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Міжнародна діяльність
1. Розвиток міжнародної інституційної співпраці
Стратегія інтернаціоналізації освітнього та наукового простору УжНУ
спрямована на стимулювання академічної мобільності у навчанні студентів різних
освітніх

та

науково-освітніх

рівнів,

професорсько-викладацького

складу,

впровадження міжнародного виміру у надання освітніх послуг, сприяння науковим
контактам співробітників університету, зокрема шляхом реалізації спільних проектів,
які – так само можуть бути спрямованими на виконання просвітницьких, молодіжних
ініціатив, чи тих, що сприяють розвиткові університетської інфраструктури. Цьому,
без сумніву, сприяє географічне розташування Ужгородського національного
університету, можливість запозичити досвід вищих навчальних закладів сусідніх країн
– Польщі, Чехії, Румунії, Словаччини і Угорщини – з перших рук.
Участь

у

міжнародних

рейтингах,

асоціаціях,

консорціумах,

стала

каталізатором здійснення міжнародної діяльності УжНУ у 2017 році. Зокрема йде мова
про членство університету у Європейській Асоціації університетів, яка представляє
та підтримує вищі навчальні заклади країн-учасників, об’єднує їх в унікальний форум
для співпраці та надає можливість слідкувати за останніми тенденціями в політиці
вищої освіти і науки.
Співпраця Ужгородського національного університету в рамках Конференції
ректорів

Дунайського

регіону.

Конференція

ректорів

Дунайського

регіону

організовувала симпозіуми, семінари, літні школи і спільну участь в проектах,
фінансованих ЄС. Науковці УжНУ мали можливість активно долучитися до робочих
груп з пріоритетних напрямків Європейської Стратегії для Дунайського регіону. Саме
нові можливості і стали метою нашого вступу до спільноти європейських вишів.
Важливим для подальшої співпраці, у підготовці спільних проектів з
провідними вищими навчальними закладами є приєднання нашого вишу до
Східноєвропейської міжнародної мережі університетів з центром у м. Люблін
(Польща), Кластеру «Ліс» Національний лісовий центр (Словаччина), Науковоосвітнього

консорціуму

“Геоінформаційні

технології”

(Румунія,

Словаччина,

Угорщина,

Україна), міжнародної

науково-дослідницької

установи СЕRІС-ЕRІС,

засновниками якої є уряди Чеської Республіки, Італії, Австрії, Словенії, Сербії та
Румунії.
Продовжував свою роботу Міжнародний консорціум університетів. У жовтні
2017 року відбулося засідання Консорціуму з метою обговорення актуальних питань
реалізації програм подвійних дипломів та розвитку університетів інноваційного типу
(серед учасників, іноземні партнери - Поморська академія у Слупську (Польща), Вища
школа бізнесу – Національний Університет Луїса (Польща), Західний університет ім.
Васіле

Голдіша

(Румунія),

Клузький

університет

ім.

Бабеш-Бояї

(Румунія),

Університет Прикладних наук Фрезеніус (м. Мюнхен, ФРН), Полонійна академія в
Ченстохові (Республіка Польща), Сучавський університет «Штефан чел Маре».
Пріоритетним

напрямом

інтернаціоналізації

інституційного

освітнього

простору Ужгородського національного університету є встановлення партнерських
відносин між закладами вищої освіти та науки. На сьогодні, університет активно
співпрацює із сотнею закордонних партнерів, у 2017 році укладено 27 білатеральних
угод. На основі домовленостей з науковими установами та вищими навчальними
закладами визначено основні потенційні сфери співробітництва, враховуючи сильні
сторони і потреби партнерів та узгоджено спільні дії в освітній та науковій сфері,
формуванні інновацій.
Зокрема, у 2017 році новими партнерами УжНУ стали:


Компанія BGI Genomics Co (Китай)



Університет м. Кіліс (Туреччина)



Університет м. Тулуза (Франція)



Університет Кобленц-Ландау (Німеччина)



Фрезеніус Університет прикладних наук у м. Мюнхен (Німеччина)



Університет країни Басків у Більбао (Іспанія)



Ризький технічний університет (Латвія)



Клайпедський державний університет прикладних наук (Литва)



Загребський університет (Хорватія)



Політехнічний університет м. Пожега (Хорватія)



Університет м. Задар (Хорватія)



Чеський університет наук про життя у Празі (Чеська Республіка)



Слов’янський інститут Чеської Академії Наук (Чеська Республіка)



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

Республіка)


Університет м. Пітешті (Румунія)



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



Ясський технічний університет імені Герге Асакі (Румунія)



Державний

Вищий

Східноєвропейський

Університет

у

Перемишлі

(Республіка Польща)


Жешувський університет (Республіка Польща)



Вища школа бізнесу у м. Домброва Гурніча (Республіка Польща)



Католицький університет імені Павла Іоана ІІ в Любліні (Республіка

Польща)


Люблінський науково-технологічний парк (Республіка Польща)



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



Університет ветеринарної медицини та фармації в м. Кошице (Словацька

Республіка)


Інститут археології Словацької Академії Наук (Словацька Республіка)



Яхт клуб Академік Технічний університет у м. Кошице (Словацька

Республіка)


Католицький університет м. Ружомберок (Словацька Республіка)

Діаграма 4.1
Аналіз договірної бази міжнародного співробітництва УжНУ
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Основними напрямами співпраці між сторонами-партнерами є: організація
спільних конференцій, симпозіумів, семінарів, інших наукових форумів; підготовка та
видання спільних навчальних і наукових публікацій; академічна мобільність студентів,
докторантів, викладачів; розробка спільних освітніх та освітньо-наукових програм,
налагодження спільного керівництва докторантами; налагодження взаємовигідного
співробітництва з органами влади, бізнесом, іншими зацікавленими сторонами;
розробка, просування та реалізація спільних проектів до національних та міжнародних
донорів.
2 Академічна мобільність студентів та викладачів
У 2017 році ДВНЗ «УжНУ» продовжував працювати у рамках європейської
освітньої програми Erasmus+. Дана програма дозволяє забезпечити мобільність
студентів та викладачів на основі стипендій, що надаються Європейським Союзом та
покриває витрати на навчання й проживання. Відділом міжнародних зв’язків
розроблено та підготовлено ряд договорів з предметними додатками із європейськими
університетами. Підписані договори створили можливість для бакалаврів, магістрів,

та для викладачів безкоштовно навчатися або стажуватися у провідних європейських
вишах.
За звітній період 24 студенти, 6 аспірантів та 14 науково-педагогічних
працівників отримали стипендії Erasmus + на навчання/стажування за кордоном, а
саме у партнерських університетах:
- в Карловому університеті м. Прага (Чехія)
- в Університеті імені Етваша Лоранда (Угорщина)
- в Дебреценському університеті (Угорщина)
- в Політехнічному університеті в м. Пожега (Хорватія)
- в Університеті м.Фоджія (Італія)
- в Падуанському університеті м.Падуя (Італія)
- в Католицькому університеті м.Ружомберок (Словаччина)
- в Кошицькому університеті імені П.-Й. Шафарика (Словаччина)
- в Пан-Європейському університеті м.Братислава (Словаччина)
- в Університету імені Матея Бела в м. Банська Бистриця (Словаччина)
У лютому 2017 року підписано базову угоду про співробітництво з
Університетом прикладних наук Фрезеніус у м. Мюнхен (Німеччина), яка дає
можливість впроваджувати співпрацю за різними напрямами.
Зокрема, розпочато роботу над розробкою

спільної програми навчання

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

та четвертий рік навчання в Університеті прикладних наук Фрезеніус в

Мюнхені. Таким чином, студенти отримають диплом ДВНЗ «УжНУ» та диплом
Університету прикладних наук Фрезеніус. Четверо наших студентів економічного
факультету разом з студентами Університету прикладних наук Фрезеніус взяли участь
у спільному міжнародному проекті в кооперації з підприємством «Фішер-Мукачево».
Основним
маркетингової

завданням
стратегії

спільного

для провідного

студентського

проекту

була

розробка

виробника спортивних товарів «Фішер-

Мукачево». Молоді науковці презентувати спільні напрацювання, які демонстрували
їхнє бачення розвитку підприємства. Співпраця бізнесу, освіти та науки є важливим
поєднанням у розвитку міжнародної співпраці. Відділом міжнародних зв’язків,

Інформаційним центром Європейського Союзу в УжНУ спільно з Представництвом
Євросоюзу в Україні організовано «Дні кар’єри ЄС», у якому взяли участь два десятки
закарпатських роботодавців, що працюють з іноземними інвестиціями. Захід, під
егідою Представництва Євросоюзу в Україні привернув увагу студентів різних
спеціальностей, яких зацікавила можливість більше дізнатися про наявні вакансії,
безпосередньо поспілкуватися з роботодавцями, записатися на стажування чи взяти
участь тренінгах, з метою розвитку навичок у професійному зростанні.
У 2017 році продовжувалася активна співпраця між УжНУ та Поморською
Академією у Слупську. Вже систематичним стало семестрове навчання наших
студентів у даному польському державному вищому навчальному закладі. За звітній
період 34 студенти факультету суспільних наук, факультету іноземної філології,
біологічного

факультету,

математичного

факультету,

факультету

туризму

та

міжнародних комунікацій, факультету інформаційних технологій, факультету історії
та міжнародних відносин, факультету міжнародних економічних відносин мали
можливість навчатися у Поморській Академії у Слупську.
Відповідно до чинної Програми співробітництва між Міністерством освіти
Словацької Республіки та Міністерством освіти і науки України про співробітництво
та обміни в галузі освіти викладачі та студенти УжНУ пройшли наукове стажування
у Пряшівському університеті, Університеті імені Я.А. Коменського (Братислава),
Трнавському університеті, Кошицькому університеті імені П.-Й. Шафарика. У 2017
році у цій програмі взяли 13 осіб.
Загалом, студенти та науковці нашого університету беруть участь в різних
міжнародних конференціях та семінарах, а також проходять стажування в рамках
стипендіальних

програм

міжнародних

фондів:

OeAD,

DAAD,

Fulbright,

Вишеградського фонду, Рамкової програми SAIA, фонду Європейської комісії,
MOBIS.
За звітній період відділом міжнародних зв’язків зафіксовано 600 відряджень
студентів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників.

Академічна мобільність студентів, аспірантів, наукових та педагогічних
працівників у 2017 році
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3 Прийом іноземних делегацій. іноземці як учасники академічної
мобільності
Позитивною є динаміка кількості іноземців, які стали учасниками академічної
мобільності у нашому університеті.
Відповідно до партнерських угод про співпрацю за програмою обміну в ДВНЗ
«УжНУ»:
на факультеті суспільних наук навчається студентка Дармштадтського

-

університету прикладних наук - Емілі Бовес (м. Дармштадт, Німеччина)
аспіранти Пряшівського університету Яна Ковальова, Вероніка Тімкова,

-

Мартіна Кошікова пройшли стажування на факультеті історії та міжнародних відносин
(м. Пряшів,Словацька Республіка)
докторант Карлового університету у Празі - Мартин Голий (Чеська

Республіка)
-

семестрове навчання в рамках програми Erasmus+ проходять студентки

Падуанського Університету Кіару Костантіно та Елену Позза (м. Падуя, Італія)
-

професори Люблінського католицького університету Войчіч Ліс та Піотр

Закражевскі стажувались та обмінювались досвідом з колегами на юридичному
факультеті (м. Люблін, Республіка Польща).
В рамках програми Erasmus+ в ДВНЗ «УжНУ» також пройшли стажування:
Катерина Станічева, Сільвія Пірк-Балтік, Івана Мікіч, Барбара Піскер, Роберт Кніс співробітники Університету в м.Пожега (Хорватія), Александр Муресан, Булдус
Кодруту Флоріна - викладачі Клузького університету імені Бабеш-Боляї (м.КлужНапока, Румунія).
З метою підвищення якості надання освітніх послуг в нашому виші до
читання лекцій залучаються іноземні фахівці. Зокрема, лекції для наших студентів
прочитали: Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс,

державний заступник директора Міграційної служби Швейцарії з

міжнародних питань Урс Вон Арб (Швейцарія), іноземний член НАН України,
директор правління Міжнародного фонду «ОМНІ-Мережа для дітей» професор
Володимир Вертелецький (США), професор Університет м. Грац Берндт Візер

(Австрія), професор Назарет коледжу Метью Темпл (США), угорський науковець
Янош Пустаї (Угорщина).
За підтримки програми Erasmus+ лекції

для наших студентів прочитали

лектори з партнерських університетів: доцент Клузького університету імені БабешБоляї Луіза Керестеш (м.Клуж-Напока,Румунія), доценти Кошицького університету
імені П.-Й.Шафарика: Алесандр Онуфрак та Рената Бжілова (Словацька Республіка),
професор Університету імені матея Бела в м. Банська Бистриця міхаль Шмігель
(Словацька Республіка).
На основі укладених контрактів в УжНУ діє постійний іноземний лекторат,
відповідно на юридичному факультеті на стоматологічному та філологічному
факультеті викладають: доктор філософії Лукаш Ціско (Словацька Республіка), доктор
філософії Петер Джупа (Словацька Республіка), магістр Матей Масарик (Словацька
Республіка) та магістр Петра Зламана (Чеська Республіка).
Завдяки наполегливій діяльності Генерального консульства Чеської Республіки
(м. Львів), Крайового уряду краю Височіна, фонду «Віза», Закарпатської обласної
ради, філологічного факультету та відділу міжнародних зв’язків у 2017 році, вперше,
до викладання студентам-богемістам долучилася фахівець носій мови, магістрантка
Карлового університету Петра Зламана.
Результатом співпраці УжНУ та структур, що були вказані вище, став ремонт
аудиторій на філологічному факультеті, методичне забезпечення чеського лекторату та
облаштовані сучасні кімнати для іноземних викладачів (внесок УжНУ).

Діаграма 3
Динаміка прийнятих іноземних студентів та аспірантів, що взяли участь в
академічній мобільності в УжНУ
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Забезпечення високої міжнародної культури навчального закладу сприяє створенню
позитивного

клімату,

міжнародному

співробітництву

викладачів

і

студентів,

підвищенню міжнародного престижу й репутації, формуванню полікультурної
свідомості, глобального мислення випускників.
Важливі

вектори

розвитку

університету

обговорюються

керівництвом

університету під час офіційних візитів до університету відомих дипломатів і
посадових осіб провідних країн: Норвегії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії,
Німеччини, США, керівників зарубіжних наукових та освітніх закладів, Координаторів
стипендіальних

програм.

Систематично

в

різних

заходах

приймали

участь

Генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді, Консули Генерального
консульства Угорщини в Ужгороді, Генеральний консул Чеської Республіки в Львові.


Важливими подіями у міжнародному житті університету стали присвоєння

та вручення почесних звань Doctor Honoris Causa відомим європейським науковцям, за
особисті наукові досягнення та розвиток і поглиблення співпраці з Ужгородським
національним університетом. Зокрема у 2017 році такі почесні звання отримали: Роман
Дрозд доктор історичних наук, професор Поморської Академії в Слупську (Республіка
Польща) та Йозеф Тукалек доктор філософії в галузі права, доцент Метрополітичного

університету в Празі (Чеська Республіка).
18 жовтня 2017 р. відбулося чергове засідання Ради Міжнародного консорціуму
університетів. У його роботі взяли участь представники університетів – членів
консорціуму: керівник Університету прикладних наук Фрезеніус м.Мюнхен Штефан
Відманн та декан факультетів «Менеджмент Медіа і Комунікацій» та «3D - Дизайн і
Менеджмент» декан Дмітрій Попов (ФРН), проректор Поморської академії у м.
Слупськ Данута Гєрчинська (Польща), декан факультету гуманітарних наук
Університет ім. П.-Й. Шафарика у м. Кошице Ольга Оросова (Словаччина), ректор
Сучавського університету «Штефан чел Маре» Валентин Попа та проректор з
міжнародних зв’язків цього вишу Стефан Пурічі (Румунія), професор Університету
прикладних наук м.Дармштадт (ФРН) Катрін-Луіз Лейзер, ректор Західного
університету ім. Васіле Голдіш, м.Арад, почесний доктор «УжНУ» Коралія Адіна
Которачі (Румунія).
Виступи учасників консорціуму були присвячені питанням, які стосувалися
реалізації програм подвійних дипломів та інших видів академічної мобільності, а
також створенню університетів інноваційного типу в контексті світових тенденцій
розвитку вищої освіти. Під час засідання консорціуму між його учасниками відбувся
жвавий обмін думками з приводу розвитку академічної мобільності студентів та
викладачів. У рамках засідання Ради Міжнародного консорціуму відбулася науковопрактична конференція «Університети інноваційного типу в контексті світових
тенденцій розвитку вищої освіти, з доповідями на конференції виступили іноземні
гості.
4. Підготовка та реалізація міжнародних проектів
У 2017 році Університет разом з науковими установами Словаччини
здійснював роботу над проектами в рамках програми Норвезького фінансового
механізму «Міжнародне співробітництво»:
- «Обмін ноу-хау з євроінтеграції та досвідом транскордонної співпраці між
Норвегією, Росією та Україною» – факультет суспільних наук.
-

«Обмін ноу-хау для кращого управління шенгенським кордоном між

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

- «Через комунікацію до процвітання словацько-українського прикордонного
регіону (COPESU)» – філологічний факультет.
- «Інноваційно-освітні методи для підтримки партнерства – Innov Educ» –
факультет інформаційних технологій.
- «Міжнародне молодіжне спортивне партнерство» – факультет здоров’я
людини.
До цілей та завдань міжнародних проектів,

виконавцями яких були

представники факультету суспільних наук, факультету історії та міжнародних
відносин,

філологічного

факультету,

факультету

інформаційних

технологій,

факультету здоров’я та фізичного виховання належали дослідження:
-

Розвиток транскордонної співпраці України та країн Європейського Союзу,
порівняльний аналіз проблем перетину кордонів

-

Обмін ноу-хау для кращого управління шенгенським кордоном

-

Налагодження спільного комунікаційного простору між Словаччиною та
прикордонними територіями України

-

Впровадження інноваційний методів викладання за допомогою 3D-моделей
деревяної архітектури Карпат

-

Молодіжне спортивне співробітництво
Основних партнерами були:

-

Технічний університет Кошице

-

Пряшівський університет

-

Панєвропейський університет у Братиславі

-

Трнавський університет імені св. Кирила і Мефодія

-

Регіональна агенція розвитку Свидник

-

Дослідницький центр Словацької асоціації зовнішньої політики,
А загальна сума п’яти вищезазначених Міжнародних грантів, надана фінансовими

Норвезькими

фондами,

виділена

для

потреб

Ужгородського

національного

університету склала 143 745 тис.євро
Однак, основним позитивним результатом, окрім здобутих та оприлюднених
наукових результатів, розроблених методів навчання, придбаного інвентарю, стали

налагоджені контакти між науково-педагогічними співробітниками, студентською
молоддю з словацькими колегами та неоціненний досвід щодо проектного
менеджменту – адміністративого, фінансового, комунікаційного – здобутого
командами виконавцями, до складу яких були залучені представники відділу
міжнародних зв’язків, бухгалтерії, юридичного відділу. Цей потенціал буде
використаний для реалізації нового проектного пакету, про що буле повідомлено
пізніше.
Не менш вагомим є успіх ужгородських фізиків, науковців кафедри твердотільної
електроніки з/с інформаційної безпеки фізичного факультету, яким спільно з
європейськими колегами вдалося здобути ґрант престижної та високонкуретної
програми

«Горизонт-2020».

Серед

завдань

проекту

«Посилення

провідних

європейських науково-дослідних інфраструктур» в рамках програми «Горизонт2020» є й облаштування спеціалізованої фізичної лабораторії. Ідея проекту була
розроблена та втілена у форматі проектної заявки, завдяки залучення до роботи
консорціуму СЕRІС-ЕRІС. До міжнародних партнерів проекту належать установи
Чеської Республіки, Італії, Австрії, Словенії, Сербії та Румунії.
За звітній період підготовлено та подано до участі в конкурсі в рамках
транскордонної програми «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020» вісім
інфраструктурних проектів, здійснено також підготовку проекту з Університетом м.
Жешув, Республіка Польща в рамках транскордонної програми «Польща-БілорусьУкраїна 2014-2020».
Детальну інформацію щодо виконаних та підготовлених до реалізації проектів
подано у Таблиці.4.1

Таблиці.4.1
Підготовка та виконання міжнародних проектів Ужгородським національним
університетом у 2017 році
№
п/п

Назва та
керівник
проекту

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого
наукового результату

Партнери проекту

Назва грантової
програми,
період
реалізації

Міжнародні проекти, що реалізовувалися у 2017 році
1.

«Обмін ноу-хау
з євроінтеграції
та досвідом
транскордонної
співпраці між
Норвегією,
Росією та
Україною»
Координатор
проекту:
Ю.О. Остапець
Сума гранту для
УжНУ:
20 573 євро

2.

«Обмін ноу-хау
для більш
ефективного
управління
Шенгенським
кордоном між
Словаччиною /
Україною та
Норвегією /
Росією»
Координатор
проекту:
Ю.О. Остапець
Сума гранту для
УжНУ:
30 973 євро

Мета: Розвиток транскордонного
співробітництва України та ЄС
Проведено міжнародні
конференції:
«Регіональна політика в Україні
в контексті інтеграції і безпеки
європейського простору: обмін
досвідом реформ»
«Транскордонне співробітництво
країн Вишеградської четвірки із
Закарпатською областю України
– статус «quo» та перспективи »
«Регіональна політика та
адміністративна реформа в
Україні:
уроки європейського досвіду
впровадження і реалізації»

Партнери проекту:
Дослідницький
центр Словацької
асоціації зовнішньої
політики
Центр стратегічного
партнерства
Пряшівський
університет

Норвезький
фінансовий
механізм
Номер
програми:SK08
Номер проекту:
CBC01014

Мета: Розвиток прикордонної
співпраці України та ЄС
У квітні експерти проекту від
УжНУ (доценти кафедри
політології і державного
управління факультету
суспільних наук) разом з
експертами з Норвегії, Росії,
Словаччини взяли участь у
міжнародному науковому форумі
«Порівняння шенгенських
кордонів: досвід Словаччини /
України та Норвегії / Росії.
Науковцями висвітлено
результати соціологічних
досліджень проведених на
пунктах перетину кордонів,
презентовано результати
моніторингу громадської думки
словацько-українського

Партнери проекту:

Норвезький
фінансовий
механізм
Номер
програми:SK08

Дослідницький
центр Словацької
асоціації зовнішньої
політики
Центр стратегічного
партнерства
Пряшівський
університет

Термін
реалізації:
травень 2016 р. квітень 2017 р.

Номер проекту:
CBC01018
Термін
реалізації:
липень 2016 р. квітень 2017 р.

3.

прикордоння, в тому числі
акцентовано увагу на проблемі
врегулювання питання власників
автомобілів із іноземною
реєстрацією, так званих
«пересічників».
Під час заходу окремо було
представлено наукові проекти та
досвід міжнародного
співробітництва Ужгородського
національного університету
«Міжнародне
Мета: Розвиток прикордонної
молодіжне
співпраці у галузі спорту.
спортивне
Проведено молодіжний табір
партнерство»
сновбордингу (с. Кострино
Закарпатська обл.)
Координатор
(32 словацьких й українських
проекту:
студентів та 8 тренерів із
О.А. Дуло
зимових видів спорту)
Участь у другому молодіжному
Сума гранту для таборі сновбордингу
УжНУ:
(Високі Татри, Словацька
48 843 євро
Республіка)
(32 словацьких й українських
студентів)
Участь у літньому таборі з
водних видів спорту
(озеро Домаша, Словацька
Республіка)
32 студентів (з яких 16 студентів
УжНУ) навчилися чотирьом
видам спорту на воді –
падлборду, каякінгу,
віндсерфінгу, а також плавання
на каное.
Участь у четвертому
студентському таборі з водних
видів спорту (озеро Домаша,
Словацька Республіка)
Табір присвячений водним видам
спорту – віндсерфінгу, каякінгу,
падлбордингу, яхтингу,
вейкобордингу тощо.
Проведено тренінг для тренерів з
вело туризму, підготовка до
п’ятого міжнародного
студентського табору
(рекреаційний комплекс
“Дубки”, Закарпатська обл.) Під
час тренінгу були обстежені
велосипедні маршрути, якими
їздитимуть студенти,
підготовлено формат змагань під
час заїзду, обговорено тематику

Партнери проекту:
Академік Технічний
університет
м.Кошице
(Словацька
Республіка)

Норвезький
фінансовий
механізм
Номер
програми:SK08
Номер проекту:
CBC01009
Термін
реалізації:
січень 2016 р. березень 2017 р.

4.

5.

теоретичної підготовки для
студентів та визначено перелік
екскурсій.
Проведено п’ятий міжнародний
студентський вело маршрут
(рекреаційний комплекс
“Дубки”, Закарпатська обл.)
Крім опанування вело маршрутів
Ужгородщини та Перечинщини,
словацькі й українські студенти
мали культурну програму.
Студентам було організовано
екскурсії до Горянської ротонди
та Закарпатського краєзнавчого
музею в Ужгородському замку.
Сходження на 748-метрову гору
Сівец (Sivec) На озері Ружинська
преграда відбулися змагання з
водних видів спорту (каное і
каяки), де наші студенти
вибороли почесне 3-є місце.
(5 студентів та 6 співробітників
УжНУ)
Проведено шостий міжнародний
студентський табір з зимових
видів спорту (лижі, сноуборд),
Драгобрат (32 студенти)
«Через
Мета: покликаний зменшити
спілкування до бар’єри в транскордонному
процвітання
співробітництві між Закарпаттям
словацькота словацькими Пряшівським і
українського
Кошицьким самоврядними
прикордонного
краями
регіону
У квітні 2017 року проведено
(COPESU)»
міжнародну конференцію «Через
Координатор
комунікацію до процвітання
проекту:
словацько-українського
С.М. Пахомова
прикордонного руху»
В рамках конференції проходила
Сума гранту для фотовиставка, яку підготував
УжНУ:
словацький фотограф Йозеф
43 356 євро
Седлак під час своїх подорожей
Закарпаттям. Світлини показали
наш край очима закордонного
гостя.
«Інноваційні
Мета: сприяння реформуванню й
освітні методи
модернізації вищої освіти у
для підтримки
країнах-партнерах; покращення
партнерства
методів навчання по обидва боки
INOV EDUC»
кордону країн Словаччини України
Координатор
проекту:
Повхан І.Ф.

Партнери проекту:
1.Трнавський
університет імені св.
Кирила і Мефодія
(Словацька
Республіка)
2.
Регіональна
агенція
розвитку
Свидник (Словацька
Республіка)

Норвезький
фінансовий
механізм
Номер
програми:SK08
Номер проекту:
CBC01021
Термін
реалізації:
липень 2015 р. квітень 2017 р.

Партнери проекту:
ПанЕвропейский Універ
ситет м. Братислава

Норвезький
фінансовий
механізм
Номер
програми:SK08
Номер проекту:
CBC01008
Термін
реалізації:

6.

«Посилення
провідних
науководослідних
інфраструктур
Європи»

Основною метою проекту є
забезпечення доступу відкритого
доступу до дослідницької
інфраструктури. Створення
пункту дослідницької
інфраструктури в ДВНЗ
«УжНУ».

Координатор
проекту:
Різак В.М.

Центральноєвропейс
ький консорціум
дослідницької
інфраструктури
(CERIC-ERIC)
Консорціум
доставки
міжнародної
асоціації
інфраструктури
екстремального
освітлення (ELI-DC
AISBL)
Нідерландська
королівська академія
наук
Мюнхенський
технічний
університет (ФРН)
Центр імені
Гелмгольца Гестахт –
центр матеріалів і
прибережних
досліджень

січень 2016 р. березень 2017 р.
HORIZONT 2020
Термін
реалізації:

Міжнародні проекти, підготовлені до реалізації
7.

«Нові
енергетичні
рішення в
Карпатському
регіоні»
Координатор
проекту:
Ленльел М.О.

Мета: популяризувати
раціональне використання енергії
та альтернативних джерел енергії
та діяльності спрямованої на
збереження енергії та
навколишнього середовища в
прикордонних регіонах України,
Угорщини, Румунії та
Словаччини.

Очікувана сума
гранту для
УжНУ:
456 927 євро

8.

«Просування
культурної
спадщини в
Закарпатській
області як

Мета: Просування культурної
спадщини в Закарпатській
області як загальноєвропейської
цінності за допомогою
інноваційних та інтеграційних

Головний аплікат Ужгородський
національний
університет
Партнери проекту:
Університет Стефана
чел Маре Сучава
(Румунія)
Центр європейських
ініціатив (Україна)
Технічний
університет у м.
Кошіце (Словацька
Республіка)
Ніредьгазька вища
школа (Угорщина)
Самоврядування
Саболч-СатматБерег регіону
(Угорщина)
Головний аплікат Ужгородський
національний
університет
Партнери проекту:

Програма
транскордонного
співробітництва
Європейського
інструменту
сусідства
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Програма
транскордонного
співробітництва
Європейського
інструменту

9.

10.

11.

загальноєвропей
ської цінності за
допомогою
інноваційних та
інтеграційних
заходів та
культурних
центрів»
Координатор
проекту:
Слава С.С.
Очікувана сума
гранту для
УжНУ:
381 66 євро
«Розширення
оперативної
системи
«Аварійна
космічна
система» для
моніторингу
небезпечних
природних і
техногенних
геопроцесів в
прикордонному
регіоні
УгорщиниСловаччиниРумуніяУкраїна»
Координатор
проекту:
Каблак Н.І.
Очікувана сума
гранту для
УжНУ:
230 387 євро
«ICT кластери в
прикордонних
регіонах»
Координатор
проекту:
Король І.І.
Очікувана сума
гранту для
УжНУ:
200 256 євро

заходів та культурних центрів

Мішкольський
університет
(Угорщина)
Технічний
університет м. Клуж
Напока (Румунія)

сусідства
УГОРЩИНАСЛОВАЧЧИНАРУМУНІЯУКРАЇНА 20142020

Мета: Підтримка спільних
заходів щодо запобігання
природним і техногенним
катастрофам, а також спільні дії
під час
надзвичайних ситуацій.

Головний аплікат Ужгородський
національний
університет
Партнери проекти:
Університет ім.
Павола-Йожефа
Шафарика у м.
Кошіце
(Словаччина)
Технічний
університет у м.
Клуж-Напока
(Румунія)
Університет
технологій та
економіки в м.
Будапешт
(Угорщина)
Самоврядування
Саболч-СатматБерег регіону
(Угорщина)

Програма
транскордонного
співробітництва
Європейського
інструменту
сусідства
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Мета: Підвищити якість надання
громадських послуг шляхом
просування кооперативних дій з
метою створення ефективних та
стійких систем інформаційних
потоків між неурядовими
організаціями та місцевими
громадами в Україні відповідно
до процесу децентралізації в
Україні з установами та
громадами в Словаччині,
Угорщині та Румунії.

Програма
транскордонного
співробітництва
Європейського
інструменту
сусідства
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«Сприяння
розвитку

Мета проекту полягає в
антропологічному аналізі

Партнери проекту:
Університет Стефана
чел Маре Сучава
(Румунія)
EGTC via Carpathians
(Словацька
Республіка)
Ніредьгазька вища
школа (Угорщина)
Міжнародна
асоціація організацій
регіонального
розвитку (Україна)
Партнери проекту:
Торгово-промислова

Програма
транскордонного

12.

13.

14.

ремесел та
гастрономії, як
відповідних
компонентів
культурного
надбання
Карпатського
євро регіону»
Координатор
проекту:
Керецман Н.П.
Очікувана сума
гранту для
УжНУ:
88 082 євро

предметів ремісництва та
гастрономічних продуктів у
прикордонних регіонах.
Визначення та нанесення на
карту пунктів туристичних
маршрутів. Створення
інтерактивної карти туристичних
маршрутів.

палата повіту
Марамуреш
(Румунія)
Університет БабешБоляї (Румунія)
Мішкольський
університет
(Угорщина)
Торгово-промислова
палата БоршодАбауджа-Земплен
(Угорщина)
Закарпатський фонд
підтримки
підприємництва
"Фонд ТЕЗ"
(Україна)
Партнери проекту:
Західний університет
ім. Васіле Голдіш у
м.Арад (Філія у Бая
Маре, Румунія)
Торгово-промислова
палата Словаччини в
м. Пряшів
(Словацька
Республіка)

співробітництва
Європейського
інструменту
сусідства
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«Перехідні
туристичні
маршрути
традицій для
обробки фруктів
та вина»
Координатор
проекту:
Черленяк І.І.
Очікувана сума
гранту для
УжНУ:
150 070 євро
«Збереження
природи та
збалансоване
управління
басейном річки
Бодрог»
Координатор
проекту:
Нагоркін М.М.
Очікувана сума
гранту для
УжНУ:
63 380 євро
«Транскордонні
культурні
ресурси інтерактивна
культурна
карта»
Координатор
проекту:
Вовканич І.І.
Очікувана сума
гранту для

Мета: Підвищити туристичну
привабливість регіону Сату Маре
та Закарпаття через просування
місцевих традицій обробки
фруктів та виноробства

Мета проекту полягає в
збереженні надзвичайно цінної
дикої природи
басейну річки Бодрог в
Угорщині, Словаччині та Україні
та здійсненні процедур
відновлення з урахуванням
міркувань збереження природи.

Партнери проекту:
Національний парк
«Аггтелек»
(Угорщина)
Агенція місцевого
економічного
розвитку "Impact
Ukraine" (Україна).
Департамент
Охорони природи
Словацької
Республіки

Програма
транскордонного
співробітництва
Європейського
інструменту
сусідства
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Мета проекту: сприяти вивченню
спільної історичної спадщини у
прикордонному регіоні.
Проект спрямований на
підвищення обізнаності людей
про традиції в сусідніх країнах

Партнери проекту:
Повітовий музей
Сату Маре (Румунія)

Програма
транскордонного
співробітництва
Європейського
інструменту
сусідства
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Програма
транскордонного
співробітництва
Європейського
інструменту
сусідства
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15.

УжНУ:
92 210 євро
«Моніторинг
загроз стану
природного та
антропогенного
середовища і б/ж
людей у
пониззях Сяну,
гірської частини
Дністра і Тиси»
Координатор
проекту:
Гамор А.А.
Очікувана сума
гранту для
УжНУ:
126 753 євро

Основною метою проекту є
розширення і зміцнення
наукових контактів (встановлені
в PL-BY-UA 2007-2013) між
прикордонними дослідними
центрами, з точки зору
діагностики і моніторингу
природних і антропогенних
стихійних лих.

Партнери проекту:
Університет м.
Жешув (Польща)

Програма
транскордонного
співробітництва
ПольщаБілорусьУкраїна

