
ЗВІТ УГОРСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ КАФЕДРИ ФІЛОЛОГІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 

РОБОТИ НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

У 2018/2019 навчальному році на угорському відділенні навчалося 99 студентів. На рівні 

бакалавра 16 студентів денної та заочної форми навчання, а на рівні магістра 22 студенти 

виконали свої навчальні зобов'язання. 

Cтуденти успішно беруть участь у національних та міжнародних наукових 

студентських конференціях. Студенти першого курсу магістерської програми представили 

результати своїх досліджень, пов'язаних з написанням магістерських робіт, на науковій 

студентській конференції, яка відбулася 23 травня. На 34-й Національній науковій 

студентській конференції (НСК) кафедру представляли Габор Сані КМ та Янош Товт. 

Остання була відзначена спеціальним призом журі секції "Прикладна лінгвістика, фонетика, 

психолінгвістика, прагматика". Наша студентка четвертого курсу Крістіна Кіш посіла перше 

місце в секції гуманітарних наук ХІІІ Карпато-Карпатської наукової студентської 

конференції, а старшокурсниця Олександра Кітті Ковач - перше місце в секції "Методологія 

навчання та викладання - технології пізнання". Четвертокурсниця Дьюла Орбан посіла третє 

місце, а Река Почай, також четвертокурсниця, представила свою роботу на конференції, 

організованій кафедрою історії угорської мови, соціолінгвістики та діалектології Угорського 

технічного університету та студентським семінаром з історії мови ім. Бенке Лоранда. Багато 

студентів кафедри також навчаються в академічній аспірантурі. 

Студенти кафедри взяли активну участь у Програмі студентської мобільності ім. 

Маковея, в рамках якої 18 студентів отримали можливість ознайомитися з угорськими 

студіями у Веспремському університеті, Університеті ім. Етвеша Лоранда та Ніредьгазькому 

університеті. Кафедра не тільки відправляла, а й приймала у себе студентів, які приїжджали на 

навчання. Протягом навчального року семеро угорських студентів з Університету ім. 

Костянтина Філософа м. Нітри пройшли місячне заочне навчання в нашому навчальному 

закладі. 

Степан Ченричко захистив докторську дисертацію в Угорській академії наук 2 квітня 

2019 року, а також був удостоєний низки відзнак протягом навчального року. Він був 

призначений професором Президентом Яношем Адером 1 жовтня 2019 року, нагороджений 

Премією імені Яноша Арані Президентом Угорської академії наук Ласло Ловашем на 191-й 

Генеральній асамблеї МТА, що відбулася 6-7 травня 2019 року, а 28 червня 2019 року 

отримає Премію імені Чаби Леврінца Громадського фонду "Про меншини". Одна з молодих 

викладачів кафедри Дора Мовнуш розпочала навчання в докторантурі з прикладної 

лінгвістики Дебреценського університету.  

Протягом року Аніко Берегсасі та Степан Ченричко читали лекції в Університеті 

Костянтина Філософа в м. Нітра в рамках Програми мобільності викладачів Еразмус+. Протягом 

2018/2019 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. 

Святковою програмою були відзначені Міжнародний день рідної мови, День угорської 

мови та День угорської поезії. Студенти четвертого курсу здійснили культурно-історичну 

подорож до Львова, а студенти другого курсу мали змогу відвідати виставу в Угорському 

національному театрі в Будапешті. 

 

Берегово, 24 червня 2019 року. 

Вільмош Газдаг, 

координатор кафедри 


