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Педагогічний факультет Університету імені Кос-
тянтина Філософа y Нітрі, з його понад 60-річною 
традицією освітньої діяльності, належить до однієї із 
найстарших складових сучасного Університету імені 
Костянтина Філософа y Нітрі. З моменту свого засну-
вання діяльність факультету, головним чином, була 
спрямована на підготовку фахівців викладацького 
профілю. Первісний Педагогічний інститут зазнав 
змін і набув ваги сучасного вищого навчального 
закладу, котрий реагує на актуальні потреби життя 
суспільства, здійснюючи прикладні та фундаменталь-
ні наукові дослідження. 
  Продовжуючи орієнтацію на царину педагогічної 
освіти, філософію виховання та  політику навчання, 
Педагогічний факультет УКФ у Нітрі і сьогодні зосере-
джує свою освітню та дослідницьку діяльність на під-
готовці випускників навчальних, художньо-виховних, 
виховних і професійних предметів, а також предметів 
практичної підготовки, фахівців початкової освіти 
та дошкільної і елементарної педагогіки. Факультет,   
відповідно до навчальних програм, готує і фахівців  
непедагогічного напряму, котрим надаються великі 
можливості для їх роботи у сфері інтеркультурного 
посередництва в органах державного управління 
та самоврядування, у сфері регіонального розвит-
ку, туризму, спорту та відпочинку, музики і освіти 
у шкільних та позашкільних навчальних закладах, 
навчальних закладах підприємств і фірм та інших 
виховних установах. 
  Водночас Педагогічний факультет створює 
умови для реалізації різних програм безперервного 
– кваліфікаційного навчання та інших форм освіти 
впродовж усього життя. Системі освіти на ПФ УКФ 
у Нітрі притаманна динамічна оптимізація, котра 

ВСТУП
надає  випускникам окремих навчальних програм 
бакалаврського та магістерського напряму, а також 
аспірантури можливість успішно та творчо вирішу-
вати завдання, з котрими вони зустрінуться у своїй 
повсякденній роботі.
  Навчання на ПФ УКФ у Нітрі базується на «Євро-
пейській системі трансферу кредитів» («European 
Credit Transfer System»), котра гарантує сумісність 
з провідними навчальними закладами та умож-
ливлює пересування студентів з університету в 
університет на території всього Європейського 
Союзу та поза ним. Таким чином студенти стають 
співавторами  своєї навчальної програми, тому що 
можуть обирати навчальні предмети, котрі про-
понує не тільки їх кафедра та факультет, але і інші 
факультети університету та університетів країн єв-
ропейського простору та позаєвропейських країн 
в рамках програми «Еразмус+». У січні 2002 року 
УКФ став членом «Асоціації європейських універси-
тетів» («EUA»), котра зосереджує свою діяльність на 
створення європейського простору вищої освіти та 
дослідництва ВНЗ.
  Об’єкти Педагогічного факультету УКФ у Нітрі 
знаходяться у привабливих умовах університет-
ського містечка, у міському кварталі «Зобор», поруч 
з Університетською бібліотекою УКФ та неподалік 
архітектурних та природних пам’яток міста та 
його культурних закладів. Підрозділи факультету, 
розташовані в сучасних приміщеннях з якісним 
технічним обладнанням та устаткуванням, створю-
ють можливості для повної реалізації навчальних, 
професійних, наукових і творчих намірів студентів.

ВСТУПВСТУП
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СТРУКТУРА ТА ПІДРОЗДІЛИ
ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
КОНТАКТНІ ДАНІ
Керівництво факультету  
Декан
доктор педагогіки Пінтеш Ґабор, PhD.,  доцент 
тел.: +421 37 6408 219, e-mail: gpintes@ukf.sk

Продекани
доктор педагогіки Фeнивeшioвa Лiвia, PhD., доцент
продекан з питань навчальної роботи
tel. +421 37 6408 260, e-mail: lfenyvesiova@ukf.sk@ukf.sk

інженер Турeкoвa Iвaнa, PhD., доцент
продекан з питань науково-дослідної роботи 
тел.: +421 37 6408 262, e-mail: iturekova@ukf.sk

доктор філософії Рецка Адріана, PhD.,  доцент
продекан з питань розвитку факультету, навчання 
впродовж усього життя та міжнародних відносин
тел.: +421 37 6408 224, e-mail: arecka@ukf.sk

інженер Безакова Луціа
тел.: +421 37 6408 212, e-mail: lbezakova@ukf.sk

Деканат Педагогічного факультету УКФ у Нітрі
Секретаріат деканату ПФ 
Гаxерова Моніка
тел.: +421 37 6408 218, e-mail: dpf@ukf.sk

Адреса:
Педагогічний факультет /Pedagogická fakulta/
Університету імені Костянтина Філософа у Нітрі/ 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/
вул. Дражовська, 4, 949 01 Нітра/ Dražovská 4, 
949 01 Nitra  веб: www.pf.ukf.sk

КОНТАКТНІ ДАНІСТРУКТУРА ТА ПІДРОЗДІЛИ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Економічний відділ
тел.: +421 37 6408216  
інженер Фірстензеллерова Андреа, 
e-mail: afurstenzellerova@ukf.sk

магістр Корманова Зденка, e-mail: zkormanova@ukf.sk

Тотова Вєра, e-mail: vtothova@ukf.sk

Денна форма навчання: 
магістр Прівалінцова Яна
тел.: +421 37 6408 217, e-mail: jprivalincova@ukf.sk, 

магістр Шерфезеова Марія
тел.: +421 37 6408 214, e-mail: mserfozoova@ukf.sk

Елборнова Еріка 
тел.: +421 37 6408 217, e-mail: eelbornova@ukf.sk

Науково-дослідний відділ, докторантура
магістр Гамарова Зіта, тел.: +421 37 6408 215,  
e-mail:   zhamarova@ukf.sk

Інформаційно-технічний відділ
інженер Канянский Рудольф (адміністратор автома- 
тизованої інформаційної системи - AIS, та вебу ПФ),  
тел.: +421 37 6408296, e-mail: rkaniansky@ukf.sk

магістр Зіман Браніслав, тел.: +421 37 6408288,  
e-mail: bziman@ukf.sk

магістр Янкович Мартин , тел.: +421 37 6408223,  
e-mail: mjankovic@ukf.sk

Навчальний відділ
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Секретар

Денна a заочна форма навчання:

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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доктор педагогіки Сійяртова Катаріна, PhD., 
координатор педагогічної практики навчальних про-
грам викладацького напряму, котрі реалізуються на 
факультеті природничих наук (ФПН), на філософсько-
му факультеті та на педагогічному факультеті  
УКФ у Нітрі
тел.: +421 37 6408267, e-mail: kszijjartoova@ukf.sk

доктор філософії Рачекова Катаріна, PhD., 
координатор педагогічної практики студентів ФПН 
та ПФ (дошкільна та елементарна педагогіка  
та учителі початкової освіти) УКФ у Нітрі 
тел.: +421 37 6408268, e-mail: kracekova@ukf.sk 
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Кафедра музики 
завідуючий кафедрою: магістр Чіерна Алена, PhD. 
веб: http://www.kh.pf.ukf.sk
секретаріат: тел.: +421 376408305, e-mail: iodraska@ukf.sk 

Відділ педагогічної практики

Відділ додаткової освіти

Кафедри ПФ УКФ у Нітрі

Кафедра aнглійської mови tа культури
завідуючий кафедрою: магістр Жидова Діана, PhD. 
веб: http://www.kajk.pf.ukf.sk 
секретаріат: тел.: +421 376408230, e-mail: mskrovinova@ukf.sk

Кафедра педагогіки 
завідуючий кафедрою: доктор педагогіки Ґрофчикова Соня, PhD. 
веб: http://www.kpg.pf.ukf.sk
секретаріат: тел.: +421 376408250, e-mail: skozarova@ukf.sk

Кафедра педагогічної та шкільної психології 
завідуючий кафедрою: доктор педагогіки Верешова Марцела, 
PhD., доцент
веб: http://www.kpsp.pf.ukf.sk
секретаріат: тел.: +421 376408220, e-mail: mrapsova@ukf.sk

Кафедра технології та інформаційних технологій 
завідуючий кафедрою: доктор педагогіки Депешова Яна, PhD., доцент 
веб: http://www.ktit.pf.ukf.sk
секретаріат: тел.: +421 376408670, e-mail: mskrovinova@ukf.sk

Кафедра фізичного виховання та спорту 
завідуючий кафедрою: магістр Цакова Наталія, PhD. 
веб: http://www.ktvs.pf.ukf.sk
секретаріат: тел.: +421 907670248, e-mail: gtesarkova@ukf.sk

Кафедра образотворчого мистецтва та виховання 
завідуючий кафедрою: доктор педагогіки Саткова Янка, PhD. 
веб: http://www.kvtv.pf.ukf.sk
секретаріат: тел.: +421 376408280, e-mail: mrapsova@ukf.sk
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СТРУКТУРА ТА ПІДРОЗДІЛИ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

тел.: +421 37 6408252
Главачкова Катаріна, e-mail: khlavackova@ukf.sk
Лешшова Єва, e-mail: elessova@ukf.sk

Іштоковічова Ґабріела,
референт додаткової педагогічної освіти, 
підвищення кваліфікації та атестації
тел.: +421 37 6408213, e-mail: gistokovicova@ukf.sk

Cекретаріат відділу  педагогічної практики

КОНТАКТНІ ДАНІ
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КАФЕДРА МУЗИКИ 
Kафедра музики - одне з найстаріших робочих місць 
Університету імені Костянтина Філософа у Нітрі. Його 
заснування пов‘язане зі створенням у 1959 році 
Педагогічного університету (пізніше Педагогічного 
факультету). З моменту свого народження він зазнав 
кілька організаційних змін, і його робота увійшла в 
число стабільних і прогресивних університетських 
кафедр, що забезпечують підготовку вчителів музики 
та музикознавців з акцентом на дослідження звуку. 
У травні 2016 року кафедра музики переїхала до не-
щодавно збудованих приміщень павільйону музики з 
представницькими приміщеннями (балетний зал, ба-
гатофункціональний зал, звукова лабораторія тощо), 
які оснащені новітніми звуковими та дидактичними 
технологіями. Основна увага в роботі членів кафе-
дри музики Педагогічного факультету Університету 
імені Костянтина Філософа приділяється освітньому 
процесу, науково-дослідній, проєктній та мистецькій 
роботі та подальшому представленню наукових знань 
та мистецької діяльності на вітчизняному та зарубіж-
ному ґрунті. Реалізовані навчальні програми засно-
вані на сучасних вимогах освіти та соціокультурних 
потребах Словаччини та передбачають нові тенден-
ції в музичній освіті (інтегративна музична освіта, 
музично-драматична освіта, інноваційні тенденції в 
навчанні інструментальної та вокальної інтерпрета-
ції, електронне навчання в музичній освіті, музика і 
комп‘ютер і т.д.). 

Ступінь бакалавра

• Викладання музичного мистецтва у спеціальності  
38. Викладання та педагогічні науки (денна форма 
навчання) 

12 КАФЕДРА МУЗИКИ

• Викладання музичного мистецтва в комбінації 
38. Викладання та педагогічні науки (денна форма 
навчання)

Ступінь магістра 
• Викладання музичного мистецтва у спеціаль-
ності 38. Викладання та педагогічні науки (денна 
форма навчання) 
• Викладання музичного мистецтва в комбінації 
38. Викладання та педагогічні науки (денна форма 
навчання) 

Докторантура «PhD.» 
• Педагогіка музичного та музично-драматич-
ного мистецтва у спеціальності 38. Викладання та 
педагогічні науки 

Процедура отримання титулу Доктор наук 
• Викладання музичного мистецтва у спеціаль-
ності 38. Викладання та педагогічні науки (доктор 
педагогічних наук)
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Освітня пропозиція

Працевлаштування випускників

Викладання музичного мистецтва - охоплює нав-
чання за обраними спеціальностями Грі на інстру- 
менті/співу (гра на фортепіано, органі, гітарі, флей-
ті, акордеоні, кларнеті, скрипці), музичній драмі і 
створення звуку. Випускник навчальної програми 
є кваліфікованим вчителем музики в початко-
вих школах (музична освіта), початкових школах 
мистецтв (за обраною спеціалізацією і з предметів 
музично-теоретичного характеру) і середніх про-
фесійних школах відповідно до постанови Міністер-
ства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької 
Республіки №1/2020 „Про кваліфікаційні вимоги 
до викладацького складу та персоналу категорії 
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спеціалістів“ та відповідно до Закону №138/2019 
Збірки законів „Про викладацький склад і персонал 
категорії фахівців“ та про зміни та доповнення до 
деяких законів. Випускник демонструє здатність 
працювати у творчому музичному колективі та 
сприймати відповідні соціальні аспекти роботи в 
ньому (створення музично-драматичних та зву-
кових проєктів, хорового та камерного ансамблю 
тощо), а отримані знання та практичні музичні 
навички можуть бути інтегровані в музично-освіт-
ній процес. Випускник може творчо організувати 
освітній процес другого рівня початкових шкіл 
(ISCED 2А, 2В), початкових шкіл мистецтв (ISCED 
1B, 2b) і консерваторій (ISCED 5В). Водночас випус-
кники також отримують університетську кваліфі-
кацію для роботи в культурно-освітніх установах, 
центрах дозвілля, різних групах за інтересами, 
як керівники художніх об‘єднань, наприклад, 

аматорських театрів і т. д. Випускник спеціалізації 
„Створення звуку“ застосовує отримані знання і 
навички в першу чергу в області аудіовізуальної та 
мультимедійної творчості в початкових художніх 
школах. Водночас він кваліфікований для здійснення 
професійної діяльності відповідно до статистичної 
класифікації професій, визначеної Постановою 
№516/2011 Збірки законів Статистичного управління 
Словацької Республіки, в категоріях звукорежисер і 
мікрофоніст - асистент звукорежисера. Викладання 
музичного мистецтва у комбінації - готує випускни-
ків до професії кваліфікованого вчителя музики в 
початкових школах, а також вихователя та асистен-
та педагога відповідно до постанови Міністерства 
освіти, науки, досліджень та спорту Словацької 
Республіки №1/2020 „Про кваліфікаційні вимоги до 
викладацького складу та професійного персоналу“ 
та відповідно до Закону „138/2019 Збірки законів 

КАФЕДРА МУЗИКИ

„Про викладацький склад і персонал категорії 
фахівців“ та про зміни та доповнення до деяких 
законів. Випускник навчальної програми володіє 
знаннями в області теорії музики, музичної дидак-
тики та музичної педагогіки, володіє навичками гри 
на обраному музичному інструменті та співу, має 
здатність інтегрувати набутий досвід практичного 
навчання також у створенні та діяльності художніх 
колективів (хор, камерний ансамбль) і здійснювати 
позакласні заходи. Випускник має здатність інтегру-
вати музично-теоретичні знання в музично-освітній 
процес і здатний творчо організувати музично-о-
світній процес на другому рівні початкових шкіл 
(ISCED 2А, 2В). Водночас випускники навчальної 
програми мають право викладати предмети спеці-
альної підготовки в області теорії музики в середній 
школі, викладати теоретичні предмети та хоровий 
спів в середніх педагогічних школах.

Напрямок наукових досліджень та мистець-
кої діяльності

Науково-дослідна діяльність працівників кафедри 
музики зосереджена на різних галузях музикознавства 
та музики (музична педагогіка, історіографія, орга-
нологія, історія виконавського мистецтва, музична 
акустика, використання інформаційних технологій у 
музиці). Викладацький склад є дослідниками вітчизня-
них (VEGA, KEGA, ESF, APVV) та міжнародних грантових 
проєктів і співпрацює з вітчизняними та зарубіжними 
педагогічними та науковими установами (Словацьке 
акустичне товариство, Словацька музикознавча асоці-
ація, Словацька академія наук, Музичний центр та ін.). 
В області художньої діяльності вони представляють 
себе в рамках індивідуальних концертних і музич-
но-драматичних заходів на провідних сценах мис-
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КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ТА КУЛЬТУРИ 

Кафедра була створена в 1997 році як кафедра іно-
земних мов, і її завданням було виконання наступ-
них завдань: забезпечити підготовку кваліфікованих 
викладачів англійської мови та літератури для усіх 
типів і рівнів освіти; забезпечити підготовку кваліфі-
кованих елементаристів з акцентом на викладання 
англійської або німецької мов; забезпечити ство-
рити педагогічно-дослідну базу для розширення 
професійної освіти вчителів початкової освіти 
(перший рівень початкової школи) для адекватної 
лінгводидактичної підготовки в галузі іноземних 
мов; забезпечити професійну мовну освіту для сту-
дентів педагогічних і непедагогічних спеціальнос-
тей на Педагогічному факультеті Університету імені 
Костянтина Філософа у Нітрі. Соціальний розвиток 
і динамічно змінюється ситуація в галузі освіти іно-
земним мовам призвели до поступового розширен-
ня профілювання робочого місця. Ця зміна також 
знайшла відбиття у зміні назви на кафедру лінгводи-
дактики та міжкультурних досліджень у 2009 році, 
яка була перейменована на кафедру англійської 
мови та культури у 2021 році.

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ 

Контакт
Кафедра музики
Педагогічний факультет / Pedagogická fakulta
Університету імені Костянтина Філософа у Нітрі /
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Павільйон музики, вул. Дражовська 4 / Dražovská 4,
949 01 Нітра / 949 01 Nitra
веб: http://www.kh.pf.ukf.sk
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Ступінь магістра 

• Викладання англійської мови та літератури у 
спеціальності 38. Викладання та педагогічні науки 
(денна форма навчання, заочна форма навчання) 
• Викладання англійської мови та літератури у 
комбінації з навчальними програмами на Педа-
гогічному факультеті та Факультеті природничих 

Докторантура

Подальша освіта

Процедура отримання титулу Доктор наук

Працевлаштування випускників

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

тецтва (Словацький національний театр, Державна 
опера в Банській Бистриці, Нова сцена в Братиславі, 
Словацьке радіо, Словацька філармонія, Нова сцена, 
Театр Андрія Багара, Старий театр Карола Спішака, і 
т.д.). Ці дії задокументовані в архівах відповідних уста-
нов і на записах на Радіо і телебаченні Словаччини та 
на музичних носіях різних музичних видавництв.

наук та інформатики у спеціальності 38. Викла-
дання та педагогічні науки (денна форма навчання) 

• Викладання англійської мови та літератури у 
спеціальності 38. Викладання та педагогічні науки
(денна, заочна форма навчання) 
• Викладання англійської мови та літератури 
у комбінації з навчальними програмами на 
Педагогічному факультеті та Факультеті при-
родничих наук та інформатики у спеціальності 
38. Викладання та педагогічні науки (денна форма 
навчання)

• Дидактика англійської мови та літератури у 
спеціальності 38. Викладання та педагогічні науки 
(денна форма навчання, заочна форма навчання)

• Розширене навчання англійської мови та літера- 
тури, призначене для викладацького складу  
з метою підвищення кваліфікації.

• Викладання англійської мови та літератури у 
спеціальності 38. Викладання та педагогічні науки 
(доктор педагогічних наук) 

Випускники навчальної програми з викладання анг-
лійської мови та літератури знаходять роботу в якості: 
вчителя або лектора англійської мови; педагогічного 
працівника або керівника груп за інтересами, шкіль-
них клубів і позакласних заходів на рівнях словацької 

Освітня пропозиція

Ступінь бакалавра 
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шкільної системи, тобто на дошкільному і початковому 
рівнях, а також в молодших і старших класах серед-
ньої школи, де також потрібне знання англійської 
мови; викладач за інтересами та освітньої діяльності 
дорослих спрямований на викладання англійської 
мови; працівник державного управління у відповідній 
галузі; шкільний адміністративно-методичний праців-
ник і т. д.

Спрямованість науково-дослідної діяльності 

Соціальний розвиток і динамічно змінна ситуація  
в області освіти іноземній мові та підготовки ква-
ліфікованих викладачів іноземних мов привели до 
поступового розширення профілю науково-дослід-
ної діяльності на робочому місці. Нині робоче місце 
зосереджено на наступних областях: 
• актуальні питання викладання іноземних мов на 

всіх рівнях освіти, з особливим акцентом на інтегро-
ване (CLIL), інклюзивне викладання іноземної мови 
(викладання іноземної мови для обдарованих учнів  
та учнів з особливими освітніми потребами) та між-
культурну та літературну освіту; 
 • використання новітніх дидактичних технологій 
у навчанні іноземних мов (мультимедіа, електронне 
навчання, CALL); 
 • психолінгвістичні фактори викладання/вивчення 
іноземної мови;
 • систематичне створення дослідницької бази, не-
обхідної для наукового розвитку дидактики іноземної  
мови та окремих галузей прикладної лінгвістики. 
Працівники займалися науково-дослідними проєкта-
ми VEGA, культурними та освітніми проєктами KEGA, 
науково-дослідними проєктами APVV, проєктом, що 
фінансується Європейським соціальним фондом 

(ESF), міжнародним проєктом в рамках програми 
ERASMUS+ і міжнародним проєктом  
в рамках програми DIRECT та іншими.
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КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ
Історія Кафедри педагогіки Педагогічного факуль-
тету Університету імені Костянтина Філософа у Нітрі 
пов’язана зі створенням перших кафедр при засну-
ванні колишнього педагогічного факультету у Нітрі 
в 1959 році. Відтоді вона зазнала якісного і кількіс-
ного розвитку в тій формі, яку має нині. За більш 
ніж 50 років свого існування вона зарекомендувала 
себе як університетське робоче місце з високоякіс-
ним науково-дослідним і педагогічним потенціалом, 
яке займає міцне місце серед педагогічної громад-
ськості Словаччини. Кафедра педагогіки - це загаль- 
ноуніверситетське робоче місце. Вона виконує 
свою місію в галузі освіти та досліджень в широко-
му спектрі викладання та педагогічних наук. Основ-
ні освітні завдання кафедри засновані на поточних, 
але також і очікуваних тенденціях в трансформації 
освіти та виховної роботи. Викладання педагогічних 
дисциплін орієнтоване на підготовку в бакалавраті 
вчителів для дитячих садків, початкових і середніх 
шкіл, викладацького складу для роботи з дітьми, 
молоддю, а також з дітьми та учнями з особливими 
освітніми потребами та дорослими в умовах поза 
класом. Вона також реалізує докторантуру та бере 
участь у забезпеченні додаткової освіти працівни-
ків освіти.

• Дошкільна та початкова педагогіка у спеціаль-
ності 38. Викладання та педагогічні науки (денна 
форма навчання, заочна форма навчання) 
• Викладання педагогіки у комбінації у спеціаль-
ності 38. Викладання та педагогічні науки (денна 
форма навчання) 

Працевлаштування випускників 

Ступінь бакалавра 
Ступінь магістра 

Докторантура

• Освіта дорослих та охорона праці у спеціальнос-
ті 38. Викладання та педагогічні науки (денна форма 
навчання, заочна форма навчання)

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

• Викладання педагогіки у комбінації у спеціаль-
ності 38. Викладання та педагогічні науки (денна 
форма навчання)
• Викладання для початкової освіти у спеціальності  
38. Викладання та педагогічні науки (денна форма 
навчання, заочна форма навчання)

• Освіта дорослих та консультування у спеціальнос-
ті 38. Викладання та педагогічні науки (денна форма 
навчання, заочна форма навчання) 
• Спеціальна педагогіка, соціальна педагогіка та 
управління освітою у спеціальності 38. Викладання 
та педагогічні науки (денна, заочна форма навчання)

• Педагогіка у спеціальності 38. Викладання та педа-
гогічні науки (денна форма навчання, заочна форма 
навчання)

Подальша освіта

Процедура отримання титулу Доктор наук

Додаткові педагогічні дослідження для здобуття 
педагогічної компетентності для випускників першо-
го або другого ступеня вищої освіти

у спеціальності 38. Викладання та педагогічні науки 
(доктор педагогічних наук)

Працевлаштування випускників на практиці ґрун-
тується на специфіці спрямованості індивідуальних 
навчальних програм і ступенів навчання. 
  Навчальні програми бакалаврату спрямовані 
на надання міцних теоретичних знань і необхідної 
професійної орієнтації в області педагогічної теорії 
та практики. Випускник навчальної програми «Ви-
кладання предмета педагогіка» (в комбінації з іншим 
предметом) може працевлаштуватися на практиці в 
основному як асистент педагога або як педагогічний 
працівник в галузі позашкільної освіти (вихователя). 
Випускник програми навчання «Дошкільної та почат-
кової педагогіки» працює вихователем в дитячому 

Освітня пропозиція
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садку, помічником педагога, а також вихователем в 
шкільному дитячому клубі. Випускник навчальної 
програми «Спеціальна педагогіка, виховання та 
менеджмент освіти» буде найнятий як вихователь, 
в тому числі вихователь для учнів з особливими 
освітніми потребами, вихователя вільного часу або 
аніматора, помічника педагога і шкільного фахівця з 
освіти та професійної підготовки. Навчальна програ-
ма відповідає за своєю структурою змісту функціо-
нальної освіти. Випускник програми, відповідно до 
інших кваліфікаційних і законодавчих вимог, може 
обіймати посаду директора, старшого педагогічного 
працівника і старшого професійного працівника. 
Випускник навчальної програми «Освіта дорослих 
та охорона праці» знаходить роботу на наступних 
посадах: викладач додаткової освіти, викладач освіти 
літніх людей, культурно-просвітницький працівник, 
менеджер додаткової освіти, професійний працівник, 
який надає допомогу в здійсненні прав і обов’язків 
опікуна, а також координатор освітньої діяльності, 
методист у галузі освіти та професійної підготовки, 
тренер та інші. Випускники програм бакалаврату 
професійно підготовлені таким чином, щоб після 
виконання запропонованих вимог вони могли про-
довжити навчання на другому ступні вищої освіти на 
Кафедрі педагогіки Педагогічного факультету Універ-
ситету імені Костянтина Філософа у Нітрі або в іншому 
університеті. 
  Магістерські навчальні програми спрямовані 
на забезпечення необхідної професійної ерудиції для 
реалізації найрізноманітніших педагогічних про-
фесій. Випускник навчальної програми викладання 
предмета педагогіка у комбінації з іншим предметом 
може працевлаштуватися на практиці в основному 
як вчитель на другому ступні початковій школі або 
як вчитель в середній школі. Він також може працю-
вати як вихователь. Крім того, він може самостійно 

виконувати більш відповідальну роботу в приклад-
них освітніх дослідженнях, працювати в державному 
управлінні та у сфері соціальних послуг. Випускник 
програми Викладання початкової освіти професійно 
підготовлений до роботи вчителя на першому ступні 
початкової школи, включаючи вчителя нульового 
класу. Він також може працювати як вихователь у 
шкільному дитячому клубі. Випускник навчальної 
програми «Спеціальна педагогіка, соціальна педа-
гогіка та управління освітою» знаходить роботу як 
спеціальний педагог, польовий спеціальний педагог, 
шкільний спеціальний педагог, соціальний педагог, 
вихователь, педагогічний працівник для учнів з осо-
бливими освітніми потребами та шкільний спеціаліст 
в галузі освіти та професійної підготовки. Випускник 
програми може займати посаду директора, керів-
ника педагогічного або професійного працівника у 
всіх типах шкіл і шкільних установ з різною базовою 
компетенцією після виконання інших кваліфікаційних 
вимог. Випускник програми освіти та консультування 
дорослих знаходить роботу як лектор і менеджер 
додаткової освіти, культурно-просвітницького праців-
ника, консультанта з питань кар’єри або консультанта 
з професійного розвитку і кар’єрного коуча, фахівця з 
кар’єри, експерта-консультанта служб зайнятості, со-
ціального куратора для дорослих, експерта-консуль-
танта і працівника, що допомагає в здійсненні прав і 
обов’язків опікуна, а також координатора освітньої 
діяльності, старший викладач освіти, консультант з 
управління віком та інші. Випускники магістерських 
програм після виконання запропонованих умов 
можуть навчатися в рамках докторантури в галузі 
викладання та педагогічних наук. Випускник докто-
рантури може працювати доцентом університету, а 
також працівником/менеджером в галузі досліджень 
і розробок (науковий працівник). Випускник може 
професійно виконувати роботу університетського 

викладача, займатися теоретичними та прикладни-
ми дослідженнями, працювати концептуальним та 
програмним працівником у державному управлінні та 
самоврядуванні з акцентом на управління людськими 
ресурсами.

Спрямованість наукових досліджень  
і діяльності  

З точки зору сучасних тенденцій в галузі освіти в 
Словаччині та за кордоном, кафедра фокусується на 
ширшому комплексі проблем, пов’язаних з диферен-
ціацією контингенту учнів, включенням, інтеграцією і 
навчанням учнів з особливими освітніми потребами 
в умовах звичайних шкіл з навчанням дітей в до-
шкільних і молодший шкільний вік, їх надходження 
в школу і фактори, що визначають шкільний успіх. 
Інші розглянуті галузі досліджень стосуються шир-
ших соціально-економічних і культурних контекстів 
освіти та освітніх установ, зокрема сім’ї та її співпраці 
зі школою, питань позашкільної освіти, соціаль-
но-патологічних явищ у поведінці дітей та молоді та 
освіти дорослих продуктивного і постпродуктивного 
віку. Протягом багатьох років поточна дослідницька 
проблема на кафедрі, природно, була представлена 
дидактичним, спеціально-педагогічним і педевтоло-
гічним контекстом освіти на дошкільному, початково-
му, середньому і третинному рівнях освіти та навчан-
ня протягом усього життя.
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Нині активна молода команда працівників кафедри 
прагне застосовувати в освіті принципи навчан-
ня орієнтовані на учнів. Кафедра працює в рамках 
освіти на чотирьох факультетів Університету імені 
Костянтина Філософа в рамках підготовки професор-
сько-викладацького складу та фахівців, що працюють 
у сфері регіональної освіти (наприклад, вихователів, 
асистентів викладача, вчителів, спеціальних вихова-
телів, менеджерів з освіти), забезпечує психологічну 
підготовку студентів навчальних програм «Освіта для 
дорослих» та «Охорона праці» та «Освіта дорослих і 
консультування». Кафедра відповідає за забезпечення 
навчальної програми зі спільного викладання пси-
хології на першому та другому рівнях вищої освіти. 
Працівники кафедри створюють простір для інтересів 
та інших видів діяльності студентів, які пов’язані з 
розвитком їх соціального або професійного профілю, 
а також надають консультаційні послуги в рамках пси-
хологічного консультування на Кафедрі психології та 
шкільної психології Педагогічного факультету Універ-
ситету імені Костянтина Філософа.

• Викладання психології у комбінації у спеціаль-
ності 38. Викладання та педагогічні науки (денна 
форма навчання)

• Психологія для третього віку 
• Цілісний підхід до людей

• Викладання психології у комбінації у спеціаль-
ності 38. Викладання та педагогічні науки (денна 
форма навчання)

• Викладання психології у спеціальності 38. Викла-
дання та педагогічні науки (доктор педагогічних наук)

Ступінь магістра

Університет третього віку 

Процедура отримання титулу Доктор наук
Ступінь бакалавра 

Освітня пропозиція

Працевлаштування випускників навчальних 
програм

•

Освіта за інтересами

Випускник навчальної програми бакалаврату з викла-
дання психології у комбінації отримає відповідно до 
опису перший ступінь університетського навчання в 

області психології. Викладання та педагогічні нау-
ки та відповідно до постанови Міністерства освіти, 
науки, досліджень та спорту Словацької Республіки 
№1/2020 Збірки законів «Про кваліфікаційні вимоги 
до викладацького складу та кваліфікації професійного 
персоналу для професії асистента викладача (кваліфі-
каційний код NSK U2359001-00459) та/або вихователя 
(кваліфікаційний код NSK U2359005-00464)» та відпо-
відно до рамок кваліфікацій в ЄПВО (EHEA) розвинув 
ті навички навчання, які необхідні для продовження 
магістерської програми викладання психології у 
спеціальності 38. Викладання та педагогічні науки. 
Випускник магістерської програми викладання психо-
логії у комбінації отримає відповідно до опису другий 
ступінь університетського навчання в галузі психоло-
гії. Викладання та педагогічні науки та відповідно до 
постанови Міністерства освіти, науки, досліджень та 
спорту Словацької Республіки №1/2020 Збірки законів 
«Про кваліфікаційні вимоги до викладацького складу 
та кваліфікації професійного персоналу для професії 
вчителя/викладача академічних предметів серед-
ньої школи» (код кваліфікації в NSK U2330001-00445), 
викладач університету – викладач (код кваліфікації в 
НСК C2310005-01623) та викладач університету - асис-
тент (код кваліфікації в НСК U2310004 - 00433). Згідно 
з постановою Міністерства освіти, науки, досліджень 
та спорту Словацької Республіки №1/2020 Збірки 
законів «Про кваліфікаційні вимоги викладацького 
складу і фахівців», випускник факультету педагогічної 
психології після завершення додаткового вивчення 
шкільної психології може практикувати професію 
шкільного психолога. Випускник навчальної програ-
ми «Викладання психології» демонструє, відповідно 
до Рамок кваліфікацій в ЄПВО, знання, навички та 
компетенції в області психології апробації вчителя, 
які представлені на всеосяжному рівні (інтегровані 
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та взаємопов’язані знання, навички та компетенції), 
в той час, як випускник застосовує їх за допомогою 
аргументації та розв’язання складних проблем в 
рамках психологічних дисциплін, що представляють 
профільні предмети навчальної програми. Водночас 
випускник має професійну компетенцію з навчан-
ня змісту психологічних дисциплін в рамках вимог 
регіональної освіти (державної освітньої програми). 
У контексті переддипломної підготовки до профе-
сії вчителя психології/психологічних дисциплін він 
володіє високим рівнем професійної, соціальної та 
кадрової компетентності, необхідної для грамотної 
професійної, кадрової та соціальної взаємодії з усіма 
внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами 
школи в рамках регіональної освіти. Випускник також 
володіє здібностями до навчання, які дозволяють 
йому продовжити навчання на третьому рівні вищої 
освіти (докторантура) у спеціальності 38. Викладання 
та педагогічні науки.

Спрямованість науково-дослідної діяльності 

Працівники кафедри нині зосереджені на таких 
напрямах досліджень: особистісні, когнітивні та 
мотиваційні предиктори професійної компетенції 
викладачів в бакалавраті та на практиці; ризиковану 
поведінку підлітків; прийняття рішень про кар’єру 
учнів; когнітивні, емоційні та особистісні аспекти 
ризику в процесі прийняття рішень; виконавчі функції 
дітей і підлітків; нейропсихологія психічних процесів 
і станів на різних стадіях розвитку; когнітивні, емо-
ційні, особистісні та соціальні характеристики учнів; 
можливості впливу на шкільну успішність і кореляти 
шкільної успішності. В історичних рамках працівники 
кафедри науково розглянули наступні пріоритетні 
галузі досліджень, які представлені опублікованими 
монографіями, підручниками та статтями в журналах 

і збірниках наукових праць: якість вищої освіти та до-
даткової освіти; стилі навчання і навчальний процес  
з точки зору різних підходів; критичне мислення і кре-
ативність; впровадження і дослідження ефективності 
профілактики та втручання в області ризикованої по-
ведінки; медіатори вживання наркотиків і ставлення 
до наркотиків і їх наслідків; розвиток мовних нави-
чок дітей в дошкільній і початковій освіті; стійкість в 

шкільному середовищі; виховання характеру усього 
життя в галузі запобігання насильству та агресії в шко-
лах та управління ними; професійна компетентність 
консультантів з питань освіти. У науковому напрямку 
працівники кафедри захищають та застосовують 
етичні принципи наукових досліджень і намагаються 
просувати знання, зосереджені на освітній практиці 
та психології, за допомогою активних фундаменталь-
них і прикладних досліджень. З моменту заснування 
кафедри працівники брали участь у багатьох успіш-
них проєктах, багато з яких були деклараціями про 
ефективну співпрацю в рамках всього університету, 
а також між установами з декількох країн (Чеська 

Республіка, Великобританія, Шотландія, Німеччина, 
Сербія, Польща та інші).

КАФЕДРА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ШКІЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ КАФЕДРА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ШКІЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОР-
МАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра технології та інформаційних технологій Пе-
дагогічного факультету Університету імені Костян-
тина Філософа у Нітрі - це університетська кафедра, 
яка забезпечує підготовку майбутніх викладачів 
технічних спеціальностей в системі загальної освіти 
молоді. Метою викладачів та технічного персоналу 
кафедри є підготовка вчителів предметної методи-
ки для початкових шкіл та восьмирічних гімназій, 
викладачів практичних занять. Робоче місце бере 
участь у підготовці випускників непедагогічної про-
грами бакалаврату «Освіта для дорослих та охорона 
праці». У своїй освітній діяльності кафедра орієнту-
ється на тих, хто здатний і адаптовано орієнтувати-
ся в різних технічних областях, а також в областях, 
орієнтованих на безпеку та гігієну праці. На Кафедрі 
технології та інформаційних технологій Педаго-
гічного факультету Університету імені Костянтина 
Філософа побудовані три спеціалізовані лабора-
торії, що дозволяють не тільки підвищити якість 
освіти, а й створюють передумови для співпраці з 
практикою в галузі досліджень, розробок і підготов-
ки спільних науково-дослідних і дослідно-конструк-
торських проєктів. Це наступні лабораторії:   
• Лабораторія навчання автоматів ПЛК; 
• Методико-консультативний центр для надання до-
помоги вчителям технічних предметів в початкових 
і середніх школах;   
• Клас застосування сучасних інформаційних техно-
логій, орієнтований на викладання інформаційних 
технологій.
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• Викладання техніки у комбінації у спеціальності 
38. Викладання та педагогічні науки (денна форма 
навчання)
• Викладання практичної підготовки за спеціаль-
ністю 38. Викладання та педагогічні науки (денна 
форма навчання, заочна форма навчання)

Ступінь бакалавра 

Ступінь магістра 

Додаткове навчання для вчителів 

Освіта за інтересами 

Докторантура 

Процедура отримання титулу Доктор наук 

Освітня пропозиція

Подальша освіта 

• Викладання техніки у спеціальності 38. Викладання 
та педагогічні науки (денна, заочна форма навчання)
• Викладання техніки у комбінації у спеціальності 
38. Викладання та педагогічні науки (денна форма 
навчання)

• Дидактика фахових технічних дисциплін  
у спеціальності 38. Викладання та педагогічні науки 
(денна форма навчання, заочна форма навчання)

• Викладання технічної освіти у спеціальності  
38. Викладання та педагогічні науки (доктор педаго-
гічних наук)

• Викладання техніки (заочна форма навчання) 

Університет третього віку
• Цифрова фотографія і камера
• Інформаційні технології 1 
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Контакт
Кафедра технології та інформаційних технологій
Педагогічний факультет / Pedagogická fakulta,
Університету імені Костянтина Філософа у Нітрі / 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
вул. Дражовська 4 / Dražovská 4,
949 01 Нітра / 949 01 Nitra
веб: http://www.ktit.pf.ukf.sk
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• Інформаційні технології 2 
• Народні промисли 1 
• Народні промисли 2

Працевлаштування випускників 

Спрямованість науково-дослідної діяльності 

Випускники навчальної програми бакалаврату «Ви-
кладання техніки у комбінації» мають кваліфікацію 
для практики за професією помічника вчителя техно-
логії та технічно орієнтованих предметів в початковій 
школі та викладача по роботі з молоддю в школах і 
освітніх установах (шкільні клуби, центри вільного 
часу). Випускник знає діючі державні освітні програ-

ми, опановує теоретичні основи проєктування, впро-
вадження та оцінки освіти та професійної підготовки. 
Випускник ступеня магістра Викладання техніки або 
Викладання техніки у комбінації набуде необхідної 
компетенції для виконання викладача предмета 
«Методика викладання» на другому ступні початко-
вої школи, оволодіє цілями змісту технічної освіти в 
початковій школі, застосовує спеціальну дидактику 
техніки, має здатність використовувати ресурси ІКТ  
та цифрові навички у викладанні, створенні освітньо-
го контенту та навчанні. Він здатний творчо проєк-
тувати та застосовувати робочі ідеї з традиційних і 
нетрадиційних матеріалів. Випускник здатний викону-
вати професію викладача освітньої галузі «Людина і 
світ праці», фахівця-предметника, лектора по роботі 
з молоддю, лектора по заходах дозвілля. 
  Випускник навчальної програми Викладання прак- 
тичної підготовки має право практикувати професію 
магістра професійної освіти та асистента викладача. 
Магістр професійної освіти може викладати ті про-
фесійні предмети та області, які орієнтовані в основ-
ному на його предметну спеціалізацію, тобто він є 
викладачем практичної підготовки в ранзі магістра 
професійної освіти. Навчальний план навчальної про-
грами «Викладання практичної підготовки» включає 
обов’язкові предмети за вибором, за допомогою яких 
студенти спеціалізуються у викладанні тієї області, 
в якій він здобув професійну освіту. Під час навчання 
студент вибирає з обов’язкових предметів за вибо-
ром ті, які відповідають його спеціальності. Випускник 
підготовлений до того, щоб вести в основному про-
фесійну підготовку і предмети практичної підготовки 
для професійної підготовки у своїй конкретній області 
професійної спрямованості. Передумовою для мето-
дико-дидактичних навичок випускника є оволодіння 
відповідною професійною областю, яку випускник 

Кафедра технології та інформаційних технологій Пе-
дагогічного факультету Університету імені Костянтина 
Філософа нині зосереджена на пріоритетних напрям-
ках досліджень: 
• розв’язання проблем якості та ефективності тех-
нічної освіти відповідно до вимог інформаційного 
суспільства, 
• дослідження дії інформаційних технологій у спілку-
ванні компанії, 
• дія безпеки та гігієни праці на виробництві в школах 
і шкільних установах, 
• створення освітніх центрів для дистанційного нав-
чання та електронного навчання, 
• застосування ПЛК-автоматів в системах автоматиза-
ції та управління. У цих областях працівники кафедри 
досягли декількох початкових і оригінальних ре-
зультатів у вирішенні проєктів в рамках VEGA, KEGA 
і міжнародних проєктів за останні роки. Наукова 
орієнтація на кафедрі та співпраця з аналогічними ка-
федрами всередині університету та за його межами у 
Словаччині та за кордоном створюють наукову осно-
ву для виконання цих дослідницьких завдань. Резуль-
тати науково-дослідної діяльності кафедри практично 
застосовуються в дидактиці технічних дисциплін, 
формуючи профіль змісту досліджуваних дисциплін 
шляхом ознайомлення з викладацькою громадські-
стю, організації семінарів для викладачів-практиків, 
майстер-класів, вебінарів та спеціалізованих наукових 
конференцій.

здобув на рівні вищої середньої освіти. Випускники 
ступеня бакалавра можуть продовжити навчання на 
другому ступні університету за навчальною програ-
мою «Викладання техніки».
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КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

Кафедра фізичного виховання і спорту Педагогічного 
факультету Університету імені Костянтина Філософа 
в Нітрі віддає перевагу здоровому способу життя за 
допомогою занять фізичною культурою і спортом. 
Вона вважає фізичну активність і спорт важливою 
соціокультурною цінністю. У дусі грецької калокагатії 
вона розвиває знання і навички студентів, щоб вони 
розглядали фізкультуру і спорт як постійну частину 
способу життя і прищеплювали це своїм учням в 
майбутньому. Постійно підвищуючи свою кваліфі-
кацію, викладачі сприяють високопрофесійному 
розширенню як теоретичних, так і практичних знань 
студентів за індивідуальними навчальними програ-
мами. На кафедрі є безліч навчальних напрямків, а 
також спортивна лабораторія, де реалізується на-
вчальний процес фізичного і спортивного виховання 
і вирішуються дослідницькі завдання викладачів 
університету і докторантів в галузі спортивних наук.
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• Викладання фізичного виховання у комбінації 
у спеціальності 38. Викладання та педагогічні науки 
(денна форма навчання)
• Спорт і відпочинок у спеціальності 40. Спортивні 
науки (денна форма навчання)

Ступінь бакалавра 

Освітня пропозиція

Працевлаштування випускників 

Ступінь магістра 

Докторантура 

• Викладання фізичного виховання у комбінації 
у спеціальності 38. Викладання та педагогічні науки 
(денна форма навчання)

• Спортивна освіта у спеціальності 40. Спортивні 
науки (денна, заочна форма)

• Спорт і відпочинок у спеціальності 40. Спортивні 
науки (денна форма навчання)

Процедура отримання титулу Доктор наук 
• Викладання технічної освіти у спеціальності  
Викладання фізичного виховання у спеціальності 
38. Викладання та педагогічні науки (доктор педаго-
гічних наук)
• Спорт і відпочинок у спеціальності 40. Спортивні 
науки (Доктор педагогіки)

Випускник програми бакалаврату «Фізичне вихован-
ня у комбінації» буде працевлаштований як педаго-
гічний асистент та організатор дитячого та молодіж-
ного дозвілля.  Працевлаштування за навчальною 
програмою Спорт і відпочинок подається як аніматор 
та організатор спортивних, культурних, соціальних, 
розважальних заходів дозвілля та рекреації для різ-
них соціальних, виконавських, груп за інтересами, в 
області спорту, рекреації та туризму. 
  Випускник програми магістратури є кваліфікова-
ним вчителем для молодших і старших класів серед-
ньої школи. 
  Випускник магістерської програми «Спорт і відпо-
чинок» є професіоналом в області спорту з можливіс-
тю застосування у всьому спектрі організації, управ-
ління та здійснення фізичної та спортивної діяльності 
в державному, приватному і комерційному секторах, 
в програмуванні, управлінні, діагностиці та оцінці 
спортивних заходів.  

Випускник докторантури за програмою «Спортивна 
педагогіка» може працевлаштуватися в університеті, 
академічних та інших освітніх та дослідницьких уста-
новах, а також в діючих лабораторіях.

Напрямок наукових досліджень та мистець-
кої діяльності 

Кафедра бере активну участь у різних формах нау-
кових досліджень з самого початку свого створення. 
Нині вона зосереджена на наступних областях дослі-
джень:
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Кафедра фізичного виховання та спорту
Педагогічний факультет / Pedagogická fakulta,
Університету імені Костянтина Філософа у Нітрі / 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
просп. А. Глінки 1 / Trieda A. Hlinku č. 1,
949 01 Нітра / 949 01 Nitra
веб: http://www.ktvs.pf.ukf.sk
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КАФЕДРА ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ 
ТА ВИХОВАННЯ

Контакт

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ВИХОВАННЯ

 • обстеження обсягу і змісту фізичної активності 
в різних вікових групах населення - діти, молодь, 
дорослі, літні люди
 • частка індивідуальних координаційних навичок  
в структурі спортивних результатів з точки зору віку  
і статі,
 • прогноз спортивних результатів в окремих видах 
спорту,
 • створення рухових програм, спрямованих на 
профілактику та усунення хвороб цивілізації - функ-
ціональних захворювань опорно-рухового апарату, 
ожиріння
 • якість життя
Наукова орієнтація на цьому робочому місці та співп-
раця з аналогічними робочими місцями в універси-
теті та за його межами в Словаччині та за кордоном 
створюють належну наукову базу. Щороку працівники 
беруть участь у підвищенні якості в галузі науки та 
досліджень своїми дослідницькими проєктами, висо-
коякісними вітчизняними та зарубіжними публікація-
ми. Студенти першого, другого та третього ступня, які 
успішно представляють на факультеті та загальнонаці-
ональних турах студентської наукової конференції зі 
спортивних наук, також вносять свій немалий внесок 
у науковий внесок.

З самого початку кафедра готує вчителів малювання 
для шкіл усіх рівнів. Нинішня назва кафедри була 
встановлена в 1999 році, коли початкова Кафедра 
художнього виховання була перетворена у Кафе-
дру художньої творчості та виховання. У минулому 
кафедра була частиною Педагогічного інституту, потім 
Педагогічного факультету, пізніше Педагогічного уні-
верситету, а сьогодні вона є частиною Педагогічного 
факультету Університету імені Костянтина Філософа  
в Нітрі. Поточна форма навчальної програми «Викла-
дання образотворчого мистецтва у комбінації» 
була створена і профільована після 1990 року. Про-
грама навчання з одного предмету «Художня освіта» 
викладається з 2020 року, а також можливе навчання 

за програмою подвійного диплома у двох універси-
тетах: Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі 
та Університет Градец Кралове в Чеській Республіці, 
причому студент, який вибрав навчання з подвійним 
дипломом, отримує дипломи обох університетів. Нав-
чання проводиться за двома основними напрямками, 
теоретичним і практичним. У рамках теоретичної 
підготовки студент завершить вступну дисципліну  
з теоретичних предметів, дисциплін, орієнтованих на 
теорію та історію художньої культури з найдавніших 
часів до наших днів, та дисциплін, орієнтованих на ди-
дактику та методологію мистецької освіти. Теоретична 
підготовка студентів здійснюється у формі лекцій та 
семінарів. Практичні дисципліни в рамках навчання 
на кафедрі реалізуються у формі роботи в студіях, 
орієнтованих на традиційні напрямки класичного 
мистецтва, а також на спеціалізовані галузі мистецтва. 
Студент опановує основи художньої творчості, а потім 
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• Історія образотворчого мистецтва та художня 
творчість 1
• Історія образотворчого мистецтва та художня 
творчість 2
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Працевлаштування випускників 

Кафедра образотворчого мистецтва та виховання 
Педагогічного факультету УКФ у Нітрі проводить 
підготовку вчителів/викладачів образотворчого 
мистецтва для 1 та 2 ступенів загальноосвітніх 
навчальних закладів, середніх шкіл та гімназій, 
базових  художніх шкіл та центрів вільного часу. 
Випускники застосовують свої знання та вміння і 
в інших близьких спеціальностях, спрямованих на 
образотворче мистецтво.
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Спрямування науково-дослідної та ху-
дожньої діяльності

В межах науково-дослідної діяльності працівники 
кафедри зосереджують свою увагу на різні сфери 
образотворчої культури. Пріоритетною професій-
ною галуззю кафедри є дослідження, спрямоване на 
дидактично-методологічну проблематику підготовки 
викладачів образотворчого мистецтва, до складу 

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ВИХОВАННЯ КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ВИХОВАННЯ

розвиває свої практичні навички та творчі здібності 
в студіях: малюнок, живопис, моделювання, графіка, 
текстиль, графічний дизайн, фотографія, відео, цифро-
ві медіа та інтермедійна робота. Кафедра розташова-
на в сучасному приміщенні Педагогічного факультету 
Університету імені Костянтина Філософа в Нітрі з 
відповідним технічним оснащенням, яке має власну 
галерею. Завдяки виставкам кафедра представляє 
себе широкій культурній громадськості, співпрацює 
зі школами та іншими установами, а також вико-
ристовує творчу презентацію мистецької діяльності 
в освітньому процесі. Під час навчання в університеті 
на кафедрі студенти також пройдуть кілька денних 
пейзажних курсів з малюнку та живопису в польових 
умовах, а також професійну екскурсію, спрямовану на 
відвідування галерей, музеїв та архітектурних пам’я-
ток у Словаччині та за кордоном.

Університет третього віку

• Викладання образотворчого мистецтва у ком-
бінації у спеціальності 38. Викладання та педагогіч-
ні науки (денна форма навчання)
• Художня освіта  за спеціальністю 38. Викладання 
та педагогічні науки (денна форма навчання)

• Викладання образотворчого мистецтва у ком-
бінації у спеціальності 38. Викладання та педагогіч-
ні науки (денна форма навчання)
• Художня освіта  за спеціальністю 38. Викладання 
та педагогічні науки (денна форма навчання)

Ступінь бакалавра 

Ступінь магістра 

Освітня пропозиція

Додаткове навчання для вчителів 

Освіта за інтересами 

Процедура отримання титулу Доктор наук 

Подальша освіта 

• Викладання образотворчого мистецтва  у 

спеціальності 38. Викладання та педагогічні науки 
(доктор педагогічних наук)

Викладання образотворчого мистецтва (заочна 
форма)
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Кафедра образотворчого мистецтва та виховання 
Педагогічний факультет / Pedagogická fakulta,
Університету імені Костянтина Філософа у Нітрі  
/ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
вул. Дражовська 4 / Dražovská 4,
949 01 Нітра / 949 01 Nitra
веб: http://www.kvtv.pf.ukf.sk38

Професійна, спортивна, мис-
тецька і інша творча діяльність 
та міжнародне співробітництво 
підрозділів
Кафедра педагогіки ПФ УКФ співпрацює з багать-
ма університетами за кордоном, де студенти мають 
можливість бути учасниками програм по обміну, там 
вони можуть здолати частину навчальної програми 
в межах міжнародної програми Євросоюзу «LLP/
Еразмус» («LLP» - навчання впродовж усього жит-
тя), або інших програм. В останні роки найбільша 
кількість студентів навчалася у Бельгії, Німеччині, 
Норвегії, Чеській Республіці, в Угорщині та у Польщі. 
Студенти з цих країн також приїзжають на навчан-
ня на Кафедру педагогіки  ПФ УКФ у Нітрі. Кафедра 
підтримує зацікавленість студентів в підготовці до 
дослідницької діяльності та кожний рік організовує 
Конкурс студентської професійної та мистецької 
діяльності. Особливу увагу на Кафедрі педагогіки ПФ 
УКФ у Нітрі приділяють студентам із специфічними 
потребами. Під професійним наглядом кафедри свої 
професійні послуги надає Центр підтримки студен-
тів із специфічними потребами.
  Працівники Кафедри педагогічної та шкільної 
психології ПФ співпрацюють із  школами базової 
освіти в Нітрянській та Трнавській областях в сфе-
рі шкільної психології і вони є членами декількох 
психологічно-наукових організацій, таких як, напри-
клад, «Асоціація шкільної психології Словацької та 
Чеської Республік», «Департамент дидактики при 
Словацькій академії наук», «Словацьке психологічне 
товариство».
  Кафедра aнглійської mови tа культури ПФ має 
багаті міжнародні контакти на рівні двохсторонньо-
го наукового співробітництва з університетами та 
науково-дослідними закладами: «Мідлсекский уні-
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котрої входять питання теорії навчання, специфічні 
проблеми образотворчої (візуальної) комунікації та 
екзегетичної інтерпретації художнього твору, наці-
леної на активну працю з творами образотворчого 
мистецтва та вербальну комунікацію. Кафедра є ре-
алізатором проектів, спрямованих на проблематику 
розвитку цифрово-електронної грамотності виклада-
чів та учнів шкіл базової освіти. Другою особливістю 
дослідницької роботи членів кафедри є художньо-іс-
торична галузь, зосереджена на дослідження окре-
мих професійних явищ історії образотворчого мисте-
цтва Словаччини, не виключаючи, при цьому, більш 
широкий європейський та світовий контекст, а також 
дидактично-методологічні зв’язки. Дидактичні дисци-
пліни, спрямовані на класичні та альтернативні форми 
образотворчої едукації при застосуванні принципів  
арт-терапії та артефілетики Члени кафедри, котрі 
займаються професійною діяльністю у різних галузях 
художньої творчості, роблять свій значний внесок 
до мистецького життя нітрянського регіону, шляхом 
презентації своїх власних творів на індивідуальних та 
колективних виставках у себе в країні та за кордоном, 
але також реалізацією художніх творів, призначених  
для громадських просторів та різних медій візуальної 
комунікації. Кафедра організовує професійні та науко-
ві конференції і воркшопи, націлені на проблематику 
образотворчої педагогіки. На ПФ кафедрою були 
організовані лекції вітчизняних та іноземних експер-
тів (Чеська Республіка, Японія) на теми образотворчої 
теорії та художньої творчості.

Контакт:

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ВИХОВАННЯ
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верситет», Лондон, Велика Британія; «Лімерикський 
університет», Лімерик, Республіка Ірландія; «Універ-
ситет Фонтіс», «ПАБО університет», «Університет Ей-
ндховена», Нідерланди; «Левенський католицький 
університет», Бельгія; «Коледж Мехелен», Бельгія; 
«Лодзький університет», Польща; Педагогічний 
факультет «Карлового Університету», Чеська Респу-
бліка; «Університет імені Масарика», Брно, Чеська 
Республіка; «Королівскьий університет Белфасту», 
Північна Ірландія, «Університет Градец-Кралове», 
Чеська Республіка. Кафедра видає електронний 
журнал «EnJoY» (English Journal for You), котрий 
виходить двічі протягом року і в котрому працюють 
студенти.
  Крім педагогічної та наукової діяльності Кафе-
дра фізичного виховання та спорту презентує 
свої досягнення в підготовці студентів (спортс-

менів), котрі беруть участь у різних спортивних 
змаганнях в Словаччині, Європі та у всьому світі. На 
кафедрі навчається та навчалося багато успішних 
спортсменів та тренерів. Декотрі спортсмени готу-
ються до змагань в командах та клубах «Об’єднання 
спортивних клубів УКФ». В сучасності, на рівні вищої 
ліги, представляють університет волейболістки та 
жіноча баскетбольна команда «БКМ Юніор УКФ» 
Нітра, а також команди боксу та тхеквондо. Про-
тягом Нітрянських університетських днів, двічі за 
рік, студенти успішно представляють університет в 
різних спортивних дисциплінах в межах широкого 
спектру заходів (наприклад «Вечірній нітрянський 
забіг», «Весняний нітрянський забіг» хокей, волей-
бол, футзал і т.п.) і таким чином спричиняються до 
популяризації доброго імені не лише кафедри, але 
й факультету і університету.

  Протягом навчання (не лише) студенти Кафе-
дри музики ПФ можуть займатися творчістю, бе-
ручи участь у ансамблях факультету («Академічний 
вокальний ансамбль», Театр «ЯтаМи») та демон-
струвати свої здібності на концертах  «Musica da 
camera» (Камерна музика), на фестивалі сучасного 
мистецтва «Конфронтації» та на «Театральному фес-
тивалі імені Петера Шергауфера». Про форми мис-
тецької презентації свідчать  музикальні виступи 
студентів у «Старому театрі імені  Карола Спішака» 
чи на фестивалях аматорської театральної творчос-
ті. Кафедра музики регулярно організовує конкурси 
джазового та популярного співу «Blue Note», а також 
під керівництвом відомих вітчизняних лекторів 
широкі воркшопи та семінари «Ars musiace», темою 
котрих є нові тренди танцювального, співацького  
та акторського мистецтва.

Професійна, спортивна, мистецька і інша творча діяльність та міжнародне співробітництво підрозділів Професійна, спортивна, мистецька і інша творча діяльність та міжнародне співробітництво підрозділів
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  Кафедра образотворчого мистецтва та ви-
ховання ПФ регулярно проводить виставки робіт 
студентів та випускників, котрі демонструють творчі 
результати окремих майстерень в приміщеннях 
«Галереї Універсум» ПФ. «Галерея Універсум» ПФ 
також організовує виставки іноземних студентів та 
педагогів (Польща, Сербія) і студентів інших сло-
вацьких університетів (виставка робіт «Студентської 
наукової, художньої та професійної діяльності»). 
Проводяться виставки у співпраці з художніми шко-
лами, об’єднуючи таким чином академічну сферу з 
художньою творчістю та педагогічною практикою. 
В Нітрянській картинній галереї, щорічно, в червні, 
починаючи 1998 роком, кафедра організовує ви-
ставку дипломних робіт нових випускників, а також 
здійснює кураторські проекти за участю студентів в 
межах відкритого виклику самої галереї. Протягом 
роботи «Нітрянського літнього університету» кафе-
дра у широкому спектрі образотворчих дисциплін 
організовує творчі заходи для дітей молодшого 
шкільного віку.  
  Cтуденти Kафедри технології та інформа-
ційних технологій ПФ можуть поглиблювати свої 
знання у всіх формах навчання та у всіх напрямах 
сфери інформаційно-комунікаційних технологій. 
Вони здобувають нові навики та вміння при корис-
туванні програмами типу «Word», «Excel», «Outlook», 
«Photoshop», «CAD», «CAM» та при користуванні 
обчислювальною технікою в процесі моделюван-
ня та симуляції технологічних процесів. Студенти 
кафедри мають можливість відвідувати курси на 
тему інструкцій та розпоряджень щодо охорони 
праці та безпеки технічного обладнання та студент-
ські воркшопи різного напряму. До числа заходів 
для студентів Педагогічного факультету, учнів шкіл 
базової освіти та громадськості, котрі регулярно ор-
ганізовує кафедра, належить «Студентський вор-
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кшоп», на котрому студенти щорічно обмінюються 
досвідом діяльності, котрою вони займаються у 
свій вільний час. Назва заходу «Що вмієш ти – навчи 
і інших» точно окреслює загальну спрямованість 
воркшопу. Студентська конференція «Студентська 
наукова та професійна діяльність», метою котрої 
є підтримка студентів, котрі займаються простою 
науково-дослідною роботою та наданням нетра-
диційних способів рішення технічних проблем. 
«Олімпіада техніки» - це міжнародний конкурс 
бакалаврських та магістерських робіт, котрий кож-
ного року проходить у м. Плзень. Рівнем своїх робіт 
студенти підтверджують якість своєї професійної 
підготовки, доказом чого є перші місця котрі вони 
займають щорічно. Для середніх професійно-тех-
нічних навчальних закладів кафедра організовує 
змагання під назвою «Середньотехнічна олімпіа-
да» (СТО). В останні роки кафедра з організаційного 
та професійного аспекту забезпечує багато заходів, 
спрямованих на охорону праці. Популярним серед 
населення став «Європейський тиждень безпеки 
та охорони праці», котрий кафедра організує у 
співпраці з «Інспекцією з питань праці» в м. Нітра. В 
останні роки кафедра щільно співпрацює з декілька 
виробничими організаціями при дослідницьких та 
освітніх проектах. До таких організацій належать, 
наприклад, фірми «NUPSESO», «Mühlbauer» та інші.
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