
ЗВІТ УГОРСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ КАФЕДРИ ФІЛОЛОГІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 

РОБОТИ НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

У 2017/2018 навчальному році на угорському відділенні навчалося 79 студентів. На 

рівні бакалавра 13 студентів денної форми навчання виконали свої навчальні зобов'язання та 

склали державні іспити. Студенти успішно беруть участь у національних та міжнародних 

наукових студентських конференціях, деякі з них навчаються в наукових стипендіальних 

програмах (Коледж розвитку та дослідження талантів MÁSz, Коледж ім. Ілони Зріні та ін.). 

22 травня на науковій студентській конференції студенти магістерської програми 

представили результати своїх досліджень, пов'язаних з написанням магістерських робіт, а 

також результати роботи над дисертацією. Серед них Габор Сані КМ. став лауреатом першої 

премії секції філології ХІІ Карпатської наукової студентської конференції за участь в ОТДК 

навесні 2019 року, а поезія Тамаша Надя була опублікована в журналі Спілки угорських 

письменників "Magyar Napló". Студентки кафедри Вероніка Пушкаш та Олександра Надь 

представили результати своїх досліджень на міжнародній науковій конференції, 

організованій в рамках Днів Ракоці.  

Студенти кафедри також брали активну участь у програмах студентської мобільності. 

Емешe Орбан та Ганна Чопак пройшли повний семестр заочного навчання в Університеті 

Нітри за програмою Erasmus+. У рамках Програми студентської мобільності ім. Маковець 15 

студентів мали можливість ознайомитися з угорськими студіями в Університеті ім. Веспрема 

Паннона, Університеті ім. Етвеша Лоранда, Дебреценському університеті та Університеті ім. 

Костянтина Філозофа в м. Нітри. Кафедра прийняла одного студента за програмою Еразмус+ 

з Університету Костянтина Філософа в м. Нітра. 

Вільмош Газдаг захистив докторську (PhD) дисертацію на програмі слов'янського 

мовознавства ELTE, Вікторія Бодор - на програмі соціолінгвістики Докторської школи 

угорської лінгвістики факультету мистецтв ELTE, а Габріелла Маді - на програмі 

багатомовності Докторської школи Веспремського університету. Дора Монус подає 

документи на вступ до докторантури з прикладної лінгвістики в Дебреценському 

університеті. Протягом року викладачі кафедри Аніко Берегcаcі та Вільмош Газдаг провели 

осінній семестр, а Степан Черничко - весняний семестр в Університеті Костянтина Філософа 

в м. Нітра, Угорщина, в рамках програми мобільності викладачів Erasmus+. У рамках цієї ж 

програми Коледж відвідали Ілдіко Ванчо та Іштван Козмач, які виступили з лекціями в 

якості викладачів в Університеті Костянтина Нітри. 

Протягом 2017/2018 навчального року співробітники кафедри 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. Вони також взяли участь в якості організаторів та доповідачів у 

лінгвістичній конференції, організованій в рамках Днів Ракоці. Крім того, була опублікована 

колегіальна записка Вілмоша Газдага під назвою "Посібник з вивчення слов'яно-угорських 

мовних зв'язків". 

Протягом навчального року співробітники відділу організували низку програм: 

традиційний День угорської мови, День угорського рукоділля, Благодійний день угорських 

ремесел, а також конкурс угорського правопису в заміському будинку "Надьберег". 
Святковою програмою були відзначені Міжнародний день рідної мови, День угорської мови 

та День угорської поезії. 

 

Берегово, 6 червня 2018 року. 

Вільмош Газдаг, 

координатор кафедри 


