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УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ КОСТЯНТИНА ФІЛОСОФА Y НІТРІ

ВСТУП
Педагогічний факультет Університету імені
Костянтина Філософа y Нітрі, з його понад 55-річною
традицією освітньої діяльності, належить до однієї
із найстарших складових сучасного Університету
імені Костянтина Філософа y Нітрі. З моменту свого
заснування 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 фундаментальні наукові
дослідження.
   Продовжуючи орієнтацію на царину педагогічної
освіти, філософію виховання та політику навчання,
Педагогічний факультет УКФ у Нітрі і сьогодні
зосереджує свою освітню та дослідницьку діяльність
на підготовці випускників навчальних, художньовиховних, 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 розвитку, 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
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надає випускникам окремих навчальних програм
бакалаврського та магістерського напряму, а
також аспірантури можливість успішно та творчо
вирішувати завдання, з котрими вони зустрінуться у
своїй повсякденній роботі.
   Навчання на ПФ УКФ у Нітрі базується на
«Європейській системі трансферу кредитів»
(«European Credit Transfer System»), котра гарантує
сумісність з провідними навчальними закладами та
уможливлює 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
пропонує не тільки їх кафедра та факультет, але і
інші факультети університету та університетів країн
європейського простору та позаєвропейських країн
в рамках програми «Еразмус+». У січні 2002 року УКФ
став членом «Асоціації європейських університетів»
(«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 університетського
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, створюють
можливості для повної реалізації навчальних,
професійних, наукових і творчих намірів студентів.
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КОНТАКТНІ ДАНІ
Керівництво факультету
Декан
доктор педагогіки Пінтес Ґабор, PhD., доцент
тел.: +421 37 6408 219, e-mail: gpintes@ukf.sk
Продекани
доктор педагогіки Фeнивeсioвa 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
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Секретар
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тел.: +421 37 6408 218, e-mail: dpf@ukf.sk
Адреса:
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Університету імені Костянтина Філософа у Нітрі/
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/
вул. Дражовська цеста, 4, 949 01 Нітра/
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магістр Шерфезеова Марія
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Заочна форма навчання:
магістр Прівалінцова Яна
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Елборнова Еріка
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магістр Гамарова Зіта, тел.: +421 37 6408 215,
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спеціальний референт з питань атестації
та програм безперервного навчання
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секретаріат: тел.: +421 907670248, e-mail: gtesarkova@ukf.sk
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секретаріат: тел.: +421 376408280, e-mail: zmichalakova@ukf.sk
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КАФЕДРА МУЗИКИ
Кафедра музики належить до найстарших підрозділів
УКФ у Нітрі. Початок її роботи пов’язаний із
заснуванням Педагогічного інституту у 1959 році
(пізніше Педагогічного факультету). Від моменту свого
створення кафедра зазнала декількох організаційних
змін та завдяки своїй діяльності зайняла достойне
місце серед стабільних та прогресивних підрозділів
ВНЗ. Кафедра забезпечує підготовку викладачів
музики та музикознавців із спрямуванням на
сферу дослідження звуку. В травні 2016 року
Кафедра музики переїхала до новозбудованих
приміщень Павільйону музики з репрезентативними
приміщеннями (балетний зал, багатофункціональний
кабінет, лабораторія звуку та ін.), котрі обладнанні
найновішою звуковою та дидактичною технікою.
   Основна робота викладачів Кафедри музики
полягає у едукаційному процесі, науково-дослідній,
проектній та мистецькій діяльності, а також у
презентації наукових знань та музичної творчості
в країні та за кордоном. Навчальні програми, котрі
реалізує кафедра, виходять з актуальних вимог щодо
освіти та суспільно-культурних потреб Словаччини
та містять в собі нові тенденції у викладанні музики
(інтегративне музичне виховання, музичнодраматичне виховання, інноваційні тенденції
у викладанні інструментальної та вокальної
інтерпретації, електронне викладання в межах
музичної едукації, музика і комп’ютер та ін.). Від
вересня 2016 року кафедра реалізує нову навчальну
програму непедагогічного напряму по спеціальності
музикознавство із спрямуванням на звуковий дизайн
та музичну акустику.

Освіта: Бакалаврське навчання
• Викладач музичного мистецтва. Спеціальність 1.1.3
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Викладач музично-виховних та виховних предметів
(денна форма навчання)
• Викладач музичного мистецтва  у комбінації.
Спеціальність 1.1.3 Викладач музично-виховних та
виховних предметів (денна форма навчання)
• Викладач музично-драматичного мистецтва.
Спеціальність 1.1.3 Викладач музично-виховних та
виховних предметів (денна форма навчання)
• Музика та звуковий дизайн. Спеціальність 2.1.37
Музикознавство (денна форма навчання)

Магістерське навчання
• Викладач музичного мистецтва. Спеціальність
1.1.3 Викладач музично-виховних та виховних
предметів (денна форма навчання)
• Викладач музичного мистецтва у комбінації.
Спеціальність 1.1.3 Викладач музично-виховних та
виховних предметів (денна форма навчання)
• Викладач музично-драматичного мистецтва.
Спеціальність 1.1.3 Викладач музично-виховних та
виховних предметів (денна форма навчання)
• Музика та звуковий дизайн.
Спеціальність 2.1.37 Музикознавство (денна форма
навчання)

Навчання в аспірантурі (навчання для
отримання ступеня «PhD.»)
• Дидактика музики. Спеціальність 1.1.10 Галузева
дидактика

Ригорозна підготовка (здобуття ступеня доктора)
• Викладач музичного мистецтва. Спеціальність
1.1.3 Викладач музично-виховних та виховних
предметів («PaedDr.» - доктор педагогіки)
• Викладач музично-драматичного мистецтва.
Спеціальність 1.1.3 Викладач музично-виховних та
виховних предметів («PaedDr.» - доктор педагогіки)
КАФЕДРА МУЗИКИ

13

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Сфери використання та можливості
працевлаштування випускників
Викладач музичного мистецтва – програма
включає навчання гри на обраному музичному
інструменті (можливо співу). Випускники - викладачі/
вчителі з вищою освітою, котрі працюють у базових
музичних школах. Одночасно вони отримують
кваліфікацію викладача з вищою освітою для роботи
в середніх педагогічних школах, базових та середніх
загальноосвітніх школах (музичне та естетичне
виховання) та працівника з вищою освітою для
роботи у культурних та культурно-освітніх закладах.
Викладач музично-драматичного мистецтва
– це єдина навчальна програма у Словаччині,
спрямована на інтеграцію музичного, танцювального
та драматичного мистецтва та його педагогічне
застосування в базових музичних школах та у центрах
проведення вільного часу. Випускники протягом

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ КОСТЯНТИНА ФІЛОСОФА Y НІТРІ

навчанням розвивають свої рухові, інтерпретаторські
та акторські здібності, котрі можливо застосувати в
освітній, культурно-виховній та мистецькій діяльності.
Викладач музичного мистецтва у комбінації
– первинно готує студентів для викладацької/
вчительської роботи на І та ІІ ступенях базових та
середніх загальноосвітніх шкіл. Водночас випускники
здатні викладати предмети спеціальної професійної
підготовки за спеціальністю музична теорія в базових
музичних школах, а також викладати теоретичні
предмети та хоровий спів в середніх педагогічних
школах.
   Навчальна програма непедагогічного напряму
Музика та звуковий дизайн веде студентів до пізнання
і розуміння історичних взаємозв’язків, до отримання
теоретичних та систематичних знань у царині
музики. Особлива увага надається питанню звучання
музики та, мало поширеній в Словаччині, сфері

музичної акустики. Випускники, в межах практичних
предметів із звуковою орієнтацією, матимуть змогу
творчо працювати зі звуком в галузі запису звуку та
звукофікації простору. Студентів вчать працювати
в колективі в процесі створення звукових проектів
та дизайну звуку і тому випускники є підготованими
фахівцями у сфері роботи зі звуком у різних засобах
масової інформації, видавництвах, але також і тими,
хто може застосувати свою спеціальність, працюючи
в музично-документальних та інформаційних
центрах, музичних музеях, фондах та неприбуткових
організаціях.

Напрями науково-дослідної та мистецької
діяльності
Науково-дослідна діяльність членів кафедри музики
зосереджена на різні галузі музичної науки та музики
(музична педагогіка, історіографія, органологія,
історія мистецтва інтерпретації, музична акустика,
14
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використання інформаційних технологій у музиці).
Педагогічні працівники є реалізаторами вітчизняних
(«VEGA» – «Наукове грантове агентство Міністерства
освіти СР та Словацької академії наук», «KEGA»
– «Культурне та едукаційне грантове агентство
Міністерства освіти СР», «ESF» – «Європейський
соціальний фонд», «APVV» – «Агентство підтримки
досліджень та розвитку») і міжнародних грантових
проектів. Вони співпрацюють з вітчизняними і
іноземними педагогічними та науковими закладами
(«Universität für Musik und darstellende Kunst» у Відні,
«Mozarteum» Зальцбург, «Orff Institut» Мюнхен,
«Музична академія імені Ференца Ліста» у Будапешті
та інші). Випускники кафедри в рамках індивідуальної
концертної та музично-драматичної творчості
демонструють своє вміння на провідних словацьких
сценах («Словацький національний театр», «Державна
опера» в м. Банська Бистріца, «Нова сцена» у м.
Братислава, «Словацьке радіо», «Словацький
КАФЕДРА МУЗИКИ
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КАФЕДРА ЛІНГВОДИДАКТИКИ
ТА ІНТЕРКУЛЬТУРНИХ СТУДІЙ
Кафедра була створена у 1997 році як Кафедра
іноземних мов і її завданням було забезпечити
підготовку кваліфікованих викладачів англійської
мови та літератури для всіх видів та ступенів освіти;
забезпечити підготовку кваліфікованих вчителів
першого рівня базової освіти зі спрямуванням на
викладання англійської чи німецької мов; створити
педагогічно-дослідну базу для поширеної спеціальної
освіти вчителів першого етапу базової освіти,
доповнюючи її адекватною лінгводидактичною
підготовкою в галузі викладання іноземних мов;
забезпечити професійну мовну освіту для студентів
педагогічних та непедагогічних спеціальностей на
ПФ УКФ у Нітрі. Суспільний розвиток та динамічні
зміни в галузі вивчення іноземних мов призвели до
поступового поширення профілю цього підрозділу.
У 2009 році ця зміна знайшла своє відображення у
зміні назви і сьогодні це Кафедра лінгводидактики та
інтеркультурних студій.

Освіта:
філармонія», «Нова сцена», «Театр імені Андрея
Баґара», «Старий театр імені Карола Спішака» та інші).
Їх творчий доробок задокументований записами на
«Радіо та телебаченні Словаччини» та знаходиться
на носіях музичних видавництв.
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Контакт
Кафедра музики
Педагогічний факультет /Pedagogická fakulta/
Університету імені Костянтина Філософа у Нітрі/
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/
Павільйон музики
вул. Дражовська цеста, 4, /Dražovská cesta 4/
949 01 Нітра /949 01 Nitra/
веб: http://www.kh.pf.ukf.sk

Бакалаврське навчання
• Викладач англійської мови та літератури.
Спеціальність 1.1.1 Викладач академічних предметів
(денна, заочна форма навчання)
• Викладач англійської мови та літератури у
комбінації з навчальними програмами ПФ.
Спеціальність 1.1.1 Викладач академічних предметів
(денна форма навчання)

• Англійська мова та література. Спеціальність
2.1.3 Іноземні мови та культура (денна форма
навчання)
Магістерське навчання
• Викладач англійської мови та літератури.
Спеціальність 1.1.1 Викладач академічних
предметів (денна, заочна форма навчання)
• Викладач англійської мови та літератури
у комбінації з навчальними програмами
ПФ. Спеціальність 1.1.1 Викладач академічних
предметів (денна форма навчання)
• Англійська мова та культура. Спеціальність
2.1.3 Іноземні мови та культура (денна форма
навчання)
Навчання в аспірантурі (навчання для
отримання ступеня «PhD.»)
• Дидактика англійської мови та літератури.
Спеціальність 1.1.10 Галузева дидактика (денна,
заочна форма навчання)
Подальше навчання
• Поширене навчання англійської мови
та літератури, призначене для педагогічних
працівників з метою підвищення кваліфікації
Ригорозна підготовка (здобуття ступеня доктора)
• Викладач англійської мови та літератури.
Спеціальність 1.1.1 Викладач академічних предметів
(«PaedDr.» - доктор педагогіки)
• Англійська мова та культура. Спеціальність 2.1.3
Іноземні мови та культура («PhDr.» - доктор філософії)

КАФЕДРА ЛІНГВОДИДАКТИКИ ТА ІНТЕРКУЛЬТУРНИХ СТУДІЙ
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Сфери використання та можливості
працевлаштування випускників
Випускники навчальної програми Викладач
англійської мови та літератури знаходять своє
застосування як: викладачі чи лектори англійської
мови; педагогічні працівники або керівники гуртків,
шкільних клубів та центрів позашкільної діяльності
в межах словацької системи освіти, а саме на
дошкільному та початковому етапі освіти, а також
на другому та третьому етапі середньої освіти, де
вимагаються знання англійської мови; лектори гуртків
за інтересами та гуртків науково-освітньої діяльності
дорослих, спрямованих на вивчення англійської
мови; працівники відповідних структур органів
державного управління; шкільні адміністративнометодичні працівники і т.п.

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ КОСТЯНТИНА ФІЛОСОФА Y НІТРІ

Випускники навчальної програми Англійська
мова та культура знаходять своє застосування
як: інтеркультурні посередники; працівники
органів державного управління в царині культури,
регіонального розвитку та туризму; проектні
менеджери в сфері культурного розвитку.

Напрями науково-дослідної діяльності
Суспільний розвиток та динамічні зміни в сфері
вивчення іноземних мов та підготовки кваліфікованих
викладачів іноземних мов призвела до поступового
поширення профілю науково-дослідної роботи цього
підрозділу. Сьогодні підрозділ орієнтується на:
– актуальні питання викладання іноземних мов на
всіх етапах освіти з особливою увагою на інтегроване
(CLIL) (інтегроване навчання предмета та іноземної
мови), інклюзивне навчання іноземних мов
(викладання іноземних мов для талановитих учнів
та учнів з особливими едукаційними потребами) та
інтеркультурне виховання;
– використання найновіших дидактичних технологій
у викладанні іноземних мов (мультимедійне навчання,
електронне навчання, CALL);

– систематичне будування дослідної бази,
необхідної для наукового розвитку дидактики
іноземних мов та обраних галузей прикладної
лінгвістики.
Працівники реалізували науково-дослідні проекти
«VEGA» («Наукове грантове агентство Міністерства
освіти СР та Словацької академії наук СР»), культурноедукаційні проекти «KEGA» («Культурне та едукаційне
грантове агентство Міністерства освіти»), науководослідні проекти «APVV» («Агентство підтримки
досліджень та розвитку»), проект фінансований
із Європейського соціального фонду («ESF» –
«Європейський соціальний фонд»), міжнародний
проект в межах програми «Леонардо да Вінчі» та
міжнародний проект в межах програми «Comenius»
(«Коменський») та інші.

Контакт
Кафедра лінгводидактики та інтеркультурних студій
Педагогічний факультет /Pedagogická fakulta/
Університету імені Костянтина Філософа у Нітрі /
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/
вул. Дражовська цеста, 4, /Dražovská cesta 4/
949 01 Нітра /949 01 Nitra/
веб: http://www.klis.pf.ukf.sk
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КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ
Історія Кафедри педагогіки ПФ УКФ у Нітрі пов’язана
із процесом створенням перших кафедр при
заснуванні бувшого Педагогічного факультету у
Нітрі у 1959 році. Від того часу кафедра розвивалася,
зазнала якісних та кількісних змін, ставши сучасною
кафедрою сьогодення. Протягом більше 50-и років
свого існування вона сформувалася як підрозділ
ВНЗ з якісним науково-дослідним та педагогічним
потенціалом, котрий посідає вагоме місце серед
педагогічної громади Словаччини. Кафедра
педагогіки є структурою сфера діяльності котрої
обіймає весь університет. Своє призначення вона
виконує на поприщі освіти та науково-дослідної
роботи у широкому спектрі педагогічних дисциплін.
Основні освітні завдання кафедри випливають із
актуальних, а також із прогнозованих тенденцій
трансформації освіти та навчання. Викладання
педагогічних дисциплін орієнтоване на вищу освіту
викладачів та вчителів дошкільних навчальних
закладів, базових та середніх шкіл, педагогічних
працівників, котрі працюють з дітьми, молоддю
та дорослими в позашкільних умовах, а також на
підвищення педагогічної кваліфікації випускників
шляхом навчання в аспірантурі. Кафедра бере участь
в забезпеченні подальшої підготовки працівників у
сфері освіти.
Освіта:
Бакалаврське навчання
• Дошкільна та елементарна педагогіка.
Спеціальність 1.1.5 Дошкільна та елементарна
педагогіка (денна, заочна форма навчання)
• Викладач педагогіки у комбінації. Спеціальність
1.1.1 Викладач академічних предметів (денна форма
навчання)
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1.1.1 Викладач академічних предметів (денна форма
навчання)
• Вчитель середніх загальноосвітніх навчальних
закладів ( початкова освіта /перший етап базової
освіти). Спеціальність 1.1.5 Дошкільна та елементарна
педагогіка (денна, заочна форма навчання)
• Педагогіка та виховна робота. Спеціальність 1.1.4
Педагогіка (денна, заочна форма навчання)
• Андрагогіка. Спеціальність 1.1.9 Андрагогіка
(денна, заочна форма навчання)
Навчання в аспірантурі (навчання для отримання
ступеня «PhD.»)
• Педагогіка та виховна робота. Спеціальність 1.1.4
Педагогіка (денна, заочна форма навчання)
• Андрагогіка. Спеціальність 1.1.9 Андрагогіка
(денна, заочна форма навчання)
• Дошкільна та елементарна педагогіка.
Спеціальність 1.1.5 Дошкільна та елементарна
педагогіка (денна, заочна форма навчання)
Подальше навчання
Доповнююче педагогічне навчання для отримання
педагогічної майстерності (здатності ) випускниками
першого або другого ступеня вищої освіти.
• Андрагогіка. Спеціальність 1.1.9 Андрагогіка
(денна, заочна форма навчання)
• Педагогіка та виховна робота. Спеціальність 1.1.4
Педагогіка (денна, заочна форма навчання)
• Спеціальна педагогіка та педагогіка корекції
відставання в освоєнні загальноосвітніх програм
або знань. Спеціальність 1.1.6 Спеціальна педагогіка
(денна, заочна форма навчання)
Магістерське навчання
• Викладач педагогіки у комбінації. Спеціальність

Ригорозна підготовка (здобуття ступеня доктор)
• Андрагогіка. Спеціальність 1.1.9 Андрагогіка
(«PhDr.» – доктор філософії)
• Педагогіка. Спеціальність 1.1.4 Педагогіка («PhDr.»
– доктор філософії)
• Дошкільна та елементарна педагогіка.
Спеціальність 1.1.5 Дошкільна та елементарна
педагогіка («PaedDr.» – доктор педагогіки)
• Викладач педагогіки. Спеціальність 1.1.1 Викладач
академічних предметів («PaedDr.» – доктор педагогіки)
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Сфери використання та можливості
працевлаштування випускників
Застосування вміння випускників на практиці
виходить із специфіки направленості окремих
навчальних програм та освітніх рівнів.
  Навчальні програми підготовки бакалаврів
спрямованні на надання ґрунтовних теоретичних
знань та необхідної професійної орієнтації в галузі
педагогічної теорії та практики. Випускник навчальної
програми Викладач педагогіки (у комбінації з іншим
предметом) на практиці може використати свої
знання та знайти своє місце як педагогічний асистент
чи педагогічний працівник в сфері позашкільного
виховання (вихователь). Подібне застосування
має випускник навчальної програми Педагогіка та
виховна робота Випускник навчальної програми
Дошкільна та елементарна педагогіка знайде своє
застосування як вчитель дошкільного навчального
закладу, педагогічний асистент, а також як вихователь
шкільного клубу дітей. Випускник навчальної
програми Андрагогіка здатний працювати в сфері
різних форм навчання дорослих, у структурах
соціальної опіки та піклування дорослими особами
та їх вихованням, в органах і службах соціальновиховної профілактики, кризового і екстреного
втручання та культурно-виховної роботи, котра
проводиться з дорослими. Випускники навчальної
програми Спеціальна педагогіка та педагогіка
корекції відставання в освоєнні загальноосвітніх
програм або знань знаходять своє застосування як
асистенти викладача у спеціальних та звичайних
школах, працюють вихователями у освітньовиховних навчальних закладах та спеціальних
виховних установах. Випускники навчальних програм
підготовки бакалаврів професійно підготовані так,
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щоб після виконання встановлених вимог вони
змогли продовжувати навчання на другому етапі
вищої освіти на кафедрі педагогіки ПФ УКФ у Нітрі чи
в іншому вищому навчальному закладі.
  Навчальні програми підготовки магістрів
спрямовані на забезпечення професійної ерудиції,
необхідної для виконання різноманітних педагогічних професій. Випускники навчальної програми
Викладач предмета педагогіки у комбінації з іншим
предметом на практиці можуть мати застосування
як викладачі середніх загальноосвітніх навчальних
закладів 2 або 3 ступеня. Вони також можуть
працювати як вихователі. Крім того вони здатні
самостійно виконувати більш складні роботи в межах
прикладного едукаційного наукового дослідження,
працювати у органах державного управлінні та в
сфері соціальних послуг. Випускники навчальної
програми Педагогіка та виховна робота отримують
якісну підготовку особливо придатну для роботи
вихователя, педагога щодо організації вільного часу
та педагогічного (виховного) консультанта в умовах
шкіл базової і середньої освіти та в позашкільних
навчально-виховних закладах. Випускники
навчальної програми Вчитель початкової освіти
- це фахівці підготовані до роботи вчителя середніх
загальноосвітніх навчальних закладів 1 ступеня,
включно нульового класу. Вони можуть працювати
вихователями у шкільному клубі дітей. Випускники
програми Андрагогіка знаходять своє місце,
насамперед, в галузі професійної освіти дорослих, у
структурах соціальної опіки та піклування дорослими
особами та їх вихованням, в органах і службах
соціально-виховної профілактики, кризового і
екстреного втручання та кураторства, соціальновиховного і кар’єрного консалтингу та освіти за
інтересами дорослих. Випускники навчальних

програм підготовки магістрів після виконання
встановлених умов можуть навчатися в аспірантурі
за навчальними програмами Андрагогіка, Педагогіка,
Дошкільна та елементарна педагогіка. Випускники
аспірантури за програмою Андрагогіка знаходять
своє застосування в університетських та інших
освітніх та дослідницьких закладах не лише як
педагогічні працівники, але і як працівники науководослідної сфери. Вони можуть професійно виконувати
свою роботу, обіймаючи посади викладачів вищих
навчальних закладів, займатися теоретичними чи
прикладними дослідженнями, бути працівниками,
котрі займаються питаннями розробки концепцій
та програм в органах державного управління та
місцевого самоврядування, акцентуючи увагу на
менеджмент людських ресурсів та освіту дорослих.
Випускники аспірантури програми Педагогіка і
програми Дошкільна та елементарна педагогіка
можуть знайти своє місце в університетах, академіях
та інших освітніх та науково-дослідних закладах
не лише як педагогічні працівники, але також як
працівники науково-дослідної ланки. Вони здатні
якісно та професійно виконувати роботу викладачів
вищого навчального закладу, займатися діяльністю
на ниві теоретичних чи прикладних досліджень,
виконувати роботу, пов’язану із створенням
концепцій та програм в підрозділі освіти органів
державного управління.

звичайних шкіл; з вихованням дітей дошкільного
та молодшого шкільного віку, їх вступом до школи
та детермінантами успішності в школі. Наступні
сфери досліджень, котрі чекають своїх результатів,
стосуються більш широких соціально-суспільних
та культурних зв’язків між процесом вихованням
та виховними закладами, особливо сім’єю; питань
співпраці сім’ї та школи, позашкільної освіти,
соціально-патологічних явищ в поведінці дітей
та молоді та освіти дорослих в продуктивному
та постпродуктивному віці. Зовсім природно, що
актуальну дослідницьку проблематику на кафедрі
вже багато років представляє і дидактичний
та педеутологічний контекст освіти на етапі
допочаткової, початкової,середньої та вищої освіти,
а також навчання впродовж усього життя.

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

Напрями науково-дослідної діяльності
Відповідно до актуальних тенденцій в сфері
виховання та освіти, в нас та за кордоном,
кафедра орієнтується на більш широкий комплекс
едукаційних проблем, пов’язаних з диференціацією
учнів, інклюзією, інтеграцією та освітою учнів із
особливими едукаційними потребами в умовах

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

23

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ КОСТЯНТИНА ФІЛОСОФА Y НІТРІ

виконувати професію викладача психології у середній
школі, викладати психологічні дисципліни, котрі
містяться у навчальних програмах середніх шкіл.
Вони можуть працювати методистами центрів різного
методичного спрямування, а у школі виконувати
обов’язки, покладені на кваліфікованого радника з
виховних питань та працівника сфери профілактики
соціально-патологічних явищ.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА
ШКІЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Кафедра педагогічної та шкільної психології
(КПШП) ПФ УКФ у Нітрі охоплює своєю діяльністю
увесь університет. Підрозділ, крім вищої освіти
першого та другого ступеня, в межах Психологічної
консультації надає свої послуги студентам, їх батькам
та працівникам університету, те тільки класичною
формою особистого контакту, але також і формою
анонімних електронних консультацій. КПШП
знаходиться в новій будові із сучасним обладнанням.
Всі приміщення відповідають критеріям сучасних
трендів та безбар’єрного доступу.
Освіта:
Бакалаврське навчання
• Викладач психології у комбінації. Спеціальність
1.1.1 Викладач академічних предметів (денна форма
навчання)
Магістерське навчання
• Викладач психології у комбінації. Спеціальність
1.1.1 Викладач академічних предметів (денна форма
навчання)
Освіта за інтересами
Університет третього віку
• Психологія для людей похилого віку
Ригорозна підготовка (здобуття
ступеня доктор)
• Викладач психології. Спеціальність 1.1.1
Викладач академічних предметів («PaedDr.» – доктор
педагогіки)
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Сфери використання та можливості
працевлаштування випускників
Випускники бакалаврського навчання здатні
виконувати супортивну педагогічну діяльність у
школах базової та середньої освіти, наприклад як
асистенти вчителя/викладача, допоміжний вчитель/
викладач, працівник у сфері позашкільної освіти,
асистент при координації профілактичних заходів
у школах. Вони можуть працювати асистентами
спеціалізованих структур освітніх відомств, котрими
є центри педагогічно-психологічного консалтингу
та профілактики, центри вільного часу і т.п., можуть
знайти своє застосування у закладах поза галуззю
освіти, таких як, наприклад, заклади ресоціалізації,
профілактики та медичні заклади для молоді.
   Випускники магістерського навчання здатні

Напрями науково-дослідної діяльності
Працівники кафедри зосереджують увагу на такі
галузі досліджень: компетенції шкільного психолога,
виховного радника та інших професійних і
педагогічних працівників школи, на діагностичні
методи та інтервенційні стратегії в шкільному
середовищі в напрямі консультаційної та педагогічної
психології. Конкретними пріоритетними галузевими
дослідженнями є: дослідження можливості впливу
на шкільну успішність, можливості розвитку
критичного та творчого мислення і інструментів
їх оцінки, підтримка розвитку особистості за
допомогою спрямованих інтервенцій та дослідження
їх ефективності, дослідження ризикової поведінки,
пов’язаної із рисами характеру особи у стосунку до
соціальних змінних величин, включно можливостей їх
діагностики.

Контакт
Кафедра педагогічної та шкільної психології
Педагогічний факультет /Pedagogická fakulta/
Університету імені Костянтина Філософа у Нітрі
/Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/
вул. Дражовська цеста, 4, /Dražovská cesta 4/
949 01 Нітра /949 01 Nitra/
веб: http://www.kpsp.pf.ukf.sk
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КАФЕДРА ТЕХНІКИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра техніки та інформаційних технологій ПФ
УКФ у Нітрі є підрозділом вищої школи, котрий
забезпечує підготовку майбутніх викладачів
технічних предметів в системі загальної освіти
молоді. Метою викладачів та технічних працівників
кафедри є підготовка вчителів предмета Техніка
для середніх загальноосвітніх навчальних закладів
2 ступеня, викладачів середніх професійнотехнічних навчальних закладів та восьмирічних
гімназій, вчителів практичної підготовки, а також
випускників непедагогічної навчальної програми –
техніків з питань безпеки. У своїй освітній діяльності
кафедра спрямовує свою увагу на тих, хто здатний
орієнтуватися та може адаптуватися в різних
технічних дисциплінах, націлених та безпеку та
гігієну праці. На кафедрі техніки та інформаційних
технологій обладнані три спеціалізовані лабораторії,
котрі уможливлюють не лише підвищувати якість
освіти, але створюють передумови для тісного
зв’язку з практикою в сфері досліджень, розвитку
та підготовки спільних експериментальнодослідницьких проектів. Це такі лабораторії як :
• Лабораторія навчання та досліджень ПЛК
(Програмований логічний контролер) автоматів,
котра одночасно є лабораторією експериментів на
відстані.
• Методично-консультативний центр для допомоги
викладачам технічних предметів в школах базової
та середньої освіти з напрямом: програмування та
технологія обробки на ЧПК (Числове програмне
керування) верстатах.
• Навчальне приміщення застосування сучасних
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інформаційних технологій, спрямованих на навчання
їх використання.
   Високою оцінкою роботи кафедри є запрошення
її членів до участі у спеціалізованих міжнародних
конференціях, з проханням виступити з доповіддю
в категорії запрошених рефератів.
Освіта:
Бакалаврське навчання
• Викладач техніки у комбінації. Спеціальність
1.1.2 Викладач професійних предметів та практичної
підготовки (денна форма навчання)
• Викладач практичної підготовки. Спеціальність
1.1.2 Викладач професійних предметів та практичної
підготовки (денна, заочна форма навчання)
Магістерське навчання
• Викладач техніки у комбінації. Спеціальність
1.1.2 Викладач професійних предметів та практичної
підготовки (денна форма навчання)
Навчання в аспірантурі (навчання для отримання
ступеня «PhD.»)
• Дидактика технічних предметів. Спеціальність
1.1.10 Галузева дидактика (денна, заочна форма
навчання)
Подальше навчання
Безперервне навчання вчителів
• Народні ремесла - інноваційна освіта
• Інтерактивні дошки та мультимедійна підтримка
навчання - інноваційна освіта
Підвищення кваліфікації вчителів
• Викладач техніки (заочна форма навчання)
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Освіта за інтересами
Університет третього віку
• Цифрова фотографія • Інформаційні технології 1
• Цифрова камера
• Інформаційні технології 2
• Гончарство
• Народні ремесла 1
• Народні ремесла 2
Ригорозна підготовка (здобуття ступеня доктор)
• Викладач технічного виховання. Спеціальність
1.1.2 Викладач професійних предметів та практичної
підготовки («PaedDr.» – доктор педагогіки)
• Викладач техніки. Спеціальність 1.1.2 Викладач
професійних предметів та практичної підготовки
(«PaedDr.» – доктор педагогіки)
Сфери використання та можливості
працевлаштування випускників
Випускники навчальної програми Викладач техніки
у комбінації відповідно до досягнутого рівня освіти
здатні виконувати обов’язки асистента вчителя/
викладача техніки та технічно орієнтованих
предметів, вчителя/викладача практичної підготовки
як складової частини професійної освіти та інших
практичних професійних предметів в професійнотехнічних навчальних закладах (якщо вони володіють
відповідною професійною спеціалізацією на рівні
другого етапу середньої освіти), адміністративнотехнічного працівника з питань забезпечення
практичного навчання в межах професійної освіти,
адміністративно-технічного працівника з питань
забезпечення практичного навчання предметів
технічного та інформатичного характеру, працівника
предметної професійної сфери в позашкільній
роботі з молоддю, професійного працівника в
сфері програмування ПЛК автоматів у промисловій
практиці.
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Випускники навчальної програми Викладач
практичної підготовки працюють вчителем/
викладачем практичної підготовки; в штатному
розписі вони зараховані на посаду майстра
професійної підготовки. Навчальна програма
містить дві спеціалізації, котрі надають випускникам
кращі можливості для застосування їх знань та
вмінь на ринку праці. Йдеться про напрями сфери
машинобудування (машиніст-механік, механікелектротехнік, верстатник металообробних верстатів,
технік-механік з ремонту автомобілів; спеціалізація
машинобудування - виробництво, монтаж та ремонт
верстатів і устаткування та інші професії), а також
сфери послуг (муляр, столяр, маляр, сантехнік,
підприємницька діяльність в сфері ремесел та послуг,
косметолог, перукар, кондитер, пекар, офіціант, кухар,
фотограф та інші професії).
Напрями науково-дослідної діяльності
Кафедра техніки та інформаційних технологій
Педагогічного факультету УКФ в сучасності
орієнтуються на пріоритетні сфери досліджень:
• вирішення питань якості та ефективності
технічної освіти у стосунку до вимог інформаційного
суспільства,
• дослідження впливу інформаційних технологій в
комунікації суспільства,
• вплив охорони праці  та захисту здоров’я у школах
та у шкільних закладах,
• використання віртуальних лабораторій у
педагогічній практиці,
• створення навчальних центрів для  дистанційного
та електронного навчання
• створення та використання лабораторій та
експериментів на відстані в процесі навчання,

• використання ПЛК автоматів у автоматичних
та регуляційних системах.
В останні роки працівники кафедри,
котрі займаються науково-дослідною
роботою, досягли декілька первинних та
оригінальних результатів в процесі рішення
проектів в межах програм «VEGA» (Наукове
грантове агентство Міністерства освіти
СР та Словацької академії наук), «KEGA»
(Культурне та едукаційне грантове агентство
Міністерства освіти СР) та міжнародних
програм, підтримуваних програмою «TEMPUS» (схема співпраці між країнами ЄС
і країнами-партнерами в галузі вищої
освіти), «SOCRATES» (провідна європейська
програма у сфері освіти, спрямована на
розвиток загальноєвропейського простору
та підвищення якості освіти через заохочення
більш тісного співробітництва між країнамичленами ЄС) та ЮНЕСКО. Наукова орієнтація
на кафедрі та співробітництво з подібними
підрозділами в межах університету та поза
ним в Словаччині і за кордоном, створює
наукову базу для забезпечення зазначених
дослідницьких завдань.

Контакт
Кафедра техніки та інформаційних технологій
Педагогічний факультет /Pedagogická fakulta/
Університету імені Костянтина Філософа у Нітрі /
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/
вул. Дражовська цеста, 4, /Dražovská cesta 4/
949 01 Нітра /949 01 Nitra/
веб: http://www.ktit.pf.ukf.sk

Результати науково-дослідної роботи кафедри
на практиці застосовуються в дидактиці
технічних предметів, котрі створюють
змістовий профіль навчальних дисциплін
шляхом ознайомлення педагогічної
громадськості, організації семінарів для
вчителів/викладачів з практики, методичних
днів та шляхом спеціалізованих наукових
конференцій і професійних семінарів.
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КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

Спеціальність 1.1.3 Викладач мистецько-виховних та
виховних предметів (денна форма навчання)
• Спорт та відпочинок. Спеціальність 8.1.2 Спорт

Кафедра фізичного виховання та спорту Педагогічного
факультету Університету імені Костянтина Філософа
підтримує здоровий спосіб життя населення шляхом
організації фізкультурних та спортивних заходів.
Заходи фізичної культури та спорту кафедра
вважає важливою суспільно-культурною цінністю.
В дусі грецької калокагатії викладачі кафедри
збагачують знання та вдосконалюють вміння
студентів з метою зміцнити в них переконання в
тому, що фізкультуру та спорт необхідно вважати
постійною складовою способу та стилю життя
і в майбутньому прищеплювали любов до них
своїм учням. Шляхом безперервного підвищення
кваліфікації педагоги роблять свій внесок до високо
професійного теоретичного, а також практичного
збагачення знань студентів окремих навчальних
програм. Кафедра в своєму розпорядження має
декілька навчальних приміщень, а також спортивну
лабораторію, де проходить едукаційний процес
фізичного та спортивного виховання та вирішуються
науково-дослідні завдання педагогами вищої школи та
аспірантами, котрі працюють у сфері науки про спорт.

Навчання в аспірантурі (навчання для отримання
ступеня «PhD.»)
• Спортивна едукологія. Спеціальність 8.1.3
Спортивна едукологія

Освіта:
Бакалаврське навчання
• Викладач фізичного виховання у комбінації.
Спеціальність 1.1.3 Викладач мистецько-виховних та
виховних предметів (денна форма навчання)
Спорт та відпочинок. Спеціальність 8.1.2 Спорт
Магістерське навчання
• Викладач фізичного виховання у комбінації.
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Ригорозна підготовка (здобуття ступеня доктор)
• Викладач фізичного виховання у комбінації.
Спеціальність 1.1.3 Викладач мистецько-виховних та
виховних предметів («PaedDr.» – доктор педагогіки)
Сфери використання та можливості
працевлаштування випускників
Випускники бакалаврської викладацької навчальної
програми Викладач фізичного виховання у комбінації
можуть застосувати свої знання як допоміжні
викладачі та організатори вільного часу дітей та
молоді. Випускники навчальної програми Спорт
та відпочинок можуть працювати аніматорами та
організаторами спортивних, культурних, суспільних
та розважальних заходів протягом вільного часу для
різних соціальних груп, груп розрядників, людей з
різними інтересами, в сфері спорту, відпочинку та
туризму.
   Випускник магістерської викладацької навчальної
програми є кваліфікованим вчителем/ викладачем
першого та другого етапу середньої освіти.
   Випускник магістерської навчальної програми
Спорт та відпочинок є фахівцем у спортивній
сфері з можливим застосуванням професійних
знань та вміння у всій гамі діяльності, пов’язаній з
організацією, керуванням та реалізацією фізичних
і спортивних заходів у громадському, приватному

та комерційному секторі; при програмуванні,
керуванні, діагностиці та оцінюванні спортивної
діяльності.
   Випускник аспірантської навчальної
програми Спортивна едукологія може працювати
в університетських, академічних та інших
освітніх та дослідницьких установах, а також в
експлуатаційних лабораторіях.
Напрями науково-дослідної та
мистецької діяльності
Кафедра від початку свого існування активно
долучається до різноманітних форм науководослідної роботи. В сучасності кафедра спрямовую
свою наукову діяльність на такі сфери досліджень:
• встановлення об’єму та змісту рухової активності  
в різних вікових групах населення – діти, молодь,
дорослі, люди похилого віку
• місце окремих типів координаційних здібностей
у структурі спортивного результату з точки зору
віку та статі
• прогнозування спортивного результату в
окремих видах спорту
• створення рухових програм, спрямованих
на профілактику та усунення цивілізаційних
захворювань – функціональні захворювання
рухової системи, ожиріння
• якість життя
Наукова орієнтація у цьому підрозділі та
співробітництво з подібними структурами в
межах університету і поза ним, у Словаччині
та за кордоном, створює відповідне наукове
підґрунтя. Щорічно працівники кафедри своїми
дослідницькими проектами, публікацією наукових
робіт у себе в країні та за її межами беруть активну
участь у підвищенні якості науково-дослідної
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КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО
МИСТЕЦТВА ТА ВИХОВАННЯ
Від початків своєї діяльності кафедра займається
підготовкою педагогів образотворчого мистецтва
для всіх рівнів освіти. Сьогоднішня назва кафедри
з’явилася у 1999 році, коли бувша Кафедра
образотворчого виховання була трансформована
і стала Кафедрою образотворчого мистецтва та
виховання. У минулому кафедра була складовою
частиною педагогічного інституту, опісля
Педагогічного факультету і пізніше Вищої педагогічної школи. Сьогодні вона знаходиться в структурі
Педагогічного факультету Університету імені
Костянтина Філософа у Нітрі. Актуальна подоба
навчальної програми Викладач образотворчого

мистецтва була створена та профільована після
1990 року. Навчання проводиться у двох основних
напрямах – теоретичному та практичному. В межах
теоретичної підготовки студент вивчає вступну
дисципліну до теоретичних предметів, дисципліни,
спрямовані на теорію та історію образотворчої
культури від найдавніших часів до сучасності та
предмети дидактичного та методичного напряму
в галузі образотворчого виховання. Теоретична
підготовка студентів проходить формою лекцій
та семінарів. Практичні предмети, протягом
навчання на кафедрі, освоюються завдяки роботі
у майстернях, котра спрямована на традиційні
класичні галузі образотворчого мистецтва, а також
на окремі образотворчі спеціальності. Студент
оволодіває основами образотворчого мистецтва
і опісля своє практичне вміння та творчі здібності

діяльності в спортивній сфері. В значній міри до наукового доробку кафедри долучаються і студенти 1, 2 та 3
рівня вищої освіти, котрі успішно представляють свої
праці на факультетських та загально словацьких турах
Студентської наукової конференції «Наука про спорт».
Контакт
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 74 Нітра /949 01 Nitra/
веб: http://www.ktvs.pf.ukf.sk
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розвиває в художніх майстернях, де вивчає та
займається малюнком, моделюванням, графікою,
текстилем, графічним дизайном, фотографією, відео,
цифровими медіями та інтермедіальною творчістю.
Кафедра розташована у сучасному приміщенні
Педагогічного факультету УКФ у Нітрі з відповідним
технічним обладнанням, у своєму розпорядженні
має власну галерею. Виставки, котрі організує
кафедра, знайомлять з її творчим доробком широку
культурну громадськість. Кафедра плідно співпрацює
із шкільними та іншими навчальними закладами і
творчу презентацію художньої діяльності активно
використовує в едукаційному процесі. Протягом
навчання у вищому навчальному закладі, на кафедрі,
студенти протягом декількох днів проходять курс
пейзажу, малюнку на пленері, а також з професійними
екскурсіями відвідують галереї, музеї та архітектурні
пам’ятки Словаччини і інших країн.
Освіта:
Бакалаврське навчання
Викладач образотворчого мистецтва у комбінації.
Спеціальність 1.1.3 Викладач художньо-виховних та
виховних предметів (денна форма навчання)
Магістерське навчання
Викладач образотворчого мистецтва у комбінації.
Спеціальність 1.1.3 Викладач художньо-виховних та
виховних предметів (денна форма навчання)
Подальше навчання
Поширююче навчання для вчителів/викладачів
Викладач образотворчого мистецтва. (заочна
форма навчання)
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Освіта за інтересами
Університет третього віку
Iсторія образотворчого мистецтва та художня
творчість 1
Історія образотворчого мистецтва та художня
творчість 2
Ригорозна підготовка (здобуття ступеня доктор)
Викладач образотворчого мистецтва.
Спеціальність 1.1.3 Викладач художньо-виховних та
виховних предметів («PaedDr.» – доктор педагогіки)
Сфери використання та можливості
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.
Спрямування науково-дослідної та
художньої діяльності
В межах науково-дослідної діяльності працівники
кафедри зосереджують свою увагу на різні сфери
образотворчої культури. Пріоритетною професійною
галуззю кафедри є дослідження, спрямоване
на дидактично-методологічну проблематику
підготовки викладачів образотворчого мистецтва,
до складу котрої входять питання теорії навчання,
специфічні проблеми образотворчої (візуальної)
комунікації та екзегетичної інтерпретації
художнього твору, націленої на активну працю з
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творами образотворчого мистецтва та вербальну
комунікацію. Кафедра є реалізатором проектів,
спрямованих на проблематику розвитку цифровоелектронної грамотності викладачів та учнів шкіл
базової освіти. Другою особливістю дослідницької
роботи членів кафедри є художньо-історична
галузь, зосереджена на дослідження окремих
професійних явищ історії образотворчого мистецтва
Словаччини, не виключаючи, при цьому, більш
широкий європейський та світовий контекст, а
також дидактично-методологічні зв’язки. Дидактичні
дисципліни, 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 наукові конференції і
воркшопи, націлені на проблематику образотворчої
педагогіки. На ПФ кафедрою були організовані
лекції вітчизняних та іноземних експертів (Чеська
Республіка, Японія) на теми образотворчої теорії та
художньої творчості.
Контакт:
Кафедра образотворчого мистецтва та виховання
Педагогічний факультет /Pedagogická fakulta/
Університету імені Костянтина Філософа у Нітрі
/Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/
вул. Дражовська цеста, 4, /Dražovská cesta 4/
949 01 Нітра /949 01 Nitra/
веб: http://www.kvtv.pf.ukf.sk
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Професійна, спортивна,
мистецька і інша творча
діяльність та міжнародне
співробітництво підрозділів
Кафедра педагогіки ПФ УКФ співпрацює з багатьма
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 життя),
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 навчання 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 студентів із
специфічними потребами.
  Працівники Кафедри педагогічної та шкільної
психології ПФ співпрацюють із школами базової
освіти в Нітрянській та Трнавській областях в сфері
шкільної психології і вони є членами декількох
психологічно-наукових організацій, таких як,
наприклад, «Асоціація шкільної психології Словацької
та Чеської Республік», «Департамент дидактики при
Словацькій академії наук», «Словацьке психологічне
товариство».
  Кафедра лінгводидактики та інтеркультурних
студій ПФ має багаті міжнародні контакти на рівні
двохстороннього наукового співробітництва з
університетами та науково-дослідними закладами:
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«Мідлсекский університет», Лондон, Велика Британія;
«Лімерикський університет», Лімерик, Республіка
Ірландія; «Університет Фонтіс», «ПАБО університет»,
«Університет Ейндховена», Нідерланди; «Левенський
католицький університет», Бельгія; «Коледж
Мехелен», Бельгія; «Лодзький університет», Польща;
Педагогічний факультет «Карлового Університету»,
Чеська Республіка; «Університет імені Масарика»,
Брно, Чеська Республіка; «Королівскьий університет
Белфасту», Північна Ірландія, «Університет ГрадецКралове», 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 Кафедра
фізичного виховання та спорту презентує свої
досягнення в підготовці студентів (спортсменів),
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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 готуються 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. Протягом 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, волейбол, 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 Кафедри
музики ПФ можуть займатися творчістю, беручи
участь у ансамблях факультету («Академічний
вокальний ансамбль», Театр «ЯтаМи») та
демонструвати свої здібності на концертах «Musica
da camera» (Камерна музика), на фестивалі сучасного
мистецтва «Конфронтації» та на «Театральному
фестивалі імені Петера Шергауфера». Про форми
мистецької презентації свідчать музикальні виступи
студентів у «Старому театрі імені Карола Спішака»
чи на фестивалях аматорської театральної творчості.
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.
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  Кафедра образотворчого мистецтва та
виховання 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 словацьких університетів (виставка робіт
«Студентської наукової, художньої та професійної
діяльності»). Проводяться виставки у співпраці
з художніми школами, об’єднуючи таким чином
академічну сферу з художньою творчістю та
педагогічною практикою. В Нітрянській картинній
галереї, щорічно, в червні, починаючи 1998 роком,
кафедра організовує виставку дипломних робіт нових
випускників, а також здійснює кураторські проекти
за участю студентів в межах відкритого виклику
самої галереї. Протягом роботи «Нітрянського
літнього університету» кафедра у широкому спектрі
образотворчих дисциплін організовує творчі заходи
для дітей молодшого шкільного віку.
  Студенти Kафедри техніки та інформаційних
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
користуванні програмами типу «Word», «Excel»,
«Outlook», «Photoshop», «CAD», «CAM», «PLC» та при
користуванні обчислювальною технікою в процесі
моделювання та симуляції технологічних процесів.
Студенти кафедри мають можливість відвідувати
курси на тему інструкцій та розпоряджень щодо
охорони праці та безпеки технічного обладнання
та студентські воркшопи різного напряму. До числа
заходів для студентів Педагогічного факультету,
учнів шкіл базової освіти та громадськості,
котрі регулярно організовує кафедра, належить
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«Студентський воркшоп», 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 нетрадиційних способів рішення технічних
проблем. «Олімпіада техніки» - це міжнародний
конкурс бакалаврських та магістерських робіт,
котрий кожного року проходить у м. Плзень. Рівнем
своїх робіт студенти підтверджують якість своєї
професійної підготовки, доказом чого є перші місця
котрі вони займають щорічно. Протягом літніх
канікул кафедра бере активну участь у організації
«Нітрянського літнього університету» для учнів
шкіл базової освіти з Нітри та околиці. 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 «EATON», «Kompozitum», «Mühlbauer» та інші.

Назва: Університет імені Костянтина Філософа y Нітрі.
Педагогічний факультет
Видане як цільова публікація Педагогічного факультету
Університету імені Костянтина Філософа y Нітрі
відповідно до інформацій, наданих підрозділами
Педагогічного факультету Університету імені
Костянтина Філософа y Нітрі.
Видавець © Університет імені Костянтина Філософа y
Нітрі, Педагогічний факультет, 2018 рік
Відповідальний редактор: доктор педагогіки
Пінтес Ґабор, PhD., доцент
Редактор: доктор філософії Рецка Адріана, PhD.,
доцент
Рецензенти: доктор педагогіки Духовічова Яна, PhD.,
доцент
доктор педагогіки Пінтес Ґабор, PhD., доцент,
Переклад: магістр Оксана Віздалова
Графічний дизайн: магістр Забадал Любомір, PhD.,
2018 р.
Фотографії: бакалавр Балко Любомір стор. 1 - 16, 20,
21, 24 -41, Найрурерова Вероніка стор. 18, 19

ISBN 978-80-558-1362-2
EAN 9788055813622

Професійна, спортивна, мистецька і інша творча діяльність та міжнародне співробітництво підрозділів

41
41

