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Дата народження - 07 травня 1957 р. 

 Освіта - вища, викладач історії, 
Ужгородський державний 
університет, 1990 р. 
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Підвищення кваліфікації  -  2018р., 
вчитель історії та правознавства , 
Закарпатський інститут 
післядипломної педагогічної освіти, 
свідоцтво ЗІ СПК №036522 від 
29.10.-16.11. 2018р., реєстраційний 
номер 3507, тема випускної роботи 
«Підвищення пізнавального інтересу 
у навчанні історії та правознавства 
засобами інтерактивного навчання».  

2020р. директор ЗЗСО, Закарпатський 
інститут післядипломної педагогічної 
освіти, свідоцтво ЗІ СПК №02139723 
від 22-25 вересня 2020 р., 
реєстраційний номер 13106 

 



 

Нагороди  
 
 
 

Вилегжаніна Н.М. нагороджена Подякою 

Закарпатської обласної державної адміністрації з 

нагоди Дня працівників сільського господарства, рядом 

нагород місцевого, обласного і республіканського 

рівнів: 2016 р. – Почесною грамотою НУБіП України. У 

2016 р. занесено на Дошку пошани НМЦ «Агроосвіта», 

нагороджено Подякою НМЦ «Агроосвіта» за 

впровадження новітніх педагогічних технологій, 2016 р. 

За заслуги перед Національним університетом 

біоресурсів і природокористування України 

нагороджено Почесною грамотою, 2018 р.  





 

 

 Конференції 
 

 

 Вилегжаніна Н.М. брала участь у науково-

практичних конференціях:  

у XXXVI Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Тенденції та перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах глобалізації» і опублікувала 

наукову статтю «Історія попереднього 

адміністративного устрою Мукачівського району», 

збірник матеріалів конференції № 36, 2018 р., 

 II Міжнародна науково-практична відео-онлайн 

конференція «Інновації в освіті, науці, на 

виробництві» опублікувала статтю «Впровадження 

інноваційних технологій навчання в умовах 

сучасного закладу освіти». 2018р. збірник матеріалів 

конференції від 15 – 16 листопада 2018 р. 





Методичні матеріали 
 

 

2015 р. - Словник-довідник з дисципліни  «Історія України 

ХХ-ХХІ ст.»; 

 

2016 р. - Електронний посібник з дисципліни  «Історія 

України ХХ-ХХІ ст.», який посів ІІІ місце в конкурсі НМЦ; 

 

2017 р. - Електронний посібник з дисципліни  «Історія 
України ХХ-ХХІ ст.», у програмі «macromedia» з додатком 

до якого входить: лекції, презентаційні матеріали у 

схемах і таблицях, відеоролики, ілюстрації, карти, 

тлумачний словник, покажчик імен історичних діячів, 

хронологія подій,посів ІІ місце в конкурсі «Педагогічні 

інновації» НМЦ «Агроосвіта. На методичні напрацювання 

є зовнішні рецензії, зворотні картки-відгуки з інших 

навчальних закладів галузі.  

 
2018 р.- Всесвітня історія XX-XIX ст. Електронний 

історичний калейдоскоп (пакет матеріалів до занять з 

навчальної дисципліни) для студентів усіх спеціальностей 
ВНЗ I-II рівнів акредитації. 

 





ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ 
 

 

2016 р. відкрита виховна година на тему: «Доброта і милосердя у 

твоєму серці» у групі АГ-21;  

 

2017 р.- відкритий  захід  на тему: «Життя людини-найвища 

цінність», 

 

2018 р.- круглий стіл на тему: «День Гідності та Свободи» зі 

студентами других курсів з метою шанування патріотизму і 

мужності громадян, які в листопаді 2013 та лютому 2014 р. 

постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод 

людини і громадянина;  

 

2019 р. - відкрите заняття з дисципліни «історія  України»…буде 

проведене в другому семестрі. 





 

 

Фахові Видання 
 

Стаття в журналі 

Освіта 
на тему: 

Виникнення та розвиток 

системи спеціальної 

(професійно-технічної) 

освіти на Закарпатті 

(кінець ХІХ – 20-30-і рр. 

ХХ ст.). 



 


