
ВІДОМОСТІ  

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес Фахового коледжу Закарпатського угорського 

інституту імені Ференца Ракоці II за спеціальністю   013 «Початкова освіта»     

на рівні фахової передвищої освіти 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я 

та  

по батькові 

педагогічного 

працівника 

Найменування 

посади (для 

осіб, що 

працюють за 

сумісництвом - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

педагогічний 

працівник (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту)* 

Категорія, 

педагогічне звання  

(в разі наявності 

науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічного 

працівника 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі, 

кількість 

навчальних  

кредитів (годин) 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Основи 

педагогічної 

майстерності 

 

Загальні основи 

педагогіки 

Шімон  

Дьенді 

Іштванівна 

Голова  

циклової комісії  

початкової 

освіти, викладач 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний інститут 

ім. І. Франка, 1992. 

Спеціальність: 

Педагогіка і методика 

початкового 

Спеціаліст вищої 

категорії, вчитель-

методист 

ЗУПТ  Літня 

академія ім. Келчеі 

Курси підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

початкових класів  

(40 годин) 

2013 - 2019 р.р. 

– держ-

службовець. 

Управління 

освіти, молоді та 

спору 

Виноградівської 



навчання. 

Кваліфікація: Вчитель 

початкових класів. 

Міжнародний 

економіко-

гуманітарний 

університет 

ім.акад.С.Дем᾽янчука, 

2010 р. (Диплом про 

перепідготовку) 

Кваліфікація: Вчитель 

початкових класів, 

практичний психолог. 

Посвідчення 

№3113, 2019 р.  

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі  

Методика та 

технологія 

дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

годин) 

Посвідчення  

№ 136 від 

28.08.2020 р. 

Науково-

методичний центр 

вищої та фахової 

передвищої освіти 

Сертифікат про 

підвищення 

кваліфікації голів 

циклових комісій 

закладів ФПО 

«Інноваційна 

педагогічна 

діяльність в 

закладах фахової 

передвищої 

освіти» (16 год.) 

СС 38282994/1736-

21 

від 13.04.2021р.,  

РДА, заступник 

начальника. 

Відділ освіти 

молоді та спору 

Берегівської  

РДА, начальник 

відділу. 

Володіння 

мовою 

Європейського 

Союзу. 



Українська мова 

за професійним 

спрямуванням  

 

 

 

 

Маргітич 

Агнета 

Іванівна 

Голова циклової 

комісії 

загальноосвітніх 

дисциплін, 

викладач 

Ужгородський 

національний 

університет, 2009 

Українська мова та 

література; 

магістр філології, 

викладач 

Спеціаліст 

вищої  

категорії, старший 

вчитель 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

української мови та  

літератури 

за модулем 

освітньої програми 

«Концептуальні 

засади викладання 

української мови і 

літератури в 

контексті Нової 

української школи» 

(30 годин) 

ЗІ СПК 

02139723/015558-

20 

від 30.10.2020 р. 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

української мови та  

літератури 

за модулем 

освітньої програми 

«Методологічні 

основи 

викладання 

української мови та 

з 2018 року 

навчається                    

в аспірантурі 

МДУ за 

спеціальністю                              

015 Професійна 

освіта 



літератури» (30 

годин) 

ЗІ СПК  

02139723/000999-

21 

від 29.01.2021 р. 

Сумський 

Державний 

Університет 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

СП № 

05408289/0997-21 

від 26.03.2021 р. 

Назва програми 

підвищення 

кваліфікації: 

«Розбудова 

системи 

забезпечення 

академичної 

доброчесності у 

закладі освіти» (30 

годин) 

ЗУПТ Літня 

педагогічна  

академія ім.Келчеі 

Методика та 

технологія 

дистанційного 

навчання в 



закладах освіти (30 

годин) 

Посвідчення  

№ 111 від 

28.08.2020 р. 

Методика 

викладання 

української мови з 

каліграфією 

Радик Ірина 

Ладіславівна 

Викладач Закарпатський 

угорський інститут 

ім..Ф.Ракоці ІІ 

2011 

Спеціальність: 

Українська мова і 

література; філолог, 

вчитель української 

мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

Міжнародний 

економіко-

гуманітарний 

університет 

ім.акад.С.Дем᾽янчука, 

2013 р. (Диплом про 

перепідготовку) 

Кваліфікація: Вчитель 

початкових класів, 

практичний психолог 

Спеціаліст першої 

категорії 

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

Методика та 

технологія 

дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

один) 

Посвідчення  

№ 121 від 

28.08.2020 р.                  

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів  

української мови і 

літератури 

за модулем 

освітньої програми 

«Концептуальні 

засади викладання 

української мови і 

літератури в 

контексті Нової 

української 

школи» (30 годин) 

 



ЗІ СПК 

02139723/018359‐

20 

від 11.12.2020  

Історія та теорія 

педагогіки 

 

Гаврилюк 

Ілона 

Юліївна 

Голова циклової 

комісії 

дошкільної 

освіти,  

викладач 

Рівненський         

педагогічний інститут    

ім.Д. Мануїльського,                   

1983 р.                             

Педагогіка і 

психологія; 

вчитель методист 

педагогіки і 

психології 

Спеціаліст 

вищої категорії; 

методист педагогіки 

і психології 

ЗІППО Свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації 

практичних 

психологів та 

соціальних 

педагогів 

СПК 021152  

02139723 

від 19.02.2016р. 

НПУ ім. М.П. 

Драгманова 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації  

12СС 

02125295/042765-

21 

від 26.02.2021 р. 

Начально- 

науковому 

інституті 

неперервної освіти 

«Інновації у 

навчанні 

психолого- 

педагогічних 

дисциплін» (180 

годин) 

 



ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

Методика та 

технологія 

дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

годин) 

Посвідчення  

№ 142 від 

28.08.2020 р. 

Історія України  

 

Основи 

філософських 

знань  

Герендей 

Адальберт 

Адальбертович 

Викладач Закарпатський 

угорський інститут 

ім..Ф.Ракоці ІІ, 2007 

«Педагогіка та 

методика середньої 

освіти.  

Історія і географія»;                  

вчитель історії, 

географії                                

та організатор 

краєзнавчо-

туристичної роботи. 

Мукачівський 

державний 

університет, 2018 

 «Туризм»  магістр 

туризмознавець 

Спеціаліст другої 

категорії 

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів історії (40 

годин) 

Посвідчення № 

2844 

від 13.07.2018 р. 

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

Методика та 

технологія 

дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

годин) 

Посвідчення  

 



№ 122 від 

28.08.2020 р. 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів історії, 

правознавства та 

інтегрованого 

курсу 

«Громадянська 

освіта» 

за модулем 

освітньої програми 

«Методологічні 

основи викладання 

історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін 

(правознавство, 

інтегрований курс 

«Громадянська 

освіта»)  

(30 годин) 

ЗІ СПК 

02139723/007520-

21 

від 23.04.2021 р. 

Методика 

викладання 

технологічної 

освітньої галузі 

НУШ "Дизайн і 

Гогола 

Золтан  

Стефанович 

Викладач Івано-Франківський 

державний 

університет  

ім. В.Стефаника, 

2005. 

Спеціаліст 

вищої  

категорії 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

 



технології" з 

практикумом 

 

Методика 

викладання 

мистецтва в НУШ 

з практикумом 

Спеціальність:  

Художнє мистецтво 

Кваліфікація:               

викладач                   

художнього 

мистецтва 

образотворчого 

мистецтва 

«Різноманітні 

техніки на уроках 

обр. мистецтво» 

(144 годин) 

ЗІ СПК 027194 

02139723                  

 від 17.03.2017 р. 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

гудожньої 

культури 

«Різномагітні  

техніки на уроках  

худ.-естетичного 

напр.»  

(144 годин) 

ЗІ СПК 027218 

02139723                 

від 17.03.2017 р. 

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

Методика та 

технологія 

дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

годин) 



Посвідчення  

№ 138 від 

28.08.2020 р. 

Загальна 

психологія 

(Основи 

психодіагностики) 

 

Гогола 

Стефан  

Стефанович 

Голова циклової 

комісії 

соціальної 

роботи 

викладач 

Івано-Франківський 

державний 

університет  

ім. В.Стефаника 

2005  

психологія 

Спеціаліст 

вищої категорії, 

аспірант 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

практичних 

психологів та 

соціальних 

педагогів 

«Організація і 

проведення мижня 

психології у 

навчальному 

закладі» 

(144 годин) 

ЗІ СПК 021153 

02139723                  

від 19.02.2016 р. 

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

Методика та 

технологія 

дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

годин) 

Посвідчення  

№ 139 від 

28.08.2020 р. 

 



Вступ до фаху 

 

Основи 

педагогічних 

вимірювань та 

організація 

діяльності дітей у 

початковій школі 

 

Безпека 

життєдіяльності, 

основи охорони 

праці 

 

Керестьен 

Горват 

Габріелла 

Йожефівна 

 

Викладач, 

куратор 

Міжнародний 

економіко-

гуманітарний 

університет                              

ім. ак. С. Дем’янчука 

2014                           

Початкова освіта; 

Організатор 

початкової освіти, 

вчитель                     

початкових класів,               

вчитель німецької 

мови. 

Закарпатський 

угорський інститут 

ім..Ф.Ракоці ІІ, 2014 

Українська мова і 

література; філолог, 

вчитель української 

мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

Спеціаліст ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів німецької 

мови 

за модулем 

освітньої програми 

«Концептуальні 

засади викладання 

німецької мови 

в контексті Нової 

української школи» 

(30 годин) 

ЗІ СПК 

02139723/005890-

20 

від 24.04.2020 р. 

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

Методика та 

технологія 

дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

один) 

Посвідчення  

№ 128 від 

28.08.2020 р.    

ТОВ «Всеосвіта» 

Сертифікат  

Дебренський 

університет 

2019 р.  

магістр,   

соціальний 

педагог 

 



СS389341 від 

20.08.2021 р.           

Про підвищення 

квалифікації 

«Основи охороні 

праці для 

працівників та 

роботодавців»   

(30 годин)                 

Угорська мова 

 

Угорська 

література 

  

Методика 

навчання 

угорської мови з 

каліграфією 

 

Кіраль 

Катерина 

Бейлівна 

Заступник 

директора 

з ОВР, 

викладач 

 

Мукачівське                         

педучилище, 1988 

вчитель початкових 

класів 

Ужгородський 

державний     

університет, 1994              

Угорська мова та 

література; викладач 

угорської мови і 

літератури 

Спеціаліст  

вищої категорії, 

старший 

викладач 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів угорської 

мови та літератури 

за модулем 

освітньої програми 

«Концептуальні 

засади викладання 

угорської мови 

і літератури 

(угорська та 

зарубіжна) 

в контексті Нової 

української школи» 

(30 годин) 

ЗІ СПК 

02139723/015017-

20 

від 16.10.2020 р. 

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

 



Методика та 

технологія 

дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

годин) 

Посвідчення  

№ 129 від 

28.08.2020 р.  

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

№ ЗІ СПК 

02139723/009863‐
21 

за модулем 

освітньої програми 

«Методологічні 

основи викладання 

угорської мови та 

літератури» 

(30 год.) 

від 28.05.2021р. 

Іноземна 

(англійська) мова  

за професійним 

спрямуванням  

Кноблох 

Єлізавета 

Рудольфівна 

 

Викладач, 

куратор 

Ужгородський 

національний 

університет, 2012 

Мова і література;                  

магістр філології , 

викладач англійської 

мови та світової 

літератури 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

англійської мови   

за модулем 

освітньої програми 

 



«Концептуальні 

засади викладання 

англійської мови 

в контексті Нової 

української школи» 

(30 годин) 

ЗІ СПК 

02139723/016108-

20 

від 06.11.2020 р. 

 

 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

англійської мови   

за модулем 

освітньої програми 

«Методологічні 

основи викладання 

іноземної мови» 

(30 годин) 

ЗІ СПК  

02139723/000415-

21 

від 22.01.2021 р. 

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

Методика та 

технологія 



дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

годин) 

Посвідчення  

№ 134 від 

28.08.2020 р.                              

Дитяча література 

з основами 

культури і 

технікою 

мовлення 

 

Основи 

сценічного та 

екранного 

мистецтва з 

методикою 

навчання 

 

Кудлотяк  

Кристина 

Йосипівна 

Викладач Ужгородський 

національний 

університет, 2005 

Мова та література  

(угорська) 

магістр філології,  

викладач 

Спеціаліст 

першої категорії, 

старший вчитель 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів угорської 

мови та літератури 

за модулем 

освітньої програми 

«Концептуальні 

засади викладання 

угорської мови 

і літератури 

(угорська та 

зарубіжна)в 

контексті Нової 

української школи» 

(30 годин) 

ЗІ СПК 

02139723/013778-

20 

від 02.10.2020 р. 

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

Методика та 

технологія 

 



дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

годин) 

Посвідчення  

№ 185 від 

28.08.2020 р. 

Вікова та 

педагогічна 

психологія 

Ланці  

Вікторія  

Гейзівна 

Викладач 

практичний 

психолог 

Закарпатський  

угорський інститут 

ім.Ф.Ракоці ІІ, 2010 

Початкове начання; 

вчитель початкових 

класів. 

Мукачівський 

державний 

університет, 2017 

Практичний  

психолог;  магістр 

психології, 

практичний психолог, 

викладач 

психологічних 

дисциплін. 

Спеціаліст другої 

категорії, аспірант 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

практичних 

психологів і 

соціальних 

педагогів 

за модулем 

освітньої програми 

«Концептуальні 

засади 

практичної 

психології і 

соціальної роботи» 

(30 годин) 

ЗІ СПК 

02139723/006083-

20 

від 24.04.2020 р. 

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

Методика та 

технологія 

дистанційного 

 



навчання в 

закладах освіти (30 

годин) 

Посвідчення  

№ 127 від 

28.08.2020 р. 

Методика 

навчання 

фізкультурної 

освітньої галузі 

НУШ 

Орбан  

Ірина 

Карлівна 

Викладач Міжнародний 

економіко-

гуманітарний 

університет                     

ім. ак. С. Дем’янчука, 

2015 

Фізична культура і 

спорт;викладач 

фізичної культури  

Закарпатський      

угорський інститут       

ім..Ф.Ракоці ІІ, 2020           

магістр  

Початкова освіта 

Спеціаліст першої 

категорії, старший 

вчитель 

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

Методика та 

технологія 

дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

годин) 

Посвідчення  

№ 118 від 

28.08.2020 р. 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

фізичної культури 

№ ЗІ СПК 

02139723/012299-

21  

від 20.08.2021 р. 

за модулем 

освітньої програми 

«Методологічні 

основи викладання 

фізичної культури» 

 



(30 год.) 

Методика 

викладання 

освітньої галузі 

«Математика» 

 

 

 

Шовш  

Катерина 

Степанівна 

Директор, 

викладач 

Ужгородський 

державний 

університет, 1998  

Математика; 

математик,  

викладач 

математики 

 

Кандидат 

педагогічних наук  

2019р., 

0013 Теорія і  

методика професійної 

освіти. 

Доцент кафедри 

педагогіки та 

психології 

 

Кандидат 

педагогічних наук  

Дисертація за 

спеціальністю 0013 

Теорія і  методика 

професійної освіти. 

Тема: Формування 

академічної 

культури майбутніх 

педагогічних 

працівників у 

закладах вищої 

освіти 

ДК №055397 від 

16.12.2019 

Національний 

педагогічний 

університет 

ім.М.П.Драгоманова 

ЗІППО  

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

керівників ЗЗСО 

за модулем 

освітньої програми 

«Світоглядні 

засади Концепції 

«Нова українська 

школа» 

(30 годин) 

ЗІ СПК 

02139723/008704-

20 

від 05.06.2020 р. 

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

Методика та 

технологія 

дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

годин) 

Посвідчення  

№ 112 від 

28.08.2020 р. 

НМЦ вищої та 

фахової 

передвищої освіти 

 



за програмою  

підвищенння 

кваліфікації 

керівників закладів 

фахової 

передвищої освіти  

(16 годин) 

Сертифікат 

СС 38282994/2529-

20 

від 04.12.2020 р. 

Univertsitatea 

Sepienta Угорський 

університет 

Трансільванії 

«Керівник вищого 

навчального 

закладу» (30 годин) 

Сертифікат 

US, №7 

2021/4-19/7 

від 12.04.2021 р. 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

математики 

за модулем 

освітньої програми 

«Методологічні 

основи 



викладання 

математики»  

(30 годин) 

ЗІ СПК 

02139723/008955-

21 

від 14.05.2021 р. 

Інформатика з 

методикою 

викладання  

в початковій 

школі 

 

 

Нодь  

Тібор 

Тіводорович 

Викладач, 

лаборант 

Міжнародний 

економіко-

гуманітарний 

університет                              

ім. ак. С. Дем’янчука, 

2017  

Інформатика, 

магістр інформатики, 

викладач 

інформатики 

 

Спеціаліст другої 

категорії 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

інформатики 

за модулем 

освітньої програми 

«Концептуальні 

засади викладання 

інформатики 

в контексті Нової 

української школи» 

(30 годин) 

ЗІ СПК 

02139723/009317-

20 

від 05.06.2020 р. 

ЗІППО 

Закони і 

нормативно-

правових актів з 

ОП, надання 

першої допомоги 

потерпілим, 

електробезпеки, 

 



пожежної безпеки 

та безпеки 

життєдіяльності  

Посвідчення № 733 

від 16.10.2020 р. 

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

Методика та 

технологія 

дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

годин) 

Посвідчення  

№ 140 від 

28.08.2020 р. 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

інформатики 

№ 3І СПК 

02139723/008898‐
21 

 від 14.05.2021 р.                

за модулем 

освітньої програми 

«Методологічні 

основи викладання 

інформатики» 

(30 год.)                     



Вікова фізіологія, 

шкільна гігієна та 

педіатрія 

Папп 

Агота 

Степанівна 

 

Викладач - 

суміщення 

 

Ужгородський 

державний 

університет, 1996 

Медицина; Лікар 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, старший 

викладач 

НПУ 

ім. М.П. 

Драгманова 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

Тема: Інноваційні 

технології  

У викладання 

фізіології та 

анатомії тварини 

та людини СПК 

12СС02125295/ 

061935-18 

від 09.11.2018 р.  

Сумський ДУ 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

СП № 

050408289/2136-21 

від 23.06.2021 р. 

«Організація 

дистанційного 

навчання в 

закладах освіти з 

використанням 

навчальної 

платформи 

Moodle» (30 годин) 

 

Основи екології 

 

Економічна теорія 

Бірток  

Ференц  

Федорович 

Викладач Закарпатський 

угорський інститут 

ім.Ф.Ракоці ІІ, 2015р.  

Спеціаліст 

другої категорії 

ЗУПТ 

Літня педагогічна 

академія ім. Келчеі 

 

 

 



географія; вчитель 

географії та 

організатор 

краєзнавчо-

туристичної роботи 

Курси підвищення 

кваліфікації 

вчителі географії 

(40 годин) 

Посвітчення № 

2695 (2019) 

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

Методика та 

технологія 

дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

годин) 

Посвідчення № 124 

від 28.08.2020 р. 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

№ ЗІ СПК 

02139723/010571‐
21 

за модулем 

освітньої програми 

«Методологічні 

основи викладання 

географії та 

економіки» (30 

годин) 

від 04.06.2021 р. 

 



Основи права Лефко 

Янош 

Яношович 

Викладач Закарпатський 

угорський 

педагогічний інститут  

2003 

«Педагогіка та 

методика середньої 

освіти. Історія і 

географія»; 

вчитель історії, 

географії та 

організатор 

краєзнавчо-

туристичної роботи 

Спеціаліст першої 

категорії 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації                  

вчителів історії та 

правознавства 

№ 039908 

від 22.03.2019 р. 

СПК вчителів 

географії                          

№ 040049 

від 22.03.2019 

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

Методика та 

технологія 

дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

годин) 

Посвідчення  

№ 117 від 

28.08.2020 р. 

 

Математика 

 

 

Давід  

Олександра  

Тіборівна 

Викладач Закарпатський  

угорський інститут 

ім.Ф.Ракоці ІІ, 2015 

Математика,  

вчитель математики 

 

Спеціаліст другої 

категорії 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

математики 

за модулем 

освітньої програми 

 



«Концептуальні 

засади викладання 

математики 

в контексті Нової 

української школи» 

(30 годин) 

ЗІ СПК  

02139723/009253-

20 

від 05.06.2020 р.   

ЗУПТ Літня 

педагогічна 

академія ім. Келчеі 

Методика та 

технологія 

дистанційного 

навчання в 

закладах освіти (30 

годин) 

Посвідчення  

№ 114 від 

28.08.2020 р. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

математики 

№ ЗІ СПК 

02139723/008922‐
21 

за модулем 

освітньої програми 



«Методологічні 

основи 

викладання 

математики» 

(30 год.) 

від 14.05.2021 р 

ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів 

математики 

за модулем 

освітньої програми 

«Концептуальні 

засади викладання 

математики в 

контексті Нової 

української школи» 

(30 годин)                      

Особи, які працюють за сумісництвом 

Основи 

корекційної 

педагогіки 

та інклюзивної 

освіти у 

початковій школі 

Тігор 

Сільвія 

Олександрівна 

 

Викладач  Сегедський 

університет, 2019  

Логопедія; 

магістр з логопедії 

Спеціаліст   

Методика 

викладання 

інтегрованого 

курсу НУШ  

"Я досліджую 

світ" 

Якоб  

Елеонора 

Адальбертівна 

 

Викладач ЗУІ Ужгородський    

державний                   

університет, 1985 

Біологія; біолог,      

викладач                         

біології і хімії. 

Спеціаліст             

вищої категорії 

вчитель- методист 

НПУ 

ім. М.П. 

Драгманова 

Свідоцтво про 

підвищення 

 



 кваліфікації 

вчителів біології  

СПК 

12СС02125295/ 

061915-18 

від 09.11.2018 р. 

Сумський ДУ 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

СП № 

05408289/2251-21  

від 01.07.2021 р. 

«З електронних 

засобів та 

дистанційних 

технологій 

навчання» 

(120 год.) 

__________ 

* Додатково зазначається наявність документа, що засвідчує володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної 
освіти, або кваліфікаційних документів (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що засвідчують кваліфікацію з англійської мови. 

 

Директор Фахового коледжу ЗУІ                                                              К.С. Шовш 


