
ЗВІТ УГОРСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ КАФЕДРИ ФІЛОЛОГІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 

РОБОТИ НА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

У 2016/2017 навчальному році угорська кафедра мала випускну групу як на рівні бакалавра, 

так і на рівні спеціаліста. На бакалаврському рівні навчалося 17 студентів денної форми 

навчання та 3 студенти заочної форми навчання, а на спеціалізованому рівні - 9 студентів 

денної форми навчання та 9 студентів заочної форми навчання. Вищезазначені студенти 

виконали свої навчальні зобов'язання та склали державні іспити, в результаті чого загалом 

протягом року було випущено 38 студентів на обох рівнях. 

Степан Чернічко та Аніко Берегсасі отримали державне визнання звання "доктор наук" 

та "кандидат наук" відповідно, а Катерина Дудич, Золтан Кормочі та Аніта Марку подали 

документи до МОНУ на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Кафедра підготувала необхідний пакет документів для запуску угорської магістерської 

програми, який був затверджений Міністерством освіти і науки України, що дозволяє нам 

оголосити набір на магістерський рівень. 

Співробітники розробили комплекс вимог до іспиту на атестат зрілості з угорської 

мови та збірник зразків завдань до нього, які будуть прийматися Управлінням освіти для 

проведення вступних іспитів з угорської мови, починаючи з цього року. 

Співробітниця нашої кафедри Габріелла Маді зарахована до докторантури з 

багатомовності Веспремського університету, а студентка нашої кафедри Вікторія Бодор 

зарахована на програму "Соціолінгвістика" докторантури з угорської лінгвістики 

Будапештського Університету ім. Етвеша Лоранда.  

Вікторія Бодор (XI Карпатська наукова студентська конференція, 1 місце) та Ніколетт 

Камудя (5 курс), а також Габор Сані Км (Kálmáncsehi Sánta Márton Young Researchers 

Conference, секція гуманітарних наук, 1 місце) взяли успішну участь у всеукраїнських та 

міжнародних студентських наукових конференціях. Вероніка Пушкаш (запропонована до 

ОТДК) та Янош Тот (XI Карпатська наукова студентська конференція, ІІІ місце).  

Протягом 2016/2017 навчального року співробітники кафедральної групи взяли участь 

у майже півсотні національних та міжнародних наукових конференціях та опублікували 

понад сто наукових праць в угорських та зарубіжних журналах, матеріалах конференцій та 

збірниках наукових праць.  

Протягом навчального року співробітники організували численні програми: 

22 вересня 2016 року в обласному будинку м.Надьберег в рамках аутсорсингового 

освітнього формату відбувся День угорської професії. З коротким звітом про захід можна 

ознайомитися за посиланням: http://kmf.uz.ua/hu/magyaros-szaknap-nagyberegen/ 

16 листопада 2016 року День угорської мови був відзначений яскравою програмою, 

підготовленою студентами кафедральної групи. Відеозапис заходу можна переглянути за 

посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=uxyhyT2XqSM&t=2230s 

20 лютого 2017 року ми відзначили Всесвітній день рідної мови святковою програмою 

за участю студентів другого курсу. Відеозапис заходу доступний за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=tDIdL2vz8kk 

У рамках циклу заходів "Дні Ракоці" Відділом у співпраці з Закарпатським об'єднанням 

угорських письменників було організовано відкриття меморіальної дошки на честь Андраша 
С. Бенедека. Зі статтею про церемонію можна ознайомитися за посиланням: 

http://kmf.uz.ua/hu/felavattak-s-benedek-andras-dombormuvet-beregszaszi-magyar-foiskolan/ 

11 квітня 2017 року з нагоди Дня угорської поезії за участі театрального колективу 

коледжу було представлено незвичну музично-поетичну виставу за участі театральної трупи 

коледжу. Відеозапис заходу можна переглянути за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=APfKc9TzEMo 

 

Берегово, 4 вересня 2017 року.  

Вільмош Газдаг, 

координатор кафедри 


