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 17 квітня 1960 р. с. Вари, Берегівського району Закарпатської області 

 

1966–1977 Варіївська середня школа 

1968–1976 Берегівська музична школа (фортепіано) 

1977–1982 Львівський державний університет ім. Івана Франка (географ, викладач) 

2001–2004 Пейчський національний університет, Докторська школа Землезнавчих наук 

28.06.2012 Захист дисертації, Пейчський національний університет Докторська школа 

Землезнавчих наук (PhD, Доктор філософії Землезнавчих наук) 

21.05.2013 Ностріфікація дисертації, Спеціалізована Вчена Рада Д 26.001.07 

географічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, по спеціальності 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне 

використання природних ресурсів 

21.11.2013 Затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту № 1608 щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань Д 

26.001.07  

2014 Спеціальні навчальні курси з теоретично-практичного курсу Екскурсоводство, 

Освітній центр перепідготовки і перекваліфікації при кафедрі Ужгородського 

національного університету (екскурсовод) 

з 2015 – Зовнішній член громадського органу Угорської академії наук  

 

з 1982 по 1995Буська середня школа №1, м. Буськ, Львівської області (вчитель 

географії) 

з 1995 по 2001 Варіївська ЗОШ І-ІІІ ст., с. Вари Берегівського району Закарпатської 

області (вчитель географії) 

з 2001 по 2003 Варіївська ЗОШ І-ІІІ ст., с. Вари Берегівського району Закарпатської 

області (директор школи) 

з 2004 по 2018 Варіївська ЗОШ І-ІІІ ст., с. Вари Берегівського району Закарпатської 

області (вчитель географії по сумісництву) 

з 1997 по 2003 Закарпатський угорський педагогічний інститут, кафедра природничих 

наук (викладач) 
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з 2003 по 2013 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ., кафедра 

географії та туризму (старший викладач) 

з 2013 по 2017 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ., кафедра 

географії та туризму (доцент, координатор) 

з 2018 по теп. час Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ., кафедра 

географії та туризму (доцент, заступник завідувача кафедри) 

 

Угорська (вільний рівень)  

Українська (вільний рівень)  

Російська (вільний рівень)  

Французька (з словником, низький рівень)  

Англійська (з словником, низький рівень) 

 

1991 – Грамота Відділу освіти Буської Районної державної адміністрації та райкому 

профспілки працівників освіти „За сумлінну творчу працю на педагогічній ниві”. 

2000 – Грамота Відділу освіти Берегівської Райдержадміністрації та райкому 

профспілки працівників освіти „За сумлінну творчу працю на педагогічній ниві та за 

підсумками навчального року”. 

2004 – Почесна грамота Управління освіти і науки Закарпатської обласної державної 

адміністрації „За особливі заслуги в реалізації державної політики в галузі національної 

освіти, багаторічну сумлінну працю, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання 

підростаючого покоління та за підсумками 2003-2004 навчального року”. 

2007 – Почесна грамота „PRO GEOGRAPHIA” Угорського географічного товариства 

„За видатну педагогічну та дослідницьку діяльність, за методичне керівництво 

угорськомовних учителів географії Берегівського району та вивчення зв’язку між 

людською діяльністю та повені”. 

2015 – Грамота Відділу освіти Берегівської Райдержадміністрації та РК профспілки 

працівників освіти і науки „За сумлінну працю на педагогічній ниві, вагомий внесок у 

справу навчання і виховання підростаючого покоління та за підсумками 2014/2015 

навчального року”. 


