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1979 р. по 1984 р.
унии ч на h юрико-педагогічному факультеті Іваноінниіи мтт державного педагогічного інституту
II ( ІРі/ніШІМ,
іарпан ьюі ііГіііиі іі. Пісня .закінчення у

І 198-1 /І /1111111141111 СВОЮ ірудопу діяльність учите,1 ,і ііі/і/, ( ІІІІппнрі якої с предньої ніколи МіжгірськоIIIII II III)' ІІІКН/1ІІНІІ I,Ml)' (ifVKICII,
I 1990 199.1 /i/i рун аспірантом кафедри історії
'( Г и пилим кафедри Істрії України. З 1992 р.
іііінііііи mm іппкім, її її 1994 1996 рр. - доцентом
/іпл/ііі Історії України. З 1997 р. - доцент,
І 7000 /і
ІІ/юфпі H/І кафедри політології, яку очои і 7007 / і У березні 21)04 р. обрано деканом істо
тою факульїеіу. З II лютого 2005 року ректор
мп/и піпіу У 1994 /і. захистив кандидатську, а у
98 /і
докторську дисертації. Вчене звання проі о/кі и/и,і іккпо у 2000 р.
Професор ММ /іоіїіі,, один з провідних ученихі'ріікіїї Закарпатці ні України. Нін очолює Науковоиідіііііі чи пііуі м,/»,іоіо.іі,one,ио УжНУ. За його реЧЦИн ІІІІХЧДІПІ. фахоїю видання з проблем історії,
іііічичіїі, етнології та культурології "Саграііса/іііоіііАі," М.М Ипіічп мої близько 700 наукових та
укчич популярних публікацій, монографій та статей,
авінрам ні співавтором багатотомних видань
пціікіічііндііі і учні паї України", "Енциклопедія історії
\iihiiii", 71,,/чин Історії Закарпаття", "Малий словник
при України") Під загальною редакцією професора
ЛІ /Ірігчіїо побачила тії колективна монографія
ціні

боронили Карпатську Україну".

Враховуючи іігчімАї,,', вписок М.М. Вегеша в розви-

і ,< ю/пі'іі,ні науки, його удостоено звання лауреата
чімііі Імені /І ІренджІ-Донського 11993 /і.) ,о акодеіо / Крип'якевича {І996 р.).
У 1999 р. професор М.М. Вегвш обраний окаміхом Міжнародної Слов'янської академії наук.
7001 /і /Аліо/іііаоііі ьміїї С,/(н/н іі/>/',і пн/ їм, ппуі обрав

Університет відкрито спільною постановою Ради
Народних Комісарів УРСР та ЦК КП(б)У від 18 жовтня
1 945 року у складі 4-х факультетів: історичного,
філологічного, біологічного та медичного. Перша його
назва: "Ужгородський державний університет".
За вагомий внесок у розвиток національної освіти
і науки Указом Президента України від 19 жовтня
2000 року No 1148/2000 університету присвоєно ста
тус національного і перейменовано в Ужгородський
національний університет. Університет акредитовано
за четвертим рівнем (рішенням Міжрегіональної акреди
таційної комісії від 21.10.93 р., протокол No 7 та колегії
Міністерства освіти України від 27.10.93 р. No 17/1,
повторно - Державної акредитаційної комісії від
10.06.2003 р., протокол No 5).
Протягом першого навчального року в університеті
навчалося 167 студентів, заняття з якими проводили
26 викладачів. Сьогодні підготовка фахівців проводить
ся за 24 напрямами та 41 спеціальністю на 85 кафед
рах та ,5 факультетах: біологічному, економічному,
інженерно-технічному, історичному, математичному,
медичному, міжнародних відносин, післядипломної
освіти, романо-германської філології, фізичному, фі
зичного виховання і спорту, філологічному, хімічному
та юридичному. На певному етапі розвитку в універ-

ЗАКАРПАТТЯ XК > V Л іи
( ИКНІ ДІЯЛИ Ужгороде І.НІІІ 1(1 Впііпірі ІДІІІІ І.НІІІ it lit НИ.НН
наукові факулыеги ні іаіальїііпеніічпии факуньеч, икі
в подальшому послужили бавмо дли відкриті чко
ПОМІЧНОГО го ІІІЖПІіерНО ІНХНІЧНвГО |||( ікульїеіів
І Іо
фикул М ОІ і ІІІ( ЛНДИІІЛОМІІОЇ ()( він, проводити И ПІДМІНИ
ка лікарів ■Інтернів ні перепідготовка фахівців Із базо*
лих спеціальностей, працюють курси підвищення кволі
фікації. Усього на сьогодні в університеті навчається
понад 10 тис. студентів, у т. ч. 6,6 тис. за донною фор
мою. Перший випуск спеціалістів відбувся у 1951 р.,
а за всі роки свого існування університет підготував
понад 60 тис. фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів
"спеціаліст" та "магістр".
В університеті на постійній основі працюють понад
900 штатних викладачів та наукових співробітників, се
ред яких 122 доктори наук, професори та близько
400 кандидатів наук, доцентів, один член-кореспондент ПАН України, один член-кореспондеі-г, Україн
ської академії аграрних наук, понад тридцять носять
почесні звання України: заслужених діячів науки і тех
ніки, працівників народної освіти, лікарів, винахідників
тощо. До проведення навчального процесу іа науко
вих досліджень в університеті щороку на умовах штат
ного сумісництва залучається близько 20 докторів
наук з провідних наукових установ України, І Іідготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через
аспірантуру з 50 спеціальностей та докторантуру.
Наукові дослідження проводяться на всіх кафедрах,
у трьох науково-дослідних Інститутах (фізики і хімії
твердого тіла; фітотерапії; карпатознавс іва), в Інсти
туті державного управління та регіонального розвитку,
Центрі гунгарології та інших підрозділах. В універси
теті сформувалися відомі в Україні та за кордоном на
укові школи з фізики і хімії складних напівпровідників,
дослідження процесів зіткнення електронів і фоГОНІВ І
атомами та молекулами, емісійної електроніки, алгеб
ри, діалектології, теоретичної та прикладної гастро
ентерології тощо. Функціонують чотири спеціалізовані
ради із захисту кандидатських дисертацій, Видається
науковий вісник університету (серії "Медицина",
"Біологія", "Математика", "Історія", "Філологія", "Хімія",
"Фізика", "Педагогіка", "Економічні науки"). I Іауковцями університету видано близько 500 монографій та

понад 2(H) підручників І навчальїти- ноіібннків Унтер
I И|Є|< І.КИЙ цупкі ( ПІД іережеііі. штучнії* киї Нічий*
обгКІІВ включено В міжнародні мережі НІ Н|ВНр*нч«
Університет маг найбільшу в регіоні наукову бібдьі
гаку, яка налічує 1,5 мли примірників кпгн
Щороку на базі унійерсиїму проїв'Дінт и отим..
II > міжнарі)дних і к іуі > дтих і1 н іф< і.......
виконується понад 60 наукова даі лідннм іем впоїв,
ним обсягом понад 2 мли ірії
І ІауковцІ універєиівту ідобулн п'нн. Держи».... е,нмій України в галузі науки І напіии, , і ч у І"П" р »•«
цикл робії "Розробка, доі лІД + сІНій іклоднн* нтрні
ТОПІЧНИХ халі.когвніднгіх МОІерІолів I • ім.річнм ни і»
ОСНОВІ елементів ОІІІОРІК’Г ІрОІІІІ'И іа ЛОиріїт н І......
у 1995 р, за цикл робії "І Л'-иічнириї нроцеі п м ре
зоікіік ні явища в парші- ііініоііііи* елек ірщіїв шш m
і Іонів"; у 2000 р та цикл роби "Хімій, іє»нплоіін
і властивості складних халькоіеіііалаїенідннм нмеріо
лів"; у 2001 р за цикл робії "І Іоні фізичні ефеин
в сильїіоаііізоіроніїих напівпровідника* ні прилади на
їх основі"; у 2003 р та цикл раби і пробій-''
пальної < оціально економічні в повітки в Україні
Уніиерситої здійснюй міжнародне і нівробіпвіціво
зо доювороми і 35 вищими навчальними шкііодане
ІЗ країн, у і ч, ( ПІД, Німеччини Франції, Коендп
Китаю, ХорваїІЇ, Угорщини, ( лаваччипн, Румунії ні Ін
Щороку в кікорданні підряд-нчвві внїжджо» бнпіькн
300 викладачів, аспіратів т і іудеініи І < нльт ♦
нриймаї їм я Ужіораді ькнм національним упінер'нт
ІОМ, І ІИИІ уіІІНерСИНзі бй|)Є УЧІМ ІЬ
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наукових програмах,
Уніиерє иіеі мів своє виді івннц і їв і. « н"рінвнии
комином 11 іакришм 25 меірі виїм плавальній' бо» »>п
нам, бопінічний (од, іоолоіічіїїіи му вві, він он ііірну
біалоіічну базу в і Калачова, »ітріїте.. ••
........
і<і(>І|) "( жалка", < анан »| йн іі| и »ф|л< н< т| tin, іі| в н < він » н,
базу "І Ілішко" ТОЩО
Багата випускників унімері ннчу і тли відомими н ір
ними, письменниками, педагогами, державним" • іро
мадськими діячами ( пред ним академіки і члени
кореспонденти I Іпціоііалі.ііої академії паук лровы
М.Ф. Шуб(І, ( ,11 Р'Оі ( Рр (діІ| »РІ К »р ІII' ІРі , і , міп.іішв
ПАЇ І України), К IV І ІІмчук (дирекюр Ін« нпуі, рроіе
ської мови ІІАІІ України), < ) !> Шинник (днрічімр Ін
стиіуту елоктронної фізики І ІАІ І України), IIII Дідуні,
10.10, Корча, Р,І Костик, ІРІ Копієчко, () К М.... вши
13.11. МІкловда, В І І Іохньо, В І ’І'ущич, дирекюр Me
ДИЧНОГО радіологічного науковою ЦеіПру Ртінімів
академії медичних наук, академік РАМП А’Р
дирекюр ІІДІ офтальмології їм Філатна II Ломи,
лауреаі Державної премії України, иривідніїн недьнр
України 11.( Мощич, дирекюр Спеціальної аі ірифі
зичної об< ервспорії Російської академії наук, член
Кореє погідній РАІ і К ),і(), Валені, лауреати Державної
премії їм, І, Шевченка письменник Іван Чендеи ю
наеіи Пеіра Скупці», Дмиїро Кремінь, мінії ір •
ни ідарав'я України М ( І Іаліщук ні багаю Іншії*

