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Зростаймо разом 

з нами!
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Ректор ДВНЗ УжНУ

Смоланка Володимир Іванович

Ректор 

Державного вищого навчального закладу 

Ужгородський національний університет,  

доктор медичних наук, професор

Президент Української асоціації нейрохірургів. 

Постійний викладач Європейської Асоціації 

нейрохірургів та Європейської Асоціації неврологів.

Лауреат Національної медичної премії України. 

Лауреат першої Національної медичної премії у 

номінації «Кращий практикуючий лікар»
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УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

До складу УжНУ входять структурні підрозділи:

 20 факультетів і 113 кафедр (в т.ч. кафедра військової підготовки) 
 34 науково-дослідних інститутів, центрів, лабораторій

природничо-гуманітарний коледж 

 4 музеї – зоологічний, археологічний, історії університету, рукописів та 

стародруків

 видавництво «Говерла», газета «Погляд», Медіацентр

 наукова бібліотека

 стоматологічна клініка

 юридична клініка “Альтернатива”

 центр студентського дозвілля “Ювентус”

 спортивний комплекс 

 гірськолижна база “Плішка”

 високогірна біологічна база “Колочава”

 ботанічний сад

 санаторій-профілакторій “Скалка”
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Корпуси ДВНЗ УжНУ

Ректорат ДВНЗ «УжНУ» Фізичний факультет Медичний факультет

Хімічний факультет Головний корпус ДВНЗ «УжНУ» Юридичний факультет

Факультет міжнародних економічних відносин Факультет здоров‘я та фізичного 

виховання 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ

Ужгородський національний університет належить до класичних

університетів України, з найвищим IV-м рівнем акредитації.

Гордістю Ужгородського національного університету є

146 докторів наук, професорів

698 кандидатів наук, доцентів

2 член-кореспонденти Національної академії наук України

8 академіків Академії наук вищої школи України

13 Заслужених діячів науки і техніки України

4 Заслужені працівники народної освіти України

7 Заслужених працівників освіти України

8 Заслужених юристів України

13 Заслужених лікарів України

5 Заслужених винахідників України

1 Заслужений журналіст України

1 Заслужений працівник культури України
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КІЛЬКІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ І СТУДЕНТІВ

16 – доктор філософії (333)

53 – магістр (3304)

48 – спеціаліст (2534)

53 – бакалавр (7281)

8 – молодший спеціаліст (787)
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ФАКУЛЬТЕТИ УжНУ

 БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ №2

 СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ'Я ТА ФІЗИЧНОГО  ВИХОВАННЯ

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

 ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

 ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК

 ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМУ ТА МІЖНАРОДНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ

 ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

 ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ
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ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ УЖНУ

Природничо-гуманітарний коледж УжНУ – вищий навчальний

заклад І-го рівня акредитації, відкритий у 1997 році. У коледжі

здобувають освіту на денній та заочній формах навчання більше

800 студентів: із них більше половини навчаються за державним

замовленням. За час свого існування педагогічний

колектив підготував понад 2000 фахівців.
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УжНУ

Наукова бібліотека

•понад 1 мільйон 700 тисяч документів.

•понад 15 тисяч користувачів. 

•книговидача читачам протягом року  - 1 млн документів.

•20 тисяч стародруків, 32 інкунабули
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СТУДЕНТСЬКА БАЗА ВІДПОЧИНКУ

Скалка – студентська база відпочинку що знаходиться в

мальовничій, гірській місцевості, на схилах гірського хребта

Синаторія.

Плішка – гірськолижна база відпочинку УжНУ
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МУЗЕЇ УжНУ

В університеті діють чотири унікальні музеї:

•Археологічний музей

• Зоологічний музей

• Історії УжНУ

•Рукописів та стародруків
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ЛАБОРАТОРІЇЯ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У Лабораторії космічних досліджень проводяться астрофізичні

наукові дослідження на основі спостережень штучних супутників

Землі за допомогою сучасної апаратури.
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БОТАНІЧНИЙ САД УжНУ

У Ботанічному саду росте більше 500 видів дерев і чагарників,

близько 450 видів субтропічних і тропічних культур.

Також там росте Секвойя гігантська, що є найвищим і одним з

найстаріших видів дерев на Землі
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СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

В університеті розвиваються 24 види спорту. Студенти і викладачі є 

чемпіонами світу та України, майстрами спорту і майстрами спорту 

міжнародного класу з різних видів спорту – паверліфтингу, гандболу, 

настільного тенісу, легкої атлетики, плавання тощо.

Університетські команди успішно виступають у чемпіонаті України з

американського футболу, регбі, бейсболу, баскетболу, нетболу.
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СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ

Ліга сміху в УжНУ

Міс УжНУ-2016День знань Змагання з пожежно-

рятувальних дисциплін

«Знати, щоб врятувати»

Сходження на г. Говерлу
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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Студентами УжНУ є більше 650 іноземців. Студенти

навчаються на різних спеціальностях, зокрема таких: лікувальна

справа, стоматологія, психологія політології, міжнародних

економічних відносини, країнознавства та права. Найбільшу

кількість серед них складають представники Індії (більше 300), а

також громадяни Словаччини, Угорщини, Австрії, Нігерії,

Зімбабве, Бангладеш та інших країн.
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АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Ужгородський національний університет дозволяє студентам

повною мірою реалізувати свій потенціал. Наша мета – забезпечення

всебічної підготовки до самореалізації випускників, які стануть

конкурентоспроможними фахівцями на європейському ринку праці.

.

За останній навчальний рік в Поморській Академії в м. Слупськ

(Польща) навчалися 45 студентів.

Щороку студенти гуманітарно-природничого факультету з

угорською мовою навчання проходять семестрове навчання в

Університеті ім. Етвеша Лоранда, Університеті м. Дебрецен (Угорщина),

словакісти – у Пряшівському університеті (Словаччина).



18

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Асоціації Університетів

• Європейська АсоціаціяУніверситетів

• Конференція ректорів Дунайського
регіону

• Східноєвропейська міжнародна мережа 
університетів

• Міжнародний консорціум університетів

• 20 нових угод

Академічна мобільність Erasmus +

• 9 студентів

• 3 аспіранти 

• 12 викладачів 

Семестрове навчання, стажування

• 44 студенти  - Поморська Академія у 
Слупську

• 60 студентів – Будапештський університет 
ім. Етвеша Лоранда

• 34 студенти – стажування в Словаччині

Відрядження 

• 475  - наукових та педагогічних працівників

• 280  - студентів, аспірантів 
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МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ

Direction economy 
Innovation Laboratories

Direction astronomy Space 
emergency system

Direction sociology The 
boundaries by people eyes

Direction medicine Transfer of know-
how to ensure better care for cystic 
fibrosis patients in Transcarpathian

region

Innovative University - tool of integration 
to European educational and research area

Innovative University - Tool of 
Integration to European 

Educational and Research Area

Direction  tourism Creating of planetarium 
in Uzhhorod in the frame of realization  

Border Cooperation Program 

Improving better conditions and rising  public 
knowledge about innovation in food sector  of South-

Eastern Europe

Direction food industry European network for 
reducing bacterial colonization and also 

persistence in food and food industry equipment
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НАЦІОНАЛЬНІ РЕЙТИНГИ 

Щороку УжНУ піднімається в рейтингах вищих навчальних закладів. 

У консолідованому рейтингу: 

2014 рік – 43-44 місце

2016 рік – 17-18 місце

Рейтинги 2012 2013 2014 2015 2016

Консолідований 45 41-41 43-44 30-31 17-18

Топ 200
45 43 41 39 35

Scopus
13 12 11 13 13

Webometrics
108 125 95 26 27

ARES
13
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Дякую за увагу!

www.uzhnu.edu.ua

official@uzhnu.edu.ua

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


