
Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ  

Якісний склад  педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес                                                                                                                                                  

у 2021-2022 навчальному році 

 

№ 

з/п 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

 

Прізвище, 

 ім’я,                          

по батькові  

педагогічного 

працівника 

 

Найме-

нування 

посади (для 

осіб, що 

працюють за 

сумісництвом 

- місце 

основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання 

 

 

Педагогічний 

стаж 

(повних 

років)/ стаж 

роботи в 

коледжі)  

 

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 

1. Хімія 

 

Бак 

Єва 

Олександрівна 

 

викладач 

лаборант  

Ужгородський  ДУ 

1999 

Спеціальність :  

Хімія. 

Кваліфікація: 

хімік, викладач хімії 

 

2019 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

вищої  

категорії» 

22/7 ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

вчителів хімії 
ЗІ СПК 027034/02139723 

від 24.02.2017 р. 

Інститут ДУ у сфері ЦЗ  

12СПВ 178618 

від 18.03.2016 р. 

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 142 

 



 від 28.08.2020 р.   

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  

(30 год./1кредит) 

Свідоцтво  

№ ЗІ СПК 

02139723/015184-20 

від 23.10.2020 р. 

«Концептуальні засади 

викладання хімії 

в контексті Нової 

української школи»  

(30 год./1 кредит) 

2. Інформатика  

Математика 

Курс підготовки  

до ДПА/ЗНО                    

з математики 

Вища 

математика 

 

Баті 

Андраш 

Золтанович 

 

викладач 

лаборант 

куратор 

ЗУІ ім..Ф.Ракоці ІІ 

2017  

Спеціальність : 

Математика 

Кваліфікація: 

магістр математики,  

викладач математики 

вчитель математики                 

і інформатики 

 

2020 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

другої категорії» 

9/7 ЗІППО 

Посвідчення про 

перевірку знань з 

питань охорони праці, 

безпеки 

життєдіяльності 
№ 319 від 20.04.2018р. 

Свідоцтво  

№ ЗІ СПК 

02139723/009240-20 

від 05.06.2020р. 

«Концептуальні засади 

викладання математики 

в контексті Нової 

української школи» 

(30 год./1 кредит) 

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія ім.Ф.Келчеі 

Посвідчення № 9 

від 28.08.2020р. 

 



«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  

(30 год./1 кредит) 

 ЗІППО  

Свідоцтво 

№ ЗІ СПК 

02139723/008910‐21 

від 14.05.2021р. 

«Методологічні основи 

викладання математики» 

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО 

Свідоцтво 

№ СПК 151/2021 

«Розвиток цифрових 

компетентностей та 

методологія 

вимірювання знань» 

(30 год./1 кредит) 

3. Українська мова 

Українська 

література 

Українська мова 

за професійним 

спрямуванням 

Іноземна  

(російська) мова 

 

Беца 

Світлана 

 Дмитрівна 

викладач Полтавський 

пед. інститут  

ім. В. Короленка 

1984 

Спеціальність: 

Російська мова  

і література. 

Кваліфікація: 

вчитель 

 російської мови і 

літератури 

2021 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії», 

педагогічне 

звання 

«Старший 

вчитель» 

37/3 МОН України 

Ministry for Foreign 

Affairs of Finland 

Проект «Фінська 

підтримка реформи 

української школи» 

Сертифікат  

№ 183/01  

від 10 .11.2019 р. 

«Методична скриня 

вчителя української 

мови в початкових 

класах закладів із 

румунською та 

 



угорською мовами 

навчання»  

(6 год./0,2 кредит) 

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення  № 119   

від 28.08.2020 р. 

Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти  

 (30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво 

№ ЗІ СПК 

02139723/010373‐20  

від 07.08.2020 р. 

«Концептуальні засади 

викладання української 

мови і  літератури в 

контексті Нової 

української школи»  

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО 

Свідоцтво  

№ ЗІ СПК 

02139723/000966-21 

від 29.01.2021 р. 

«Методологічні основи 

викладання української 

мови та літератури»  

(30 год./1 кредит) 

4. Географія 

Економічна  

теорія 

Бірток  

Ференц  

Ференцович  

викладач 

куратор 

ЗУІ ім.Ф.Ракоці ІІ   

2015 

2021 4/1 ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія ім. Ф. Келчеі 

 



Туристичне 

країнознавство 

Безпека  

в галузі туризму 

Mенеджмент 

 у туризмi 

Ціноутворення  

в туризмі 

 

 Спеціальність: 

географія  

Кваліфікація:                 

вчитель 

 географії                               

та організатор 

краєзнавчо-

туристичної роботи 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

другої категорії» 

Посвідчення № 124 

від 28.08.2020 р. 

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво №ЗІ СПК 

02139723/010571-21 

від 04.06.2021 р.    

«Методологічні основи 

викладання географії та 

економіки» 

 (30 год./1 кредит) 

5. Історія України 

Основи права 

Варга  

Роберт 

Андрашович 

викладач ЗУІ ім..Ф.Ракоці ІІ                  

2017                      

Спеціальність:                   

Середня освіта 

(Історія)  Кваліфікація: 

історик, вчитель історії 

спеціаліст 4/1 ЗІППО 

 Свідоцтво 

№ ЗІ СПК 02139723/ 

016765‐20  

від 13.11.2020р. 

«Концептуальні засади            

викладання історії та 

правознавства 

в контексті Нової 

української школи» 

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво  

№ ЗІ СПК 

02139723/007516‐21  

від.23.04.2021р. 

«Методологічні основи 

викладання історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін 

(правознавство, 

 



інтегрований курс 

«Громадянська освіта» 

(30 год./1 кредит) 

 

6. Психологія 

Організація                      

та планування 

діяльності дітей                 

в ДНЗ 

Гаврилюк 

Ілона 

Юліївна 

викладач 

голова ЦК 

«Дошкільна 

освіта» 

Рівненський        

педагогічний                  

інститут                                   

ім. Д. Мануїльського                   

1983                             

Педагогіка і        

психологія 

Кваліфікація:                 

вчитель методист 

педагогіки і психології 

2016 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії», 

старший 

викладач 

кафедри 

педагогіки та 

психології 

32/7 

 

ЗІППО 

Свідоцтво про ПК 

практичних психологів 

та соціальних педагогів 

СПК 021152 /02139723 

від 19.02.2016 р.  

ЗУПТ Літня педагогічна 

академія ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 142  

від 28.08.2020 р. 

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  

(30 год./1 кредит) 

НПУ 

 ім. М.П. Драгманова 

Начально- науковий 

інститут неперервної 

освіти 

Свідоцтво 12СС 

02125295/042765-21 

від 26.02.2021 р. 

«Інновації у навчанні 

психолого- педагогічних 

дисциплін»  

(180 год./6 кредитів) 

 

7. Історія України 

Основи 

філософських 

знань                        

Основи    

Герендей 

Адальберт 

Адальбертович 

 

викладач ЗУІ ім..Ф.Ракоці ІІ 

2007 

Спеціальність:  

«Педагогіка та 

методика  

2018 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст  

7/6 

 

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення  

№ 122 від 28.08.2020 р. 

 



наукових знань  

Музеєзнавство 

Історія туризму 

 

 

середньої освіти.  

Історія і географія».  

Кваліфікація:  вчитель 

історії, географії та 

організатор 

краєзнавчо-

туристичної роботи 

Мукачівський ДУ 

2018 

Спеціальність:  

«Туризм» 

Кваліфікація: 

магістр туризмознавець 

другої  

категорії» 

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво  

№ ЗІ СПК 

02139723/007520-21 

від 23.04.2021 р. 

«Методологічні основи 

викладання історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін 

(правознавство, 

інтегрований курс 

«Громадянська освіта»)  

(30 год./1 кредит) 

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія ім. Ф. Кельчеі 

Свідоцтво  

№ СПК 153/2021 

від 13.08.2021 р. 

«Розвиток цифрових 

компетентностей та 

методологія 

вимірювання знань»  

(30 год./1 кредит) 

8. Англійська мова 

Англійська мова 

за професійним 

спрямуванням 

Гергей  

Єва 

Іштванівна 

викладач Ужгородський НУ                   

2010                          

Спеціальність:                      

мова та література 

(англійська)                          

Кваліфікація:                     

Магістр філології, 

спеціаліст 4/0 ЗІППО  

Свідоцтво 

№ ЗІ СПК 02139723/ 

012690-20 

від 11.09.2020 р. 

«Концептуальні засади 

викладання англійської 

 



викладача англійської 

мови та літератури 

мови в контексті Нової 

української школи»  

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Сертифікат 

№ 140 від 19.08.2021р. 

(30 год./1 кредит) 

9. Методика 

соціально- 

психологічної 

роботи 

Основи 

інклюзивної 

освіти  

Прикладна 

методика 

в соціальній 

роботі 

Психологія 

(Загальна 

психологія 

Вікова та 

педагогічна 

психологія 

Дитяча 

психологія) 

 

Гогола 

Стефан  

Стефанович  

викладач 

голова ЦК  

«Соціальна 

робота» 

куратор 

Івано-Франківський 

державний 

університет  

ім. В. Стефаника 

2005 

Спеціальність:  

психологія 

 

2016 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

вищої категорії» 

18/5 ЗІППО 

Свідоцтво про ПК 

практичних психологів 

та соціальних педагогів 

 СПК 021153  

02139723 

від 19.02.2016 р.  

ЗУПТ                                         

Літня педагогічна 

академія ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 139   

від 28.08.2020 р. 

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво 

№ ЗІ СПК 

02139723/006464‐21 

від 02.04.2021р. 

«Методологічні основи 

практичної психології і 

соціальної роботи»  

(30 год./1 кредит) 

З 2021 р. 

навчається в 

аспірантурі 

Тернопільського 

національного 

Педагогічного 

Університету  

ім. В. Гнатюка 

за                     

спеціальністю 

«Дошкільна 

освіта»   

 

10. Методика 

організації 

Гогола 

Золтан  

Стефанович 

викладач Івано-Франківський 

державний 

університет 

2016 19/3 ЗІППО 

Свідоцтво про ПК 

 



образотворчої 

діяльності 

Малювання і 

ліплення 

ім. В.Стефаника 

2005 

Спеціальність: 

Художнє мистецтво 

Кваліфікація: 

викладач 

художнього 

мистецтва 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

вищої категорії» 

вчителів 

образотворчого 

мистецтва 

СПК 027194  

02139723 

від 17.03.2017 р.  

вчителів художньої 

культури 

СПК 027218  

02139723 

від 17. 

03.2017 р. 

ЗУПТ Літня педагогічна 

академія ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 138  

від 28.08.2020 р. 

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  

(30 год./1 кредит) 

11. Педагогіка 

Вступ до фаху  
Теорія та 

методика роботи  

з дитячими та 

молодіжними 

організаціями 

України 

Людина  

в сучасному 

соціумі 

Іноземна 

(німецька) мова 

 

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 

спеціаліст 6/5 ЗІППО 

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/005890‐20 

від 24.04.2020 р. 

«Концептуальні засади 

викладання німецької 

мови в контексті НУШ»  

(30 год./1 кредит) 

ЗУПТ 

Літня педагогічна                   

академія ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 128  

від 28.08.2020р. 

 



Українська мова і 

література; філолог, 

вчитель української 

мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти» 

 (30 год./1 кредит) 

ТОВ «ВСЕОСВІТА» 

Сертифікат 

СS389341 

від 20.08.2021 р. 

«Основи охорони праці 

для працівників та 

роботодавців»                         

(30 год./1 кредит) 

12. Математика 

Курс підготовки  

до ДПА/ЗНО                    

з математики 
Економіка 

підприємства 

Економіка 

підприємств 

і основи 

менеджменту 

і маркетингу 

Давід  

Олександра  

Тіборівна  

викладач 

куратор 

  ЗУІ ім..Ф.Ракоці ІІ 

2015  

Спеціальність : 

Математика 

Кваліфікація: 

 математик, вчитель 

математики 

Львівський НУ 

ім.С.Ж.Гжицького 

Спеціальність : 

Менеджмент 

Кваліфікація:  

магістр зі 

спеціальності: 

Менеджмент 

 

 

2021 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

другої                 

категорії» 

6/5 ЗІППО  

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/009253-20 

від 05.06.2020 р.   

«Концептуальні засади 

викладання математики 

в контексті НУШ» 

 (30 год./1 кредит) 

ЗУПТ 

Літня педагогічна  

академія ім. Ф. Кеьчеі 

Посвідчення № 114  

від 28.08.2020 р. 

Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти  

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво  

№ ЗІ СПК 

02139723/008922‐21 

від 14.05.2021 р.   

 



«Методологічні основи 

викладання 

математики» 

 (30 год./1 кредит) 

13. Англійська мова 

Англійська мова 

за професійним 

спрямуванням 

Денч  

Агнеш 

Гейзівна 

 

викладач 

куратор 

Ужгородський НУ 

2008 

Спеціальність:  

Мова та література 

(англійська)  

Кваліфікація:  

Магістр філології, 

викладач 

2017 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію  

«Спеціаліст  

першої  

категорії» 

 

14/6 ЗІППО 

Свідоцтво про ПК 

вчителів                                 

англійської мови 

ЗІ СПК 020890 

02139723                                    

від 26.02.2016 р 

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 116  

від 28.08.2020 р.  

Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти  

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/015626‐20 

від 30.10.2020р. 

«Концептуальні засади 

викладання англійської 

мови в контексті Нової 

української школи» 

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО 

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/001528‐21  

від 05.02.2021р. 

 



«Методологічні основи 

викладання іноземної 

мови» 

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво 

№ СПК 128/2021 

від 13.08.2021р. 

«Розвиток цифрових 

компетентностей та 

методологія 

вимірювання знань» 

(30 год./1 кредит) 

14. Українська  мова 

за професійним 

спрямуванням  

Джанда 

Галина 

Богданівна 

 

заступник 

директора 

з НМР 

викладач 

 

Івано-Франківський 

державний 

педагогічний 

інститут  

ім. В.Стефаника 

1980 

Спеціальність: 

Російська мова  

і література. 

Кваліфікація: 

вчитель 

 російської мови і 

літератури 

 середньої школи 

2017 

Підтверджено 

 кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

вищої 

 категорії» 

присвоєно 

педагогічне  

звання 

«викладач-

методист» 

 

41/8 ЗІППО 

Посвідчення про 

перевірку знань з питань 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності 

№ 318 від 20.04.2018 р. 

 НПУ 

ім. М.П Драгоманова 

Свідоцтво про ПК:                          

за напрямом: 

Інноватика  

у викладанні української 

мови та літератури 

12СПВ 040631                  

09.11.2018 р.   

Інститут неперервної 

освіти НПУ 

ім. М.П Драгоманова 

Сертифікат 

«Сучасні цифрові 

технології та інноваційні 

методики навчання: 

навчається  з 

2019 року                

в аспірантурі 

Мукачівського

ДУ за                     

спеціальністю 

015 

«Професійна 

освіта»   



досвід, тенденції, 

перспективи»  

29-30 травня 2020 р. 

(6 год./0,2 кредит)  

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 130 

від 28.08.2020 р. 

Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти 

(30 год./1 кредит) 

Сумський ДУ.  

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу                                    

Свідоцтво про ПК                        

СП № 05408289/0979-21                 

від 26.03.2021 р.                  

«Розбудова системи 

забезпечення 

академічної 

доброчесності  

у закладі освіти»                                           

(30 год./1 кредит) 

Тернопільський НПУ                      

ім.В. Гнатюка                                    

08-09. 04. 2021р.                   

Сертифікат «Сучасні 

цифрові технології та 

інноваційні иетодики 

навчання: досвід, 

тенденції, перспективи»                       

(6 год./0,2 кредита)                          



15. Англійська мова 

Англійська мова 

за професійним 

спрямуванням 

Качур 

Аннамарія 

викладач ЗУІ ім..Ф.Ракоці ІІ 

2021 

магістр  

Спеціальність : 

філологія (мова і 

література англійська) 

Кваліфікація: 

 Філології, професіонал 

з англійської філології 

(мови та літератури), 

філолог, перекладач 

спеціаліст 0   

16. Всесвітня історія Кіраль  

Евелін 

Вінцеївна 

викладач ЗУІ ім..Ф.Ракоці ІІ 

2019 

магістр  

Спеціальність : історія 

та археологія 

Кваліфікація: 

 професіонал з історії  

та археології 

спеціаліст 1/1 ЗУПТ 

Літня педагогічна  

академія ім. Ф. Келчеі 

Свідоцтво 

№ СПК 133/2021 

від 13.08.2021р. 

«Розвиток цифрових 

компетентностей та 

методологія 

вимірювання знань» 

(30 год./1 кредит) 

 

17. Угорська мова 

Угорська 

література 

Зарубіжна  

література 

Методика 

розвитку 

мовлення і 

навчання 

елементів 

грамоти. 

Кіраль 

Катерина 

Бейлівна 

 

заступник 

директора 

з ОВР 

викладач 

куратор 

Мукачівське                         

педучилище 

1988 

Спеціальність : 

 вчитель  

початкових класів 

Ужгородський НУ 

1994 

Спеціальність:               

Угорська мова та 

література 

Кваліфікація: 

2018 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст  

вищої  

категорії»  

присвоєно 

педагогічне звання 

«Старший 

викладач» 

 

33/6 ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

вчителів угорської 

мови та літератури 
ЗІ СПК 026004/ 02139723 

від 24.02.2017 р. 

ЗУПТ 

Літня педагогічна  

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 129  

від 28.08.2020 р. 

 



 (Основи 

лялькового 

театру) 

 

 

 викладач угорської                 

мови і літератури 

«Методика та 

технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво ЗІ СПК 

02139723/015017-20 

від 16.10.2020 р. 

«Концептуальні засади 

викладання угорської 

мови і літератури 

(угорська та зарубіжна) 

в контексті НУШ»  

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво № ЗІ 

СПК02139723/ 

009863‐21 

 від 28.05.2021р. 

«Методологічні основи 

викладання угорської 

мови та літератури» 

(30 год./1 кредит) 

18. Податкова  

Облік і звітність   

в оподаткуванні 

Бухгалтерський 

облік і основи 

банківської 

справи 

Кедебец 

Герги 

Олександрович 

 

 

викладач Європейський 

університет 

Тернопільська філія 

2012 

Спеціальність:                 

Облік і аудит    

Кваліфікація:  

спеціаліст з   

 обліку і аудиту                       

2021 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

другої  

категорії»  

 

5/5 ЗВО 

«Східноєвропейський 

слов’янський 

університет», кафедра 

менеджменту, фінансів, 

обліку та оподаткування. 

ПК (стажування)  

22.03.-31.03.2021р. 

«Інформаційні 

 



 технології з 

бухгалтерського обліку» 

(30 год./1 кредит) 

19. Англійська мова 

Англійська мова 

за професійним 

спрямуванням 

Кноблох 

 Єлизавета 

Рудольфівна  

викладач 

куратор 

Ужгородський НУ 

2012 

Спеціальність: 

 Мова і література 

Кваліфікація:                   

магістр філології , 

викладач 

 англійської мови та 

світової літератури 

2020 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

першої  

категорії»  

 

8/4 ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

вчителів англійської 

мови   

 № 041798 

від 21.08.2019 р. 

ЗУПТ Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення  

№ 134 від 28.08.2020 р.  

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  (30 

год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/016108‐20   

від 06.11.2020 р. 

«Концептуальні засади 

викладання англійської 

мови в контексті Нової 

української школи»               

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО                                      

Свідоцтво ЗІ СПК 

02139723/000415-21 

від 22.01.2021 р. 

«Методологічні основи 

викладання іноземної 

мови» 

(30 год./1 кредит) 

 



ЗІППО Свідоцтво 

№ СПК 134/2021 

від 13.08.2021р. 

«Розвиток цифрових 

компетентностей та 

методологія 

вимірювання знань» 

(30 год./1 кредит) 

20. Українська мова 

Українська 

література 

Українська мова 

за професійним 

спрямуванням 

 

Коврей 

Дора 

Йосипівна 

 

викладач Ужгородський НУ 

2015  

Спеціальність: 

 Мова і література 

Кваліфікація:                   

магістр філології , 

викладач 

 англійської мови та 

світової літератури 

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ 

2015 

Спеціальність: 

Українська мова і 

література 

Кваліфікація: 

філолог, вчитель 

української мови  

і літератури                                  

та зарубіжної 

літератури 

2021 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

другої 

 категорії»  

 

6/6 ЗУПТ Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 143  

від 28.08.2020р.  

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»                   

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО Свідоцтво 

№ ЗІ СПК 

02139723/017607‐20  

від 27.11.2020 р. 

«Концептуальні засади 

викладання української 

мови і літератури 

 в контексті НУШ»                         

(30 год./1 кредит) 

з  2018 року 

навчається                  

в аспірантурі 

МДУ                       

за спеціаль       

ністю:  015                          

Професійна 

освіта 

 

21. Методика 

музичного 

виховання 

Народознавство                  

з методикою 

навчання 

Кокаш  

Ержейбет 

Карлівна 

викладач Карпатський 

університет 

ім.А.Волошина 

2015 

напрям підготовки 

«Психологія» 

спеціаліст 11/0 

 

 Свідоцтво  

про визнання 

 в Україні                    

іноз.документа 

про освіту, 

2019. 

№-15536-19  



 Основи 

народного танцю 

Хоровий спів  

Кваліфікація: бакалавр 

психології 

Коледж м.Ньїредьгаза 

2015 

Кваліфікація: 

Музика/Співи. 

Музикознавець/ 

бакалавр 

від 

05.11.2019р. 

 

22. Угорська мова 

Угорська 

література 

Зарубіжна  

література 

Література  

для дітей 

дошкільного віку 

Дозвіллєва 

діяльність 

Основи культури 

 і техніки 

мовлення 

(Красномовство) 

Основи 

сценарної роботи 

соціального 

педагога 

 

Кудлотяк  

Кристина 

Йосипівна 

 

викладач Ужгородський НУ 

2005 

Спеціальність: 

Мова та література 

(угорська) 

Кваліфікація:  

магістр філології, 

викладач 

2021 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

першої 

категорії»,  

педагогічне 

звання 

«Старший 

викладач» 

7/7 ЗІППО 

Свідоцтво про ПК 

вчителів угорської 

мови та літератури 
ЗІ СПК 026006/ 

02139723 

від 24.02.2017 р. 

ЗУПТ Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 185  

від 28.08.2020р.  

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»                 

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво ЗІ СПК 

02139723/013778-20 

від 02.10.2020 р. 

«Концептуальні засади 

викладання угорської 

мови і літератури 

(угорська та зарубіжна)               

в контексті Нової 

української школи»               

(30 год./1 кредит) 

 



23. Математичний 

аналіз 

Лінійна алгебра  

Аналітична 

геометрія 

 

Кудлотяк  

Чаба 

Анталович 

 

викладач Ужгородський НУ 

2002 

Математика 

Кваліфікація: 

Магістр математики, 

викладач 

 

спеціаліст 16/0 МОН України НПУ 

ім. М.П. Драгоманова 

Свідоцтво12СС 

02125295/061987-18 

від 09.11.2018 р. 

«Інноватика у 

викладанні 

математичних 

дисциплін»                            

(108 год./3,6 кредита) 

ТОВ «Академія 

цифрового розвитку» 

Сертифікат                      

№ 1 6GW-065 

від 19.10.2021р. 

«Цифрові інструменти 

GOOGLE для закладів 

вищої, фахової 

передвищої освіти» 

(30 год./1 кредит) 

 

24. Педагогіка 

Педагогіка 

сімейного 

виховання 

Психологія 

 

 

Ланці  

Вікторія  

Гейзівна 

викладач 

практичний 

психолог  

ЗУІ ім.Ф.Ракоці ІІ  

2010 

Спеціальність: 

«Педагогіка та 

методика  

середньої освіти. 

початкова освіта 

Кваліфікація: 

вчитель початкових 

класів 

Мукачівський ДУ  

2017 

Спеціальність: 

Практична психологія 

Кваліфікація:  

2021 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

другої  

категорії» 

11/3 ЗІППО                                

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/006083-20 

від 24.04.2020 р. 

«Концептуальні засади 

практичної психології і 

соціальної роботи»                      

(30 год./1 кредит) 

ЗУПТ Літня 

педагогічна академія  

ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 127  

від 28.08.2020 р. 

З 2021 р. 

навчається в 

аспірантурі 

Дебреценського 

Університету за                     

спеціальністю 

«Педагогіка»   

 



магістр з психології 

практичний психолог, 

викладач 

психологічних 

дисциплін 

Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти  

(30 год./1 кредит) 

25. Географія 

Історія 

угорського 

народу  

 

Лефко 

Янош 

Яношович 

 

викладач 

вихователь  

Закарпатський  

угорський  

педагогічний інститут  

2003 

Спеціальність: 

«Педагогіка та 

методика  

середньої освіти. 

 Історія і географія».  

Кваліфікація: 

вчитель історії, 

географії та 

організатор 

краєзнавчо-

туристичної роботи 

2019 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

першої 

категорії» 

19/7 ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації                   

вчителів історії та 

правознавства 
№ 039908 

від 22.03.2019 р. 

СПК 

вчителів географії                          

№ 040049 

від 22.03.2019 р. 

ЗУПТ                                           

Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 117  

від 28.08.2020 р. 

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»                    

(30 год./1 кредит) 

 

26. Українська мова 

Українська 

література 

Українська мова 

за професійним 

спрямуванням 

 

Маргітич 

Агнета 

Іванівна 

 

викладач 

голова ЦК 

з/освітн. 

дисциплін 

куратор 

Ужгородський  НУ 

2009 

Спеціальність: 

Українська мова та 

література 

Кваліфікація: 

магістр філології, 

викладач 

2021 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

вищої  

категорії», 

педагогічне 

звання 

17/7 ЗУПТ                                      

Літня педагогічна  

академія ім.Ф. Келчеі 

Посвідчення № 111 

від 28.08.2020 р. 

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»                     

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО Свідоцтво 

з  2018 року 

навчається                    

в аспірантурі 

МДУ                             

за спеціаль 

ністю:                              

011 Професійна 

освіта 

 



«Старший 

викладач» 

№ЗІ СПК 

02139723/015558-20 

від 30.10.2020 р. 

«Концептуальні засади 

викладання української 

мови і літератури в 

контексті Нової 

української школи»                

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО Свідоцтво 

№ЗІ СПК 

02139723/000999-21 

від 29.01.2021 р. 

«Методологічні основи 

викладання української 

мови та літератури»                  

(30 год./1 кредит) 

Сумський ДУ                     

Свідоцтво 

СП № 05408289/0997-21 

від 26.03.2021 р. 

«Розбудова системи 

забезпечення 

академічної добро-

чесності у закладі 

освіти»  

(30 год./1 кредит) 

27. Інформатика 

Моделювання 

виробничих та 

економічних 

процесів 

Марку  

Олександр  

Олександрович  

викладач  Ужгородський НУ 

2008 

Спеціальність:  

Математика 

Кваліфікація 

математик, викладач 

математики та 

інформатики 

2020 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

вищої 

 категорії» 

 

13/1 .ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 8 

від 14.08.2020 р. 

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти» 

 



 (30 год./1 кредит) 

ЗІППО Свідоцтво  

№ ЗІ СПК 

02139723/018429-20 

від 11.12.2020 р. 

«Концептуальні засади 

викладання математики 

в контексті НУШ» 

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО Свідоцтво  

№ ЗІ СПК 

02139723/008934-21 

від 14.05.2021 р. 

«Методологічні основи 

викладання математики» 

(30 год./1 кредит) 

ЗУПТ Літня педагогічна 

академія   ім. Ф. Келчеі . 

Свідоцтво 

№ СПК 125/2021 

від 13.08.2021 р. 

«Розвиток цифрових 

компетентностей та 

методологія 

вимірювання знань» 

 (30 год./1 кредит) 

TОВ «Академія 

цифрового розвитку» 

Сертифікат 

№ 14GW-088,  

від 19.10.2021 р. 

«Цифрові інструменти 

GOOGLE для   закладів 

вищої, фахової 

передвищої освіти »  



 (30 год./1 кредит) 

 

28. Фізична  

культура 

Медве  

Максим  

Олександрович 

викладач НУ 

ім. М.П. Драгоманова 

2014 

Спеціальність :  

фізична культура  

і спорт  

Кваліфікація: 

викладач фізичної 

культури 

2019 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

першої 

 категорії 

8/1 

 

ЗІППО  

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/012299‐21 

від 20.08.2021р. 

«Методологічні основи 

викладання фізичної 

культури»  

(30 год./1кредит) 

 

29. Фізика 

і астрономія 

 

Моков 

Павло 

Андрійович 

 

викладач 

лаборант 

куратор  

Ужгородський НУ 

2010 

Спеціальність:  

Фізика 

Кваліфікація: 

магістр фізики,  

викладач 

2020 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

першої 

 категорії» 

 

11/6 ЗІППО 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

вчителів фізики та 

астрономії   

№ 039606  

від 22.03.2019 р. 

ЗІППО Свідоцтво 

№ ЗІ СПК 

02139723/011753-20 

від 21.08.2020 р.   

«Концептуальні засади 

викладання фізики та 

астрономії в контексті 

Нової української 

школи»  

(30 год./1 кредит) 

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 1 

від 14.08.2020 р. 

 



«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти» 

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО Свідоцтво 

№ ЗІ СПК 

02139723/012136‐21 

від 13.08.2021р. 

«Методологічні основи 

викладання фізики та 

астрономії»                                   

(30 год./1 кредит)               

30. Практикум 

вищої 

математики 

Теорія систем і 

керування 

Молнар 

Олександра 

Шандорівна 

викладач ЗУІ ім..Ф.Ракоці ІІ 

2017  

Спеціальність : 

Математика 

Кваліфікація: 

магістр математики,  

викладач математики 

вчитель математики                 

і інформатики 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

другої категорії» 

4/4   

31. Вступ до фаху 

Економічний 

аналіз 

Основи 

економічної 

теорії 

Облік і аудит 
Фінанси та 

фінанси 

підприємства 

Неймет  

Віктор 

Вікторович 

викладач Мукачівський ДУ 

2010  

магістр 

Спеціальність:  

«Облік і аудит» 

Кваліфікація:                  

облік і аудит 

спеціаліст 0 

Досвід 

практичної 

роботи 6 

років за 

фахом 

 З 2021 р. 

навчається  

в аспірантурі  

Мукачівського   

державного                        

університету                                         

за 

спеціальністю: 

051 

«Економіка» 

 



32. Географія 

туризму  

Логістика                           

в туризмі 

Організація 

туризму 

Технологія 

туризму 

Туризм 

Закарпаття 

 

Нодь 

Оршоя 

Ласлівна 

викладач 

голова ЦК  

«Туризм» 

куратор  

Мукачівський ДУ 

2018  

магістр 

Спеціальність:  

«Туризм» 

Кваліфікація:                 

туризмознавець 

 

спеціаліст 10/5 ЗУПТ                                             

Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 126 

від 14.08.2020 р. 

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти» 

(30 год./1 кредит) 

 

33. Інформатика  

Основи охорони 

праці та безпека 

життєдіяльності  

Основи  

метрології і 

стандартизації  

Нодь  

Тібор 

Тіводорович 

викладач 

лаборант 

ЗУІ ім..Ф.Ракоці ІІ                   

2014                           

Кваліфікація:    вчитель                                  

географії та історії, 

організатор 

туристичної діяльності          

Міжнародний 

економіко-

гуманітарний 

університет  

ім. ак. С. Дем’янчука 

2017    

Спеціальність : 

інформатика 

Кваліфікація:                     

магістр інформатики                 

Інженер-програміст. 

Викладач інформатики             

2021 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

другої  

категорії» 

 

7/3 ЗІППО                                 

Свідоцтво 

№ ЗІ СПК 

02139723/009317-20 

від 05.06.2020р.  

«Концептуальні засади 

викладання інформатики 

в контексті НУШ» 

(30 год./1 кредит) 

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 140 

від 14.08.2020 р. 

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти» 

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО 

Посвідчення № 733  

від 16.10.2020р.  

Знання Законів і 

нормативно-правових 

актів з охорони праці, 

 



надання першої 

допомоги потерпілим, 

електробезпеки, 

пожежної безпеки та 

безпеки життєдіяльності 

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО                                

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/008898-21 

від 14.05.2021р.  

«Методологічні основи 

викладання 

інформатики» 

 (30 год./1 кредит) 

34. Фізична  

культура 

Орбан  

Ірина  

Карлівна 

 

викладач Міжнародний 

 економіко-

гуманітарний 

університет  

ім. ак. С. Дем’янчука 

2015 

Спеціальність :  

фізична культура і 

спорт  

Кваліфікація: 

викладач фізичної 

культури 

Закарпатський      

угорський інститут       

ім..Ф.Ракоці ІІ 

2020  

Кваліфікація: 

вчитель початкових 

класів 

магістр початкової 

освіти  

2020 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

першої категорії» 

підтверджено 

педагогічне  

звання  

«Старший 

вчитель» 

25/3 ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 118  

від 28.08.2020 р. 

«Методика та 

технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти» 

 (30 годю/1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/012299‐21 

від 20.08.2021р. 

«Методологічні основи 

викладання фізичної 

культури»                                     

(30 год./1 кредит) 

 



                  

35. Звітність 

підприємства 

Інформаційні 

системи і 

технології  

в обліку 

Організація 

обліку на 

підприємствах 

малого бізнесу 

Основи наукових 

досліджень 

Професійні 

стандарти 

діяльності 

бухгалтера 

Перчі 

Оксана 

Федорівна 

голова ЦК 

економічних 

дисциплін  

викладач 

Ужгородський ДУ 

1992 

Спеціальність: 

планування 

промисловості 

Кваліфікація:  

економіст 

спеціаліст 0/0 

Досвід 

практичної 

роботи 34 років 

за фахом 

НУ Полтавська 

політехніка  

ім. Ю. Кондратюка 

Сертифікат №78.-

782/2020  

14-25.12.2020р. 

Навчання  за ЗПП ПК, 

які займають посади 

категорії «Б»  

(60 год./2 кредити) 

 

36. Українська мова 

Українська 

література 

Українська мова 

за професійним 

спрямуванням 

 

Радик 

Ірина  

Ладиславівна 

 

викладач 

куратор 

ЗУІ ім..Ф.Ракоці ІІ 

2011 

Спеціальність: 

«Педагогіка та 

методика 

 середньої освіти. 

Українська мова 

 та літ-ра. 

Кваліфікація: 

вчитель 

 української мови і 

літ-ри, 

 угорської мови і літ. 

та зарубіжної літ-ри 

Міжнародний ЕГУ  

ім. ак. С. Дем’янчука 

(Диплом про 

перепідготовку) 

2021 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

першої  

категорії» 

 

 

11/6 ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 121  

від 28.08.2020 р. 

«Методика та 

технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  

(30 годю/1 кредит) 

ЗІППО 

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/018359‐20  

від 11.12.2020 р. 

«Концептуальні засади 

викладання української 

мови і літератури                          

в контексті НУШ» 

 



2013  

Кваліфікація: 

вчитель                  

початкових класів, 

практичний 

психолог 

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво №ЗІ СПК 

02139723/016267‐21 від 

05.11.2021 р. 

«Методологічні основи 

викладання української 

мови та літератури»  

(30 год./1 кредит) 

37. Угорська мова  

Угорська 

література 

Зарубіжна 

література  

Мистецтво 

 

Сабов 

Єва 

Бертолонівна 

викладач 

куратор 

Ужгородський НУ 

2006  

Спеціальність: 

Мова та література 

(угорська) 

Кваліфікація: 

філолог, викладач 

2021 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

вищої  

категорії», 

педагогічне 

звання  

«Старший 

викладач» 

 

15/5 ЗУПТ 

Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 131 від 

28.08.2020р.  

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»                 

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво ЗІ СПК 

02139723/013786-20  

від 02.10.2020 р.  

«Концептуальні засади 

викладання угорської 

мови і літератури 

(угорська та зарубіжна) 

в контексті НУШ»            

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво №ЗІ СПК 

02139723/004130-21 

від 05.03.2021 р. 

«Методологічні основи 

викладання угорської 

 



мови та літератури»               

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО                           

Свідоцтво №ЗІ СПК 

02139723/004130д-21 

від 05.03.2021 р. 

«Розвиток професійних 

компетентностей 

учителя образотворчого 

мистецтва та 

мистецтва (знання 

навчального предмета, 

фахових методик, 

технологій)»  

(8 год./0,3 кредит) 

38. Біологія і  

екологія 

Захист України 

Седлак 

Каталін  

Дюлівна 

викладач 

лаборант 

куратор 

ЗУІ ім..Ф.Ракоці ІІ 

2020 

Спеціальність: 

Біологія 

Кваліфікація: магістр 

біології, професіонал з 

біології та екології  

спеціаліст 3/3 ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія ім. Ф. Кельчеі 

Посвідчення № 123  

від 28.08.2020р.  

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»   

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво №ЗІ СПК 

02139723/006307-21 

від 02.04.2021 р. 

«Методологічні основи 

викладання біології та 

екології»                       

(30 год./1 кредит) 

 

 

 

39. Математика Сіладі 

Лайош  

Лайошович 

викладач 

голова ЦК 

Ужгородський  

державний 

 університет 

2018 

Підтверджено 

29/6 ЗІППО                                 

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/009292-20 

 



Курс підготовки  

до ДПА/ЗНО                    

з математики 

Елементарна 

математика 

Дискретна 

математика 

Теорія 

ймовірності та 

математична 

статистика 

Чисельні методи 

Методи 

оптимізації 

 

 «Прикладна 

математика» 

куратор 

1992 

Спеціальність: 

Математика 

Кваліфікація: 

 математик, 

 викладач 

 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

вищої  

категорії» 

Присвоєно 

педагогічне  

звання 

«викладач-

методист» 

від 05.06.2020р. 

«Концептуальні засади 

викладання математики 

в контексті НУШ»                    

(30 год./1 кредит) 

ЗУПТ                                     

Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 141 

від 28.08.2020р. 

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»                    

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/008947‐21 

від 14.05.2021р. 

«Методологічні основи 

викладання математики» 

(30 год./1 кредит) 

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Свідоцтво 

№ СПК 147/2021 

«Розвиток цифрових 

компетентностей та 

методологія 

вимірювання знань»                   

(30 год./1 кредит) 

TОВ «Академія 

цифрового розвитку» 

Сертифікат № 20GW-073  



від 19.10.2021р. 

«Цифрові інструменти 

GOOGLE для   закладів 

вищої, фахової 

передвищої освіти »  

 (30 год./1 кредит) 

40. Спеціалізація з 

програмування 

Бази даних та 

інформаційні 

системи 

Практикум 

 з програмування 

 

Сочка 

Йожеф 

Іванович 

викладач ЗУІ ім..Ф.Ракоці ІІ 

2017  

Спеціальність : 

Математика 

Кваліфікація: 

магістр математики,  

викладач математики 

вчитель математики                 

і інформатики 

 

спеціаліст 6/2 ЗІППО  

Свідоцтво ЗІ СПК 

02139723/009322-20 

від 05.06.2020 р. 

«Концептуальні засади 

викладання інформатики 

в контексті НУШ» 

(30 год./1 кредит) 

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 6 

від 28.08.2020 р. 

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/008902‐21 

від 14.05.2021p. 

«Методологічні основи 

викладання 

інформатики»(30 год./1 

кредит) 

‘ 

41. Угорська мова  

Угорська 

література 

Товт 

Евгеній Єнев- 

Гаврилович 

 

викладач 

куратор 

Ужгородський НУ 

2003 

Спеціальність: 

2017 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

18/6 ЗУПТ 

Літня педагогічна  

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 133 

 



Зарубіжна 

література  

Протокол  

в туризмі  

Мова та література 

(угорська) 

Кваліфікація: 

філолог, викладач 

«Спеціаліст 

вищої  

категорії» 

 

 від 28.08.2020р.         

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/015031‐20 

від 16.10.2020 р. 

«Концептуальні засади 

викладання угорської 

мови і літератури 

(угорська та зарубіжна) 

в контексті НУШ» 

(30 год./1 кредит) 

ЗУПТ  

Літня педагогічна  

академія  ім. Ф. Келчеі 

Свідоцтво № СПК 

149/2021 від 13.08.2021р. 

«Розвиток цифрових 

компетентносней та 

методологія 

вимірювання знань» 

(30 год./1 кредит) 

42. Технології 

Вступ до фаху 

Алгоритмічні 

мови та 

програмування 

Операційні 

системи  

та системне 

програмування 

Шимон  

Ленард 

 

викладач 

лаборант  

 

ЗУІ ім..Ф.Ракоці ІІ 

2018 

магістр 

Спеціальність: 

Математика 

Кваліфікація: 

математик,  

викладач математики 

вчитель інформатики 

(програмування) 

2021 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

другої  

категорії» 

 

6/6 ЗІППО  

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/009325-20 

від 05.06.2020 р. 

«Концептуальні засади 

викладання 

інформатики 

в контексті Нової 

української школи» 

(30 год./1 кредит) 

Технології 

Алгоритмічні 

мови та 

програмування 

Операційні 

системи  

та системне 

програмування 



Інженерна і 

комп’ютерна 

графіка 

 

 

 

ЗУПТ Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 10 

від 28.08.2020 р. 

«Методика та 

технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/008906‐21 

від 14.05.2021 р. 

«Методологічні основи 

викладання 

інформатики» 

(30 год./1 кредит) 

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Свідоцтво 

№ СПК 144/2021 

«Розвиток цифрових 

компетентностей та 

методологія 

вимірювання знань» 

(30 год./1 кредит) 

TОВ «Академія 

цифрового розвитку» 

Сертифікат № 17 GW-

139 від 19.10.2021р. 

«Цифрові інструменти 

GOOGLE для   закладів 

вищої, фахової 

передвищої освіти»  

Інженерна і 

комп’ютерна 

графіка 

Обчислювальні 

системи, 

мережі та  

комп`ютерні 

комунікації 



(30 год./1 кредит) 

43. Педагогіка 

Історія 

педагогіки 

Основи 

педагогічної 

майстерності 

Загальна 

психологія 

Шімон  

Дьенді 

Іштванівна 

 

викладач Дрогобицький 

державний педінститут 

ім.І.Франка 

1992 

Спеціальність: 

Педагогіка і методика 

початкового навчання 

Кваліфікація вчителя 

початкових класів 

Міжнародний 

економіко-

гуманітарний 

університет  

ім. ак. С. Дем’янчука 

(Диплом про 

перепідготовку) 

2010 

Кваліфікація: 

вчитель початкових 

класів, практичний 

психолог 

 

2012 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

вищої  

категорії» та 

педагогічне  

звання 

«вчитель-

методист» 

 

 

 

 

22/1 ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія   ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 3113 

від 2019 р. 

Курси ПК вчителів 

початкових класів»  

(40 год./1,3 кредита) 

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 136  

від 28.08.2020 р. 

«Методика та 

технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  

(30 год./1 кредит) 

МОН України  

Науково- методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

Сертифікат  СС 

38282994/1736-21 

від 13.04.2021р.  

ПК голів циклових 

комісій закладів ФПО 

«Інноваційна 

педагогічна діяльність  

в закладах фахової 

передвищої освіти» 

(16 год./0,53 кредита) 

МОН України  

2013 - 2019 р.р. 

– державний 

службовець 



Науково- методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

Сертифікат  СС 

38282994/3529-21 

від 12.10.2021р.  

ПК завідувачів 

методичних 

(педагогічних) 

кабінетів, методистів 

закладів ФПО «Сучасні 

методологічні та 

дидактичні засоби 

організації 

інноваційного 

освітнього середовища 

в умовах 

диджиталізації 

освітнього процесу» 

(16 год./0,53 кредита) 

 

44. Математика 

Вступ до фаху 

Методика 

формування 

елементарних          

математичних 

уявлень      

Соціальна 

педагогіка 

Шовш  

Катерина 

Степанівна 

 

директор 

викладач 

 

Ужгородський 

державний  

університет 

1998 

Спеціальність:  

Математика 

Кваліфікація: 

 математик,  

викладач 

 математики 

2017 

Підтверджено 

 кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

вищої 

 категорії» 

присвоєно 

педагогічне  

звання 

«викладач-

методист» 

2019 

23/9 ЗІППО 

Посвідчення про 

перевірку знань з питань 

охорони праці, БЖД  

№ 317                               

від 20.04.2018р. 

ЗІППО 

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/008704-20 

від 05.06.2020 р. 

«Світоглядні засади 

концепції «Нова 

українська школа» 

(30 год./ 1 кредит) 

 



Кандидат 

педагогічних наук 

 

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 112 

 від 28.08.2020р. 

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти» 

(30 год./1 кредит) 

МОН України  

Науково - методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

Сертифікат  СС 

38282994/2529-20 

від 04.12.2020 р. 

Програма ПК керівників 

закладів фахової 

передвищої освіти»  

(16 год./0,53 кредита) 

Universitatea Sapientia. 

Sapientia Hungarian 

University of Transylvania 

„Leader of Higher 

Educational Institution” 

Certificate 2021/4-19/7  

від 12.04.2021 р.  

(30 год./1 кредит) 

ЗІППО  

Свідоцтво № ЗІ СПК 

02139723/008955-21  

від 15.05.2021 р. 

«Методологічні основи 

викладання математики» 

(30 год./1 кредит) 



 

Особи, які працюють за внутрішнім сумісництвом 

 

45. Методика 

організації 

образотворчої 

діяльності 

Габода 

Єва 

Бейлівна 

Викладач ЗУІ  Сороківське 

педагогічне 

училище, 1990 р. 

Спеціальність: 

вихователь 

дошкільного 

закладу. 

Кваліфікація: 

вихователь 

дошкільного 

закладу. 

Дебреценський 

Університет. 2008 р. 

Свідоцтво про 

визнання іноземного 

документа про освіту, 

6/ІЦ-Н-6372/1196.13 

від 20.09.2013 р. 

Спеціальність: 

етнографія.  

Кваліфікація: магістр. 

Спеціаліст 

Старшій 

викладач 

кафедри 

педагогіки та 

психології ЗУІ 

33/0 

 

Свідоцтво  

про визнання в 

Україні іноз.  

документа 

про освіту, 2013. 

PT D/BL 006098 B-

60/2008 

6/УЦН-6372/1196.13 

КПП у рамках 

програми розвитку 

дошкільних закладів 

Карпатського регіону. 

Будапешт, 6-8 жовтня 

2017 р. 

Методологія організації 

пошуково-

дослідницької 

діяльності в ДЗ 

CSEL002/2017 

А/0076/2017 

Національний ПУ                  

ім. М. П. Драгоманова, 

7 грудня 2018 р. 

12 СС 02125295 

 

 

46. Захист 

України 

Методика 

фізичного 

виховання 

Гейці 

Степан 

Тихомирович 

 

Викладач  ЗУІ  Львівський ДУ 

фізичної культури 

2009 

Спеціальність:  

Фізичне виховання 

2017 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

першої 

категорії» 

12/6 ЗІППО 

Свідоцтво про ПК 

вчителя предмета 

«Захист Вітчизни»  
ЗІ СПК 0022261  

02139723 

від 18.03.2016 р.  

Навчається з 

2017 року                 

в аспірантурі     

ЛДУ                     

фізичної 

культури 



Кваліфікація: 

магістр фізичного 

виховання, 

викладач 

 

 

ЗІППО 

Свідоцтво про ПК 

вчителів фізичної 

культури 
ЗІ СПК 0022244 

02139723 

від 18.03.2016 р.  

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення  

№ 139 від 28.08.2020 р. 

«Методика та технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  

(30 год./1 кредит) 

 

47. Фінансовий 

облік 

 

Лоскоріх 

Габріелла 

Людвиківна 

 

Викладач ЗУІ  Закарпатський ДУ 

2011                                  

магістр                                                                          
з обліку і аудиту 

спеціаліст 3/3 

Досвід 

практичної 

роботи 11 

років за 

фахом 

 

Підвищення кваліфікації 

за спеціальність 126 

"Інформаційні системи 

та технології" в межах 

сертифікатної освітньої 

програми "Інформаційні 

системи та хмарні 

технології в освітньому 

процесі" з курсу "Хмарні 

технології у 

дистанційному навчанні 

в умовах карантину" на 

факультеті 

інформаційно-

комп'ютерних 

технологій Державного 

університету 

"Житомирська 

політехніка" з 06 квітня 

з 2018 р.                              

навчається в 

аспірантурі 

Житомирського 

ДТУ 

за спеціальністю  

Облік і 

оподаткування 



2020 р. по 10 квітня 2020 

р. Сертифікат №ПК 

05407870/488-20 від 

13.04.2020 р. Загальний 

обсяг 15 годин. 

48. Основи  

медичних знань  

та педіатрія  

Безпека 

життєдіяльності 

Безпека 

життєдіяльності 

та основи  

охорони праці   

 

Папп 

Агота 

Степанівна 

Викладач ЗУІ  Ужгородський ДУ 

1996 

Спеціальність: 

медицина 

Кваліфікація:  

лікар  

Спеціаліст 

вищої 

категорії, старший 

викладач 

20/0 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.  

ЗУПТ  

Літня педагогічна 

академія  ім. Ф. Келчеі 

Посвідчення № 115  

від 28.08.2020 р. 

«Методика та 

технологія 

дистанційного навчання 

в закладах освіти»  

(30 годю/1 кредит) 

Сумський ДУ                

Свідоцтво 

СП № 05408289/2136-21 

від 23.06.2021 р. 

«Організація 

дистанційного навчання 

закладах освіти з 

використанням 

 



навчальної платформи 

Moodle» 

(30 год./1 кредит) 

 

49. Біологія 

і екологія 

Анатомія,  

вікова фізіологія, 

валеологія і  

гігієна дітей 

дошкільного віку 
Методика 

ознайомлення 

дітей з природою 

 

Якоб 

Елеонора 

Адальбертівна 

Викладач ЗУІ  Ужгородський    

державний                   

університет 

1985 

 Спеціальність: 

Біологія 

Кваліфікація:                    

біолог,                     

викладач                         

біології і хімії. 

 

2018 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст              

вищої категорії» 

та педагогічне 

звання 

«вчитель- 

методист» 

36/0 НПУ 

ім. М.П. Драгманова 

Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

вчителів біології  

СПК 

12СС02125295/ 

061915-18 

від 09.11.2018 р. 

ГО ІППО м. Київ 

Диплом  

№ 139171269D 

від 30.05.2021р.  

«Цифрові технології в 

освітньому процесі 

закладів освіти» 

Сумський ДУ 

Свідоцтво 

СП №05408289/2251-21 

від 01.07.2021 р. 

«Електронні засоби та 

дистанційні  технології 

навчання»  

(120 год./4 кредити) 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 
 

50. Культура 

мовлення та 

виразне читання. 

Логопедія 

Тігор 

Сільвія 

 Сегедський 

 університет 

2019  

Спеціальність: 

логопедія 

спеціаліст   Контракт 



 

кваліфікація:               

магістр з логопедії 

51. Основи права 

Основи 

соціально- 

правового  

захисту 

особистості 

Правове 

регулювання  

в туристичній 

діяльності 

 

Форкош –

Кордонець 

Габріелла 

Олександрівна 

 Ужгородський НУ 

2005 

Спеціальність: право 

кваліфікація : 

спеціаліст з права  

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ 

2019 

Спеціальність: 

філологія,  

Кваліфікація: 

магістр з філології, 

професіонал  

з угорської філології 

мови і літератури 

 

спеціаліст  

 

 Контракт 


