Шановні колеги!
До уваги всіх працівників, які не мають педагогічної освіти!
Зважаючи на те, що цього року в Україні буде останній набір до
магістратури без ЗНО, рекомендуємо вступити на навчання за
спеціальністю 011 «Науки про освіту» за освітньо-професійною
програмою «Педагогіка вищої школи» у Полтавському університеті
економіки і торгівлі (прийом документів на денну форму навчання з
12 по 24 липня і заочну форму навчання з 24 липня по 19 серпня та з
9 по 11 листопада). Тривалість навчання – 1,5 року, практикується
організація навчання за індивідуальним графіком, дистанційні форми
навчання. Випускники отримають державний диплом за ступенем
магістра педагогіки і кваліфікацію «викладач вищих навчальних
закладів» з правом викладання. Вартість навчання є значно нижчою,
ніж в інших університетах.
До уваги всіх працівників, які хочуть пройти курси підвищення
кваліфікації!
Ви, напевно, звернули увагу на публікацію у навчальнометодичному журналі «Освіта. Технікуми. Коледжі» (2017рік, № 1,2),
де подані програми проведення системних авторських курсів
підвищення кваліфікації викладачів у формі тренінгів згідно
державною ліцензією з «Педагогіки вищої школи» (тижневі курси 72,
108 чи 144 години за вибором навчального закладу з проблематики
«Сучасні технології навчання», «Методика викладання дисциплін у
вищій школі» тощо) на базі навчального закладу. Така форма суттєво
економить Ваш час і кошти. Слухачі курсів отримають свідоцтво
державного зразка із записом про підвищення кваліфікації з
дисципліни, яка ними викладається, адже вивчення сучасних
технологій здійснюється на цьому матеріалі.
До уваги всіх працівників, які хочуть підготувати і захистити
кандидатські і докторські дисертації!
Кафедра педагогіки та суспільних наук здійснює підготовку
доктора філософії галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 015
«Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (набір відбувається у
лютому і жовтні, тел. зав. відділу 0532-56-37-03).
Контактні телефони: 0532-509-169 – кафедра педагогіки та
суспільних наук (сайт кафедри – http://www.culture.uccu.org.ua);
066-109-19-63, 096-62-96-621 – зав. кафедри, д.пед.н, проф.
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