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1. Університет у міжнародних та вітчизняних рейтингах
У 2020 році, за результатами рейтингу 177 українських закладів вищої освіти за
показниками Scopus, Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський
національний університет” займав високу 14 позицію. Рейтинг базується на
показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості
наукових

статей,

які

публікуються

навчальним

закладом

або

його

співробітниками. У рейтинговій таблиці заклади вищої освіти України ранжовані
за індексом Гірша — кількісним показником, що вираховується за кількістю
наукових публікацій і кількістю їх цитувань.
“Scopus” — бібліографічна і реферативна база даних, що є однією зі складових
інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. База даних
індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання.
Також до бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали
конференцій та книжкових видань. Розробником та власником “Scopus” є
видавнича корпорація “Elsevier”. Дані “Scopus”, окрім іншого, використовуються
при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу. Наприклад, Times
Higher Education або QS World University Rankings. Зокрема варто зазначити, що
у 2019-2020 рр. спостерігається збільшення кількості публікацій науковопедагогічних працівників ДВНЗ “Ужгородський національний університет”,
індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, більш ніж
у два рази.
Також Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" у партнерстві з міжнародною
групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence
презентував академічний рейтинг закладів вищої освіти "Топ-200 Україна 2020".

Ужгородський національний університет уперше піднявся на 11-ту сходинку
цього «табелю про ранги» закладів вищої освіти, який публікується вже 14 років.
Вагомим критерієм визнання сучасних університетів є позиція в міжнародних
рейтингах. Наразі одним з найавторитетніших рейтингів є світовий QS World
University Rankings. Для УжНУ 2020 рік ознаменувався включенням до
регіонального світового рейтингу QS, а саме до 350 кращих університетів країн,
що розвиваються, Європи та Центральної Азії – QS World University Rankings:
EECA (публікується з 2014 року). Саме включення до цього рейтингу є
передумовою входження до світового рейтингу QS.
Протягом 2020 року УжНУ знаходився на 231-240 позиції QS World
University Rankings: EECA. З українських закладів вищої освіти до рейтингу
входило 20 університетів, і УжНУ займав 11 позицію. Наприкінці року, у грудні,
в цьому рейтингу університет посідає 13 позицію серед 25 українських вишів,
яким вдалося «пробитися» до ранжування найбільш достойних.
Цьому передувала копітка робота команди адміністрації та міжнародного відділу
УжНУ протягом трьох років, збір та перевірка багатьох критеріїв оцінювання.
Укладачі рейтингу кращих ВНЗ світу QS World University Rankings оцінюють
університети

за шістьма показниками:

дослідницька діяльність, якість

викладання, думка роботодавців і кар'єрний потенціал, кількість іноземних
студентів і викладачів. Для того, щоб брати участь у рейтингу, університет
повинен

пропонувати

абітурієнтам

широкі

можливості

навчання

на

бакалаврських, магістерських та післядипломних програмах. Значну увагу
рейтинг QS приділяє увагу репутації ВНЗ в академічному середовищі та серед
роботодавців, тобто думку академічних експертів про навчальний процес у ЗВО
та думку роботодавців про випускників і якість освіти.
Метод QS World University Rankings: EECA зберігає ключові показники
глобального рейтингу, такі, як академічна репутація, репутація роботодавців та
співвідношення викладачів та студентів, але також враховує набір показників

ефективності, ретельно підібраних для регіону. Цього року введено новий
показник – Міжнародна дослідницька мережа.
Інтегральний бал для QS World University Rankings 2020: EECA обчислювався на
підставі низки даних, до яких входили: інформація про академічну репутацію
навчального закладу (30%), репутація серед роботодавців (20%), співвідношення
кількості студентів та факультетів (10%), кількість публікацій на факультетах
(10%), міжнародна дослідницька мережа (10%), веб-імпакт (5%), кількість
викладачів і співробітників зі ступенем PhD (5%), індекси цитування (5%),
кількість іноземних викладачів (2,5%) та іноземних студентів (2,5%).
У редакції рейтингу на 2020 рік Ужгородський національний університет серед
перших 62% у сфері якості. Високі позиції УжНУ за окремими критеріями:
кількістю міжнародних студентів – 61 місце, за співвідношенням кількості
студентів та викладачів – на 77 позиції в загальному рейтингу.
Серед закладів вищої освіти в Україні за кількістю викладачів з науковими
ступенями УжНУ на 5 місці, за співвідношенням кількості студентів на
факультетах – на 15 місці, за кількістю міжнародних студентів – теж на 15 місці.
У 2020 році до ранжування комплексного та популярного світового рейтингу UMultirank, який вимірює якість освіти, допущено понад 1759 університетів з 92
країн світу. При цьому вагому більшість становлять європейські університети (їх
1070). Цього року до рейтингу включено 76 українських закладів вищої освіти,
що дало вітчизняним вишам можливість порівняти свої показники з іноземними
університетами. Відрадно, що право на рейтингування отримав і Ужгородський
національний університет та одразу ж посів престижне 12 місце серед
українських закладів вищої освіти у загальній таблиці рейтингу.
Університет отримав найвищу оцінку в рубриці «Міжнародна орієнтація», а саме
за високий показник спільних наукових міжнародних публікацій та міжнародну
наукову співпрацю з іноземними інституціями загалом. УжНУ представлений як
регіональний лідер, що підтверджується високим рівнем працевлаштування
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конкурентоздатних та висококваліфікованих фахівців.
За критеріями якості цього рейтингу для УжНУ пріоритетними є активізація
таких напрямів діяльності: участь у міжнародних програмах обміну (кількість
студентів, що відправляються університетом, та кількість студентів, що
приймаються з-за кордону); кількість стажувань за кордоном та в регіоні
розташування університету; кількість іноземних лекторів; кількість програм, які
повністю або частково забезпечуються англійською мовою.
Продовжуючи кількарічну традицію, у 2020 році УжНУ ввійшов до світового
екологічного рейтингу GreenMetric, який класифікує навчальні заклади за їх
зобов’язаннями та діями щодо збереження екологічної стійкості. Займаючи 14
позицію серед українських університетів, УжНУ демонструє позитивну динаміку
в залученні інвестицій для «екологічно чистої» інфраструктури.
Основні критерії оцінювання університетів: загальна площа насаджень на
території кампусу; використання енергоефективних приладів та число джерел
відновлювальної енергії в кампусі; відсоток, який щорічно виділяється із
загального бюджету університету на заходи з озеленення, сортування сміття,
збереження, очистку та використання водних ресурсів; число наукових
публікацій та заходів на тему сталого розвитку. Восени 2020 року УжНУ вперше
долучився до глобального рейтингу університетів University Impact Rankings
(Рейтингу впливовості), який базується на результатах поданої університетами
інформації щодо відповідності стратегії розвитку університету 17-ти Цілям
Сталого Розвитку (ЦСР). Для участі в оцінюванні УжНУ подавав дані за чотирма
ЦСР: ціль 3. – Міцне здоров’я, ціль 4. – Якісна освіта, ціль 16. – Мир,
справедливість та сильні інституції, ціль 17. – Партнерство заради цілей сталого
розвитку. Результати буде оприлюднено весною 2021 року.
Всесвітньо відомий рейтинг Інтернет-присутності Webometrics двічі на рік
публікує результати. Ужгородський національний університет посів високе 11

місце (у січні та липні) серед 317 українських університетів, що увійшли в
рейтинг.
На сьогодні рейтинг у Webometrics визначається за такими критеріями:
Вплив (VISIBILITY, IMPACT). Його вага – 50%.
Якість (EXCELLENCE). Вага: 35%.
Відкритість (OPENNESS). Вага – 10%.
Присутність (PRESENCE). Вага: 5%.
Наразі найкращі показники за критерієм Openness (Transparency) – 8 місце.
Визначається за кількістю цитувань Топ 210 авторів за даними Google Scholar
Citations, без врахування Топ-20.
За критерієм Excellence (Scholar) – 11 місце. Враховуються наукові статті,
опубліковані авторами університету, що входять до складу топ-10% найбільш
цитованих у своїх наукових галузях (26 дисциплін) за версією звіту Scimago. Дані
на п'ятирічний період (2014-2018 рр.).
19 місце за критерієм Presence, що визначається за кількістю розміщених на сайті
університету веб-сторінок, включно з усіма іншими документами (pdf, doc etc),
проіндексованих пошуковою системою Google. Цей показник відображає
різноманітність та масштаб представленої для відкритого доступу інформації, яка
охоплює і характеризує всі сфери діяльності ЗВО.
2. Розвиток міжнародної інституційної співпраці
Одним із основних напрямів формування сучасної освітньої політики
країн Європи є інтернаціоналізація та модернізація вищої освіти. Шляхи
інтернаціоналізації Ужгородського національного університету, затверджено у
Стратегії

інтернаціоналізації,

схваленої

Вченою

радою

університету.

Необхідність стратегії інтернаціоналізації зумовлена глобалізацією сучасного
світу, розвитком міжнародної співпраці УжНУ в умовах економічної, політичної,

соціальної та культурної інтеграції країн регіону Центральної Європи, нових
можливостей, які надані Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.
Пріоритетами стратегії міжнародного співробітництва та ДВНЗ «УжНУ»
визначено членство у міжнародних консорціумах, асоціаціях, товариствах,
білатеральне

партнерство,

участь

науково-педагогічних

працівників

у

міжнародних конференціях, форумах, симпозіумах, проведення спільних
наукових розробок за підтримки міжнародних грантів, забезпечення якості
інтернаціоналізованої освіти, заохочення студентів до участі в міжнародних
програмах академічної мобільності.
Географічне розташування Ужгородського національного університету
сприяє використанню ефективного досвіду вищих навчальних закладів
центральноєвропейських країн у процесах євроінтеграції, та поширенню його в
загальнонаціональному масштабі.
Станом на кінець 2020 року ДВНЗ «УжНУ» активно співпрацює з понад
сотнею (125) закордонних партнерів, у 2020 році укладено 7 нових
міжнародних білатеральних угод, 7 угод з реалізації міжнародних проектів
та 8 угод з метою супроводу академічної мобільності Erasmus+.
Найактивніша співпраця у 2020 році розпочалася з наступними
міжнародними партнерами: Сухумським державним університетом (Грузія),
Університетом бізнесу та технологій (Грузія), Університетом в Градец Кралові
(Чехія), Університетом Артуа (Франція), Вищою школою ім. Роберта Шумана
(Бельгія),

Університетом

Шрі

Венкатесвара

(Індія),

Американським

університетом в м. Сицилія (Італія), Сілезським технологічним університетом
(Польща),

Санаторно-лікувальним

закладом

«Купеле

Вішнє

Ружбахи»

(Словацька Республіка), Дармштадським університетом прикладних наук
(Німеччина), Науково-дослідним центром Словенської Академії наук (Словенія)
та ін.

Діаграма 4.1.
Наявна договірна база міжнародного співробітництва ДВНЗ «УжНУ» у 2020
році
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Важливе значення для подальшої інтеграції в європейський науковий
простір є членство ДВНЗ «УжНУ» у міжнародних асоціаціях: Magna Charta
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університетів, Міжнародному консорціумі університетів.
Одним із вагомих критеріїв успіху сучасних університетів є включення до
міжнародних рейтингів. Упродовж 2020 року відділ міжнародних зв’язків
здійснював аналіз та подачу статистичних даних для участі у міжнародних
рейтингах, серед них - Times Higher Education World University Rankings, Times
Higher Education Impact Rankings, QS EECA University Rankings, QS World
University Rankings, U-Multirank, UI GreenMetric World University Rankings,
Webometrics Ranking of World’s Universities.

У 2019 році УжНУ вперше ввійшов до регіонального рейтингу QS EECA
University Rankings: станом на 2020 рік університет знаходиться на 251-300
позиції. З українських закладів вищої освіти до рейтингу включено тільки 25
університетів, серед яких УжНУ займає 13 позицію.
У 2020 році Ужгородський національний університет отримав право на
рейтингування в рейтингу U-Multirank. УжНУ посів престижне 12 місце серед
українських закладів вищої освіти у загальній таблиці рейтингу. Цього року до
рейтингу ввійшло 76 українських закладів вищої освіти, що дало вітчизняним
ЗВО можливість порівняти свої показники з іноземними університетами. УжНУ
отримав найвищу оцінку у рубриці «Міжнародна орієнтація», а саме за високий
показник спільних наукових міжнародних публікацій та міжнародну наукову
співпрацю з іноземними інституціями загалом. УжНУ представлений як
регіональний лідер, що підтверджується високим рівнем працевлаштування
випускників

(бакалаврів

та

магістрів)

у

регіоні

завдяки

випуску

конкурентоздатних та висококваліфікованих фахівців.

3. Академічна мобільність студентів та викладачів
У 2020 році ДВНЗ «УжНУ» продовжував працювати у рамках
європейської програми підтримки академічної мобільності Erasmus+. Попри
обмеження, пов’язані з пандемією Covid-19, все ж частина студентів та науковопедагогічних представників УжНУ долучилися до даної академічної програми.
Дана 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 Erasmus+ мобільності:
Італія:
 Університет м. Фоджа;
 Падуанський університет;
Франція:
 Університет ім. Поля Собатьє м.Тулуза;
Литва:
 Литовський університет науки і здоров′я;
 Університет Миколаса Ромеріса;
Румунія:
 Клузький університет ім. Бабеш-Боляї;
 Університет м. Пітешть;
 Західний університет «Васіле Голдіш» в м. Арад;
 Університет м. Орадеа;
 Технічний університет "Георге Асачі" у м. Ясси Румунія;
Польща:
 Державний Вищий Східноєвропейський Університет у Перемишлі;
 Люблінський Католицький Університет Іоанна Павла ІІ;
 Асоціація для реалізації міжнародних проектів "INPRO" у м.Жешів;
Сербія:
 Коледж економіки бізнесу та підприємництва.
Словаччина:
 Кошицький університет ім. П.Й. Шафарика;
 Пан-Європейський університет у Братиславі;
 Університет ветеринарної медицини та фармації у Кошице;

 Университет імені Матея Бела;
 Католицький університет у Ружомберку;
 Університет ім. Я.А. Коменського в Братиславі;
 Вища школа економіки та менеджменту публічного управління у
Братиславі;
 Консорціум задля мобільності Erasmus + у Братиславі;
Угорщина:
 Дебреценський університет;
 Науковий університет ім. Етвеша Лоранда;
Чеська Республіка:
 Карлів університет у Празі;
 Університет м. Градец Кралове;
 Університет Палацького в м. Оломоуц;
Хорватія:
 Політехнічний університет м. Пожега;
Університет Північ, м. Вараждин;
Політехнічний університет Рієки;
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Вже систематичним стало семестрове навчання студентів та навчання за
програмами подвійних дипломів. Договори про підготовку студентів за
спільними магістерськими програмами УжНУ має укладено з Університетом
Вітовта Великого м. Каунас (Литва), Поморською академією у Слупську
(Польща), Кощицьким університетом імені П.Й.Шафарика (Словаччина), Вищою
школою економіки та менеджменту публічного управління у Братиславі
(Словаччина).
Зокрема, програма подвійних дипломів уже третій рік реалізується на
факультеті інформаційних технологій зі спеціальності «Інженерія програмного
забезпечення. Партнером цієї програми є ІТ Асоціація Словацької Республіки,
підготовка учасників відбувається на базі Школи економіки та менеджменту в
публічному адмініструванні в м. Братиславі.
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. Братислава. У 2020 році у цій програмі взяли участь 9 осіб.
Вісім студентів спеціальності «Словацька мова і література» пройшли
навчальну практику у Словаччині у Пряшівському університеті. Двоє студентів
факультету іноземної філології, «Французька мова та література (Філологія)»
проходили мовне стажування у Вищій школі ім. Роберта Шумана (Бельгія).
Студенти факультету туризму та міжнародних комунікацій систематично
проходять практику в готельно-ресторанних комплексах Турецької Республіки.
А четверо студентів факультету здоров’я та фізичного виховання, спеціальності
«Фізична терапія. Ерготерапія» пройшли виробничу практику у Санітарнолікувального закладу «Купеле Вішнє Ружбахи» (м. Словаччина).

Дев’ятеро студентів взяли участь у академічній мобільності за програмою
Еразмус+,

серед

них

студенти

економічного

факультету,

юридичного

факультету, філологічного факультету та студенти факультету історії та
міжнародних відносин.
Загалом, студенти та науковці нашого університету беруть участь в різних
міжнародних конференціях та семінарах, а також проходять стажування в рамках
стипендіальних програм міжнародних фондів: Fulbright, Вишеградського фонду,
Рамкової програми SAIA, OeAD, DAAD, Еразмус+ фонду Європейської Комісії
та ні.
За звітній період відділом міжнародних зв’язків зафіксовано 155
відряджень студентів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників: 83
науково-педагогічних працівників, 72 – студенти та аспіранти.
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Цифри до діаграми 4.2.4.
Словаччина – 53; Італія – 34; Чехія –12; Угорщина – 10; Румунія – 6;
Польща – 5; Німеччина – 5; Туреччина – 4; Австрія – 4; Хорватія – 3; Франція –
3; США – 1; Швейцарія – 1; Грузія – 1; Литва – 1; Бельгія – 2; Боснія та
Герцеговина – 1; Нідерланди – 2; Єгипет – 1; Туніс – 1

4. Іноземці як учасники академічної мобільності
З метою підвищення якості надання освітніх послуг в нашому ЗВО до читання
лекцій постійно залучаються іноземні фахівці. Відповідно до партнерських угод
про співпрацю за підтримки програми Erasmus+ лекції для наших студентів
прочитали лектори з партнерських університетів: професор

Литовського

університету ім. Миколаса Ромеріса Вайнус Смалскис; доцент кафедри соціальних наук
Політехнічного університету м.Пожега у Хорватії Веріц Будімір.
Перед студентами виступили також наступні зарубіжні фахівці: Арго Сун –
член естонської науково-дослідної ради та член програмного комітету з питань охорони
здоров’я та НМБП; Юлле Напа – член естонської науково-дослідної ради та член
програмного комітету з питань довкілля та природних ресурсів Університету Тарту,
Науково-дослідна Рада (Естонія);

Ян Голоніч – доцент Університету Коменського

(Словацька Республіка); Анніе Гелленбек –магістр ерготерапії Домініканського коледжу
Блавельта в Нью-Йорку (США) та інші.
На основі укладених контрактів та реалізації Стратегії інтернаціоналізації
в УжНУ діє постійний іноземний лекторат: на філологічному факультеті,
медичному факультеті, медичному другому факультеті та стоматологічному
протягом 2020 року викладали: доктор філософії Петер Джупа (Словацька
Республіка), професор Яна Кесселова (Словацька Республіка), магістр Петра
Зламана (Чеська Республіка), Саргіс Єгунян (Вірменія), Еммануель Узома Окоро
(Нігерія), АНЯНВУ Еммануель Удочукву (Нігерія), Джордж Еусебіо Куодза
(Республіка Зімбабве), Нараяна Свамі Харікрішна (Республіка Індія).
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: Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії,
Німеччини, 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.

5. 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-СловаччинаРумунія-Україна; розвиток ремесел та гастрономії, як відповідних компонентів
культурного

надбання

Карпатського

євро

регіону;

підвищення

енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії через освіту
та практичну діяльність в громадах для підтримки сталого використання
природних ресурсів; створення умов для активної та стійкої транскордонної
співпраці в біомедичних дослідженнях між Україною та Румунією; створення і
функціонування

в

Ужгородському національному

університеті

Транскарпатського центру Жана Моне з дослідження європейських стратегій
розвитку; інтеграція дуальної вищої освіти, визначення напрямів підвищення
компетентності студентів та випускників ВНЗ; зміцнення партнерських зв’язків
для консолідації науково-практичного потенціалу задля просування і розвитку
транскордонного співробітництва між Україною та європейськими країнами.
Основні міжнародні проєкти, реалізація яких здійснювалася у 2020 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. Проєкт втілюється через
роботу консорціуму СЕRІС-ЕRІС, до міжнародних партнерів якого належать
установи Чеської Республіки, Італії, Австрії, Словенії, Сербії та Румунії. Цього
року для реалізації даного проєкту було залучено грант сумою 1064 євро.
Керівник проєкту − професор Різак В.М.
2) Триває виконання проєкту «Мережа інновацій та знань про короткі
ланцюжки постачання», 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. Цього року для
реалізації даного проєкту було залучено грант сумою 2966 євро. 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 – 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. У консорціумі
спільно працюють науковці провідних українських вишів та університетів
Великої Британії, Швеції, Австрії, Нідерландів, Польщі. У 2020 році кафедра
журналістики успішно модернізувала навчальні плани та програми в межах
даного міжнародного проєкту. Тож з початку навчального року першокурсникибакалаври й магістранти медійного підрозділу УжНУ навчаються за оновленими
навчальними планами і програмами, максимально наближеними до європейських

стандартів. Цього року для реалізації даного проєкту було залучено грант сумою
2 597 євро. 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 продовжує діяти 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 регіоні завдяки
комплексній оцінці загроз та ризиків у Карпатському регіоні та детальному
моніторингу деформацій поверхні землі в транскордонних районах Угорщини,
Словаччини, Румунії та України. Цього року для реалізації даного проєкту було
залучено грант сумою 103 008 євро. Керівник проєкту − професор Каблак Н.І.
6) Також продовжується робота над проєктом «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 проєкту − доцент Керецман Н.П.
7) Було підписано грантову угоду та розпочато проєкт «Нові енергетичні
рішення

у

Карпатському

регіоні»

за

програмою

транскордонного

співробітництва Європейського інструменту сусідства HU-SK-RO-UA 20142020. Склад партнерства: Обласна рада Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина),
Університет ім. Штефана чел Маре в Сучаві (Румунія), Кошицький технічний
університет (Словаччина), Університет м. Ніредьгаза (Угорщина). Даний проєкт
має на меті сприяти підвищенню енергоефективності та відновлюваних джерел
енергії через освіту та практичну діяльність в громадах для підтримки сталого
використання природних ресурсів в прикордонних регіонах України, Угорщини,
Румунії та Словаччини. Цього року для реалізації даного проєкту було залучено
грант сумою 40091 євро. Керівник проєкту − професор Рогач О.Я.
8) Успішно розпочалася робота над проєктом «Партнерство для геномних
досліджень в Україні та Румунії» в рамках Спільної Операційної Програми
Румунія-Україна 2014-2020. Іноземним партнером у проєкті є Університет ім.
Василе Голдіша у м. Арад (Філія у м.Сату-Маре), Румунія. Мета: створення умов
для активної та стійкої транскордонної співпраці в біомедичних дослідженнях
між Україною та Румунією. Це буде досягнуто завдяки спільній розробці та
здійсненню дослідження по збору і впорядкуванню 300 геномів людей у
Закарпатській області, повітів Сату Маре і Бая Маре в Румунії; використанню цієї
бази даних для визначення та опису частих, рідких та ендемічних мутацій у

етнічно різноманітному населенні українських та румунських транскордонних
регіонів; розробці ресурсу у вільному онлайн доступі з варіаціями геномів. Цього
року для реалізації даного проєкту було залучено грант сумою 90 448 євро.
Керівник проєкту – професор Олексик Т.Т.
9) Також у рамках Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020
виконується проєкт «Розумна Енергія транскордонного співробітництва», за
співпраці з Університетом ім. Штефана чел Маре в Сучаві, Румунія. Його метою
є підвищення рівня використання нових технологій та інновацій у галузі
відновлюваної енергетики, що забезпечуються сприянням та підтримкою
досліджень та інновацій у сталий спосіб у прикордонних регіонах України та
Румунії.

У

цьому

році

було

запроваджено

новий

навчальний

курс

«Енергоменеджмент з енергоаудитом» на Інженерно-технічному факультеті,
організовано українсько-румунський круглий стіл з питань енергозбереження та
енергоаудиту, в якому взяли участь науковці, дослідники, експерти, які
забезпечують сервіс енергоаудиту та долучаються до розвитку локальних та
регіональних стратегій енергоефективності. Ще однією значущою подією для
університету

стало

проведення

енергетичного

аудиту

трьох

будівель

університету – Хімічного факультету, Біологічного факультету і Гуртожитку №2.
Цього року для реалізації даного проєкту було залучено грант сумою 55450 євро.
Керівник проєкту – професор Лендьел М.О.
10) За програмою Еразмус+, напрямом Жан Моне стартував проєкт
«Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських
стратегій розвитку». Метою проєкту є створення і функціонування в
Ужгородському національному університеті Транскарпатського центру Жана
Моне з дослідження європейських стратегій розвитку. Серед завдань проекту
можна виділити запровадження базових стратегій ЄС у сфері вищої освіти в
контексті положень Угоди про Асоціацію, розвиток транскордонної співпраці з
ВНЗ

Карпатського

регіону,

створення

інформаційно-консультативного

Тренінгового офісу, організація роботи Транскарпатського центру Жана Моне в
УжНУ тощо. Цього року для реалізації даного проєкту було залучено грант
сумою 55521 євро. Керівник проєкту – професор Артьомов І.В.
11) Юридичний факультет виграв грант Міжнародного Вишеградського фонду
на реалізацію проєкту «За транскордонним співробітництвом європеїзація
українських кордонів». У рамках проєкту будуть розроблені рекомендації щодо
подальшого вдосконалення вітчизняного законодавства із врахуванням норм
європейського права, у т.ч. положень договорів Ради Європи і Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, на базі Закону України «Про
транскордонне
виступають:

співробітництво».

Партнерами-виконавцями

Центральноєвропейська

служба

транскордонних

у

проєкті
ініціатив

(Угорщина); Інститут економіко-правових досліджень Національної академії
наук України (Україна); Польська академія наук (Польща); Пряшівський
університет (Словаччина); Технічний університет у Ліберці (Чехія). Першим
проєктним заходом було проведення семінару «Розвиток транскордонного
співробітництва для європеїзації українських кордонів», у якому взяли участь
представники

всіх

країн-партнерів.

Основною

метою

семінару

було

представлення результатів наукових міждисциплінарних досліджень з питань
транскордонного

співробітництва

для

консолідації

науково-практичного

потенціалу задля просування і розвитку транскордонного співробітництва між
Україною та європейськими країнами. Керівник проєкту – професор Лазур Я.В.
12) Цього року ще один проєкт Ужгородського національного університету був
підтриманий програмою Еразмус+, а саме: «Інтеграція дуальної вищої освіти в
Молдові та Україні». Метою проєкту є інтеграція дуальної вищої освіти в нашій
країні і в регіоні, у країнах-партнерах загалом, а також визначення напрямів
підвищення рівня компетенції студентів і випускників вишів, покращення умов
придатності та узгодженості між потребами професійного світу та базовою
підготовкою студентів університету з метою досягнення більшої економічної

ефективності та соціальної інтеграції зокрема. Проєкт виконуватиметься разом з
освітніми організаціями з Молдови, Іспанії, Німеччини, Польщі, Болгарії та
Словенії. Реалізація даного проєкту розпочнеться у січні 2021 року. Керівник
проєкту – доцент Бутурлакіна Т.О.
Загалом у 2020 році для реалізації міжнародних проектів було залучено 351 145
євро, у порівнянні з 2019 роком залучено – 66440 євро.

Діаграма 4.4.1
Залучені кошти для реалізації міжнародних проєктів у 2020 році

22%
Проведення наукових досліджень, 190 910 євро
54%
24%

Вдосконалення освіти, 83 177 євро
Розвиток інфраструктурної складової, 77 058 євро

Ключовими завданнями у 2021 р. у сфері міжнародної співпраці стане
проведення Дунайської конференції ректорів, що сприятиме утвердженню
іміджу університету як одного з найбільш інноваційних університетів регіону,
ініціювання нових проектів в рамках транскордонних програм, Еразмус+
ініціатив ЄС, Норвезького фінансового механізму, Британської ради та інших
міжнародних донорів. 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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