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НАКАЗ
№ 18-Вн від 1 березня 2023 p.

про затвердження навчально-методичних та наукових видань, 
поданих структурними підрозділами ЗУІ

Відповідно Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у 
Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II, Положення про діяльність 
Редакційно-видавничого відділу Закарпатського угорського інституту імені Ференца 
Ракоці II та рішення Вченої Ради ЗУІ від 28 лютого 2023 р., протокол №2, з метою 
покращення навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються у ЗУІ,

НАКАЗУЄМО:

1. Рекомендувати до видання наукові і навчально-методичні праці, підготовлені та
подані структурними підрозділами ЗУІ відповідно до наступного переліку:

Кафедра обліку і аудиту
1) Bacho R., Poyda-Nosyk N.: Automotive industry in Ukraine: employment, earnings and 

business perspectives. Monograph (Автомобілебудівна промисловість в Україні: 
зайнятість, прибутки та перспективи бізнесу. Монографія) -  97 с. -  у формі 
електронного та друкованого видання

2) Бачо Р. Й., Ганусич В. О., Макарович В. К., Лоскоріх Г. Л., Стойка Н. С. (укл.): 
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь 
знань: 07 -  Управління та адміністрування, освітня програма: «Облік і оподаткуван
ня» -5 8  с . - у  формі електронного видання

3) Бачо Р. Й., Макарович В. К., Ганусич В. О., Лоскоріх Г. Л., Стойка Н. С. (укл.): 
Програма підсумкової атестації. Комплексний атестаційний іспит для здобувачів 
денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
галузі знань 07 -  «Управління та адміністрування», спеціальність 071 -  «Облік і 
оподаткування», освітня програма «Облік і оподаткування» -  31 с. -  у формі 
електронного видання

Кафедра філології
1) Marianna Lőrincz: Language Teaching Challenges -  A Multilevel Approach. Monograph 

(Виклики мовної освіти -  поліаспектний підхід. Монографія). -  119 с. -  у  формі 
електронного видання
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Фаховий коледж
Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II

1) Гаврилюк Ілона Юліївна / Gávriljuk Ilona: Конфліктологія в галузі дошкільної 
освіти. / Konfliktuskezelés az óvodai nevelésben. Методичний посібник для вивчення 
курсу Педагогічна конфліктологія / Módszertani segédanyag óvodapedagógusoknak а 
konfliktuskezelés tárgykörében. -  86 c. - у  формі електронного видання

2. Розмістити видання на офіційному веб-сайті ЗУІ, а також в електронному репозитарії
закладу.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача Редакційно-видавничого 
відділу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II.


