
ЗВІТ УГОРСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ КАФЕДРИ ФІЛОЛОГІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ  

У 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

У 2020/2021 навчальному році на спеціальності «угорська мова та література» навчалося 97 

студентів. На бакалаврському рівні 15, а на магістерському рівні 16 студентів успішно склали державні 

іспити і захистили кваліфікаційну роботу. Незабаром вони отримають диплом бакалавра і магістра. 

Упродовж навчального року студенти спеціальності «угорська мова та література» брали участь у 

всеукраїнських і міжнародних наукових студентських конференціях. 18 травня 2021 року магістранти-

першокурсники презентували результати своїх наукових досягнень на науковій студентській 

конференції. У роботі ХХХV Угорської наукової студентської конференції (OTDK) узяли участь 

студентка четвертого курсу Бернадетт Біров і студентка другого курсу магістерського рівня Крістіна Кіш, 

яка у роботі секції «Медіазнавство» зайняла третє місце. Бернадетт Біров посіла третє місце у 

XV науковій студентській конференції, організованій Асоціацією угорських студентів та молодих 

дослідників Закарпаття. У філологічній секції XV Закарпатської наукової студентської конференції 

відділення угорської філології представляли троє студентів: Кароліна Кітті Барта, Бернадетт Біров та 

Река Почай. Серед них Река Почай зайняла 2 місце, а Бернадетт Біров нагородили призом Закарпатської 

угорської академічної ради.  

Кілька студентів спеціальності «угорська мова та література» беруть участь у науково-дослідних 

програмах. Протягом навчального року троє студентів (Река Почай, Фружіна Кекерчені, Лаура Лелкеш) були 

стипендіатами Клебельсберга, двоє студентів (Кароліна Кітті Барта та Бернадетт Біров) займалися науковим 

дослідженням як стипендіати Закарпатської угорської професійної колегії імені Ілони Зріні. 

Студентка 4 курсу Бернадетт Біров була нагороджена премією Шандора Фодо. Нагорода 

присуджується тим, хто проводить значну організаційну роботу у сфері угорської культури, гідним 

спадкоємцям інтелектуальної спадщини Шандора Фодо. 

Ректор Степан Черничко, професор угорського відділення кафедри філології був нагороджений 

Цивільним хрестом Ордена за заслуги (Угорщина), а Аніко Берегсасі, завідувачка кафедри філології 

захистила свою габілітаційну роботу в університеті Паннонії у м. Веспрем (Угорщина), згодом їй 

присвоєно вчене звання доцента Кваліфікаційною комісією Міністерства освіти і науки України. 

Протягом навчального року з’явилися нові публікації: монографії Аніко Берегсасі «Випадкові ноти 

для фортепіано, Проблеми викладання угорської мови для угорської нацменшини в Україні», монографія 

Вільмоша Газдага «Східнослов’янські лексичні елементи в угорських говірках Берегівського району 

Закарпатської області». 

Протягом 2020/2021 навчального року співробітники угорського відділення взяли участь у більше 

півсотні наукових конференціях переважно в дистанційній формі та опублікували понад сотню наукових 

праць в українських, угорських та закордонних журналах, збірниках конференцій та інших наукових 

виданнях. Степан Черничко, Аніко Берегсасі, Катерина Дудич, Аніта Марку та Вільмош Газдаг 

опублікували 6 статей у журналах, індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science та 

11 статей в українських наукових фахових журналах. Протягом навчального року наші колеги 

підготували 10 методичних посібників. У рамках цього процесу кафедра збагатилася новими 

методичними посібниками до дисциплін «Сучасна угорська мова», «Угорська етнографія», «Стилістика 

угорської мови», «Діалектологія» і «Риторика». 

Протягом навчального року співробітники угорського відділення разом зі студентами відзначили День 

угорської мови (https://www.youtube.com/watch?v=vMY9sNpUZYE), Міжнародний день рідної мови (https: / 

/www.youtube.com/watch?v=8lxt_OTc-uc) та День угорської поезії  

(https://www.youtube.com/watch?v=cc8JirgRIHE) в онлайн-режимі. 
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