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Прозатвердження гарантів освітніх програм
на 2022-2023 навчальнийрік

З метою вдосконалення |і впорядкування організації освітнього
процесу, відповідно до Закону України «Про вищуосвіту», Положення про
Гаранта освітньої програми та групу забезпечення спеціальності в ЗУЇім. Ф.
Ракоці П, та керуючись рішенням Вченої ради ЗУЇ від 02 вересня 2022 р.
(протокол Хо6),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити гарантів освітніх програм по Закарпатському угорському
інституту імені Ференца РакоціП:
Шифр та назва
галузі знань

Код та назва
спеціальності

Назваосвітньої
програми

ПІБ, науковий ступінь, вчене
звання, посада гаранта ОП

Перший(бакалаврський)рівень вищоїосвіти
01 Освіта 014 Середня Середняосвіта Когут

|
Ержебет Імріївна,

| Педагогіка освіта (Біологія

|
(Біологія та завідувач кафедрибіології та

та здоров'я здоров'я людини)| хімії, доктор філософії(РОГ) з
людини) галузі

|
«Біологія»,

|
доцент

чи кафедрибіології та хімії ЗУЇ ||

01 Освіта 014 Середня Середняосвіта Надь Бейла Бейлович,
Педагогіка освіта (Природничі кандидат біологічних наук,

(Природничі науки) доцент кафедри біології та
науки) хімії ЗУЇ

01 Освіта 014 Середня | Середня освіта Барань Адальберт Бейлович,
Педагогіка освіта (мова і

|
(Англійська мова

|
кандидат філологічних наук,

література і література) доцент кафедри філології ЗУЇ
- (англійська))
101 Освіта 014 Середня| Середня освіта

|
Кордонець Олександр

Педагогіка освіта (Українська мова| Анатолійович, кандидат
(Українська та література) філологічних наук, доцент
мова та кафедри філології ЗУТЇ
література)

|
| -

І

01 Освіта 014 Середня

|
Середня освіта

|
Кормочі Золтан Золтанович,|

|

Педагогіка |освіта (Мова і

|
(Угорська мова і | доктор

з
філософії з галузі



література література) «Гуманітарні науки», доцент
| (угорська)) кафедри філології ЗУЇ

01 Освіта 014 Середня|Середня освіта|Лехнер|Ілона|Густавівна,
Педагогіка освіта (Мова |і|(Німецька мова і|доктор філософії з галузі

література література) «Філологічні науки», доцент
(німецька)) кафедри філології ЗУЇ

01 Освіта 014 Середня| Середня освіта|Їжак Тібор Йосипович,
Педагогіка освіта (Географія) кандидат географічних наук,

(Географія) доцент, заступник завідувача
кафедри географії та туризму
ЗУЇ |

24 Сфера| 242 Туризм Туризм Бергхауер Олександр|
обслугову- Олександрович, кандидат|
вання географічних наук, доцент|

кафедри географії та туризму|
ЗУЇ

01 Освіта 014 Середня|Середня освіта|Баран Олександр|
|

Педагогіка освіта (Хімія) (Хімія) Олександрович, доктор
|

хімічних|наук,|професор, |

і
професор кафедрибіології та

| хімії ЗУЇ М |

07 Управління|071|Облік|і| Облік іЇ|Бачо|Роберт|Йосипович,|
та адмі-|оподаткування оподаткування доктор економічних|
ністрування наук,/професор,
|

завідувач
|

7

кафедриобліку і аудиту ЗУЇ |

07 Управління

|
072 Фінанси, | Фінанси, Пойда-Носик Ніна

та адмі-| банківська банківська справа

|
Никифорівна, доктор

ністрування справа та

|
та страхування економічних наук, професор

страхування кафедриобліку і аудитуЗУЇ
01 Освіта 014 Середня

|
Середня освіта

|
Тилищак Олександр

Педагогіка освіта (Математика) Андрійович, доктор фізико-
(Математика) математичних наук, доцент,

професор кафедри математики
та інформатики ЗУЇ

01 Освіта 014 Середня
|

Середня освіта

|
Кучінка Каталін Йожефівна,

Педагогіка освіта (Інформатика)
|

кандидат фізико-
|

(Інформатика) математичнихнаук, завідувач|
кафедри математики та

|
інформатики ЗУЇ

101 Освіта 014 Середня | Середня освіта

|
Чотарі

|
Юрій Юрійович,

Педагогіка освіта (Історія) (Історія) | кандидат історичних наук,
|

з завідувач кафедри історії та
|

Е | суспільних дисциплін ЗУЇ |||
01 Освіта 013

|
Початкова

|
Початкова освіта

|
Кучай Тетяна Петрівна,

Педагогіка освіта доктор педагогічних наук,
професор, професор кафедри
педагогіки та психології ЗУЇ

01 Освіта 012 Дошкільна

|
Дошкільна освіта

|
Чичук

|
Антоніна

|
Петрівна,

Педагогіка освіта доктор педагогічних наук,
доцент, професор кафедри
педагогіки та психології ЗУЇ




