Рішення Вченої ради
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»
від 24 січня 2019 року (протокол № 2)
Про результати наукової роботи
за 2018 рік та завдання на 2019 рік
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи
Студеняка І.П. «Про результати наукової роботи за 2018 рік та завдання на
2019 рік», Вчена рада констатує, що у 2018 році науковці університету
відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки виконували
21 науковий проект (12 фундаментальних, 5 прикладних та 4 наукові роботи
молодих вчених) за рахунок коштів державного бюджету з річним обсягом
фінансування 8 млн. 120 тис. 290 грн. (фундаментальні - 4661,635 тис. грн.,
прикладні - 1967,655 тис. грн., наукові роботи молодих вчених - 1491,000
тис. грн.). У 2018 році розпочалося виконання 6 проектів на загальну суму
З млн. 290 тис. грн., які фінансувались за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету.
Відповідно до наказу МОН України від 02.05.2018 року № 444 на базі
УжНУ створено Центр колективного користування науковим обладнанням
«Лабораторія експериментальної та прикладної фізики», на фінансування
якого було виділено кошти з державного бюджету в розмірі
З млн. 500 тис. грн.
У 2018 році МОН України вже втретє проводило Конкурс наукових
проектів молодих вчених, за результатами якого перемогли 2 проекти
колективів молодих науковців від УжНУ. Крім того, МОН України в 2018
році продовжувало фінансування 4 перехідних проектів молодих вчених,
виконання яких почалося у 2016-2017 рр.
Загалом обсяг фінансування НДР молодих вчених за рахунок коштів
держбюджету у 2018 році становить 1491,000 тис. грн. Слід зазначити, що у
2018 році зросли обсяги фінансування не тільки молодіжних, а й
фундаментальних та прикладних проектів. Крім того, у звітному році
науково-педагогічними працівниками виконувалися 4 договори за рахунок
коштів Державного фонду фундаментальних досліджень та один договір за
рахунок коштів замовника.
У 2018 році науковці УжНУ спільно з європейськими колегами
продовжили виконання гранту програми «Горизонт 2020». Фінансування за
ґрантовою угодою
Н2020-Еи (ГО-73112)
«Посилення провідних
європейських науково-дослідних інфраструктур» (науковий керівник проф.
В.М. Різак) у 2018 році за рахунок коштів, отриманих від Європейського
Союзу, становило 604,3 тис. грн.
Протягом 2018 року МОН України виділило кошти на проведення
двох конференцій: Всеукраїнської наукової конференції «Фізика
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напівпровідників» (15,0 тис. грн.) та V українсько-польсько-литовської
конференції з фізики сегнетоелектриків (10,0 тис. грн.).
В університеті упродовж року активно працював Національний
контактний пункт Рамкової програми «Горизонт 2020» (науковий керівник
Т.М. Симочко) за пріоритетними напрямами «Здоров’я, демографічні зміни
та добробут» та «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські
дослідження та біоекономіка». Фінансування Національного контактного
пункту у 2018 році становило 89,0 тис. грн.
Упродовж 2018 року за єдиним читацьким квитком науковою
бібліотекою зареєстровано 15 498 користувачів бібліотеки; обслужено 40076
читачів; відвідування - 450340; книговидача - 1000420. Проводився
книгообмін з 31 вузівською бібліотекою України. По книгообміну отримано
865 примірників книг, розіслано бібліотекам України 3538 примірників книг.
Науковою бібліотекою продовжується наповнення електронного репозитарію
наукового доробку УжНУ (dspace.uzhnu.edu.ua); станом на грудень 2018 року
бібліотекою завантажено 5831 статтю з «Наукового віснику УжНУ»,
науково-технічних збірників, журналів, матеріалів конференцій та ін.
За звітний період науковці університету підготували 66 монографій,
видали 158 підручників, навчальних та навчально-методичних посібників,
69 збірників наукових праць, з яких 41 Науковий вісник УжНУ з 13 серій,
підготували 7 словників, 4 довідники, уклали 2 бібліографічні покажчики,
опублікували 1385 наукових статей, 1803 тези доповідей на наукових
конференціях.
У 2018 році відповідно до наказу МОН України від 06.11.2018 року
№ 1213 «Про надання доступу вищим навчальним закладам і науковим
установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки
України, до електронних наукових баз даних» УжНУ продовжили доступ до
наукових баз даних Scopus та Web of Science за кошти держбюджету.
Національна академія наук України разом із всесвітньовідомою компанією
Clarivate Analytics нагородили УжНУ відзнакою Web of Science Award 2018 у
номінації «Установа з найвищою ефективністю наукових досліджень у 2018
році».
В Ужгородському національному університеті протягом 2018 року
проведено 69 наукових заходів, а саме: всеукраїнських конференцій - 2;
міжнародних конференцій - 19; всеукраїнських конференцій молодих учених
та студентів - 4; міжнародних конференцій молодих учених та студентів - 2;
семінарів - 16; круглих столів -1 1 ; шкіл - 7; симпозіумів - 2; конкурсів - 6.
Упродовж 2018 року науково-педагогічні працівники Ужгородського
національного університету стали авторами 59 патентів України на винахід
та корисну модель, із яких 16 - патенти на винахід, 43 - патенти на корисну
модель. УжНУ в 2018 році уклав два ліцензійні договори на передачу права
використання патентів на корисні моделі комунальним закладом Чопської
міської ради «Чопська міська лікарня» та Закарпатською обласною клінічною
лікарнею імені Андрія Новака.
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У 2018 році в УжНУ функціонували 8 спеціалізованих вчених рад: з
фізико-математичних, історичних, медичних (3), економічних, хімічних та
юридичних наук, п’ять з яких (фізико-математичні, історичні, медичні (2) та
юридичні науки) мали право проводити захист дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора наук та кандидата наук.
Станом на 20 грудня 2018 року в аспірантурі УжНУ навчалося
465 аспірантів та 19 докторантів, з них 267 очної форми навчання (денна,
вечірня): 229 за державним замовленням та 38 за контрактом; 198 заочної
форми навчання: 61 за державним замовленням та 137 за контрактом;
15 докторантів денної форми за державним замовленням та 4 за контрактом.
Завершило навчання в 2018 році 87 аспірантів, з них: 28 заочної форми
навчання, 59 очної форми навчання. Крім того, 12 докторантів завершили
навчання в докторантурі. Достроково захистилося 5 аспірантів.
У 2018 році захистили дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук 11 осіб (Ленгер Я.І., Жуков С.А., Заборовський В.В.,
Опачко М.В., Михайлишин У.Б., Добровольська О.Я., Маляр М.М.,
Ліховіцький Я.О., Левкулич В.В., Кополовець І.І., Венжинович Н.Ф.),
кандидатські дисертації - 35 осіб з числа штатних працівників університету.
Дев’яти працівникам присвоєно вчене звання професора, 15 - вчене звання
доцента.
Протягом 2018 року до науково-дослідної роботи було залучено 4306
студентів 4-6 курсів, які займаються в студентських КБ, наукових гуртках,
проблемних групах. У 2018 році втретє відбувся конкурс інноваційних ідей
«Стартап -УжНУ», в якому взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені
11 факультетів. У грудні переможці конкурсу інноваційних ідей «Стартап УжНУ 2018» взяли участь у міжнародному семінарі-тренінгу «Training and
presentation of scientist business ideas», що проходив в м. Трієст (Італія) у
рамках проекту «European Early Innovators Innitiative», який фінансується
Фондом стратегічних проектів Дунайського регіону. За результатами
проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
переможцями стали 6 студентів університету.
Враховуючи зазначене вище, Вчена рада ухвалила:
1. Проведену колективом УжНУ науково-дослідну роботу за звітний
період вважати задовільною. Звіт проректора з наукової роботи затвердити.
2. Науково-дослідній частині, заступникам деканів з наукової роботи,
керівникам наукових підрозділів і кафедральних наукових груп забезпечити
якісне та своєчасне виконання тематичних планів наукових досліджень у
2019 році.
3. Керівникам наукових підрозділів і кафедральних наукових груп
взяти активну участь у міжнародних та вітчизняних конкурсах проектів з
метою залучення додаткових коштів на фінансування наукових досліджень.
4. Науково-технічній раді сприяти покращенню якості науководослідної роботи в університеті, концентруючи зусилля науковців на
розв’язанні найважливіших фундаментальних та прикладних проблем.
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5. Науково-дослідній частині, керівникам наукових підрозділів і
кафедральних наукових груп забезпечувати оприлюднення наукових
результатів у фахових і міжнародних журналах, які входять до наукових баз
даних, а ректорату - здійснювати стимулювання наукових колективів та
науковців університету.
6. Науково-дослідній частині, керівникам наукових підрозділів і
кафедральних наукових груп провести відповідну підготовку, збір і
узагальнення інформації для забезпечення успішної державної атестації
університету в частині провадження наукової діяльності.
7. Науково-дослідній частині, факультетам, Раді молодих вчених
активно залучати молодих вчених, аспірантів та студентів до науководослідної роботи, до участі в наукових проектах, конференціях, конкурсах та
олімпіадах, а Стартап-центру УжНУ регулярно проводити конкурс
інноваційних ідей.
8. Ректорату, науково-дослідній частині, керівникам наукових
підрозділів продовжувати оновлення матеріально-технічної бази для
наукових досліджень, якісної підготовки магістерських робіт, кандидатських
та докторських дисертацій.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з наукової
роботи І.П. Студеняка.

В.І. Смоланка

О.О. Мельник

