2016 – 1933), що свідчить про позитивну динаміку 

використання системи в навчальному процесі університету, а приріст користувачів 

за рік становить понад 35%. Загальна кількість курсів становить понад 1690. 

Водночас зросла кількість викладачів, які активніше використовують інтерактивну 

складову електронного навчання – завдання, тести, форуми тощо. 

Діаграма 2.2 

Кількість сеансів у системі електронного навчання УжНУ за 2016-2019 рр. 

 
Діаграма 2.3 

Кількість зареєстрованих студентів у системі електронного навчання УжНУ  

за 2016-2019 рр. 
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Розробка електронних підручників та навчальних посібників 

За останні роки було розроблено більше 20 електронних навчальних 

посібників. У 2017-2019 рр. 8 електронних навчальних посібників рекомендовані 

Вченою радою університету, а електронний навчальний посібник «Тексти в 

презентаціях» здобув 1 місце у загальноуніверситетському конкурсі «Кращий 

підручник або навчальний посібник за 2018 рік». Про актуальність видання саме 

електронних матеріалів свідчать дані кількості перегляду. Зокрема, електронні 

посібники із серії Office 2016, що доступні в інфоцентрі сайту УжНУ, переглянуло 

понад 20 тис. користувачів. 

Співпраця із ІТ-організаціями 

У 2019 році проведено низку заходів, які відбувались, як у рамках міста 

Ужгород, так і в рамках світових 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; проєкт 

WOW Teachers для вчителів інформатики та учнів старших класів; участь у 

глобальній ініціативі Hour of Code в Україні спільно з Microsoft Україна тощо. За 

участі центру інформаційних технологій регулярно проводяться різні етапи 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, Всеукраїнської студентської 

олімпіади з інформаційних технологій тощо. 

Реалізація програми Microsoft Imagine Academy  

У ДВНЗ «Ужгородський національний університет» вже кілька років діє 

договір про співпрацю з компанією Microsoft у рамках програми Microsoft Imagine 

Academy, яка є частиною комплексу заходів, проведених компанією Microsoft з 

метою одержання українськими фахівцями якісних знань в галузі ІТ. 

Співпраця з компанією Microsoft надає такі переваги: 

1) доступ до великої кількості навчальних курсів Imagine Academy по 

технологіях Microsoft для майбутніх ІТ-спеціалістів та курсів з офісних технологій 

для широкого загалу студентів та викладачів; 
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2) можливість студентам, викладачам і науковим працівникам 

використовувати в навчальному процесі університету ліцензійне програмне 

забезпечення Microsoft; 

3) сервіс Office 365: пошта, календарі, онлайн версії Word, Excel, 

PowerPoint, веб-конференції тощо. 

Розширення комп’ютерного парку 

Впродовж 2019 року було поліпшено матеріально-технічну базу та проведено 

досить масштабні закупівлі комп’ютерного обладнання та оргтехніки. Зокрема 

закуплено 208 персональних комп’ютерів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, 

а також багатофункціональні пристрої та проєктори, з яких сформовані сучасні 

комп’ютерні лабораторії, покращено технічне забезпечення кафедр та факультетів. 

Працівники ЦІТ займались установкою програмного забезпечення, підключенням до 

загальноуніверситетської мережі та до Інтернету. Розширено мережу покриття за 

технологією Wi-FI у кількох навчальних корпусах. 

Офіційний сайт УжНУ 

Кількість переглядів сторінок сайту за 2019 рік становить понад 3,2 млн, а в 

середньому 8737 сторінок за одну добу. Найпопулярнішими пристроями серед 

користувачів сайту є мобільні телефони, їхня частка становить майже 65%. 

Порівняно з минулим роком кількість відвідувань сайту за допомогою смартфонів 

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

перегляду сайту зменшилось на 9%. 

Діаграма 2.4 

Загальний огляд аудиторії відвідувачів 

офіційного сайту УжНУ (за 2019 рік) 
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Діаграма 2.5 

Кількість сеансів відвідування офіційного сайту УжНУ (за 180 днів)  

та сеанси за пристроями в 2019 році 

 

 

Діаграма 2.6 

Кількість користувачів 

офіційного сайту УжНУ за 2016-2019 рр. 
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Розробка веб-сайтів 

Центром інформаційних технологій регулярно створюються та 

адмініструються окремі веб-сайти структурних підрозділів університету, 

міжнародних конференцій, наукових видань та інших проєктів. Одночасно 

відбувається перехід інших існуючих веб-сайтів університету в офіційну доменну 

зону УжНУ: uzhnu.edu.ua. Протягом 2018-2019 року надавалась допомога із 

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. Наразі маємо понад 700 зареєстрованих DOI. 

 

Офіційна пошта та сервіси Google 

На кінець 2019 року в домені uzhnu.edu.ua створено майже 2400 електронних 

скриньок для викладачів, співробітників та студентів університету. За допомогою 

цієї електронної адреси всі співробітники мають змогу зареєструватися в Google 

Scholar (вже зареєстровано понад 1300), де виставляють свої статті та публікації. 

Активно використовують інші сервіси: Google Диск, Google Форми для збору 

різного роду інформації (бази випускників, потреб щодо закупівлі ТЗ тощо) та 

зберігання із налаштуванням прав доступу для різних співробітників і структурних 

підрозділів. За останні 6 місяців відправлено понад 400 тис. електронних листів, 

надано доступ до 29 тис. файлів для спільного використання. 
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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 2019 році 

становить 72 особи. Наукові працівники з науковими ступенями кандидатів і 

докторів наук становлять 44,4 % від  загальної кількості штатних працівників НДЧ. 

Зазначимо, що їх кількість зросла  порівняно з 2018 роком на 6,8% (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 

2015 89 0 22 

2016 84 2 24 

2017 79 3 27 

2018 77 3 29 

2019 72 4 28 

 

Відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки  у 2019 році 

науковці університету виконували 21 науковий проєкт (9 фундаментальних, 

8 прикладних та 4 наукові роботи молодих вчених) за рахунок коштів державного 

бюджету з річним обсягом фінансування 9 млн 292 тис. 575 грн (фундаментальні – 

4134,520 тис. грн, прикладні – 3157,655 тис. грн, наукові роботи молодих вчених – 

2000,400 тис. грн). 

У 2019 році розпочалося виконання 5  проєктів за результатами  

конкурсного відбору на загальну суму 2 млн. 180 тис. грн., які фінансувались за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 

Також варто зазначити, що створений на базі УжНУ  Центр колективного 

користування науковим обладнанням «Лабораторія експериментальної та 

прикладної фізики» цього року отримав фінансування за рахунок коштів державного 

бюджету в розмірі 2 млн. грн. 

У 2019 році МОН України проводило щорічний Конкурс наукових проєктів 

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

наукових установах, що належать до сфери управління МОН, виконання яких 

розпочнеться у січні 2020 року і буде фінансуватися за рахунок коштів загального 

фонду державного бюджету. За результатами Конкурсу перемогу здобув проєкт 

колективу молодих науковців від Ужгородського національного університету: 
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- «Нові конденсовані гетероциклічні катіони як проти-іони електродо-

активних речовин електрохімічних сенсорів»,  керівник Н.І. Король, колектив 

авторів:  І.О. Філак, М.М. Фізер, О.Т. Девіняк, М.М. Кут, О.І. Фізер. Основною 

метою проєкту є одержання електродо-активних речовин на основі нових 

конденсованих гетероциклічних систем, які в свою чергу будуть використані для 

виготовлення іон-селективних пластифікованих мембран електрохімічних сенсорів 

для потенціометричного визначення ліпофільних аніонів, наприклад у 

фармпрепаратах, миючих засобах та агрохімічних об’єктах.  

Також МОН України  в 2019 році продовжило фінансування 4 наукових робіт 

молодих вчених: 

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

Купрум(І) - вмісних халькогенідів», керівник Т.О. Малаховська, 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, 

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); 

- «Забезпечення реалізації прав людини четвертого покоління у системі 

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

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

(357,7 тис.грн); 

- «Нові гетероциклічні катіонні поверхнево-активні речовини з 

антисептичною та антибактеріальною активністю», керівник М.М. Фізер, колектив 

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

О.І. Фізер, В.В. Пантьо (576,7 тис.грн). 

Загалом обсяг фінансування наукових робіт молодих вчених за рахунок 

коштів держбюджету у 2019 році становить 2000,400 тис. грн. Слід зазначити, 

що у 2019 році зросли обсяги фінансування не тільки молодіжних, але й 

прикладних науково-дослідних робіт (таблиця 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Обсяг фінансування НДР у 2015 – 2019 роках 

 

Категорія 

робіт 

2015 2016 2017 2018 2019 

к-

сть 
тис. грн 

к-

сть 
тис. грн 

к-

сть 
тис. грн 

к-

сть 
тис. грн 

к-

сть 
тис. грн 

Фундаментальні 

роботи 
23 3083,558 22 3781,759 22 3910,412 12 4661,635 9 4134,520 

Прикладні 

роботи 
4 440,779 5 643,277 5 1648,088 5 1967,655 8 3157,655 

Наукові роботи 

молодих вчених 
  2 310,0 4 991,5 4 1491,000 4 2000,400 

Центр 

колективного 

користування 

науковим 

обладнанням 

“ЛЕПФ" 

      1 3500,000 1 2000,0000 

Загальна сума 

держбюджету 
27 3524,337 29 4735,036 31 6550,0 22 11620,290 22 11292,575 

Госпдоговорні, 

гранти та інші 
41 9131,7 47 5091,4 76 3994,9 101 2065,500 98 2930,823 

 

Діаграма 3.1 

Динаміка обсягів бюджетного фінансування наукових досліджень  

в УжНУ (тис.грн) 
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Діаграма 3.2 

Динаміка обсягів фінансування наукових досліджень в УжНУ (тис.грн) 

 

 

Крім того, у звітному році науково-педагогічними працівниками  

виконувались договори та гранти: 

- Договір на виконання науково-дослідної  роботи  «Про надання послуг з 

проведення обстеження пасажиропотоку на міських автобусних маршрутах 

загального користування» (науковий керівник доц. М.М. Шаркаді). Фінансування  – 

110,0 тис. грн за рахунок коштів Ужгородської міської ради. 

- Договір на виконання науково-дослідної  роботи  «Формування матриці 

SWOT-аналізу з урахуванням порівняльних переваг, викликів і ризиків 

перспективного розвитку регіону» (науковий керівник проф. В.П. Приходько). 

Фінансування – 30,0 тис. грн за рахунок коштів Департаменту економічного 

розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації. 

- Договір на виконання науково-дослідної роботи «Відпрацювання 

технології вирощування та модифікація ниткоподібних кристалів кремнію» 

(науковий керівник доц. М.Ю. Сабов). Фінансування  – 100,0 тис. грн за рахунок 

коштів Інституту фізики напівпровідників імені В.С. Лашкарьова НАН України. 
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- Договір на виконання науково-дослідної роботи  «Розробка методики 

визначення динамічних характеристик ШСЗ за результатами обробки фотометричної 

та позиційної інформації засобів спостережень в оптичному діапазоні» (науковий 

керівник  В.І. Кудак). Фінансування  – 170,0 тис. грн за рахунок коштів Національного 

центру управління та випробувань космічних засобів. 

- 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). 

- Договір на проведення наукового дослідження  на професійному рівні для 

адаптації відповідних законів Угорщини та ЄС до законів України щодо 

територіальних об’єднань та надання конкретних рекомендацій для компетентних 

міністерств України, щодо реєстрації і функціонування Європейського об’єднання 

територіального співробітництва (науковий керівник проф. Я.В. Лазур). 

Фінансування – 26,984 тис. грн за рахунок коштів Європейського об’єднання 

територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА. 

У  2019 році  в рамках програми  “Горизонт 2020” виконувалися роботи по 

міжнародному проєкту  «Мережа інновацій та знань про короткі ланцюжки 

постачання» (Shortsupplychain Knowledgeand Innovation Network – SKIN) (науковий 

керівник проф. Н.В. Бойко). Фінансування  –  340,383 тис. грн за рахунок коштів, 

отриманих від Європейського Союзу. 

Також слід зазначити, що науковці кафедри твердотільної електроніки та 

інформаційної безпеки фізичного факультету УжНУ спільно з європейськими 

колегами продовжили  виконання ґрантової угоди Н2020-EU (ID-73112) «Посилення 

провідних європейських науково-дослідних інфраструктур» (науковий керівник  

проф. В.М. Різак) програми “Горизонт 2020”. 

Цього року Міністерство освіти і науки України  виділило кошти УжНУ в 

розмірі 25,0 тис. грн на проведення VIII Міжнародного семінару «Властивості 

сегнетоелектричних і суперіонних систем» (науковий керівник проф.  О.О. Грабар). 
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Упродовж року в університеті активно працював Національний контактний 

пункт (науковий керівник  Т.М. Симочко) за пріоритетними напрямами «Здоров’я, 

демографічні зміни та добробут»,  «Харчова безпека, стале сільське господарство, 

морські дослідження та біоекономіка». Фінансування у 2019 році Національного 

контактного пункту становило 104,0 тис. грн за рахунок коштів МОН України. 

 

3.2.  Основні результати наукової діяльності у 2019 році 

Слід зазначити, що протягом 2019 року науково-педагогічними працівниками 

виконувалося 102 ініціативні теми на 111 кафедрах 20 факультетів університету та 

українсько-угорському навчально-науковому інституті. 

Результати наукових досліджень університету оприлюднено в монографіях, 

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

університету підготували 72  монографії, видали 27 підручників, 76 навчальних та 

60 навчально-методичних посібників, 93 збірники наукових праць, з яких 69 

періодичних фахових видань, з них 30 Наукових вісників УжНУ з 12-ти серій,  

підготували 3 словники, 3 довідники, уклали 2 бібліографічні покажчики,  

опублікували 1232 наукові статті, 1589 тез доповідей на наукових конференціях. 

Діаграма 3.3 

Динаміка кількості наукових праць у 2015-2019 роках 
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У 2019 році науково-педагогічні працівники активно публікували статті в 

міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Scienсe, зокрема 138 

публікацій у Scopus та 111 – Web of Scienсe. 

Щорічно, починаючи з 2015 року, ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» здійснює преміювання науковців університету за публікації у 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of 

Scienсe. 

В Ужгородському національному університеті протягом 2019 року проведено 

73 наукові заходи, а саме: 

- всеукраїнських конференцій – 4 

- міжнародних конференцій – 23 

- всеукраїнських конференцій молодих учених та студентів – 4 

- міжнародних конференцій молодих учених та студентів – 2 

- семінарів – 16 

- круглих столів – 10 

- шкіл – 5 

- симпозіумів – 2 

- конкурсів – 7. 

З 14 по 16 травня 2019 року в Ужгородському національному університеті 

відзначали День науки. Згідно з листом МОН  № 1/10-1186 від 24.04.2019 р. «Про 

відзначення Дня науки» в університеті відбулося 50 заходів на різних факультетах. 

Також варто відзначити, що навчально-науковий інститут євроінтеграційних 

досліджень в особі його директора І.В. Артьомова спільно з центром гуманітарно-

виховної роботи представляли Ужгородський національний університет на щорічній 

міжнародній виставці «Освіта і кар’єра – 2019», яка проходила  

12-13 квітня у м. Києві. Університет представив презентаційні матеріали у 

тематичній номінації «Інноваційна діяльність з дослідження процесів європейської 

та євроатлантичної інтеграції України» та взяв участь у рейтинговому виставковому 

конкурсі «Лідер профорієнтаційної роботи України серед молоді». Отримано високі 

нагороди в таких номінаціях: 
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- золота медаль у номінації «Інноваційна діяльність з дослідження 

проблематики європейської та євроатлантичної інтеграції»; 

- почесне звання «Лідер профорієнтаційної роботи України серед молоді». 

Упродовж 2019 року науково-педагогічні працівники ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» стали авторами 65 патентів України на винахід, корисну 

модель та промисловий зразок, з яких 16 – патенти на винахід, 48 – патенти на 

корисну модель та 1 – патент на промисловий зразок. Відділ патентно-ліцензійного 

забезпечення та комерціалізації об`єктів інтелектуальної власності направив у 

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» 69 заяв 

на видачу патентів України на винахід та  корисну модель (на винахід – 28, на 

корисну модель – 41). 

Таблиця 3.3 

Динаміка оформлення патентів на винаходи й корисні моделі  

в 2015 – 2019 роках 

Рік 

Подано заявок Отримано патентів 

винахід 
корисна 

модель 
усього винахід 

корисна 

модель 
усього 

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 

2019 28 41 69 17 48 65 

 

ДВНЗ «УжНУ»  в 2019 році уклав два ліцензійні  договори на передачу права 

використання патентів на корисну модель та винахід ТОВ «Університетська 

стоматологічна поліклініка» (Композиція ефірних олій із широким спектром 

антимікробної активності щодо антибіотикорезистентних ізолятів мікроорганізмів 

/ Кривцова  М.В. (UA);  Костенко Є.Я. (UA),  Ліцензія  № 1941  від 10 жовтня 2019 р.) 

та Центральній міській клінічній лікарні м. Ужгород (Спосіб діагностики уражень 

сечостатевої системи чоловіків за Лазориком / Лазорик М.І. (UA); Бляшинець В.В. 

(UA); Будай Д.О. (UA); Бойко С.-Ш.С. (UA); Вовканець Л.Н. (UA); Жупанин О.В. 

(UA); Тюх В.Ю. (UA); Семедій А.В. (UA); Кутчак Е.І. (UA); Ликович Г.І. (UA); 

Мушак С.М. (UA); Сідорова І.М. (UA); Цубера С.Д. (UA); Черніченко О.А. (UA); 

Яремчук М.Ю. (UA), Ліцензія  № 4467  від 10 жовтня 2019 р.). 
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3.3. Центр колективного користування науковим обладнанням 

«Лабораторія експериментальної та прикладної фізики» 

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 було створено центр 

колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія 

експериментальної та прикладної фізики» (ЦККНО «ЛЕПФ») (директор –  

д-р.ф.-м.н., проф. Сусліков Л.М.). Співзасновники центру колективного 

користування науковим обладнанням − Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника та Івано-Франківський національний технічний університет 

нафти і газу. 

ЦККНО створено з метою модернізації та оновлення лабораторної бази та 

найбільш раціонального використання унікальних та дороговартісних наукових 

приладів та обладнання вітчизняного або імпортного виробництва, яке неможливо 

або недоцільно придбати кожній науковій установі з централізованих коштів та 

інших джерел фінансування МОН України. 

Основними напрямами наукових досліджень ЦККНО «ЛЕПФ» є: 

- комплексне вивчення структурних, електричних, механічних, акустичних 

та оптичних параметрів кристалічних та аморфних твердих тіл (напівпровідників, 

фероїків, суперіонних провідників тощо), рідких кристалів та рідин; 

- дослідження композитів, керамік та тонких плівок на їх основі; 

- вивчення взаємозв’язку структурних, електричних та оптичних 

властивостей; 

- дослідження процесів порядок-безпорядок та релаксаційних процесів у 

твердих тілах; 

- вивчення впливу відхилення від стехіометрії, а також зовнішніх факторів, 

таких, як температура, різні типи опромінення (лазерне, рентгенівське, електронне) 

на електричні, механічні, акустичні та оптичні параметри матеріалів різного 

агрегатного стану. 
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Перелік найбільш значного обладнання, придбаного у 2018-2019 роках: 

спектральний еліпсометр HORIBA Smart SE, спектрофотометр двопроменевий 

скануючий UV-1700, прецизійний вимірювач LCR KESIGHT E4980A, прецизійний  

цифровий мультиметр SIGLENT SDM3065X, прецизійний цифровий мультиметр 

OWON XDM3041, цифровий осцилограф SIGLENT SDS1202X, цифровий 

осцилограф OWON xDS3062A, генератор сигналів SIGLENT SDG6022X, 

прецизійний блок живлення OWON ODP3033, програмований блок живлення 

SIGLENT SPD3303X, планетарний кульовий млин PQ-N04 (4 x 100 мл) – всього 

10 одиниць приладів на суму 3,5 млн грн, які придбані за кошти загального фонду 

ДБ у 2018 році. 

У 2019 році придбано Раманівський мікроскоп та ІЧ-Фур’є спектрометр на 

суму  3,96 млн грн, з яких 2 млн грн виділило МОН України. 

За рахунок власних коштів у 2018-2019 роках зроблено ремонти двох нових 

приміщень загальною площею 100 м
2
, придбано меблі та обладнання на суму 

3,2 млн грн. 

Упродовж року проведено дослідження структурних, механічних, 

електричних та оптичних властивостей нових срібло-, міде-, калій- та натрій-

вмісних твердих електролітів для високоефективних акумуляторних батарей, 

твердих розчинів, стекол, композитів та тонких плівок на їх основі. 

За результатами досліджень у 2019 році опубліковано 12 статей, з яких 10 у 

виданнях, що індексуються в базі даних Scopus; отримано 11 патентів на винахід та 

деклараційних патентів; виголошено 22 доповіді на 8 конференціях, з яких 7 − 

міжнародні. Підготовлено до друку 10  статей у видання, що індексуються в базі 

даних Scopus, 6 патентів на винахід та деклараційних патентів. 

 

3.4. Наукова робота молодих учених і студентів 

Невід’ємною частиною науково-дослідної роботи університету є наукова 

діяльність молодих учених та студентів. 

Упродовж 2019 року молоді вчені з хімічного та медичного факультетів 

УжНУ (Делеган-Кокайко Світлана Василівна та Девіняк Олег Теодозійович) 

продовжували працювати експертами наукових проєктів, розробок молодих вчених, 
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що подавались на Конкурс проєктів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих учених. 

Відповідно до постанов президії Комітету з Державних премій України в 

галузі науки і техніки (від 13 травня 2019 року №1 та від 13 листопада 2019 року 

№17/01-11 «Про продовження виплати стипендій») продовжено виплату стипендій 

Кабінету Міністрів України для молодих учених: 

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

- к.фарм.н. Девіняку Олегу Теодозійовичу; 

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

- Гончарук-Хомину Мирославу Юрійовичу. 

Молоді вчені УжНУ регулярно беруть участь у конкурсах, які оголошує 

Міністерство освіти і науки України, здобувають міжнародні стипендії 

(Вишеградський фонд, програма академічної мобільності SAIA, ERASMUS та інші 

програми), публікують статті у провідних фахових виданнях України та провідних 

наукових виданнях інших держав, що входять до наукометричних баз даних, 

отримують патенти України, беруть активну участь у міжнародних та 

всеукраїнських конференціях.  

Протягом  2019 року результати науково-дослідної діяльності були вдалими і в 

студентів УжНУ.  Відбувся щорічний конкурс інноваційних ідей «Стартап - УжНУ», 

в якому взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені 10 факультетів: фізичного, 

математичного, медичного, економічного, географічного, стоматологічного, 

інженерно-технічного, факультету міжнародних економічних відносин, факультету 

інформаційних технологій, а також факультету туризму та міжнародних комунікацій. 

Пройшовши два відбіркові етапи, до фіналу оцінювання дісталося 7 проєктів з  18: 

“QRWaiter” – замовлення їжі та напоїв у кафе через QR-код; “The MoveON service” – 

створення платформи для водіїв із метою автоматизації основних процесів взаємодії 

їх зі спеціалістами та сервісами у сфері обслуговування транспортних засобів різних 

типів; “Ingrid” – стартап в області HoReCA, основним завданням якого є оптимізація 

та налагодження процесів у ресторанному бізнесі; “Неінвазивна приставка до 

мобільних пристроїв для вимірювання концентрації глюкози у крові” дозволяє за 

допомогою мобільного пристрою проводити введення даних, обробку та виведення 
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результатів на екран мобільного телефону; “Екологічні вироби із біоматеріалів 

рослинного походження” – практичний результат полягає у виробництві екологічних 

виробів із, наприклад, кукурудзи, зернових культур, відходів харчової 

промисловості; “Створення просторових моделей об’єктів садово-паркового 

господарства на урбанізованих територіях” – має на меті більш детальну 

візуалізацію проблем таких об’єктів та більш вдалу подальшу їх реконструкцію; 

“DioMusic” – програмування світлодіодної стрічки WS2812b Arduino. Представляли 

проєкти студенти економічного факультету, факультету міжнародних економічних 

відносин, інженерно-технічного, географічного та факультету інформаційних 

технологій. 

Перемогу здобули студент інженерно-технічного факультету Іван Зуб  та 

аспірант кафедри терапії і сімейної медицини Тарас Гряділь за проєкт “Екологічні 

вироби із біоматеріалів рослинного походження”. Переможці здобули можливість 

поїхати до Швеції в м. Кальмар для підвищення рівня екологічної свідомості та 

отримання досвіду в запровадженні інноваційних рішень. 

Два другі місця розділили проєкти “QRWaiter”, який розробили студенти 

УжНУ – економічного факультету Микола Кошун, математичного факультету – 

Владислав Булгаков, факультету інформаційних технологій – Володимир Пайда, 

студент факультету інформаційних технологій Львівської політехніки Едуард 

Грабчак та випускник Ужгородської ЗОШ № 3 Нікіта Когут і “Створення 

просторових моделей об’єктів садово-паркового господарства на урбанізованих 

територіях” студентів географічного факультету УжНУ Валерії Курти, Олега Гази, 

Олесі Чорней, Іванни Дуркот, Яни Вороніної та Вадима Луцьо. 

Три треті місця присуджено проектам “DioMusic” – студентів факультету 

інформаційних технологій Марії Пелех та Маріанни Репки; “The MoveON service” –  

студентів факультету інформаційних технологій Олександра Діуса, Юрія Гангура, 

Василя Лукачинця, Юліани Меренич та Євгенія Дацюка; “Ingrid” – студентів 

факультету міжнародних економічних відносин Івана Стойки, Івана Андреєва, 

Олександра Завідфолуші, Ренати Шевері та Олександри Черешні. 

Також варто відзначити, що на Всеукраїнському фестивалі інновацій серед 

учасників конкурсу ІТ-стартапів була команда УжНУ у складі: студентки 3-го курсу 
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спеціальності “Кібербезпека” Надії Кастровської та доцента кафедри твердотільної 

електроніки та інформаційної безпеки Наталії Юркович з проєктом “Travel with AR-

guide”. За результатами конкурсу команду нагородили сертифікатом на безкоштовну 

участь в Startup-Алеї Міжнародного форуму “INNOVATION MARKET”. 

Протягом 2019 року студенти  ДВНЗ «УжНУ» плідно працювали над науково-

дослідними роботами. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

№1010 від 18.09.2018 р. “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році” 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» направив для участі у ІІ турі 

конкурсу 41 наукову роботу у базові навчальні заклади. 

За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

диплом третього ступеня зі спеціальності “Облік та оподаткування” отримала 

студентка 4-го курсу економічного факультету Яна Веселовська за наукову роботу 

“Фінансово-економічний  аналіз  інвестиційної привабливості  проєктів”, диплом 

третього ступеня зі спеціальності “Математика та статистика. Прикладна математика 

(механіка)” − студент 5-го курсу математичного факультету Василь Максим  за  

наукову  роботу  “Булева задача розміщення із урахуванням переваг клієнтів”. 

 

3.5. Діяльність наукової бібліотеки 

Ефективність роботи наукової бібліотеки сьогодні – це, перш за все, її сервісні 

послуги. Те, як вона відгукується на зміни в суспільстві, наскільки оперативним і 

широким є доступ до необхідної інформації. Інформаційне забезпечення навчальної 

та наукової діяльності університету є одним із пріоритетних напрямів роботи 

університетської бібліотеки. 

Наукова бібліотека є підрозділом, відповідальним за моніторинг 

бібліометричних показників університету в  наукометричних базах Scopus, Web of 

Science та Google Академія. Бібліотекою здійснюється пошук і аналітико-

статистична обробка даних, коригування єдиного профілю університету, 

відстежується динаміка публікаційної активності та цитованості науковців, 

надається допомога при створенні і редагуванні профілів. Все це дозволяє поступово 

створювати реальну картину наукових здобутків науково-педагогічних працівників. 
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Упродовж  2019 року науковою бібліотекою УжНУ: 

- створено нову електронну базу на сайті бібліотеки “Бібліографічні профілі 

вчених УжНУ”, в якій передбачено поля для внесення таких даних, як електронні 

адреси паспортів науковців (ID Scopus (за наявності), Researcher ID (WoS), ORCID, 

Google Scholar), та рубрику “Бібліометрика науки УжНУ”, яка відображає 

статистичні дані про кількість публікацій в БД Scopus, WoS, кількість цитувань, 

індекси Гірша, вказується дата актуалізації даних; 

- підготовлено документацію для проходження університетом конкурсу на 

продовження доступу до міжнародних наукових електронних баз Scopus та Web of 

Science коштом державного бюджету відповідно до наказу МОН за № 607 від 

16.05.2019 року  «Про надання доступу вищим навчальним закладам і науковим 

установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, 

до електронних наукових баз даних»; 

- проведено індивідуальні консультації з науковцями та співробітниками 

Університету. 

Згідно з наказу ректора «Про впровадження електронного репозитарію 

наукових публікацій ДВНЗ «УжНУ» (№70/01-17 від 03.10.2014 р.)  наукова 

бібліотека займалася: 

- наповненням електронного репозитарію публікацій науковців 

Ужгородського національного університету; 

- реєстрацією нових користувачів в електронному репозитарії та наданні 

доступу до завантаження колекцій; 

- проведенням індивідуальних консультацій з науковцями та 

співробітниками університету; 

- наповненням репозитарію новими зібраннями: “Геополітика України: 

історія і сучасність” (збірник наукових праць), “Карпатика”, “Сучасні проблеми 

мовознавства та літературознавства” (збірник наукових праць), “Закарпатські 

правові читання” (матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених та студентів) тощо. 

Загалом завантажено 14829 публікацій. 
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Реалізовані проєкти: 

1. Співпраця в межах проєкту “Бібліометрика української науки” − 

інформаційно-аналітична система, що призначена для надання суспільству цілісного 

уявлення про наукове та науково-педагогічне середовище України. 

2. Безкоштовний доступ до інформаційного ресурсу “LIBRARIA”.  (Укладено 

договір між ДВНЗ «УжНУ» та Приватним підприємством «Архівні інформаційні 

системи»). Підготовлено інформацію для подальшої співпраці з відповідною 

організацією з метою оцифровування закарпатської періодики 1-ї пол. ХХ ст., яка 

наявна у відділі краєзнавчої літератури “Карпатика”. Проаналізовано та підраховано 

36 закарпатських видань, загальна к-сть сторінок – 26685. 

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 1264 книг). 

Науковою бібліотекою  вперше проведено науково-практичну  інтернет-

конференцію: “Використання інструментів веб-технологій як основа розширення 

бібліотечних online послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки”, а також 

круглий стіл на тему: “Інноваційні види бібліотечного сервісу як основна стратегія 

сучасної бібліотеки”. Розпочато роботу з наукового дослідження, присвяченого 75-

річчю  створення бібліотеки.  

Загальнобібліотечні показники за 2019 рік: 

Бібліотечний фонд налічує: 1 млн 611 тис. 675  примірників, з них: 

- наукової літератури −  832303 примірники; 

- навчальної −  620109 примірників; 

- художньої − 159263 примірники; 

- у т.ч. електронних видань – 7355  одиниць. 

Упродовж  2019 року за єдиним читацьким квитком науковою бібліотекою:  

- зареєстровано 15 555 користувачів бібліотеки; 

- обслуговано 40 080 читачів; 

- відвідування – 450350; 

- книговидача – 1 000 230. 
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З метою розкриття фондів бібліотеки та відзначення знаменних дат було 

організовано: 

- тематичні книжкові виставки  – 160; 

- усні бібліографічні огляди літератури – 90. 

В УжНУ ведеться книгообмін з 31 вузівською бібліотекою України. За 

книгообміном  отримано 865 примірників книг, розіслано бібліотекам України 

3538 примірників книг. 

Упродовж  2019 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 2019 року бібліотекою завантажено 

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

конференцій та ін. 

У 2019 році бібліотека інтенсивно проводила комп’ютеризацію своїх відділів: 

- відділу стародруків та рукописів; 

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

налічує понад 16108  записів; 

- відділу іноземної літератури. 

Наукова бібліотека УжНУ поповнила електронний  каталог 140 020 записами. 

Упродовж 2019 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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3.6. Діяльність аспірантури та докторантури 

Станом на 26 грудня в аспірантурі ДВНЗ «УжНУ» навчалося 554 аспіранти та 

23 докторанти, з них 361 − очної форми навчання (денна, вечірня), за державним 

замовленням 316 та 45 за контрактом; 193 − заочної форми навчання: 9 за 

державним замовленням та 184 за контрактом,  19 докторантів денної форми за 

державним замовленням та 4 − за контрактом.  

Завершило навчання  у 2019 році 90 аспірантів (у тому числі у зв’язку із 

закінченням терміну), з них: 66 заочної форми навчання, 24 очної форми навчання. 

Також 5 докторантів завершили навчання в докторантурі. Достроково захистилося 

5 аспірантів. 

Згідно з  планом прийому, затвердженим МОН України на 2019 рік,  було 

виділено 91 державне місце, з них 57 – денної форми, 34 – вечірньої.  

Всього подано для навчання в аспірантурі  233 заяви, з яких: 

- на очну форму навчання: за державним замовленням – 176; 

на контрактній основі – 13; 

- на заочну форму навчання: на контрактній основі – 44. 

За результатами вступних іспитів до аспірантури поступили в 2019 році: 

- на денну форму навчання за держзамовленням – 57; 

- на вечірню форму за держзамовленням – 34; 

- на денну форму за контрактом  – 20; 

- на заочну форму за контрактом – 62. 

Згідно з наказами МОН України від 22.10.2019 р. № 172 та від 01.11.2019 р. 

№1372, аспірант 2 року денної форми навчання та 3 року денної форми одержують 

академічні стипендії у 2019/2020 н. р.: 

- стипендію Президента України − Михайло Лучинець, спеціальність 105 

Прикладна фізика та наноматеріали; 

- стипендію імені М.С. Грушевського − Тарас Гряділь, спеціальність  222 

Медицина. 
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3.7. Проєкти Центру інновацій та розвитку  

За звітний період співробітниками центру інновацій та розвитку спільно із 

центром сталого розвитку УжНУ було розроблено аплікаційну форму заявки для 

участі у конкурсі від Міжнародного фонду Відродження «Інституційний 

розвиток університетських аналітичних центрів». Також з іншими 

структурними підрозділами, зокрема науково-дослідною частиною, Центром було 

координовано проведення в університеті конкурсу стартап-проєктів і конкурсу 

інноваційних проектів,  з відділом міжнародних зв’язків – трьох представницьких 

міжнародних конференцій.  

Задля просування позитивного іміджу УжНУ, а також у контексті основних 

напрямів співпраці між УжНУ та ГО «Прометеус» підготовлено  масовий відкритий 

онлайн-курс лекцій «Зарубіжна література ХХ століття» для подальшого 

оприлюднення на сайті «Prometeus» (лектор М.М. Рошко).  

Центр інновацій та розвитку відповідно до своїх функціональних обов’язків 

координує взаємодію університету з органами державної влади, місцевими 

громадами. Протягом 2019 року в рамках Меморандуму про співпрацю та 

порозуміння між УжНУ та Ужгородською міською радою було реалізовано 

низку ініціатив: 

- створення студентського простору «Aura Academica» та облаштування 

лаунж-зони на факультеті іноземної філології; 

- програми стажування «Перший кар’єрний крок» студентів УжНУ в 

Ужгородській міській раді, в якій брали участь близько 60 осіб;  

- презентація університету на освітній виставці Hobit у місті Дармштадт 

(Німеччина); 

У 2019 році Центр ініціював підписання  таких документів: 

- Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння між 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Національним 

інститутом стратегічних досліджень при Президентові України (жовтень 

2019 р.); 
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- Меморандуму про науково-практичну співпрацю між 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Закарпатською обласною 

державною адміністрацією (грудень 2019 р.).  

Центр бере активну участь у благодійних та соціально орієнтованих 

ініціативах «Волонтеріату УжНУ», зокрема організував ряд поїздок до дитячих 

будинків, будинків людей похилого віку; його співробітники взяли участь у 

різноманітних ярмарках та акціях (Фестиваль пряників, новорічні та різдвяні 

ярмарки, інше), ініціювали до Міжнародного дня волонтера зустріч з вихованцями 

дитячих будинків Закарпатської області. 

Також Центр інновацій та розвитку упродовж звітного періоду відповідав за  

рекламну діяльність та просування позитивного іміджу УжНУ, зокрема: 

- підготовку друкованих матеріалів про сучасний стан та історію розвитку 

університету, його факультетів; 

- розробку та розміщення на сайті УжНУ наукового календаря − інструменту 

планування наукової діяльності та навчання для студентів і викладачів вишу. 

Центр протягом року здійснював огляд публікацій ЗМІ для визначення 

поточного іміджу УжНУ, а також брав участь у підготовці інформаційних матеріалів 

та новин, присвячених подіям в університеті для їх подальшого оприлюднення. 

Окрім того, з метою просування бренду УжНУ в інформаційному просторі Центр 

сприяв підписанню угод з деякими ЗМІ, зокрема: 

- Закарпатським інформаційним центром: телеканал «Ужінформ»,  сайт  

«Про Захід»;  

- редакцією газети «Новини Закарпаття»; 

- інформаційним освітнім порталом «Освіта ua». 

Таким чином, протягом 2019 року було підготовлено, знято й оприлюднено понад 

50 відеоматеріалів та опубліковано близько 30 статей про університет. Також 

реалізовано проєкт «Грані УжНУ» – цикл відеосюжетів, які розкривають різні аспекти 

навчання у виші і презентують різносторонні можливості для розвитку студентів.  

Співробітниками Центру підготовлено та розміщено у соціальних мережах два 

презентаційні відеоролики про УжНУ (до 74-річчя університету, до Нового 

2020 року).  
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Розділ 4 

Міжнародна діяльність та інтернаціоналізація освіти  

 

4.1. Розвиток міжнародної інституційної співпраці 

Одним із основних напрямів формування сучасної освітньої політики країн 

Європи є інтернаціоналізація та модернізація вищої освіти. 30 травня 2019 року 

Вчена рада затвердила Стратегію інтернаціоналізації Ужгородського 

національного університету, розроблену відділом міжнародних зв’язків. 

Необхідність розробки стратегії інтернаціоналізації зумовлена глобалізацією 

сучасного світу, розвитком міжнародної співпраці УжНУ в умовах економічної, 

політичної, соціальної та культурної інтеграції країн регіону Центральної Європи, 

нових можливостей, як надаються Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

Пріоритетами Стратегії інтернаціоналізації ДВНЗ «УжНУ» визначено 

членство у міжнародних консорціумах, асоціаціях, товариствах, білатеральне 

партнерство, участь науково-педагогічних працівників у міжнародних 

конференціях, форумах, симпозіумах, проведення спільних наукових досліджень, 

забезпечення якості інтернаціоналізованої освіти, заохочення студентів до участі у 

міжнародних програмах, проєктах, науковій діяльності. 

Географічне розташування Державного вищого навчального закладу 

«Ужгородський національний університет» сприяє ефективному використанню 

досвіду вищих навчальних закладів центральноєвропейських країн у процесах 

євроінтеграції, поширенню його в загальнонаціональному масштабі. 

Станом на кінець 2019 року ДВНЗ «УжНУ» активно співпрацює з понад 

сотнею (118) закордонних партнерів. Зокрема, у 2019 році укладено 

19 міжнародних білатеральних угод, 8 угод з реалізації міжнародних проектів та 

8 угод з метою супроводу академічної мобільності Erasmus+. 

Найактивніша співпраця у 2019 році розпочалася з такими міжнародними 

партнерами: «ARTIFEX» Університетом в Бухаресті (Румунія), Асоціацією 

«Парасолька» (Швейцарія), Біологічним центром Чеської академії наук (Чеська 

Республіка), Вищою школою ім. Роберта Шумана (Бельгія), Європейським 

університетом м. Тбілісі (Грузія), Інститутом досліджень матеріалів САН 
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(Словацька Республіка), Інститутом науки і технологій TOC-H (Індія), 

Клайпедським університетом (Литва), Коледжем бізнесу, економіки та 

підприємництва (Республіка Сербія), Медичним університетом в Любліні 

(Республіка Польща), Ошським державним університетом (Киргизька Республіка), 

Санаторно-лікувальним закладом «Купеле Вішнє Ружбахи» (Словацька Республіка), 

Тбіліським державним університетом ім. Іване Джавахішвілі (Грузія), 

Технологічним університетом ім. Ігнація Лукашевича  в м. Жешув (Республіка 

Польща), Університетом «Мачерата» (Італія), Університетом здоров’я і соціальної 

роботи ім. св. Алжбети у Братиславі (Словацька Республіка), Університетом Марії 

Кюрі-Склодовської у Любліні (Республіка Польща), Університетом Окленда (США). 

 

Діаграма 4.1  

Нова договірна база міжнародного співробітництва ДВНЗ «УжНУ» у 2019 році 

 
 

Важливе значення для подальшої інтеграції в європейський науковий простір 

має членство ДВНЗ «УжНУ» у міжнародних асоціаціях: Magna Charta 

Universitetum, Дунайській конференції ректорів, Європейській асоціації 

університетів, Міжнародному консорціумі університетів. 

Одним із вагомих критеріїв успіху сучасних університетів є включення до 

міжнародних рейтингів.  Упродовж 2019 року відділ міжнародних зв’язків 
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здійснював аналіз та представлення статистичних даних для участі  у міжнародних 

рейтингах, серед них − Times Higher Education World University Rankings, QS World 

University Rankings by Region, U-Multirank, UI GreenMetric World University Rankings, 

Webometrics Ranking of World’s Universities. 

У 2019 році УжНУ вперше включено до регіонального рейтингу QS World 

University Rankings by Region: зараз університет  знаходиться на  231-240 позиції. З 

українських закладів вищої освіти до рейтингу включено лише 20 університетів, 

серед яких УжНУ займає 11 позицію. За показником міжнародного визнання УжНУ 

посідає 13-у позицію серед ТОП 200 університетів України у 2019, а також входить 

у першу десятку університетів України за показниками академічної мобільності. 

 

4.2. Академічна мобільність студентів та викладачів 

У 2019 році ДВНЗ «УжНУ» продовжував працювати у рамках європейської 

програми підтримки академічної мобільності Erasmus+. Ця програма дозволяє 

забезпечити мобільність студентів та викладачів на основі стипендій, що надаються 

Європейським Союзом для покриття витрат на навчання й проживання. Відділом 

міжнародних зв’язків систематично проводиться робота щодо розширення та 

зміцнення договірних відносин з європейськими університетами. Пророблена 

робота створила можливість безкоштовно навчатися або стажуватися/викладати у 

провідних європейських вишах для студентів освітніх ступенів «Бакалавр», 

«Магістр», доктор філософії та науково-педагогічних працівників. 

 

Університети-партнери УжНУ у сфері Еразмус+ мобільності: 

Італія: 

 Університет м. Фоджа; 

 Падуанський університет; 

Франція: 

 Університет ім. Поля Собатьє м.Тулуза 

Литва: 

 Литовський університет науки і здоров′я 

 Університет Миколаса Ромеріса 



63  

Румунія: 

 Клузький університет  ім. Бабеш-Боляї 

 Університет м. Пітешть 

 Західний університет «Васіле Голдіш» в м. Арад 

 Університет м. Орадеа 

Польща: 

 Державний вищий східноєвропейський університет у Перемишлі 

 Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ 

Словаччина: 

 Кошицький університет ім. П.Й. Шафарика. 

 Пан-Європейський університет у Братиславі 

 Університет ветеринарної медицини та фармації у Кошице 

 Університет імені Матея Бела 

 Католицький університет у Ружомберку 

 Університет ім. Я.А. Коменського в Братиславі 

 Вища школа економіки та менеджменту публічного управління у 

Братиславі 

Угорщина: 

 Дебреценський університет 

 Науковий університет ім. Етвеша Лоранда 

Чеська Республіка: 

 Карлів університет у Празі 

Хорватія: 

 Політехнічний університет м. Пожега 
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Діаграма 4.2 

Академічна мобільність за програмою Еразмус+ у відсотковому співвідношенні 

(період 2015-2019 роки) 

 

Діаграма 4.3 

Академічна мобільність: кількість відряджених представників УжНУ   

за програмою Еразмус+ (період 2015-2019 роки) 
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Діаграма 4.4 

Академічна мобільність: прийнятих іноземців  за програмою Еразмус+  

(період 2015-2019 роки) 

 
 

Прийняті іноземці у рамках програми Erasmus+ в ДВНЗ «УжНУ» для 

стажування, викладання та навчання. У 2016 р. − 5 іноземців, 2017 р. − 14 іноземців, 

2018 р. − 5 іноземців,  2019 р. − 16 іноземців. 

Діаграма 4.5 

Академічна мобільність: факультети, що брали участь у програмі Еrasmus+: 

(період 2015-2019 роки) 
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Вже систематичним стало семестрове навчання студентів та навчання за 

програмами подвійних дипломів. Студенти математичного, біологічного,  

фізичного  факультетів та факультету інформаційних технологій мають можливість 

навчатися за програмами «Два дипломи» у таких європейських  університетах, як: 

Університет Вітовта Великого м. Каунас (Литва), Поморська академія у Слупську 

(Польща), Кошицький університет імені П.Й.Шафарика (Словаччина), Вища школа 

економіки та менеджменту публічного управління у Братиславі (Словаччина). 

Відповідно до чинної Програми співробітництва між Міністерством освіти 

Словацької Республіки та Міністерством освіти і науки України про 

співробітництво та обміни в галузі освіти  викладачі та студенти УжНУ пройшли 

наукове стажування у Пряшівському університеті та Університеті імені 

Я.А. Коменського у м. Братиславі. У 2019 році в цій програмі взяли участь 11 осіб. 

9 студентів спеціальності «Словацька мова і література» пройшли діалектологічну 

та ознайомчу практику у Словаччині (м. Мартін). А 7 студентів стоматологічного 

факультету – виробничу лікарську практику у стоматологічній клініці «Петрамед» у 

м. Чадца в тій же країні. 10 студентів інженерно-технічного факультету проходили 

практику у Жешувському політехнічному університеті (Республіка Польща). 

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 у 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. 

За звітний період відділом міжнародних зв’язків зафіксовано 635 відряджень 

студентів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників, з них: 483 – науково-

педагогічних працівників, 152 – студентів та аспірантів, 69 з котрих – згідно з 

індивідуальним графіком, у зв’язку з паралельним навчанням за кордоном. 
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Діаграма 4.6 

Академічна мобільність студентів, аспірантів, науково-педагогічних 

працівників  ДВНЗ «УжНУ» у 2019 році 

 

 

Діаграма 4.7 

Закордонні відрядження викладачів, аспірантів  

та студентів здійснювалися до країн 
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Цифри до діаграми 4.7. 

Словаччина – 189 осіб (26%); Польща – 85 (12%); Румунія – 77 (11%); 

Угорщина – 74 (10%); Німеччина – 70 (10%); Чехія – 56 (8%); Туреччина – 25 (3%); 

Італія – 16 (2%); Австрія – 14 (2%); США – 12 (2%); Швейцарія – 11 (1,5%);  

Ізраїль – 9 (1%); Грузія – 9 (1%); Франція – 7 (1%); Литва – 6 (1%); Бельгія – 6 (1%); 

Іспанія – 6 (1%); Інші 47 (6,5%) – Азербайджан (1), Албанія (1), Білорусь (4), 

Великобританія (4), Вірменія (1), Греція (2), Естонія (1),  Єгипет (1), Ізраїль (2), 

Індія (1), Ірландія (2), Ісландія (1), Казахстан (1), Канада (2), Китай (1), Латвія (2), 

Мальта (1), Нідерланди (4), ОАЕ (3), Словенія (1), Тайвань (1), Фінляндія (1), 

Хорватія (4), Швеція (4), Японія (1). 

 

4.3. Прийом іноземних делегацій. Іноземці як учасники академічної 

мобільності 

Позитивною є динаміка кількості іноземців, які стали учасниками академічної 

мобільності та постійного лекторату в нашому університеті. 

Відповідно до партнерських угод про співпрацю за програмою обміну в 

ДВНЗ «УжНУ»: 

- семестрове навчання в рамках програми Erasmus+ пройшли студенти 

Карлового університету в Празі (Чеська Республіка) Павліна Клімешова та Ондржей 

Кадлец на юридичному факультеті, а також студентка Політехнічного університету 

м. Пожега (Хорватія) Мая Брадаріч на економічному факультеті; 

- доктор, спеціаліст акупунктури і східної медицини Сісілія Хільдербранд 

проводила наукове дослідження в рамках програми академічних обмінів імені 

Фулбрайта (США); 

- 10 студентів Жешувського університету (Польща) разом із студентами-

істориками нашого університету взяли участь в етнографічній експедиції «Локальна 

пам’ять на кордонах Карпатських світів» (Еразмус+); 

- Ліджія Томойоага із Технічного університету Клуж Напока з центром у 

м. Бая-Маре (Румунія) та Кейт Вілкінсон (США) провели воркшопи для викладачів 

факультету іноземної філології; 
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- Арпад Белла та Карл Каніч ініціювали «круглий стіл» з нагоди 30-ліття 

падіння Берлінського муру в рамках Тижнів Німеччини в Україні. 

В рамках програми Erasmus+ в ДВНЗ «УжНУ» також пройшли стажування та 

обмінялись досвідом Яна Кощова, Ванда Гайдучкова, Яна Кіралі–викладачі 

Кошицького університету ветеринарної медицини та фармації (Словацька 

Республіка), а також Томаш Костецькі– співробітник Люблінського католицького 

університету ім. Йоана Павла ІІ (Польща).  

З метою підвищення якості надання освітніх послуг в нашому ЗВО до читання 

лекцій постійно залучаються іноземні фахівці.За підтримки програми Erasmus+ 

лекції для наших студентів також прочитали лектори з партнерських університетів: 

професор Кестутіс Петріконіс, проректор Литовського університету наук про 

здоров’я м. Каунас (Литва), та Ольга Солаж, викладач Східноєвропейського 

державного університету у Перемишлі (Польща). 

Упродовж року лекції для наших студентів прочитали: професор Віденського 

університету Міхаель Мозер (Австрія); працівниця Гете-Інституту Сара Геннель 

(ФРН), професор Інституту словакістики Польської академії наук Дорота 

Рембішевськи (Республіка Польща); на юридичному факультеті УжНУ відбулася 

лекція почесного професора УжНУ, директора відділу по боротьбі з економічною 

злочинністю Бюро спеціальної прокуратури Генеральної прокуратури Словацької 

Республіки Мароша Жілінки. 

Перед студентами виступили також такі зарубіжні фахівці: Мартіна Якубцова 

– викладачка Карлового університету; науково-педагогічні працівники 

Спеціалізованої школи економіки м. Мост Соня Валушкова,Яна Кучерова, Мартіна 

Ціахова, Їтка Доушова (Словацька Республіка); доцент Університету Константина 

Філософа в Нітрі Йозеф Брунцлік (Словацька Республіка); Міхал та Дарія Вашічки − 

старші наукові співробітники Слов’янського інституту Академії наук Чеської 

Республіки; дослідник-антрополог Андраш Жолт Біро (Угорщина), професор 

Інституту східноєвропейських досліджень Карлового університету у Празі Марек 

Прігода (Чеська Республіка) та інші. 
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В рамках Днів Австрії в Україні із лекцією «Подвійний акорд – музика і поезія 

в Східній та Центральній Європі» виступив професор Ґрацького університету 

музики і акторського мистецтва (Австрія) Гаральд Газлмайр. 

Загальна кількість прийнятих іноземних фахівців - 290. 

На основі укладених контрактів та реалізації Стратегії 

інтернаціоналізації в УжНУ діє постійний іноземний лекторат: на медичному, 

стоматологічному та філологічному факультетах викладають: Саргіс Єгунян 

(Вірменія), Еммануель Узома Окоро (Нігерія), Нараяна Свамі Харікрішна 

(Республіка Індія), доктор філософії Петер Джупа (Словацька Республіка), професор 

Яна Кесселова (Словацька Республіка) та магістр Петра Зламана (Чеська 

Республіка). 

Слід зауважити, що результатом співпраці УжНУ та країв Височіна, 

Пардубіцького краю (Чеська Республіка) став ремонт аудиторій на філологічному 

факультеті, методичне забезпечення чеського лекторату та облаштовані сучасні 

кімнати для іноземних викладачів. 

Забезпечення високої культури міжнародного співробітництва сприяє 

створенню позитивного клімату для інтернаціоналізації освітнього процесу,  

підвищенню міжнародного престижу й репутації УжНУ, формуванню 

полікультурної свідомості студентів, глобального мислення випускників. 

Важливі вектори розвитку університету обговорюються керівництвом 

університету під час офіційних візитів до університету відомих дипломатів і 

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

Німеччини, США, керівників зарубіжних наукових та освітніх закладів, 

координаторів стипендіальних програм. Систематично в різних заходах брали 

участь Генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді, консули 

Генерального консульства Угорщини в Ужгороді, Генеральний консул Чеської 

Республіки у Львові. 

Ужгородський національний університет у співпраці з Теологічним коледжем 

Джона Уеслі в Будапешті, Університетом Солсбері в США, Єврейським музеєм 

«Галіція» у Кракові у червні 2019 року організував міжнародну конференцію «ВІД 

ГОЛОКОСТУ КУЛЯМИ ДО АУШВІЦУ:  Регіональні виміри остаточного 
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рішення» в м. Ужгороді. Конференція відбулася за  участі науковців, викладачів, 

студентів, докторантів, аспірантів  Університету Солсбері в США, Державного 

університету Сан-Франциско, Університету Теннессі в Чаттанузі, Коледж Назарет, 

Університету Тулен, Хайфського університету, Університету Тель-Авіву, 

Університету Бал-Іллан в Ізраїлі, а також Сегедського університету, Інституту 

історії, Науково-дослідницького центру гуманітарних наук Угорської академії наук, 

Університету ім. Етвеша Лоранда, Теологічної семінарії – Університету єврейських 

досліджень у Будапешті, Університету м. Пейч, Університету «Стефан чел Маре» у 

м. Сучава, Університету Бабеш-Бояї в м. Клуж, Університету прикладних наук 

Норвегії та ін. 

Велика кількість іноземців дискутувала в стінах УжНУ під час Міжнародної 

наукової конференції «Безпека на території Програми транскордонного 

співробітництва Польща-Білорусь-Україна», що відбулася за участі науковців 

Варшавського університету, Педагогічного університету у Кракові, Люблінського 

католицького університету ім. Івана Павла ІІ, Університету ім. Марії Кюрі-

Склодовської (Люблін), Університету ім. кардинала Стефана Вишинського у 

Варшаві, Жешувського університету, Гродненського державного університету 

ім. Янки Купали. 

В рамках спільного міжнародного проєкту між УжНУ та Мюнхенським 

університетом Людвіга-Максиміліана (Німеччина) відбулася конференція 

«Проактивна толерантність як шлях до миру». До участі долучилися багато 

іноземних та вітчизняних фахівців – науковців, а також представників влади і 

духовенства – усіх, хто може і має бути ретранслятором мови миру в 

громадянському суспільстві. 

Важливою подією у міжнародному житті університету за 2019 рік стало 

присвоєння та вручення почесного звання Doctor Honoris Causa за особисті наукові 

досягнення у галузі фізики, освіти та науки, а також за вагомий внесок у розвиток 

ДВНЗ «УжНУ» і співробітництва між Україною та Чеською Республікою професору 

Карлового університету  у Празі Владіміру Матоліну. 
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4.4. Підготовка та реалізація міжнародних проєктів 

До цілей та завдань міжнародних проєктів, виконавцями яких були 

науковці ДВНЗ «УжНУ», 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 у прикордонному 

регіоні Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна; 

 сприяння розвитку ремесел та гастрономії, як відповідних компонентів 

культурного надбання Карпатського єврорегіону. 

Основні міжнародні проєкти, підготовка та реалізація яких 

здійснювалася у 2019 році: 

1) Продовжувалася реалізація міжнародного проєкту науковців кафедри 

твердотільної електроніки з/с інформаційної безпеки фізичного факультету. Серед 

завдань проєкту «Посилення провідних європейських науково-дослідних 

інфраструктур» у рамках програми «Горизонт-2020» − облаштування 

спеціалізованої фізичної лабораторії. Проект втілюється через роботу консорціуму 

СЕRІС-ЕRІС, до міжнародних партнерів якого належать установи Чеської 

Республіки, Італії, Австрії, Словенії, Сербії та Румунії. Керівник проєкту − 

професор Різак В.М. 
2) Триває виконання  проєкту «Мережа інновацій та знань про короткі 

ланцюжки постачання» (Short supply chain knowledge and innovation network – 

SKIN), фінансованого 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 проєкту − професор Бойко Н.В. 

3) Проєкт за напрямом «Розвиток потенціалу вищої освіти» програми 

Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ К2. (ex-Tempus) реалізовує колектив кафедри 

журналістики. Назва проєкту: DESTIN – Journalism Education for Democracy in 

http://www.shortfoodchain.eu/
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Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism – Журналістська 

освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та 

професіоналізм. Основна мета проєкту − 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. Проєкт 

спрямований на вдосконалення журналістської освіти – оновлення навчальних 

планів і програм з журналістики в Україні (бакалаврат + магістратура), їх 

наближення до стандартів ЄС, покращення працевлаштування студентів-

журналістів, їхньої міжнародної мобільності та поширення медіаграмотності в 

суспільстві. У консорціумі спільно працюють науковці провідних українських вишів 

та університетів Великої Британії, Швеції, Австрії, Нідерландів, Польщі. Керівник 

проєкту − професор Бідзіля Ю.М. 

4) ДВНЗ «УжНУ» – учасник міжнародного проєкту «Зміни педагогічних 

факультетів та університетів у 21 столітті». Разом із деякими іншими 

українськими закладами вищої освіти, які відіграють важливу роль у розвитку 

освіти на регіональному та загальнодержавному рівні, УжНУ став учасником 

проєкту, що реалізується Університетом Масарика у Брно за підтримки Чеської 

агенції розвитку. Проєкт спрямовано на посилення можливостей працівників 

середнього менеджменту та викладачів українських університетів, що готують 

майбутніх педагогів. 

5) За програмою транскордонного співробітництва Європейського 

інструменту сусідства HU-SK-RO-UA 2014-2020 стартував проєкт «Розширення 

оперативної системи «Аварійна космічна система» для моніторингу 

небезпечних природних і техногенних геопроцесів у прикордонному регіоні 

Угорщини-Словаччини-Румунії-України». Партнери проєкту: Університет 

ім. Павола-Йожефа Шафарика у м. Кошице (Словаччина), Технічний університет у 

м. Клуж-Напока (Румунія), Університет технологій та економіки в м. Будапешт 

(Угорщина), Обласна рада Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина). 

Проєкт має на меті зменшення соціальних та економічних втрат, а також 

ризиків для здоров’я і життя людей, спричинених стихійними лихами в цільовому 
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регіоні завдяки комплексній оцінці загроз та ризиків у Карпатському регіоні та 

детальному моніторингу деформацій поверхні землі в транскордонних районах 

Угорщини, Словаччини, Румунії та України. Керівник проєкту − професор 

Каблак Н.І. 

6) Розпочалася реалізація проєкту «Промоція ремісництва і гастрономії 

як невід’ємних складових культурної спадщини Карпатського єврорегіону − 

КРА'ГАС»  в рамках програми транскордонного співробітництва Європейського 

інструменту сусідства HU-SK-RO-UA 2014-2020.  Міжнародні партнери проєкту: 

Університет Бабеш-Бойяї (Румунія), Торгово-промислова палата повіту Марамуреш 

(Румунія), Університет м.Мішкольц (Угорщина), Торгово-промислова палата 

області Боршод-Абауй-Земплен (Угорщина). 

Метою проєкту є розвиток транскордонної співпраці в регіоні завдяки 

просуванню ремесел та гастрономічної культури як невід'ємних складових 

культурної спадщини Карпатського єврорегіону, що дасть змогу зблизити місцеві 

спільноти та усунути межі між членами ЄС − Угорщиною і Румунією та їхнім 

сусідом − Україною. Керівник проекту − доцент Керецман Н.П. 

7) Надійшла позитивна відповідь щодо отримання гранту за програмою 

транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства HU-SK-RO-

UA 2014-2020 стосовно дослідження теми «Нові енергетичні рішення у 

Карпатському регіоні». Склад партнерства: Обласна рада Саболч-Сатмар-Берег 

(Угорщина), Університет ім. Штефана чел Маре в Сучаві (Румунія), Кошицький 

технічний університет (Словаччина), Університет м. Ніредьгаза (Угорщина). 

Реалізація проєкту розпочнеться в 2020 році. 

8) Спільна Операційна Програма Румунія-Україна 2014-2020 

фінансуватиме проєкт «Партнерство для геномних досліджень в Україні та 

Румунії», який розпочнеться у 2020 році. Іноземним партнером у проєкті 

виступатиме Університет ім. Василе Голдіша у м. Арад (Філія у м.Сату-Маре), 

Румунія. 

9) Експерти Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020 

також підтримали проєкт «Транскордонна співпраця Розумна Енергія»,заходи 
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якого розпочнуться в 2020 році за співпраці з Університетом ім. Штефана чел Маре 

в Сучаві, Румунія. 

10) Ще один проєкт, який буде реалізовуватися в 2020 році у рамках 

Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020, має назву «Промоція 

нематеріальної дерев’яної спадщини Марамуреш та Закарпаття. Технічний 

посібник із традиційної деревообробки».  Серед партнерів проєкту − Торгово-

промислова палата повіту Марамуреш (Румунія), Північно-Західна філія 

Румунського ордену архітекторів (Румунія), Музей етнографії та фольклору повіту 

Марамуреш (Румунія). 

Реалізація міжнародних проектів, виграних у 2019 році триватиме протягом 

24 місяців, загалом очікувана сума грантів сягає понад 1 млн євро. 

 

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 в поточному навчальному році ця практика була 

поширена на всі спеціальності медичного спрямування, спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини», «Готельний та ресторанний бізнес», «Міжнародне право», 

«Соціальна робота», «Менеджмент», «Комп’ютерна інженерія», «Економіка». 

У червні 2019 р. навчання в УжНУ завершили 137 іноземних громадян, 

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 навчання на першому курсі, 

підготовчому відділенні та у клінічній ординатурі. 

У підсумку під час вступної кампанії, що тривала з липня до 1 листопада 

2019 р. до університету було зараховано 316 іноземців на 1-й курс. Значну 

кількість іноземних студентів поновлено в Ужгородському національному 

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

станом на 31 грудня 2019 року в університеті навчалися 1615 іноземних студентів. 

Загалом освітні послуги отримували 1710 осіб-громадян інших країн, у тому 
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числі 14 аспірантів та 40 клінічних ординаторів. 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 – 1063 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 (табл. 4.1). Найбільш популярним серед іноземців є навчання на 

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

та у клінічній ординатурі (табл. 4.2). 

Відділ по роботі з іноземними студентами проводив упродовж 2019 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. 

Структурними підрозділами університету було організовано багато спортивних та 

культурних заходів, до яких залучалися іноземні студенти, зокрема відзначення 

національних свят Дівалі, Спандан, Керала Піраві, проведення Тижня студентської 

дружби, конкурсу Міс медичного факультету №2, спортивних змагань та інші. 

Таблиця 4.1 

Кількість іноземних  громадян в Ужгородському національному університеті  

(2015–2019 рр., по факультетах) 

Факультети 2015 2016 2017 2018 2019 

Біологічний   1 1   

Економічний  1 1  2 4 

Інженерно-технічний  3 6 18 28 28 

Медичний  416 91 63 93 74 

Медичний № 2  529 908 1222 1362 

Стоматологічний  13 30 99 182 121 

Інформаційних технологій   1   

Міжнародних економічних 

відносин 
2 3 4 10 16 

Філологічний     1 1 

Суспільних наук 3 3   2 

Юридичний  7 5 5 5 3 
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Здоров’я та фізичного 

виховання 
   4 3 

Історії та міжнародних 

відносин 
    1 

Разом 448 670 1099 1547 1615 

 

Ключовими завданнями у 2020 р. у сфері міжнародної співпраці буде 

проведення Дунайської конференції ректорів, що сприятиме утвердженню іміджу 

університету як одного з найбільш інноваційних університетів регіону, 

започаткування нових проєктів у рамках транскордонних програм, Еразмус+, 

ініціатив ЄС, Норвезького фінансового механізму, Британської ради та інших 

міжнародних донорів. Також важливим є розширення кількості спеціальностей, які 

би користувалися попитом серед громадян іноземних країн. Це сприятиме 

підвищенню позицій УжНУ у міжнародних рейтингах, збільшенню частки 

залученого зовнішнього фінансування, а, отже, у перспективі − підтримки 

університету з державного бюджету. 
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Розділ 5 

Виховна та профорієнтаційна робота 

 

5.1. Виховна робота 

Виховна робота в університеті проводилась відповідно до основних положень 

Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Концепції 

національного виховання студентської молоді, Концепції національно-

патріотичного виховання молоді, наказів ректора, розпоряджень проректорів, планів 

виховної роботи зі студентами ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 

2018-2019  та 2019-2020 навчальні роки. 

В Ужгородському національному університеті пріоритетними питаннями у 

виховній роботі впродовж 2019 року були національно-патріотичне виховання, 

удосконалення організації фізичного виховання студентської молоді, створення 

умов для фізичного, інтелектуального, морально-етичного і духовного розвитку 

особистості студентів. Також було зосереджено увагу на національно-

патріотичному вихованні студентства у поєднанні з вихованням толерантної 

особистості в умовах полікультурного соціуму та проведення моніторингу адаптації 

студентів-іноземців в Ужгородському національному університеті. 

Основним завданням виховного процесу в університеті було створення умов 

для саморозвитку, самовираження і самореалізації особистості. У діяльності 

викладачів навчання і виховання були нероздільними факторами. Організація 

виховної роботи здійснювалася комплексно, через залучення до цього процесу 

всього науково-педагогічного колективу факультетів, українсько-угорського 

навчально-наукового інституту, працівників природничо-гуманітарного коледжу, 

адміністрації, органів студентського самоврядування, Первинної профспілкової 

організації студентів. 

Організація виховної роботи в університеті була спрямована на формування 

всебічної гармонійно розвиненої особистості, національно свідомої та соціально 

активної людини з високою громадянською відповідальністю, з глибокими 

духовними, патріотичними почуттями, здатної до неперервного розвитку і 
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вдосконалення та проводилась за такими напрямами: національно-патріотичне та 

громадянське, професійне, політичне та правове, морально-етичне, трудове та 

екологічне, художньо-естетичне та фізичне виховання. 

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. Впродовж року у навчальних структурних 

підрозділах проведено значну кількість різноманітних виховних заходів, 

спрямованих на виховання у студентів почуття патріотизму та підвищення престижу 

військової служби. 

Підтримка військових у зоні АТО. Проводились акції щодо підтримки 

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

підтримували військових у зоні АТО та займалися волонтерською діяльністю в 

рамках надання допомоги учасникам АТО. На факультетах, у природничо-

гуманітарному коледжі проведено низку заходів з військово-патріотичного 

виховання, зокрема, і за участі учасників антитерористичної операції.  

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, організовано надання допомоги в оволодінні навичками 

наукової організації праці, роботи в бібліотеці з інтернет-ресурсами, активне 

залучення студентів до науково-дослідної роботи. Впродовж року на факультетах, в 

українсько-угорському навчально-науковому інституті та природничо-

гуманітарному коледжі проведено дні факультетів, інституту, коледжу, урочисті 

заходи, поїздки з нагоди відзначення професійних свят тощо. Проведено значну 

кількість студентських наукових конференцій, семінарів, лекцій, конкурсів, 

«круглих столів», навчально-ознайомчих поїздок тощо професійного спрямування. 
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Організовано 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. 

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 українсько-угорському 

навчально-науковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі проведено 

зустрічі студентів з політичними діячами, представниками влади та правоохоронних 

органів, конференції, семінари, «круглі столи», дискусії з питань: ознайомлення 

студентів з їх правами та обов’язками, з правилами внутрішнього розпорядку; 

зовнішньої та внутрішньої політики в країні; політико-правових проблем розбудови 

демократичної держави та виборчого процесу в Україні; формування активної 

протидії правопорушень; економічного і культурного розвитку Закарпаття, з 

історії України та Закарпаття. Проведено відкриті лекції, тематичні науково-

практичні конференції, семінари, бесіди, «круглі столи», дискусії, майстер-класи 

провідних юристів тощо, присвячені реалізації проекту «Я маю право», захисту та 

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

показ художніх і документальних фільмів про права людини та правозахисну 

діяльність, проведено інформаційні години «Захищай свої права» та «Я маю право 

голосу», а у Науковій бібліотеці УжНУ розгорнуто тематичні книжкові виставки, 

презентації видань про права людини. В університеті на базі юридичного 

факультету 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). 

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 
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превентивні заходи щодо запобігання поширенню наркоманії, тютюнопаління та 

вживання алкогольних напоїв, 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. Студенти та викладачі активно долучилися до 

XIV Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» – «Дитяче серденько, живи!» 

в університеті. Загалом представниками Студентської ради УжНУ та Первинної 

профспілкової організації студентів УжНУ впродовж акції зібрано 17008 грн.  

13-17 травня 2019 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). У 

травні 2019 року організовано відзначення Дня матері. У жовтні-грудні 2019 року 

професорсько-викладацький склад, співробітники та студенти університету взяли 

участь в акціях з донорства крові. 6 листопада 2019 року для студентів 1-го курсу 

проведено лекцію щодо запобігання поширенню наркоманії серед студентської 

молоді «Вся правда про наркотики» (лектор: Світлана Валеріївна Вознесенська, 

голова правління громадської організації «Рух «Здорова нація», президент фонду 

«За світ без наркотиків» в Україні). У грудні 2019 року проведено благодійні акції 

для дітей-сиріт «Подаруй дитині свято», поїздки в школи-інтернати до Дня святого 

Миколая (на всіх факультетах збирали дитячі речі, іграшки, солодощі тощо; 

18 грудня 2019 року економічний факультет організував благодійну поїздку до 

Берегівської школи-інтернат; 18 грудня 2019 року на фізичному факультеті 

проведено благодійну акцію до Дня святого Миколая «Подаруй дитині свято» для 

вихованців Чертежської спеціальної школи-інтернату); 18 грудня 2019 року 

студенти факультету суспільних наук відвідали дитячий будинок у м. Перечин; 

18 грудня 2019 року студенти та викладачі факультету інформаційних технологій 

відвідали Великоберезнянську загальноосвітню санаторну школу-інтернат; 

19 грудня 2019 року на географічному факультеті проведено благодійну акцію, в 
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рамках якої збирали дитячі речі, іграшки, дитяче харчування для передачі 

Берегівському обласному будинку дитини). 

Трудове та екологічне виховання формує у студентів екологічну культуру 

особистості, почуття відповідальності за природу, залучає студентську молодь до 

активної трудової та природоохоронної діяльності. У рамках трудового та 

екологічного виховання зі студентами систематично проводились конференції, 

лекції, «круглі столи», бесіди, екологічні походи та екскурсії з проблем 

природоохоронної діяльності в Україні та світі. Університет активно долучився до 

безстрокової акції «Закарпаттю – чисте довкілля» (на факультетах, в українсько-

угорському навчально-науковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі 

проведено значну кількість заходів з прибирання прилеглих територій, аудиторій, 

гуртожитків, висаджено близько 500 дерев та понад 600 кущів, 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» та догляд за алеєю 70-річчя УжНУ.  

У 2019 році 18 квітня організовано першу акцію «Закарпаттю – чисте довкілля» та 

проведено день благоустрою території університету). У квітні 2019 року в 

університеті організовано відзначення 33-ї річниці Чорнобильської катастрофи. 

Впродовж 2019 року студенти та працівники університету долучались до 

міжнародних та всеукраїнських акцій, зокрема: екологічної акції в рамках 

відзначення Міжнародного дня лісу; Всесвітньої екологічної акції «Година Землі»; 

екологічних акцій «Зробимо місто чистим», «Міжнародний день чистих берегів», 

«WorldCleanupDay» та долучались до впорядкування навчально-спортивно-

оздоровчого центру «Скалка» тощо. 

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 2019 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; 
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відзначення Дня св. Валентина, свята 8 Березня, Всесвітнього дня письменника, Дня 

сміху, Дня українського кіно, Тижня студента, 74-ї річниці УжНУ; організовано 

«Міс УжНУ-2019», конкурс художньої самодіяльності «Студентська осінь – 2019» 

(І місце виборов природничо-гуманітарний коледж, ІІ місце – факультет здоров’я та 

фізичного виховання, ІІІ місце – фізичний факультет), загальноуніверситетську 

інтелектуальну гру-змагання «Битва інтелектів» (перемогу здобули студенти 

факультету іноземної філології) тощо. Студенти взяли участь у святкуванні 

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

сторінка Закарпаття», команди КВН навчальних структурних підрозділів брали 

активну участь у Лізі сміху УжНУ, а також Закарпатській лізі КВН тощо. 

Впродовж 2019 року в університеті працювали творчі об’єднання студентів за 

інтересами, а саме: вокальна студія (СЦД «Ювентус»), гурток фортепіанної музики 

(СЦД «Ювентус»), молодіжна громадська організація «Рок – здоровий спосіб 

життя» (СЦД «Ювентус»), дім історичного танцю «Тартан» (СЦД «Ювентус»), 

Закарпатська федерація шахів, Ужгородська федерація шахів (СЦД «Ювентус»), 

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

«Каструм» (СЦД «Ювентус»), рок-гурт «Орден небес» (СЦД «Ювентус»), рок-гурт 

«Світ Орландо» (СЦД «Ювентус»), Закарпатська фільмкомісія (СЦД «Ювентус»), 

черлідери (СЦД «Ювентус»), літературний клуб «Читаємо разом» (філологічний 

факультет), літературознавчий гурток (філологічний факультет), фольк-гурт 

«Віднова» (філологічний факультет), прес-клуб молодого журналіста 

«Медіаперспективи» (філологічний факультет), студія танцю «Мохіто» 

(філологічний факультет) тощо. 

В університеті виховання студентської молоді здійснювалося з урахуванням 

фізичної, психічної зрілості особистості, а також її інтелектуального і духовного 

розвитку. Домінантою всієї системи виховання у закладі вищої освіти є його 

національний характер як форма самовизначення українського народу й особистості 

українця. Виховання студентства у ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» – це процес творчий, зорієнтований на проблеми, пов’язані зі 

специфікою закладу вищої освіти та особливостями регіону. Університет є школою 

саморозвитку, самоуправління, самодисципліни, свідомої відповідальності, 
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співробітництва та творчості викладача і студента. В умовах світової глобалізації, 

входження України в Європейський простір процес виховання забезпечує залучення 

молоді до світової культури та загальнолюдських цінностей і норм, формує 

толерантність відносно 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. 

Виховна робота, що проводилась у закладі вищої совіти за межами аудиторії, 

забезпечувала актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовувала їх у 

практичну площину, звертала увагу студентської молоді на найгостріші соціальні 

проблеми сьогодення, формувала їх соціальну зрілість. 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. 

В університеті за звітний період досягнуто 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; 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 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 
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громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до 

участі в процесі державотворення, розвитку суспільних відносин; формування 

соціокультурних орієнтацій студентської молоді; пропаганда здорового способу 

життя, викорінення шкідливих звичок і запобігання правопорушенням; 

усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини та її 

громадянським обов'язком; формування мовної культури, володіння і вживання 

української мови; 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; 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 

у студентської молоді. 

 

5.2. Фізичне виховання 

Фізичне виховання в Ужгородському національному університеті є цілісним 

процесом, у якому фізичний розвиток студента поєднується з наукою і вихованням 

(морально-етичним, художньо-естетичним, національно-патріотичним). Як 

обов’язкова для всіх спеціальностей навчальна дисципліна, фізичне виховання є 

також засобом формування всебічно розвиненої особистості, оптимізації фізичного і 

фізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки. Істотну роль 

відіграють масові фізкультурно-спортивні заходи, які організовуються у 

позанавчальний час. За період навчання у студентів формується розуміння 

необхідності постійно працювати над собою, вивчаючи особливості свого організму, 

раціонально використовувати свій фізичний потенціал, ведучи здоровий спосіб 

життя, постійно засвоювати цінності фізичної культури. 
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На початку другого семестру 2018-2019 навчального року розпочалась 

XІІ Загальноуніверситетська спартакіада серед викладачів та співробітників 

ДВНЗ «УжНУ» з 9 видів спорту, таких, як: бадмінтон, шахи, шашки, плавання, 

баскетбол, волейбол, настільний теніс, міні-футбол, легка атлетика. Перемогу у 

загальноуніверситетській спартакіаді здобули команди факультету інформаційних 

технологій та фізичного факультету, ІІ місце виборола команда факультету історії та 

міжнародних відносин, ІІІ місце – юридичний факультет. 

Участь збірної команди ДВНЗ «УжНУ» в обласній Універсіаді  

серед ВНЗ ІІІ-ІV р.а.:  

футзал – 13.02.2019 р., м. Ужгород – 1 місце; 

баскетбол 3х3 (чоловіки) – 07.03.2019 р., м. Свалява – 1 місце; 

баскетбол 3х3 (жінки) – 07.03.2019 р., м. Свалява – 2 місце; 

плавання – 18.04.2019 р., м. Ужгород – 1 місце; 

легкоатлетичний крос – 24.10.2019 р., м. Мукачево – 1 місце; 

легка атлетика – 09.10.2019р., м. Мукачево – 1 місце; 

настільний теніс – 26.11.2019 р., м. Ужгород – 1 місце; 

шахи – 26.11.2019 р., м. Ужгород – 1 місце; 

шахмати – 26.11.2019 р., м. Ужгород – 1 місце. 

19 квітня 2019 року студентці факультету здоров’я та фізичного виховання 

Скупі Маріанні присвоєно звання майстра спорту України міжнародного класу 

(Комбат Дзю-Дзюцу). 

14-16 травня 2019 року проведено спортивні змагання з міні-футболу, 

баскетболу, волейболу, крикету та настільного тенісу, в рамках відзначення Тижня 

студентської дружби. 

20-26 травня 2019 року студенти взяли участь в Універсіаді України з 

фехтування у м. Миколаїв, де вибороли 5 місце. 

23-25 травня 2019 року студенти взяли участь в Універсіаді України з дзюдо у 

м. Харків, де вибороли 2 та 3 місця. 

24-26 травня 2019 року студенти взяли участь в Універсіаді України з легкої 

атлетики у м. Кропивницький. 
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25-30 травня 2019 року студенти взяли участь в Універсіаді України з тенісу у 

м. Харків, де вибороли 3 місце. 

З початком 2019-2020 навчального року розпочалась 69-та 

загальноуніверситетська спартакіада серед студентів ДВНЗ «УжНУ» з 10 видів 

спорту, де беруть участь студенти всіх факультетів, 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. 

20 вересня 2019 року студенти факультету здоров’я та фізичного виховання, 

природничо-гуманітарного коледжу взяли участь у спортивних заходах з нагоди 

Міжнародного дня студентського спорту, організованих Міністерством освіти і 

науки України спільно із Спортивною студентською спілкою України. 

9 жовтня 2019 року студенти природничо-гуманітарного коледжу перемогли у 

першості області з легкої атлетики в залік Спартакіади серед ЗВО І-ІІ р. а. 

У 2019 році студенту економічного факультету Лета Павлу присвоєно звання 

МС з боксу, а студентам факультету здоров’я та фізичного виховання чемпіонам 

Вищої ліги, гравцям команди ГК «Карпати» (Бойку Едуарду, Котюку Ярославу, 

Польогкому Олександру, Ревті Василю, Кириленко Станіславу) присвоєно звання 

КМС.  

Упродовж року природничо-гуманітарний коледж брав участь у спартакіаді 

серед учнівської та студентської молоді ПТНЗ та ЗВО. 

У 2019 році студентці факультету здоров’я та фізичного виховання Байрак 

Каріні присвоєно звання майстра спорту України з гандболу. 

В університеті активно діють спортивні команди підтримки черлідерів. 

Упродовж 2019 року на факультетах, в українсько-угорському навчально-

науковому інституті та природничо-гуманітарному коледжі проводились бесіди 

щодо необхідності здорового способу життя, фізіологічних особливостей організму, 

норм харчування, фізичних навантажень. На факультетах проводились Дні здоров’я, 

кубки декана з футболу, волейболу та міні-футболу.  
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Таблиця 5.1 

Участь студентів ДВНЗ «УжНУ» в обласних, всеукраїнських  

та міжнародних змаганнях у 2019 році 

Прізвище, ім’я 
Факультет, 

курс 
Вид спорту Ранг змагань Місце 

 

 

 

Бойко Едуард  

Котюк Ярослав 

Польогкий Олександр 

Ревта Василь 

Кириленко Станіслав 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

3 курс 

3 курс 

3 курс 

3 курс 

2 курс 

Гандбол 

(ГК «Карпати») 

Чемпіонат Вищої ліги з 

гандболу 

Упродовж 2018-2019 н. р. 

І 

 

 

 

Воронько Єлизавета   

Купчак Катерина 

Шипляк Наталія 

Байрак Каріна  

Шукаль Мілана  

Чіковані Теа  

Макаренко Ольга 

Кучерява Надія 

Сендрей Христина 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

3 курс 

3 курс 

3 курс 

2 курс 

2 курс 

2 курс 

2 курс 

2 курс 

2 курс 

Гандбол 

(ГК «Карпати») 

Кубок України. Сезон 2018-

2019 р. 

Квітень 2019 р., 

м. Київ 

ІІ 

 

 

 

Воронько Єлизавета  

Купчак Катерина  

Шипляк Наталія 

Байрак Каріна   

Шукаль Мілана  

Чіковані Теа   

Макаренко Ольга 

Кучерява Надія 

Сендрей Христина 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

3 курс 

3 курс 

3 курс 

2 курс 

2 курс 

2 курс 

2 курс 

2 курс 

2 курс 

Гандбол 

(ГК «Карпати») 

Чемпіонат України. 

Суперліга. 

Травень 2019 р., 

м. Київ 

ІІ 

 

 

 

Воронько Єлизавета   

Купчак Катерина  

Шукаль Мілана  

Чіковані Теа    

Байрак Каріна   

Кучерява Надія  

Сендрей Христина 

 Макаренко Ольга   

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

3 курс 

3 курс 

2 курс 

2 курс 

2 курс 

2 курс 

2 курс 

2 курс 

Гандбол 

(ГК «Карпати») 

Всеукраїнські змагання. 

Суперкубок України 

(дорослі). 

Серпень 2019 р., 

м. Київ 

 

ІІ 
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Магула Максим 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

4 курс 

Фехтування на 

візках. 

Член 

параолімпійської 

збірної України 

МС 

Чемпіонат Світу Ю-23. 

10-16.02.2019 р., 

ОАЕ, м. Шаржа 

II-

шпага 

IІI-

рапіра 

Фехтування на 

візках. 

Член 

параолімпійської 

збірної України 

Кубок України з фехтування 

на візках серед спортсменів з 

ураженням ОРА. 

11-16.04.2019 р.,  м. Київ 

II-

рапіра 

II-

шпага 

Фехтування на 

візках  серед 

спортсменів з 

ураженням ОРА 

Чемпіонат України.  

Шпага к «А». 

29.10.-02.11.2019 р., 

м. Київ 

І 

Чемпіонат України.  

Рапіра к «А». 

29.10.-02.11.2019 р., 

м. Київ 

І 

Матевосов Артем 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

4 курс 

Фехтування 

Чемпіонат України з 

фехтування 

(у складі команди  

Закарпаття 1). 

05-07.05.2019 р., м. Київ 

II 

Всеукраїнська літня 

Універсіада. 

20-26.05.2019 р., 

м. Миколаїв 

II 

Всеукраїнські змагання на 

честь Олімпійського 

чемпіона Г. Крісса. 

18-19.11.2019 р., м. Київ 

ІІІ 

Чемпіонат України серед 

молоді. 

2019 р. (за результатами 

року), м. Київ 

ІІ 

Баран Ян 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 рік 

навчання  ОС 

«Магістр» 

(МС) 

Фехтування 

Чемпіонат України з 

фехтування 

(у складі команди  

Закарпаття 1). 

05-07.05.2019 р., м. Київ 

II 

Попадич Тимур 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 рік навчання  

ОС «Магістр» 

(КМС) 

Легка атлетика  

Зимовий чемпіонат України з 

легкої атлетики серед 

спортсменів з УОРА та 

вадами зору. 

24.02.2019 р., 

м. Суми  

II-60 м 

III-

200 м  



90  

Фехтування на 

візках 

Кубок України з фехтування 

на візках серед спортсменів з 

ураженням ОРА. 

11-16.04.2019 р., м. Київ 

III-

рапіра 

Чемпіонат України.  

Рапіра к «А». 

29.10.-02.11.2019 р., 

м. Київ 

ІІІ 

Шутко Вадим 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 рік навчання  

ОС «Магістр» 

(КМС) 

Фехтування на 

візках 

Кубок України з фехтування 

на візках серед спортсменів з 

ураженням ОРА. 

11-16.04.2019 р., м. Київ 

V-

рапіра 

V-

шпага 

Чемпіонат України.  

Шпага к «А». 

29.10.-02.11.2019 р., 

м. Київ 

ІІІ 

Френіс Михайло 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

3 курс 

Легка атлетика 

Зимовий чемпіонат України з 

легкої атлетики серед 

спортсменів з УОРА та 

вадами зору. 

24.02.2019 р., м. Суми 

I 

Чемпіонат України серед 

спортсменів з ураженням 

ОРА, вадами зору та РФР. 

24.06.-27.06.2019 р., 

м. Кропивницький 

ІІ 

(4 рази

) 

ІІІ 

Айб Віталій 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

3 курс  

(КМС) 

Гірськолижний 

спорт 

Чемпіонат України. 

19.01.2019 р., 

гк. «Буковель» 

IV 

Чемпіонат України 

серед дорослих. 

21.01.2019 р., 

гк. «Буковель» 

IV 

Кубок України. 

02.02.2019 р., 

смт. Ворохта 

IV 

Скуба Маріанна 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс 

Комбат Дзю-

Дзюцу 

Кубок України. 

23-24.03.2019 р., 

м. Ірпінь 

I місце 

в 

катего

рії ФК 

18+ 

68кг. 

Комбат Джиу-

Джитсу 

Чемпіонат Світу 

19-20.10.2019 р., 

м. Київ 

ІІ 
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Іжовська Віслана 

Василівна 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Плавання серед 

спортсменів з 

ураженням ОРА, 

вадами зору та 

РФР 

Кубок України. 

01.05.-04.05.2019 р., 

м. Кам’янське 

ІІІ (4 

рази) 

Петрус Роман 

Вадимович 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

2 курс 

Легка атлетика 

Обласний легкоатлетичний 

крос серед вищих навчальних 

закладів III-IV рівнів 

акредитації. 

24.10.2019 р. м. Мукачево 

ІІІ 

Манзулич Лілія 

Мирославівна 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

3 курс 

Пауерліфтинг 

Чемпіонат Закарпатської 

області з жиму лежачи. 

19.05.2019 р. 

м. Ужгород 

І 

Чемпіонат Закарпатської 

області з класичного 

пауерліфтингу. 

19.05.2019 р., м. Ужгород 

І  

Желізняк Олександр 

Олександрович 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Велосипедний 

туризм 

Чемпіонат України (юнаки). 

09-15.07.2019 р., 

с. Красногорівка  

(Полтавська обл.) 

ІІ 

Легка атлетика 

Чемпіонат Закарпатської 

області з легкоатлетичного 

кросу. 

19.10.2019 р., м. Ужгород. 

ІІ 

Обласний легкоатлетичний 

крос серед вищих навчальних 

закладів III-IV рівнів 

акредитації. 

24.10.2019 р., м. Мукачево 

І 

Спортивне 

орієнтування 

Чемпіонат Закарпатської 

області зі спортивного 

орієнтування. 

Зимова першість. 

24.02.2019 р., м. Ужгород 

ІІ 

Денна дистанція чемпіонату 

Україну з РОГЕЙНУ. 

11-15.04.2019 р., 

смт. Малинівка  

(Харківська обл.) 

ІІІ 

Чемпіонат України  

(естафета ч-18). 

21.04.2019 р., 

м. Суми 

ІІІ 

Відкритий чемпіонат 

Закарпатської області. 

29.09.2019 р., 

м. Ужгород 

ІІ 
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Чемпіонат України (юніори). 

14.10.2019 р 
І 

Бута Василь Іванович 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Волейбол 

Чемпіонат області 

(дитяча ліга). 

18.04.2019 р., 

м. Ужгород 

ІІ 

Береш Іван Романович 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Баскетбол 

Першість області. 

03.04.2019 

 

ІІ 

Дюкарев Сергій 

Михайлович 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Настільний теніс 
Першість області. 

06.04.2019 р., 

м. Ужгород 

I 

Мартон Роберт 

Павлович 

Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

3 курс 

Бокс Чемпіонат Європи до 

22 років.04.03.2019 р., 

м. Владикавказ (Росія) 

I 

Турнір класу А 

ім. С. Трестіна. 18.09.2019 р., 

м. Одеса 

II 

Чемпіонат України серед 

чоловіків. 

18.09.2019 р., 

м. Маріуполь 

I 

Міжнародний турнір 

класу А. 

01.11.2019 р., 

Білорусь, м. Мінськ 

I 

Міжнародний турнір 

класу А. 

20.11.2019 р., 

Сербія, м. Белград. 

I 

Лата Павло Павлович 
Економічний 

(МС) 
Бокс 

Відкритий чемпіонат ЦР 

ВФСТ "Україна" з боксу 

серед чоловіків, м. Ужгород, 

26-30 травня 2019 р. 

І 

Чемпіонат України серед 

студентів, м. Полтава  

23-27 квітня 2019 р. 

ІІІ 

Ільків Олег Михайлович Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

1 курс 

Чемпіонат України 

з легкої атлетики 

серед спортсменів 

з ураженням ОРА, 

вадами зору та 

РФР 

Чемпіонат України з легкої 

атлетики. 

09-12.09.2019 р., 

м. Бахмут (Донецька обл.) 

II 

Чемпіонат України з легкої 

атлетики. 

27.06.2019 р., 

м. Кропивницький 

III 
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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. 

Матеріальний і кадровий виміри спортивного життя університету 

демонструють таблиці 5.2, 5.3. 

  

Бобер Крістіна Здоров’я та 

фізичного 

виховання, 

3 курс 

Спортивне 

орієнтування 
Чемпіонат України 

МІКС-20, РОГЕЙН 6-годин. 

11-13.10.2019 р., 

с. Головки 

 (Полтавська обл.) 

III 

Жевагін Артем 

Андрійович 

Інженерно-

технічний, 

4 курс 

Фехтування 

Чемпіонат України з 

фехтування серед молоді. 

05-07.05.2019 р., 

м. Київ 

ІІ 

Арендаренко Даніелла 

Сергіївна 

Інформацій-

них 

технологій, 

1 курс 

Легка атлетика 

Першість області серед 

команд ДЮСШ з легкої 

атлетики, біг на 400 м. 

13.04.2019 р., 

м. Ужгород 

І 

Першість області серед 

команд ДЮСШ з легкої 

атлетики, біг на 200 м. 

13.04.2019 р., м. Ужгород 

І 

Петьовка Даниїл 

Федорович 

Інформацій-

них 

технологій, 

1 курс 

Підтягування на 

перекладині 

Районна спартакіада серед 

допризовної молоді закладів 

загальної середньої освіти. 

Квітень 2019 р., м. Тячів 

ІІІ 

Бігорі Павло Павлович 

Туризму та 

міжнародних 

комунікацій, 

1 курс 

Карате 

Всеукраїнський турнір з 

професійного карате  

(до 75 кг.). 

13.10.2019 р., 

м. Вишгород 

ІІ 

Гунченко Катерина 

Факультет 

іноземної 

філології, 

4 курс 

Класичний 

пауерліфтинг 

Чемпіонат 

Закарпатської області. 

Травень 2019 р. 

І 
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Таблиця 5.2 

Приміщення для занять фізичною культурою і спортом 

Пристосовані 

приміщення для 

занять фізичною 

культурою  

і спортом 

Кількість Загальна площа, м2 

Спортзали  6  
2169,9  

(орендована площа 390,3)  

Басейн  1  532,4  

Стадіони  2  10000  

Спортивні майданчики  10  20370  

 

Таблиця 5.3 

Спортивна кваліфікація науково-педагогічних працівників  

кафедри фізичного виховання станом на 24.12.2019 року 

Рік 

Кількість науково-педагогічних працівників кафедри, які 

мають спортивні звання, почесні звання, категорії 
 

К-ть НПП 
Майстер 

спорту України 

Суддя 

національної 

категорії 

Заслужений 

тренер України 

2015 27 4 1 0 

2016 24 4 1 0 

2017 23 6 1 0 

2018 23 6 1 0 

2019 31 7 1 2 

 

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, 
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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 

Діяльність студентського самоврядування спрямована на особистісний 

розвиток студентів, становлення їх як соціально активних громадян, розвиток 

моральних та суспільних якостей. В Ужгородському національному університеті 

діють три органи студентського самоврядування: Первинна профспілкова 

організація студентів, Студентська рада та Наукове товариство студентів та 

аспірантів, які активно функціонують як на загальноуніверситетському рівні, так і 

на факультетах, в інституті та коледжі. 

Студентську раду Закарпатської області у 2019 р. очолював студент 

юридичного факультету Ужгородського національного університету Іван Сабадош. 

Органи студентського самоврядування та студентська профспілка 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. 

Органи студентського самоврядування взяли активну участь в організації 

загальноуніверситетських заходів: Дня знань, фестивалю Студентської дружби, Днів 

відкритих дверей, відзначення 74-ї річниці університету, концертної програми до 

Дня студента та Дня Святого Миколая. 

Традиційними є: відзначення Міжнародного жіночого дня на факультетах, 

«Міс УжНУ», «Скалка-фест», «Ліга сміху УжНУ», інтелектуальна гра «Битва 

інтелектів», відзначення Тижня студента, Кубок Студентської ради з міні-футболу, 

мистецький конкурс художньої самодіяльності «Студентська осінь», організація 
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Днів факультетів та Днів першокурсника спільно із заступниками деканів з виховної 

роботи. 

Студенти активно займалися волонтерською діяльністю та долучалися до 

національно-патріотичних заходів. 

Органи студентського самоврядування налагодили співпрацю з 

гірськолижним курортом «Синяк». Запроваджено пільговий абонемент для 

студентів УжНУ. 

Студентська рада взяла участь в регіональному тренінгу з якості вищої освіти 

для студентів Закарпатської області., у ХІV позачерговій Генеральній асамблеї 

Української Асоціації Студентів «UAS Meet Up 3.0: Галактичний ОСС». 

4 червня 2019 року відбулись вибори Голови Студентської ради УжНУ. 

Голову студентського самоврядування обирали шляхом прямого таємного 

голосування. Студентську раду УжНУ очолила студентка філологічного факультету 

Вікторія Кенідра. 

Упродовж вересня-жовтня 2019 року проведено вибори голів студентських 

рад та профбюро на факультетах, в українсько-угорському навчально-науковому 

інституті, природничо-гуманітарному коледжі та гуртожитках. 

У вересні-жовтні 2019 року організовано та проведено вечори знайомств з 

першокурсниками. 

5 грудня 2019 року відбулись вибори Голови Первинної профспілкової 

організації студентів УжНУ. Вибори відбулися шляхом прямого відкритого 

голосування. Голову студентської профспілки очолив студент математичного 

факультету Олександр Баран. 

До Дня Святого Миколая Профком студентів вручив солодкі подарунки дітям, 

чиї батьки навчаються в УжНУ (115 подарунків). 

26 грудня 2019 року Студентська рада спільно з Профкомом студентів 

організували загальноуніверситетське святкування Нового року. 

Впродовж року Первинна профспілкова організація студентів оформлювала 

міжнародні картки на знижки (ISIC), готує списки студентів 1 курсу, які належать до 

пільгових категорій та мають право першочерговості при поселення в гуртожитки, 
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допомагає вирішувати питання, які належать до його компетенції, надає юридичну 

та матеріальну допомогу. 

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. 

В університеті на всіх рівнях налагоджені ділові конструктивні стосунки між 

студентами та адміністрацією на основі взаєморозуміння та співпраці. 

 

5.4. Профорієнтаційна робота та сприяння працевлаштуванню 

студентів-випускників Ужгородського національно університету 

 

Профорієнтаційна робота та сприяння працевлаштуванню студентів-

випускників є невід’ємними складовими функціонування закладу вищої освіти, адже 

постійно постає питання формування контингенту студентів та можливість 

подальшого їх працевлаштування за здобутою професією. 

Головною метою профорієнтаційної роботи в Ужгородському національному 

університеті є презентація університету як закладу вищої освіти, який готує 

висококваліфікованих фахівців з багатьох спеціальностей та пошук найкращих 

випускників закладів освіти для вступу до університету. 

Профорієнтаційна робота та сприяння працевлаштуванню студентів в 

Ужгородському національному університеті має кілька пріоритетних завдань, 

зокрема: 
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 організація агітаційно-роз’яснювальної роботи в закладах освіти; 

 рекламно-інформаційна діяльність у засобах масової інформації; 

 участь у виставках, конкурсах, ярмарках, презентаціях; 

 проведення Днів відкритих дверей, Літнього університету тощо; 

 організація навчального процесу довузівської підготовки; 

 співробітництво за договорами з організаціями, установами, 

підприємствами, закладами освіти. 

Профорієнтаційна робота університету у 2019 році була спрямована на 

залучення до вступу випускників закладів освіти, закладів вищої освіти та 

охоплювала: 

 зустрічі зі старшокласниками закладів освіти Закарпатської та Львівської 

областей; 

 презентації закладу вищої освіти у закладах освіти на батьківських зборах; 

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

Закарпатській області, що випускають молодших спеціалістів у тому числі, 

безпосередньо, в університеті під час проведення локальних Днів відкритих дверей; 

 Дні відкритих дверей університету, факультетів, інституту, коледжу; 

 екскурсії до музеїв університету для учнів закладів освіти міста Ужгород 

та Закарпатської області; 

 Літній університет для учнів старших класів закладів освіти міста 

Ужгород; 

 профорієнтаційні олімпіади для абітурієнтів, з можливістю отримання до 

20-ти додаткових балів до сертифікатів ЗНО. 

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 



99  

регіональних довідниках для абітурієнтів, на сайтах, у соціальних мережах та 

друкованих ЗМІ. 

Профорієнтаційна робота та організація працевлаштування випускників у 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» проводилася відповідно до 

законів України «Про зайнятість населення», «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Положення 

конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці, Положення про 

організацію професійної орієнтації населення та інших законодавчих, нормативних і 

методичних документів з питань професійної орієнтації, а також з урахуванням 

практичного досвіду цієї роботи провідних ЗВО України та плану роботи відділу 

сприяння працевлаштуванню та профорієнтації. 

 

Профорієнтаційна робота 

У лютому 2019 року Центром гуманітарно-виховної роботи, профорієнтації та 

працевлаштування були організовані роз’яснювальні 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 правил прийому до 

закладів вищої освіти у 2019 році, зокрема: 

у січні-квітні 2019 року було організовано та проведено зустрічі з учнями 

закладів освіти Закарпатської та Львівської областей з метою ознайомлення з 

Ужгородським національним університетом та інформування про правила прийому 

до закладів вищої освіти у 2019 році. 

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 

університет» брав участь в інформаційно-просвітницьких заходах для учнівської 

молоді «Ярмарок кар’єри», організованих Закарпатським обласним центром 

зайнятості, а також міськими та районними центрами зайнятості з метою презентації 

університету та освітніх послуг, які він надає. 

21-22 березня 2019 року Ужгородський національний університет взяв участь 

у VIІІ Міжнародній виставці «Вища освіта – 2019», яка проходила у Львівському 

палаці мистецтв (м. Львів).  
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Проведено зустрічі проректора з науково-педагогічної роботи з директорами 

та вчителями закладів освіти у Закарпатському інституті післядипломної 

педагогічної освіти, з метою презентації університету та ознайомлення їх з 

оновленими правилами прийому до закладів вищої освіти. 

12-13 квітня 2019 року Ужгородський національний університет взяв участь у 

Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2019» у м. Київ. На 

Міжнародну спеціалізовану виставку було підготовлено презентаційні матеріали з 

тематичної номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді» для представлення 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет». У презентації вміщено узагальнену інформацію щодо проведення 

профорієнтаційної роботи Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 

національний університет» серед молоді, висвітлено інформацію про університет, 

його структурні підрозділи, студентське дозвілля, додаткові можливості та здобутки 

студентів. В результаті УжНУ виборов почесне звання «Лідер профорієнтаційної 

роботи серед молоді», а також нагороджений золотою медаллю. 

13 травня 2019 року в Ужгородському національному університеті відбувся 

День відкритих дверей, на який вперше завітали випускники, вчителі та керівники 

закладів загальної середньої освіти міста Мукачево.  

З 3 по 21 червня 2019 року Ужгородський національний університет спільно з 

Ужгородською міською радою організували та провели тритижневий табір «Літній 

університет» для учнів 8-10 класів закладів загальної середньої освіти міста 

Ужгород. За три тижні «Літнього університету» в УжНУ шість десятків 

найталановитіших і найобдарованіших школярів м. Ужгород ближче познайомилися 

з університетом, відвідали різні факультети, кафедри, лабораторії, побачили, як 

проводяться цікаві досліди, поспілкувалися з професорсько-викладацьким складом 

університету та студентами. Відвідали музеї, взяли участь у інтерактивних іграх, 

квестах, навчальних тренінгах, майстер-класах, а також у дискусіях та диспутах, 

побували на екскурсіях по Закарпатській області, стали учасниками спортивних 

змагань тощо.  

З 24 серпня 2019 року почали функціонувати акаунт UZHNU TODAY у 

Facebook та акаунт uzhnu.today в Instagram, де можна знайти актуальну інформацію 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/litnij-universitet-vijskova-kafedra.htm
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/litnij-univer-7chervna.htm
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/litnij-univer-8chervna.htm
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про університет, правила прийому до ЗВО, цікаві події та заходи, корисні публікації 

та яскраві світлини, цікаві розіграші сувенірів з університетською символікою. 

Серед студентів більшою популярністю користується Instagram акаунт, який за 

4 місяці налічує 2059 підписників, а у Facebook акаунті кількість підписників – 737. 

26 вересня 2019 року вже традиційно для Ужгородського національного 

університету відбувся День відкритих дверей. Учні 11-х класів міста Ужгород 

змогли поспілкуватися з керівництвом університету, викладачами, керівниками 

органів студентського самоврядування, представниками компаній-роботодавців та 

студентами. Школярі отримали інформацію про умови вступу до ЗВО у 2020 році, 

консультації щодо новацій вступної кампанії, більше дізналися про міжнародні 

освітні проекти і програми та студентське дозвілля. 

З листопада 2019 року створено чат у месенджері Viber, до якого залучено 

учнів, які взяли участь у анкетуванні під час профорієнтаційних поїздок у 2018-

2019 н. р. та виявили бажання отримувати інформацію про університет, правила 

прийому до ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у 2020 н. р. Цей чат 

дає змогу відповідати на запитання учнів, своєчасно допомогти та дати поради щодо 

вибору спеціальності для навчання. 

 

Працевлаштування 

Впродовж 2019 року проводилися зустрічі представників патрульної поліції 

Закарпатської області та Головного управління Національної поліції в Закарпатській 

області зі студентами Ужгородського національного університету у зв’язку з 

необхідністю працевлаштування та ознайомлення зі специфікою служби патрульної 

поліції. 

Працівниками відділу для сприяння працевлаштуванню та профорієнтації 

організовано тематичну зустріч представників Ужгородського міського центру 

зайнятості зі студентами УжНУ щодо інформування про техніку пошуку роботи, 

працевлаштування та кар’єрного зростання. 

Впродовж березня 2019 року зібрано понад 1000 анкет-резюме студентів 

4 курсу ОС «Бакалавр» та студентів 1 року навчання ОС «Магістр» для надання їм 

інформації про вакантні посади та працевлаштування на престижну роботу. 
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У квітні та листопаді 2019 року у фойє головного корпусу УжНУ відбулися 

«Ярмарки вакансій», метою яких була організація ефективного обміну 

інформацією між студентами та роботодавцями, можливість якомога більше 

дізнатися про діяльність підприємств, отримати інформацію про відкриті вакансії, 

програми щодо працевлаштування, стажування і проходження виробничої практики. 

В рамках «Ярмарків вакансій» було організовано тренінги для всіх зацікавлених 

студентів, які хотіли більше дізнатися про те, як правильно організовувати свій час, 

як не боятися досягати цілей, як вміло комунікувати в суспільстві: «Тайм-

менеджмент: як планувати, все встигати і досягати цілей» та «Ефективні комунікації 

та самопрезентації», які провела директор Центру кар’єри УжНУ. 

Впродовж 2019 року надходили пропозиції від компаній-роботодавців щодо 

можливості працевлаштування випускників УжНУ, які відділ сприяння 

працевлаштуванню та профорієнтації надсилав на навчальні структурні підрозділи 

для інформування студентів про вакантні посади та можливості отримання першого 

робочого місця. 

Ужгородський національний університет має налагоджену взаємодію із 

органами управління освітою міста Ужгород та районним управлінням освіти 

Закарпатської області, а також із Ужгородським міським та Закарпатським обласним 

центрами зайнятості. Завдяки цій співпраці Центром гуманітарно-виховної роботи, 

профорієнтації та працевлаштування організовано та проведено профорієнтаційні 

поїздки закладами освіти і охоплено понад 49 закладів освіти Закарпатської та 

Львівської областей. 

До профорієнтаційної роботи та до проведення масових заходів 

профорієнтаційної спрямованості (Днів відкритих дверей, ярмарків кар’єри, 

ярмарків вакансій, міжнародних виставок, турнірів, олімпіад) були залучені 

науково-педагогічні працівники факультетів, інституту, коледжу, студентський 

актив та випускники 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 ДВНЗ «УжНУ» (програма «Підготовка кадрів 

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

(курсантам) вищих навчальних закладів») по загальному фонду на 2019 рік склав – 

230,2 млн грн,  Планові надходження до спеціального фонду у 2019 році 

затверджено в сумі 234,0 млн грн. 

Діаграма 6.1 

Обсяги надходжень загального та спеціального фондів 

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

у 2016-2019 рр., млн грн. 
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Порівняно з попереднім роком обсяги надходжень загального фонду виросли 

на 14,8% (2018 р. – 200,4 млн грн), а спеціального фонду – на 15 % (2018 р. – 

212,9 млн грн). Фактичні надходження спеціального фонду у 2019 році склали 

244,8 млн грн, що на 31,9 млн грн більше, ніж у 2018 році. 

Вже два роки поспіль надходження спеціального фонду перевищили обсяги 

надходжень загального фонду. У 2019 році сума перевищення склала 14,6 млн грн 

(обсяг надходжень загального фонду – 230,2 млн грн, спеціального фонду – 

244,8 млн грн). 

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

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності» передбачена можливість залучення 

додаткових джерел фінансування. Впродовж звітного періоду ДВНЗ «УжНУ» 

отримав кошти за наступні 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. 

Структура фактичних надходжень включає: 

- плату за навчання 230,4 млн грн, що на 34,0 млн грн більше ніж у 

2018 році ( з них оплата за навчання іноземних студентів склала 122,1 млн грн, що 

на 22,6 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.) – 14,2 млн грн, що на 2,1 млн грн  менше ніж у 

2018 році; 

- надходження від здачі в оренду майна – 0,2 млн грн. 
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Діаграма 6.2 

Структура надходжень плати за навчання у 2019 році  

 
 

Як вбачається з Діаграми 6.2 надходження від надання платних освітніх 

послуг становить приблизно 94 % всіх надходжень спеціального фонду по програмі  

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

освітні послуги в розрізі факультетів  відображений в Таблиці 6.1. 

 

Таблиця 6.1 

Розмір надходжень за платні освітні послуги в розрізі факультетів 

№п/

п 
Факультет 

Сума 

надходжень 

млн грн 

У порівнянні 

з 2018 роком 

млн грн 

1 Історії та міжнародних відносин 4,54 0,77 

2 Філологічний 2,21 0,16 

3 Іноземної філології 4,42 0,56 

4 Фізичний 0,54 0,05 

5 Математичний 0,81 0,01 

6 Хімічний 0,12 0,03 

7 Біологічний 2,21 0,19 

8 Медичний факультет 14,22 0,27 

9 Медичний факультет №2 113,19 24,61 
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10 Інженерно-технічний 1,90 0,72 

11 Економічний 4,78 0,02 

12 Юридичний 15,18 1,5 

13 Міжнародних економічних відносин 5,90 1,17 

14 Здоров'я та фізичного виховання 8,83 1,80 

15 Географічний 1,90 0,21 

16 

Післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки 9,41 0,17 

17 Туризму та міжнародних комунікацій 4,01 0,60 

18 Аспірантура 2,66 1,61 

19 Стоматологічний 16,63 -3,38 

20 

Післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки - 

стоматологи 4,94 1,47 

21 Інформаційних технологій 2,40 0,39 

22 Суспільних наук  4,11 0,25 

23 

Українсько-угорський навчально-науковий 

інститут 1,08 0,09 

24 Кафедра військової підготовки 1,97 0,25 

25 Підготовче відділення для іноземців 0,46 -0,88 

26 Львівський навчально-науковий центр 0,56 -0,07 

27 Курси та тренінги 1,40 1,40 

 Разом 230,38 33,97 

 

 

На фундаментальні та прикладні дослідження надійшло коштів протягом 

2019 року (Діаграма 6.3): 

− по загальному фонду на суму 11,3 млн грн; 

− по спеціальному фонду на суму 1,0 млн грн.  

 

  



107  

Діаграма 6.3 

Динаміка надходжень загального та спеціального фондів  

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

у 2016-2019 рр., млн грн.  

 
 

Порівняно з 2018 роком обсяги надходжень загального фонду зменшились на 

3% (2017 р. – 6,6 млн грн; 2018 р. – 11,6 млн грн), а спеціального фонду зменшились 

на 36% (2017 р. – 2,1 млн грн; 2018 р. – 2,8 млн грн). 

У поточному році державним бюджетом було виділено 2,0 млн грн 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 сектора економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, 

отриманих за надання платних послуг» ДВНЗ «УжНУ» було проведено конкурс та 

розміщено кошти на депозитному рахунку під 10,0 % річних, що дало змогу 

додатково отримати 9,1 млн грн. Ці кошти  були спрямовані на оновлення 
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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») склали 229,6 млн грн, що на 29,2 млн грн більше, ніж у 

2018 році. Зростання витрат було пов’язане, в першу чергу, із збільшенням 

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

заробітної плати працівників університету. 

Детальні показники наведені нижче в таблиці. 

Таблиця 6.2 

Витрати загального фонду 

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

«Виплата академічних стипендій студентам (курсантам)  

вищих навчальних закладів») 

Показники 
Витрачено у 

звітному році, 

млн грн 

Витрачено 

у 2018 році, 

млн грн 

Заробітна плата та нарахування 166,9 145,9 

Придбання предметів, обладнання та  

матеріалів 
0,1 0,1 

Грошова допомога на харчування дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування 
1,5 1,9 

Оплата інших послуг 0,2 0,00 

Оплата комунальних послуг 15,1 9,5 

Стипендіальний фонд  45,2 43,0 

Капітальні видатки 0,6 0,00 

 

Річний стипендіальний фонд університету на 2019 рік становив 45,2 млн грн, 

з якого за звітний період було спрямовано на виплату стипендій студентам – 
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35,0 млн грн; на виплату стипендій аспірантам – 8,9 млн грн;  на виплату: 

одноразової грошової  допомоги при працевлаштуванні дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, на виплату соціальної  допомоги студентам-

сиротам та допомогу на придбання навчальної літератури для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування – 0,4 млн грн; одноразової адресної 

допомоги деяким категоріям випускників – 0,1 млн грн; матеріального заохочення 

− 0,8 млн грн. 

Протягом 2018/2019 н.р. стипендію в середньому отримували  1750 осіб, з них 

1603 студенти, 135 аспірантів, 12 докторантів. 

Діаграма 6.4 

Структура видатків загального фонду у 2019 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 

2019 році було профінансовано 104 тис. грн. 

Витрати загального фонду по даній програмі  становила 104 тис. грн. 

Детальніше  в таблиці 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») 

Показники 

Витрачено у 

звітному році, 

тис. грн 

Витрачено у 

2018 році,  

тис. грн 

Заробітна плата та нарахування 86,4 72,0 

Придбання предметів, обладнання та  

матеріалів 
12,6 6,0 

Оплата послуг (крім комунальних) 0,0 3,8 

Витрати на відрядження 1,6 2,8 

Оплата комунальних послуг 3,4 4,4 

 

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 2 701,4 тис. грн, що на 16,8 тис. грн більше, ніж у 2018 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» склали  230,9 млн грн, що на 42,9 млн грн більше, ніж у 

2018 році. Детальніше наведено нижче в таблиці. 

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 178,7 

Придбання предметів, обладнання та  матеріалів 6,9 

Медикаменти та продукти харчування 0,2 

Оплата послуг (крім комунальних) 12,9 
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Видатки на відрядження 1,8 

Оплата комунальних послуг 10,5 

Інші поточні видатки (сплата податків та зборів до 

бюджету) 

0,6 

Капітальні видатки 19,3 

 

Видатки на відрядження у 2019 році склали 1176,6 тис. грн. Інформацію про 

розмір видатків на відрядження в розрізі структурних підрозділів наведено в 

таблиці. 

Таблиця 6.5 

Розмір видатків на відрядження в розрізі структурних підрозділів 

 

На студентське самоврядування в 2019 році з спеціального фонду витрачено 

945,3 тис. грн для придбання матеріалів, проведення заходів та оплати витрат на 

відрядження. 

- Відрядження – 648,4 тис. грн. 

- Оплата послуг – 296,3 тис. грн. 

- Придбання матеріалів – 0,6 тис. грн. 

 

6.1.4. Оновлення матеріально-технічної бази університету 

За рахунок власних надходжень спеціального фонду Університету та 

відсотків, отриманих від розміщення коштів на депозитному рахунку, протягом 

2019 року було придбано обладнання та поповнено бібліотечний фонд на суму 

9,4 млн грн: 

- Обладнання для навчальних та наукових цілей  – 7,0 млн грн.  

- Підручники  для поповнення бібліотечного фонду – 0,5 млн грн. 

- Комп’ютерне та інше обладнання – 1,9 млн грн. 

№п/п 
Найменування структурного 

підрозділу 

Всього за 

2019 рік, 

тис. грн 

Всього за 

2018 рік, 

тис. грн 

У 

порівнянні 

з 2018 

роком, грн 

1 Адміністрація 258,0 226,5 +31,5 

2 
Факультети, навчально-наукові  

інститути 
918,6 691,5 +227,1 

 Разом 1176,6 918,0 +258,6 
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6.1.5. Заробітна плата,  надбавки та заохочувальні виплати 

Встановлення розмірів посадових окладів працівників ДВНЗ «УжНУ» 

відбувається згідно постанов Кабінету Міністрів України і наказу 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 про «Держбюджет України на 2019 рік» та Постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1037 «Про оплату праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» з 

січня 2019 року відбулося підвищення мінімальної заробітної плати до 4 173 грн  

(що становить 12,1% до минулого 2018 року) та підвищення посадових окладів всіх 

інших працівників − в середньому на 9,02%. Науково-педагогічним працівникам з 

січня 2019 року підвищились посадові оклади на 20,02% в порівняння з минулим 

роком. З 01.09.2019 року відбулось чергове підвищення посадових окладів 

педагогічним працівникам на 10%. 

Заборгованості з виплати заробітної плати і стипендії університет не має. 

На виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» протягом 2019 року 

науково-педагогічним працівникам університету виплачено матеріальної допомоги 

на оздоровлення на загальну суму 7 млн 901 тис. грн, що на 25,7 %  більше в 

порівнянні з 2018 роком  (2015 р. – 2 млн 725,5 тис. грн, 2016 –  

3 млн 942,2 тис. грн, 2017 – 5 млн 595,5 тис. грн 2018 − 6 млн 287,4 тис. грн). 

У 2019 році на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів 

університету за сумлінне та якісне виконання посадових обов’язків, високий 

професіоналізм, компетентність, ініціативність у роботі, відсутність порушень 

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

методичний роботі, з нагоди визначних дат премійовано працівників університету в 

сумі 11 млн 879,2 тис. грн, що на 1 млн 023,4 тис. грн більше в порівнянні з 

2018 роком. 

У продовження започаткованої в 2018 році традиції, університетом було  

виплачено премії: 

 з нагоди Міжнародного жіночого дня для всього жіночого колективу 

університету. Загальна сума премій – 910,6 тис. грн (2018 − 906,2 тис. грн);   
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 за підсумками 2019 року всі штатні працівники університету були  

премійовані в розмірі посадового окладу. Загальна сума премій 11 млн 208,4 тис грн  

(2018 − 9 млн 175,7 тис. грн); 

 авторам та/або керівникам творчих колективів за кожну наукову статтю, 

яка була опублікована у 2019 році в зарубіжних виданнях, що мають високий 

імпакт-фактор (показник цитування наукових журналів, що визначає їх 

інформаційну значущість), на загальну суму 663,0 тис. грн (2018 − 606,0 тис. грн). 

На виплату матеріальної допомоги учбово-допоміжному та адміністративно-

обслуговуючому персоналу в 2019 році університетом виділено 2 млн 183 тис. грн 

(2015 р. – 621,2 тис. грн; 2016 р. – 1 млн 260,6 тис. грн, 2017 р. – 

1 млн 868,4 тис. грн, 2018 р. −  1 млн 952 тис.). 

Діаграма 6.5 

Обсяги витрат на оплату матеріальної  допомоги на оздоровлення, 

матеріального заохочення та матеріальної допомоги на соціальні потреби  

у 2016-2019 рр., тис. грн. 

 
 

Порівняно з попередніми роками загальна сума витрат на оплату матеріальної 

допомоги на оздоровлення, матеріального заохочення та матеріальної допомоги на 

соціальні потреби збільшується (2014 р. – 5,7 млн грн, 2015 р. – 5,6 млн грн, 

2016 р. – 8,5 млн грн, 2017 р. – 13,9 млн грн, 2018 р. – 29,2 млн грн., 2019 р. – 

34,0 млн грн). 



114  

Також у 2019 році університетом було проведено рейтингове оцінювання 

науково-педагогічних працівників університету, за результатами якого до 

посадового окладу працівників, які ввійшли до загальноуніверситетського рейтингу, 

було встановлено 15% надбавку. Загальна сума виплат у 2019 році становила  

687,4 тис. грн, що на 136,6 тис. грн більше в порівнянні з 2018 роком, та на 

223,3 тис. грн більше в порівнянні з 2017 роком. 

Протягом 2018/2019 навчального року були виплачені надбавки науково-

педагогічним працівникам університету, які забезпечують освітній процес 

іноземним студентам  англійською мовою, на загальну суму 5 млн 921,7 тис. грн. У 

порівнянні з попереднім навчальним роком сума виплат зросла майже на 87%  

(2015/2016 навчальний рік 850,1 тис.грн, 2016/2017 навчальний рік – 

2 млн 104,7 тис. грн, 2017/2018 навчальний рік  − 3 млн 158,9 тис. грн). 

 

6.2. Робота адміністративно-господарської частини 

Ремонтно-будівельною групою виконані значні обсяги робіт з поточних та 

аварійних ремонтів з підготовки аудиторного фонду до нового навчального року. 

Зокрема, це ремонт навчальних приміщень, заміна та ремонт вікон, приведення в 

належний стан приміщень загального користування (сан.вузли, коридори, сходові 

клітини), проведення модернізації і сервіс всіх внутрішніх та зовнішніх інженерних 

систем, заміна трубопроводів водопостачання та опалення. Виконано утеплення 

вікон, дверей, стін та трубопроводів, згідно із заходами з підготовки до зимового 

періоду. 

У навчально-лабораторному корпусі завершено малярні роботи в 

приміщеннях, задіяних в роботі приймальної комісії, аудиторій М1, М2, В1, деканаті 

географічного факультету, приміщень факультету суспільних наук. На 

стоматологічному факультеті виконано улаштування водовідведення з даху, заливку 

віконних прорізів OSB та накриття сходових клітин шифером. 

На медичному факультеті виконано малярні роботи в учбових приміщеннях 

№512, 512А, 512Б, 545, 546, улаштування стяжки та покриття з плитки у 

приміщеннях №509, 545, улаштування покриття підлоги в приміщенні кафедри 
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мікробіології, завершено комплексний ремонт 5-ти приміщень кафедри шкірних та 

венеричних хвороб. 

На біологічного факультеті виконано малярні роботи 5-ти учбових приміщень. 

На факультеті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки 

виконано ремонт металевої покрівлі. 

На хімічному факультеті виконано ремонт плиточного облицювання витяжних 

шаф кафедри аналітичної хімії №307,308а,308,311,312, а на фізичному факультеті 

влаштовано гіпсокартонні перегородки в лабораторії №231, малярні роботи та 

опорядження паркетної підлоги. 

У гуртожитку №4 завершено малярні роботи 5,6 поверхів, ремонт та 

улаштування металевого покриття парапетів, а у гуртожитку №5 ремонт коридорів 

4,5 поверху, комплексний ремонт кабінету психолога та улаштування покриття з 

OSB і лінолеуму в читальному залі бібліотеки. 

Діаграма 6.6 

Протягом 2019 року господарським способом виконано поточний ремонт 

аудиторій і лабораторій загальною площею 7 790 м
2
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Відділом капітального будівництва та технічної експлуатації з метою 

поліпшення матеріально-технічної бази, умов для навчання студентів та 

співробітників університету було освоєно 17 068 240, 77 грн. 

 

Виконання підрядними організаціями робіт з капітального та поточного 

ремонту об’єктів університету у 2019 році 

№ 

п/п 

Об’єкт  Вид робіт Вартість робіт, 

грн 

 Поточний ремонт 

1 Медичний факультет  

(пл. Народна,1) 

Поточний ремонт навчально-

лабораторних приміщень 

199 504,00 

2 
Кафедра прикладної фізики  

(вул. Капітульна, 13) 

Поточний ремонт 

приміщення №376 

199 821,00 

3 Гуртожиток №1  

(вул. Митна, 27) 

Поточний ремонт частини 

приміщень 

199 966,00 

4 Гуртожиток №3 

(Студентська набережна, 2) 

Поточний ремонт системи 

внутрішнього 

протипожежного водогону  

198 465,79 

5 Гуртожиток №4 

(вул. Університетська, 12) 

Поточний ремонт по заміні 

існуючих заповнень 

балконних та дверних блоків  

159 997,00 

6 Учбовий корпус по вул. 

Заньковецької, 89 

Поточний ремонт аудиторій 

№238 та №239 кафедри 

міжнародного права 

94 851,00 

7 Біобаза «Колочава» Поточний ремонт частини 

корпусу 

199 994,00 

8 НЛК 

(вул. Університетська, 14) 

Благоустрій території 

дворика Наукової бібліотеки 

та встановлення статуї 

«Музика» 

164 951,00 

9 Вул. Фединця, 53, блок «Б» Поточний ремонт приміщень 142 401,00 

10 Фізичний факультет  

(вул. Волошина, 54) 

Поточний ремонт аварійних 

систем водостічних труб, 

ринв та ремонт карнизів 

199 661,00 

11 Факультет здоровя’я та 

фізичного виховання  

(вул. І.Франка) 

Поточний ремонт приміщень 199 664,00 

12 Юридичний факультет 

(вул. Капітульна, 26) 

Поточний ремонт приміщень 199 749,00 

13 Гуртожиток №2 

(Студентська наб.,4) 

Поточний ремонт тамбура 

вестибюлю (заміна дверей та 

вікон) 

199 960,00 

14 Гуртожиток №5 

(вул. Університетська, 10) 

Поточний ремонт системи 

водопостачання 

193 225,00 



117  

15 Навчальний корпус 

інженерно-технічного ф-ту 

(вул. Сергія Мартина, 3) 

Поточний ремонт парапетів 

та вентканалів  

59 361,64 

16 Ботанічний сад 

(вул. Ольбрахта, 6) 

Поточний ремонт приміщень 

адмінбудинку 

173 782,00 

17 ФПОДП (вул. 

Собранецька, 148) 

Поточний ремонт зливної 

каналізації  

83 928,00 

Всього по поточному ремонту 2 869 281,43 

 Капітальний ремонт 

18 Фізичний факультет  

(вул. Волошина, 54) 

Капітальний ремонт частини 

приміщень 4-го поверху 

259 913,00 

19 Гуртожиток №1 

(вул. Митна, 27) 

Капітальний ремонт системи 

пожежної сигналізації 

671 615,58 

 

Капітальний ремонт 

зовнішньої мережі 

каналізації та входу 

507 513,24 

Капітальний ремонт частини 

приміщень 

84 172,00 

20 Гуртожиток №2 

(Студентська набережна, 4) 

 

Капітальний ремонт системи 

пожежної сигналізації 

778 972,80 

21 Гуртожиток №3 

(Студентська набережна, 2) 

Капітальний ремонт системи 

пожежної сигналізації  

745 834,38 

22 Гуртожиток №4  

(вул. Університетська, 12) 

Капітальний ремонт 

(технічне переоснащення) 

внутрішніх систем 

водопостачання та 

водовідведення  

1 555 351,50 

 

 

 

Капітальний ремонт 

внутрішньої системи 

гарячого та холодного 

водопостачання, 

водовідведення будівлі 

262 932,70 

23 Медичний факультет  

(пл. Народна,1) 

Капітальний ремонт частини 

приміщень підвального 

пверху  

1 401 150,00 

24 НЛК  

(вул. Університетська, 14) 

Капітальний ремонт по 

заміні існуючих заповнень 

віконних блоків  

1 490 179,92 

25 НЛК  

(вул. Університетська, 14) 

Капітальний ремонт 62 393,76 

26 Учбовий корпус по вул. 

Заньковецької, 89 

Капітальний ремонт 

(перепланування) боксів (літ. 

Д) з встановленням навісу 

714 448,00 

27 Міська клінічна лікарня 

(літера «В») 

(вул. Грибоєдова, 20) 

Капітальний ремонт частини 

приміщень 2-го поверху 

1 450 201,00 
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28 Вул. Українська, 19 Капітальний ремонт із 

заміни покрівлі навчально-

житлової будівлі 

1 041 295,59 

29 Юридичний факультет 

(вул. Капітульна, 26) 

Нове будівництво котельні 1 497 658,80 

30 Вул. Капітульна, 13 Капітальний ремонт частини 

приміщень будівлі 

навчального корпусу 

(літ.»А») 

701 353,00 

31 Стоматологічний 

факультет 
Реконструкція їдальні 973 974,07 

Всього по капітальному ремонту 14 198 959,34 

Всього поточний та капітальний ремонт 17 068 240, 77 

 

Діаграма 6.7 

Обсяги витрат на проведення робіт з капітального та поточного ремонтів, 

виконані підрядними організаціями у 2015-2019 рр. (млн грн) 

 

 

 

Протягом 2019 року служба головного інженера забезпечувала підготовку 

навчальних корпусів та гуртожитків до навчального року та експлуатації в осінньо-

зимовий період: 

- підготовлено 16 газових, 10 електричних та 1 твердопаливну котельню; 
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- проведено перевірку технічного стану теплових пунктів, насосних 

агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку газу, контрольно-вимірювальних пристроїв 

та автоматики; 

- проведено планово-профілактичні ремонтні роботи у теплових вузлах 

управління та запірної арматури; 

- проведено частковий ремонт із заміною трубопроводів у системах 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення, зокрема повністю замінено 

трубопроводи кафедри електронних систем, виконано ремонтні роботи з 

реконструкції системи водопостачання та водовідведення частини приміщень 

медичного факультету, частково замінено трубопроводи ботанічного саду та 

завершено повну заміну системи опалення та опалювальних приладів аудиторій Л1, 

Л2 кафедри хірургії. 

Службою головного енергетика забезпечувалась безперервна робота всіх 

внутрішніх і зовнішніх мереж та встановленого на них обладнання, приладів, за їх 

належним станом та правильною експлуатацією, своєчасний ремонт енергетичного 

обладнання, керуючись встановленими нормами технічної експлуатації. 

Організовувала та розробляла заходи щодо раціонального використання 

енергоспоживання та економії електроенергії. 

Протягом звітного року значна роль приділялась вирішенню питань державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, зокрема будівлі та споруди. Відновлено 

межі земельних ділянок: 

- ботанічний сад (вул. Ольбрахата, 6); 

- СОТ «Скалка» (с. Ворочево, Перечинський район); 

- гуртожитків №1,2,3 (вул. Митна, 27, Студентська набережна, 2 та 4); 

- біобаза в с.Колочава Міжгірського району. 

Розроблено технічну документацію щодо відновлення меж земельних ділянок: 

- юридичного факультету (вул. Волошина, 54); 

- медичного факультету (пл. Народна, 1); 

- НЛК та гуртожитків №4,5 по вул. Університетській, 14, 12 та 10. 

Розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування ДВНЗ «УжНУ», а саме: 
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- ФПОДП (вул. Собранецька, 148); 

- віварій (пров. Ботанічний, 4); 

- кафедра електронних систем ІТФ (вул. Капітульна, 13). 

 

6.3. Участь університету в проєктах з енергозбереження. 

Енергоефективність 

У квітні 2019 року університет взяв участь у спільному з Європейським 

інвестиційним банком та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією 

(НЕФКО) проєкті «Вища освіта України». Проєкт передбачає ремонтні роботи на 

об'єктах державних закладів вищої освіти України задля підвищення їхньої 

енергоефективності. Завдання проєкту – зменшення експлуатаційних витрат, 

поліпшення якості об'єктів, що призначені для викладацької, навчальної і науково-

дослідної діяльності. Фінансування Проєкту у сумі до 160 мільйонів євро 

здійснюється Європейським Інвестиційним Банком (ЄІБ), Північною Екологічною 

Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Фондом Східноєвропейського Партнерства з 

Енергоефективності та Довкілля (Фонд E5P). 

Після проведення відповідних консультацій з представниками Північної 

Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО)  робочою групою було внесено зміни 

в перелік будівель університету, які першочергово потребують термомодернізації та 

підвищення енергоефективності. Зокрема в проєкті взяли участь:  навчально-

лабораторний корпус – Університетська, 14, корпуси А, Б, В; навчально-

лабораторний корпус – Університетська, 14, корпус Г; Гуртожиток № 4 – 

Університетська, 12 А. Загальна площа будівель відповідно до технічних паспортів 

становить 40 885 м
2
. 

Відбір університетів Етапу ІІ було завершено у липні 2019 року. 

Ужгородський національний університет увійшов до переліку закладів вищої освіти, 

які будуть фінансуватися Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією 

(НЕФКО). 

У серпні 2019 року CES clean energy solutions GesmbH (Австрія) були 

проведені енергетичні аудити будівель університету в рамках впровадження проєкту 

«Енергоаудити у вищих навчальних закладах України – 2 – Енергоаудити для 
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будівель та споруд чотирьох університетів України», який фінансується Північною 

Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО). За результатом енергоаудитів 

інвестиції в будівлі Ужгородського національного університету мають скласти 

4 105 418 євро (приблизно 100 євро/ м
2
). Термін окупності проєкту – 7,7 років. 

У 2020 році Ужгородський національний університет планує здійснити перші 

три фази реалізації проєкту: підготовку тендерної документації та закупівлі; 

підготовку проєкту; будівельні роботи. 

У поточній діяльності університет дотримується принципів 

енергоефективності, що дозволяє якісно використовувати енергію та заощаджувати 

її. Протягом звітного періоду значна увага приділялася питанням енергозбереження 

та енергоефективності, оскільки оплата за комунальні послуги є однією з 

найвагоміших витрат університету. Ситуація на ринку енергії з кожним роком 

змінюється. Порівнявши ціни на енергоносії 2015-2019 рр., можна спостерігати їх 

зростання в середньому в 2 рази. 

Тому виникла термінова необхідність в підвищенні енергоефективності та 

поліпшенні роботи щодо забезпечення і раціонального використання енергетичних 

ресурсів, зниження затрат на їх використання за рахунок впровадження нових 

енергозберігаючих технологій: 

- заміна обладнання на сучасніше (заміна старих люмінесцентних ламп на 

сучасні світлодіодні); 

- утеплення будівель та встановлення металопластикових вікон, адже через 

стіни втрачається 20-30% тепла; 

- контроль споживання – встановлення датчиків руху, електролічильників, 

що обліковують реактивну електроенергію,  багатотарифних приладів обліку 

споживання електроенергії для кожної будівлі, споруди і окремих структурних 

підрозділів; 

- модернізація та удосконалення системи вентиляції та опалення. 

Також у 2019 році підключено і введено в експлуатацію трансформаторну 

підстанцію потужністю 560 КВА, яка забезпечує стабільне електропостачання НЛК 

блоку «Г» по вул. Університетській, 14 та служить резервом для навчального 
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корпусу блоків А,Б,В. Вартість будівництва трансформаторної підстанції – 

3,7 млн грн. 

За рахунок виконання програми з енергозбереження та енергоефективності 

з року в рік ми маємо позитивні результати щодо економії електроенергії (див. 

діаграму) по всіх об’єктах університету. 

Діаграма 6.8 

Щорічне споживання електричної енергії протягом 2015-2019 рр. 

(млн  кВт/год.) 

 
 

6.4. Університет у системі Prozorro 

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 

університет» в період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, керуючись 

Конституцією України, Законом України «Про публічні закупівлі» від 04.06.2016 р. 

№ 922-VIII,  Положенням про тендерний комітет ДВНЗ  «УжНУ»,  затверджене 

наказом №766/01-17 від 27.07.2016 р.  та іншими нормативно-правовими актами  

провів колосальну роботу в напрямку забезпечення максимальної прозорості та 

відкритості процесу  закупівлі товарів/робіт, послуг через систему Prozorro. 

Протягом звітного періоду за даними системи  Prozorro («Звіт про укладений 

договір») університетом укладено близько 750 договорів на загальну суму 

32 млн грн. Крім цього, тендерним комітетом університету в 2019 році були 
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проведені відповідні закупівлі (відкриті торги, переговорні процедури) в системі 

Prozorro та укладені 33 договори на загальну суму −  61 163 211, 57 грн. 

За вищевказаний період за типом процедури закупівлі – «Відкриті торги», 

укладено 12 (дванадцять договорів). Очікувана вартість товарів/робіт/послуг за 

вказаною процедурою закупівлі становила  31 090 533,00 грн., а за результатами 

проведених  відкритих торгів  було укладено договори на загальну суму 

28 883 526,78 грн.  Економія коштів становила – 2 207 006,22 грн. (таблиця 6.8). 

Таблиця 6.8 

ПЕРЕЛІК 

проведених процедур – Відкриті торги 

№ 

з/п 
Предмет закупівлі 

Очікувана 

вартість 

закупівлі 

Виконавець 

договору 

(переможець 

торгів) 

Сума договору 

з ПДВ  

1. Система для 

проведення 

полімаразної 

ланцюгової реакції з 

детекцією у режимі 

реального часу  

570 000,00 ТОВ «Біолабтех 

ЛТД» 

568 700,00 

2. Спектофотометр/флоу-

риметр з кюветним 

модулем  DS11-FX+ 

470 000,00 ТОВ «Біолабтех 

ЛТД» 

469 209,00 

3. Комплект CORS станції 

(перманентна GNSS 

станція)  

480 000,00 ТОВ «Науково-

виробничий центр 

«АНТАРЕС» 

475 200,00 

4. Роботи по об`єкту: 

«Ремонт-

реставраційний фасадів 

та заміна віконних та 

дверних конструкцій на 

пам’ятці архітектури 

місцевого значення 

(будівлі медичного 

факультету 

Ужгородського 

національного 

університету) на пл. 

Народній,1 в 

м.Ужгород» 

5 797 923,00 ТОВ «Фортуна 

Закарпаття 2016» 

4 942 000,00 
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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): 

 

  

5. Цифровий дублікатор 

RISO SF9350E A3 

PPM150, 600*600DPI,  

315 000,00 ПП «Бест Прінт» 280 020,00 

6. ІЧ спектрофотометр  800 000,00 ТОВ 

«Хімлаборреактив»  

797 000,00 

7. Конфокальний 

раманівський 

мікроскоп 

 

3 700 000,00 ТОВ 

«Хімлаборреактив» 

3 163 000,00 

8. Многофункціональний 

ультразвуковий сканер  

HITACHI ARIETTA 

S60 

2 000 000,00 ТОВ «Медіторг 

Україна»  

1 975 220,00 

9. Роботи по об`єкту: 

«Реконструкція їдальні 

під стоматологічний 

факультет УжНУ по 

вул. Університетська, 

6а в м. Ужгороді. 

Коригування. І-ша 

черга» 

14 463 439,00 ТОВ «Свалява-

Міськбуд» 

13 978 228,80 

10. Електричні побутові 

прилади 

380 671,00 ТОВ «САОЛ» 321 192,00 

11. Машини для обробки 

даних (апаратна 

частина) 

1 903 000,00 ТОВ «Протех-ІТ-

Україна» 

1 735 957,98 

12. Машини для обробки 

даних (апаратна 

частина) 

210 500,00 ТОВ «Діавестенд 

комплексні 

рішення» 

 

177 799,00 

 ВСЬОГО : 31 090 533,00 ВСЬОГО: 28 883 526,78 
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Таблиця 6.9 

ПЕРЕЛІК 

процедур за типом: Переговорна процедура 

(через відсутність достатньої кількості учасників у відкритих торгах)  

Для закупівлі природного газу, електроенергії, комунальних послуг 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 2019 році за типом процедури – «Переговорна процедура» (у т.ч. скорочена)  

укладено договорів на загальну суму 30 690 659,19 грн.  (таблиці 6.10, 6.11). 

 

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. Розподіл природного газу 1 280 700,00 ПАТ «Закарпатгаз» 

2. Електрична енергія 13 946 308,00 ТОВ «Закарпаттяенергозбут»  

3. ЛОТ 1 - Послуги технічної 

охорони приміщення офісу 

кафедри військової 

підготовки, приміщення 

кімнати зберігання зброї 

кафедри військової 

підготовки, приміщення 

зберігання ядерних 

відходів УжНУ за 

адресами:  

м. Ужгород, вул. 

54 526,20 Управління поліції охорони в 

Закарпатській області 

№ 

з/п 
Предмет закупівлі 

Вартість 

закупівлі 
Виконавець договору 

1. 
Фізична охорона 

гуртожитків університету 
1 589 025,60 

ТОВ «Спільне підприємство 

«СЕНК» 

 Всього: 1 589 025,60  
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Тлехаса,16 та м. Ужгород,  

вул. Капітульна, 9.  

 

ЛОТ 2 - 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 

“Тривога”,та їх технічне 

обслуговування, а саме 

приміщення кімнати 

зберігання зброї кафедри 

військової підготовки за 

адресою м. Ужгород,  

вул Тлехаса,16. 

4. Послуги вивезення 

твердих побутових 

відходів 

1 148 470,95 ТОВ «АВЕ Ужгород» 

5. Послуги з встановлення 

відповідності якості 

підготовки студентів та 

інтернів Державного 

вищого навчального 

закладу «Ужгородський 

національний 

університет», відповідно 

до стандартів вищої освіти, 

шляхом підготовки, 

проведення та обробки 

тестових екзаменів 

ліцензійних інтегрованих 

іспитів для студентів та 

інтернів 

831 526,14 Державна організація «Центр 

тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою 

освітою напрямів підготовки 

«Медицина» і «Фармація» при 

Міністерстві охорони здоров'я 

України 

6. Послуги з підготовки, 

проведення та обробки 

результатів компонентів 

першого етапу єдиного 

державного 

кваліфікаційного іспиту 

для студентів (здобувачів 

ступеня вищої освіти 

магістра) спеціальності 

«Стоматологія»: 

інтегрованого тестового 

109 038,30 Державна організація «Центр 

тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою 

освітою напрямів підготовки 

«Медицина» і «Фармація» при 

Міністерстві охорони здоров'я 

України 
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іспиту «Крок 1», іспиту з 

іноземної мови 

професійного спрямування 

7. Послуги з підготовки, 

проведення та обробки 

результатів компонентів 

першого етапу єдиного 

державного 

кваліфікаційного іспиту 

для студентів 

спеціальностей 

«Стоматологія», 

«Медицина», «Фармація»: 

інтегрованого тестового 

іспиту «Крок 1», іспиту з 

іноземної мови 

професійного 

спрямування. 

688 227,90 Державна організація «Центр 

тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою 

освітою напрямів підготовки 

«Медицина» і «Фармація» при 

Міністерстві охорони здоров'я 

України 

8. Природний газ виключно 

для виробництва теплової 

енергії для надання послуг 

з опалення та постачання 

гарячої води населенню 

258 652,80 Акціонерне товариство 

«Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України» 

9. Природний газ виключно 

для виробництва теплової 

енергії, яка споживається 

бюджетними установами/ 

організаціями 

43 108,80 Акціонерне товариство 

«Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України» 

10. Послуги з встановлення 

відповідності якості 

підготовки студентів 

Державного вищого 

навчального закладу 

«Ужгородський 

національний 

університет», відповідно 

до стандартів вищої освіти, 

шляхом підготовки, 

проведення та обробки 

тестових екзаменів 

ліцензійних інтегрованих 

іспитів для студентів ДК 

021:2015 Код 80430000-7 

«Послуги у сфері 

університетської освіти 

для дорослих». Кількість 

послуг: 4 послуги, а саме 

Крок 2 Загальна лікарська 

підготовка, Крок 2 

34 197,60 Державна організація «Центр 

тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою 

освітою напрямів підготовки 

«Медицина» і «Фармація» при 

Міністерстві охорони здоров'я 

України 
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Загальна лікарська 

підготовка - іноземні, Кгок 

2 Месіісіпе, Крок 2 

Фармація, (надалі 

виконати послуги) для  

68 студентів 

11. Послуги з підготовки, 

проведення та обробки 

результатів компонентів 

першого етапу єдиного 

державного 

кваліфікаційного іспиту 

для студентів 

спеціальності «Медицина»: 

інтегрованого тестового 

іспиту «Крок 1», іспиту з 

іноземної мови 

професійного спрямування 

717 556,80 Державна організація «Центр 

тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою 

освітою напрямів підготовки 

«Медицина» і «Фармація» при 

Міністерстві охорони здоров'я 

України 

12. Послуги з встановлення 

відповідності якості 

підготовки студентів 

Державного вищого 

навчального закладу 

«Ужгородський 

національний 

університет», відповідно 

до стандартів вищої 

освіти,шляхом підготовки, 

проведення та обробки 

тестових екзаменів 

ліцензійних інтегрованих 

іспитів для студентів 

974,10 Державна організація «Центр 

тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою 

освітою напрямів підготовки 

«Медицина» і «Фармація» при 

Міністерстві охорони здоров'я 

України 

13. Послуги з проведення 

міжнародного іспиту з 

основ медицини 

(фундаментальні 

дисципліни) як компонента 

єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту 

для здобувачів вищої 

освіти спеціальності «222 

Медицина» 

902 504,11 Державна організація «Центр 

тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою 

освітою напрямів підготовки 

«Медицина» і «Фармація» при 

Міністерстві охорони здоров'я 

України 

14. Послуги з встановлення 

відповідності якості 

підготовки інтернів 

Державного вищого 

навчального закладу 

«Ужгородський 

національний 

40 373,94 Державна організація «Центр 

тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою 

освітою напрямів підготовки 

«Медицина» і «Фармація» при 

Міністерстві охорони здоров'я 

України 
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університет», відповідно 

до стандартів вищої освіти, 

шляхом підготовки, 

проведення та обробки 

тестових екзаменів 

ліцензійних інтегрованих 

іспитів для інтернів ДК 

021:2015 Код 80430000-7 

«Послуги у сфері 

університетської освіти 

для дорослих». Кількість 

послуг: 2 послуги, а саме 

Крок 3 Загальна лікарська 

підготовка, Крок 3 

Стоматологія (надалі 

виконати послуги) для  

89 інтернів. 

15. Постачання теплової 

енергії 

132 091,75 ТОВ «Енергозбереження 

Закарпаття» 

 Всього: 20 188 257,39  

 

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.  Послуга 

централізованого 

водопостачання 

3 165 885,00 КП»Водоканал» 

2.  Послуги з 

водовідведення 

2 945 031,50 КП»Водоканал» 

3.  Природний газ для 

приготування їжі та 

підігріву гарячої води 

240 204,38 ТОВ «Закарпатгаз Збут» 

4.  Газове паливо 

(природний газ) 

960 817,52 ТОВ «Закарпатгаз Збут» 

5.  Природний газ (для 

опалення гуртожитків та 

службових приміщень) 

3 190 463,40 ТОВ «Закарпатгаз Збут» 

 Всього: 10 502 401,80  

  



130  

Основні завдання колективу 

Ужгородського національного університету на 2020 рік 

 

1. Модернізація та оновлення освітніх навчальних програм із залученням 

роботодавців та органів студентського самоврядування. 

2. Підвищення ефективності системи моніторингу та контролю якості 

освітнього процесу. 

3. Сприяння у працевлаштуванні і розвитку кар’єри студентів та 

випускників університету. 

4. Удосконалення системи рейтингування науково-педагогічних 

працівників. 

5. Подальше поліпшення матеріально-технічної бази наукових досліджень, 

оптимізація використання наявного обладнання з метою забезпечення високої якості 

підготовки аспірантів та докторантів. 

6. Активізація участі науково-педагогічних працівників і студентів 

університету у міжнародних освітньо-наукових проєктах та програмах. 

7. Забезпечення високої академічної мобільності студентів, аспірантів та 

викладачів університету. 

8. Впровадження освітніх програм з перепідготовки і підвищення 

кваліфікації в рамках післядипломної освіти. 

9. Впровадження нових електронних сервісів для студентів та 

співробітників університету. 

10. Подальше вдосконалення форм профорієнтаційної роботи. 


