
 

Гуманітарно-педагогічний коледж МДУ поєднує досвід і сучасність, йде в 

ногу з часом, постійно модернізується і оновлюється. Навчальний процес  

коледжу базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, 

наступності, як частка багатоступеневої системи вищої освіти, а також на 

передачі та засвоєнні суспільно-історичного досвіду, спрямованого на 

досягнення загальної мети – опанування науковими знаннями та засвоєння 

практичних знань і умінь, необхідних для результативної педагогічної праці, 

орієнтації студента на майбутню професійну діяльність. 

Гуманітарно-педагогічний коледж МДУ є найстарішим педагогічним 

закладом на Закарпатті, орієнтованим на реалізацію змісту освіти на освітньо-

кваліфікаційному рівні «молодший бакалавр», відповідно до державних 

стандартів освіти.  

 Історія навчального закладу налічує більше ста років і  бере свій початок з  

травня 1912 року, коли було схвалено пропозицію міського голови Яноша 

Недецеї про відкриття учительської семінарії. 

У 1914 році було відкрито Угорську королівську державну народно-шкільну 

семінарію. 

З 1917 року у семінарії відбуваються ряд змін: на навчання приймають 

дівчат, випускаються вчителі для народних шкіл з угорською та русинською 

мовою навчання, проводиться спроба організації навчання українською мовою 

тощо. 

У 1938-1939 н.р. проводиться реформування освітніх закладів, внаслідок 

чого вчительські семінарії були реорганізовані у ліцеї, основним завданням 

яких було виховання громадян у релігійному та національному дусі, 

формування високоосвічених працівників практичного спрямування, здатних 

до сімейного та шкільного виховання дітей.  

У 1945 році рішенням Міністерства освіти УРСР у Мукачеві було створено 

педагогічне училище з підготовки вчителів початкових класів з українською 

та угорською мовами навчання, а в 1956 році – відкрито спеціальність 

«Дошкільне виховання», в 1957 році – спеціальність «Музичне виховання». 

У період Незалежної України Міністерство освіти України підтверджує 

статус Мукачівського педагогічного училища (1992 рік), а в 2002 році 



навчальний заклад реорганізовано в Мукачівський гуманітарно-педагогічний 

коледж. 

З 2003 року навчальний заклад реорганізовано в Мукачівський гуманітарно-

педагогічний інститут, а в 2008 році наказом Міністерства освіти і науки 

України № 1220 від 30 грудня 2008 року Мукачівське педагогічне училище 

МДУ перейменовано в Гуманітарно-педагогічний коледж МДУ. 

У навчальному закладі готують фахівців зі спеціальностей «Початкова 

освіта», «Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво», які крім основної 

професійної підготовки отримують одну з додаткових спеціалізацій, що 

значно підвищує можливості молодого спеціаліста на ринку праці. 

У стінах коледжу навчається 922 студента, з яких 20 студенів на групах, що 

готують вчителів початкової освіти для шкіл угорських національних меншин.  

Навчально-виховний процес в коледжі здійснює понад 100 педагогічних 

працівників, з яких 7 - кандидатів наук, 25 -  спеціалістів вищої категорії. 

Коледж має сучасну навчально-матеріальну базу, оснащену необхідним 

технологічним обладнанням та апаратурою, створено відповідні навчальні 

кабінети та лабораторії, три комп’ютерні класи, в яких проводяться практичні 

заняття, виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування, а 

також з фундаментальних і спеціальних дисциплін. До послуг студентів та 

викладачів — бібліотека з читальною залою, безкоштовний доступ до 

Інтернету і мережі WI-FI, спортивна зала та майданчик, гуртожиток, 

медпункт, кафе та їдальня. У навчальному закладі діє студентське 

самоврядування, працюють гуртки, спортивні секції. 

Організаційно-методичне забезпечення виховної діяльності здійснюють 

методичне об’єднання курсових курівників та студентська рада, яка сприяє 

проведенню науково-практичних конференцій, організації дозвілля студентів 

та залученню майбутніх педагогів до благодійних акцій. Студенти також 

мають можливість реалізувати свої творчі здібності в художніх колективах під 

керівництвом творчих та ініціативних викладачів. 

 


