ВИЩА ОСВІТА

Микола ВЕГЕШ,
ректор Ужгородського
національного університету:

“Наш університет - головний центр
науки і освіти Закарпаття?’

ВЕГЕШ Микола Миколайович на
родився 28 листопада 1962 ро
ку. Закінчив Івано-Франківський
державний педагогічний універ
ситет імені Василя Стефаника за
спеціальністю "вчитель історії,
суспільствознавства та методист
по виховній роботі".
Пройшов науковий і педагогічний
шлях - від асистента, доцента,
професора, завідувача кафедри
політології, декана історичного
факультету до ректора Ужго
родського національного універ
ситету. Обраний академіком
Академії наук Вищої школи Ук
раїни, академіком Міжнародної
Слов'янської академії наук, по
чесним членом Угорської ака
демії наук та почесним членом
Американського біографічного
товариства. Член президії науко
вого Товариства ім. Т. Шевченка у
Закарпатській області. Доктор
історичних наук, професор.
Нагороджений орденом "За за
слуги" III та іі ступенів, Почесною
грамотою Верховної Ради Ук
раїни, грамотами обласної ради,
облдержадміністрації, відзна
кою обласної ради - нагрудним
знаком "За розвиток регіону".
Очолював коаліційну більшість
партій, блоків і фракцій, пред
ставлених в обласній раді V скли
кання.
Вегеш М.М. є головою постійної
комісії Закарпатської обласної
ради з питань освіти, науки,
культури, духовності, молодіж
ної політики, фізкультури і спор
ту, національних меншин та ін
формаційної політики.
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Ужгородський національний уні
верситет, заснований в 1945 році, є
одним з класичних університетів
України, акредитованих за IV (ви
щим) рівнем акредитації (ліцензія
Міністерства освіти і науки України
серії АБ № 175907). Гордість УжНУ
- могутній кадровий потенціал. В
університеті працюють 11 лауреатів
Державної премії України в галузі
науки і техніки, один академік та два
члени-кореспонденти Національної
академії наук України, член-кореспондент Української академії аграр
них наук і член-кореспондент Ака
демії правових наук України, 25 ака
деміків та членів-кореспондентів
інших галузевих і зарубіжних ака
демій, 59 викладачів та наукових
співробітників удостоєні урядових
нагород і почесних звань України.
Науково-педагогічну роботу здій
снюють 150 докторів наук, профе
сори, 495 кандидатів, ?наук та до
центів. В університеті за 42 спе
ціальностями навчаються понад 12
тисяч студентів.

Наукові дослідження зосередже
но в таких підрозділах як: НДІ карпатознавства, НДІ фітотерапії, НДІ
мозку, НДІ травми, НДІ сімейної
медицини, НДІ фізики і хімії твер
дого тіла, Інститут державного уп
равління та регіонального розвит
ку, НДІ політичної регіоналістики,
НДІ україністики ім. М.Мольнара,
НДІ засобів аналітичної техніки,
ПНДЛ фізичної електроніки з лабо
раторією космічних досліджень,
науково-дослідний Центр з випро
бування і клінічних досліджень но
вих лікарських препаратів, бізнесцентр, міжвідомча наукова-дослідна лабораторія охорони природних
екосистем, інформаційно-техніч
ний центр, аналітично-обчислю
вальний центр, центр гунгорології,
наукова бібліотека, відділ аспіран
тури та докторантури, відділ ор
ганізації і впровадження НДР, відділ
науково-технічної інформації, па
тентно-ліцензійний відділ, видав
ництво УжНУ "Говерла", служба
радіаційної безпеки.

ВИЩА ОСВІТА

З метою залучення студентів до
актуальних наукових досліджень і
розробок у навчальному закладі
створені й функціонують сту
дентські науково-навчальні об'єд
нання та центри: студентське кон
структорське бюро "Мікронік",
СКБ інженерно-технічного фа
культету, об'єднана Асоціація студентів-юристів Закарпаття. Сту
денти регулярно залучаються до
науково-дослідної роботи. Так, у
2009 - 2010 роках. У госпдоговірних НДР брали участь 97 сту
дентів, а в держбюджетних НДР 258. За участю студентів опуб
ліковано 350 наукових праць, у
тому числі 130 самостійно.
Університет має найбільшу в
регіоні наукову бібліотеку, фонди
якої нараховують понад 1,5 міль
йона примірників книг, у тому числі
багато унікальних зразків вітчизня
ного і зарубіжного книгодрукуван
ня. Бібліотека зберігає цінні видан
ня, серед яких, зокрема, - інкунабу
ли (першодруковані книги).
Перлиною університету є бо
танічний сад, розташований на
площі у 86 гектарів. В ньому нара
ховується понад 2500 видів екзо
тичних рослин, серед яких - ма
монтове та тюльпанове дерева, ко
лекція кипарисів, оранжерея, де
зібрано унікальну колекцію тропіч
них та субтропічних рослин.
Ужгородський національний уні
верситет здійснює міжнародне
співробітництво із 64 науковими ус-

тановами Словаччини, Угорщини,
Румунії, Польщи, Чехії, Хорватії,
Сербії і Чорногорії, Великобританії,
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Німеччини, Росії, Канади, Китаю,
США, Сірії, Індії, Франції, тощо.
УжНУ є членом Асоціації універси
тетів Карпатського регіону (ACRU),
яка входить до Асоціації євро
пейських університетів (EUA), і
асоціативним членом Міжнародної
асоціації університетів (IAU). Наш
навчальний заклад впевнено крокує
в третє тисячоліття, залишаючись
головним центром науки і освіти
Закарпаття.
88000, м.Ужгород,
вул.Підгірна, 46
тел. (03122) 3-33-41
admin@univ.uzhgorod.ua
wvifw.univ.uzhgorod.ua
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