МУЗИКА
Навчальна програма

Бак.

Маг.

Музика та звуковий дизайн **

3*
3*
3*

2*
2*
2*

Викладач музичного мистецтва **

Асп.

Викладач музично-драматичного
мистецтва **
Викладач музичного мистецтва у
3*
2*
комбінації з іншим предметом
відповідно до пропозиції
університету
Педагогіка музичного та музично3*
драматичного мистецтва **
Сфера застосування:
Викладач музичного виховання, викладач художньої школи,
викладач музично-теоретичних предметів, керівники дитячих
музично-драматичних гуртків, асистент викладача, працівник
культурних та освітніх установ, працівник засобів масової
інформації (радіо, телебачення), працівник в сфері художньої
публіцистики, драматург, режисер, хореограф шкільних та
позашкільних музично-драматичних проектів, критикпубліцист в сфері музичного мистецтва, фахівець в галузі
роботи
зі
звуком
в
музично-документальних
та
інформаційних центрах, спеціалізованих фондах, майстер
звуку, редактор, звукорежисер, менеджер музичних установ
та аудіовізуальних медій: оперних та музичних театрів,
оркестрів, культурних домів, видавництв, спеціальних
редакцій радіо та телебачення, фірм звукозапису; куратор
музичних музеїв, архівів, музичних бібліотек.

TEХНIKA
Навчальна програма

Бак.

Маг.

Викладач техніки

3*

2*

Викладач практичної підготовки

3*
3*

2*

Викладач техніки у комбінації з
іншим предметом відповідно до
пропозиції університету
Дидактика технічних предметів **

Асп.

3*

Сфера застосування:
Викладач технічно орієнтованих предметів, методист з
викладання конкретних технічних предметів та груп

предметів, лектор гуртків технічного спрямування, музейний
педагог технічного напрямку, лектор освітніх установ фірм,
працівник-спеціаліст
органів
державного
управління,
викладач спеціальної професійної підготовки, асистент
викладача, працівник виробничої сфери, виробничих фірм,
фахівець у галузі PLC та CNC систем.

позашкільної освіти, інтеркультурний посередник, працівник
органів державного управління та самоврядування у сфері
культури, регіонального розвитку та туризму, менеджер
проекту у сфері культурного розвитку, координатор
міжнародного
співробітництва
органів
державного
управління та центральних державних органів.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

ПСИХОЛОГІЯ

Бак.

Навчальна програма

Маг.

Викладач/учитель образотворчого
3*
2*
мистецтва у комбінації з іншим
предметом відповідно до пропозиції
університету
Сфера застосування:
Учитель образотворчого мистецтва в основних (середніх)
школах, учитель предметів теоретичних та практичних
образотворчих дисциплін у гімназіях та середніх професійних
школах, учитель в галузі образотворчої освіти за інтересами в
основних художніх школах, аніматор дозвільної діяльності,
працівник органів держадміністрації та самоврядування,
асистент учителя, працівник культурних та освітніх закладів,
працівник - спеціаліст у сфері образотворчого мистецтва в
інформаційних
центрах,
фондах
та
неприбуткових
організаціях, педагог образотворчого мистецтва у галереях та
музеях.

AНГЛІЙСЬКА МОВА
Навчальна програма

Бак.

Маг.

Англійська мова та культура

3*
3*

2*
2*

Асп.

Викладач англійської мови та
літератури
Викладач англійської мови та
3*
2*
літератури у комбінації з іншим
предметом відповідно до
пропозиції університету
Дидактика англійської мови та
3*
літератури **
Сфера застосування:
Викладач англійської мови та літератури для всіх вікових груп,
асистент
викладача,педагогічний
працівник,
лектор
англійської мови в гуртках за інтересами в системі

Навчальна програма

Бак.

Маг.

Викладач психології у поєднанні з
3*
2*
іншим предметом відповідно до
пропозиції університету
Сфера застосування:
Викладач психологічних дисциплін, асистент викладача,
кар’єрний радник, вихователь.

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Бак.
Маг. Асп.
Педагогіка та
3*
2*
3*
виховання/Педагогіка **
Андрагогіка
3*
2*
3*
Спеціальна педагогіка та
3*
педагогіка корекції відставання
в освоєнні загальноосвітніх
програм або учбових знань **
Викладач педагогіки у поєднанні 3*
2*
з іншим предметом відповідно
до пропозиції університету
Дошкільна педагогіка та
3*
2*
3*
елементарна педагогіка /
Учитель початкової школи
Сфера застосування:
Викладач педагогічних дисциплін, вихователь, педагог
вільного часу, аніматор виховних та освітніх шкільних
організацій,
неприбуткових
організацій
та
установ
неформальної освіти, керівник виховних та освітніх шкільних
установ, спеціаліст у сфері державного управління, науковий
працівник у сфері освітніх досліджень, радник з питань
виховання, соціальний педагог / вихователь у соціальних та
освітніх установах, фахівець в у сфері професійної освіти,
освіти за інтересами для дорослих, у сфері соціальнопедагогічної профілактики, профілактичної інтервенції, терапії

Навчальна програма

та соціальної опіки, соціально-освітнього та кар'єрного
консультування,
соціально-освітнього
піклування
маргіналізованими соціальними групами дорослих у
місцевих, амбулаторних та резиденціальних умовах, робота
спеціального педагога, вихователя у дитячому садку.

СПОРТ
Навчальна програма

Бак.

Маг.

Спорт та відпочинок **

3*
3*

2*
2*

Асп.

Викладач фізичної культури в
поєднанні з іншим предметом
відповідно до пропозиції
університету **
Спортивна освіта **
3*
Сфера застосування:
Викладач фізкультури, аніматор заходів фізичної культури та
спорту для всіх вікових груп, працівник-спеціаліст, менеджер
у сфері спорту, туризму та відпочинку у громадських та приватних спортивних установах, в установах самоврядувальних
органів та організацій, у сфері туризму, фірмових, відпочинкових, регенераційних та інших установах, у позашкільних форматах у школах, у громадських організаціях, церковних та
приватних організаціях, профспілках, на підприємствах,
в сім'ях.

Пояснення
* строки навчання для денної форми
** навчальна програма вимагає складення вступного іспиту

Пропозиції університету щодо комбінації дисциплін:
педагогіка, психологія, фізичне виховання, техніка, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, англійська мова та
література, естетичне виховання, етика, французька мова та
література, історія, релігійне виховання, німецька мова та
література, російська мова та література, словацька мова та
література, іспанська мова та література, італійська мова та
література, громадянське виховання, біологія, екологія,
фізика, географія, хімія, інформатика, математика, спеціальні
економічні предмети, угорська мова та література.

Пропозиція факультету щодо комбінації дисциплін:
педагогіка, психологія, фізичне виховання, техніка, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, англійська мова

Терміни подання заяв на вступ:
Програма бакалавріату: до 31.3.
Програма магістратури: до 30.4.
Програма аспірантури: до 30.5.
Подання заяв на другий тур процедуру прийому: 15.8.

більше інформацій Ви знайдете на: www.pf.ukf.sk,
https://www.pf.ukf.sk/index.php/sk/prijimaciekonanie/podmienky-prijatia-na-studium

ПРО ФАКУЛЬТЕТ
Педагогічний факультет університету імені Костянтина Філософа y Нітрі, з його більш як 55-річною традицією освіти, належить до одного із найстаріших компонентів сучасного університету. З моменту свого заснування діяльність факультету
спрямована, головним чином, на підготовку фахівців викладацького профілю, але поступово факультет набув ваги сучасного вищого навчального закладу. Продовжуючи орієнтацію
на царину педагогічної освіти, педагогічний факультет університету зосереджує сьогодні свою освітню та дослідницьку
діяльність на підготовку випускників навчальних, художньовиховних, виховних, професійних предметів та предметів
практичної підготовки, фахівців початкової та дошкільної освіти, елементарної педагогіки. Факультет також готує фахівців
відповідно до навчальних програм невикладацького спрямування, котрим надані великі можливості для їх діяльності
у сфері міжкультурного посередництва в органах державного
управління та самоврядування, у сфері регіональному розвитку, туризму, спорту та відпочинку, музики та освіти у шкільних і позашкільних навчальних закладах та навчальних закладах підприємств і фірм. Система освіти на педагогічному факультеті динамічно оптимізована так, щоб випускники окремих навчальних програм бакалаврського та магістерського
навчання, а також аспірантури могли успішно та творчо вирішувати завдання, з котрими вони зіткнуться у своїй повсякденній роботі. Об’єкти педагогічного факультету знаходяться
у привабливих умовах університетського містечка, поруч
з університетською бібліотекою та неподалік від
архітектурних та природних пам’яток міста та його культурних
закладів. Кафедри факультету розташовані в сучасних приміщеннях з якісним технічним обладнанням та устаткуванням,
створюючи таким чином, можливість повної реалізації
учбових, професійних, наукових і творчих намірів студентів.
Контакти
Педагогічний факультет
Університет Константина Філософа у Нітрі
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
tel. +421 37 6408 214, +421 37 6408 217, e-mail: dpf@ukf.sk

УНІВЕРСИТЕТ КОНСТАНТИНА
ФІЛОСОФА У НІТРІ
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Навчатися у Словаччині
навчання словацькою мовою –
безкоштовно

