Фонд

художньої

та

науково-методичної

Наша адреса:

літератури, доступ до мережі Інтернет, проведення
семінарів

та

круглих

столів

для

вчителів

загальноосвітніх шкіл, студентів і учнів коледжів,
гімназій та ліцеїв – все це дозволяє Центру української
культури бути сучасним та популярним.
У фонді Центру понад 300 книг, серед яких
видання Пересопницького Євангелія − подарунок
Української

Православної

Церкви

Московського

Патріархату, Острозька Біблія (сучасний переклад),
різні

словники, книги з

автографами

поетів

і

письменників України і Придністров'я, фотоальбоми,
художні твори та періодичні методичні видання
України.

Науково-літературний

фонд

дозволяє

MD 3300, м. Тирасполь, вул. 25 Жовтня, 128

Наші контакти:
+373 533 7-97-25

студентам писати реферати, наукові статті, курсові та
випускні кваліфікаційні роботи.

.

Центр української культури

.

kuf_zuk@mail.ru

ПРИДНІСТРОВСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ім. Т.Г. Шевченка

4 жовтня 2007 року з метою збереження і

- православна освіта та діяльність зі зміцнення основ

проводяться за безпосередньої участі викладачів

культури,

слов’янства і православ’я (православний напрямок);

кафедри

створення умов для формування і реалізації творчого

- розвиток і популяризація української мови в

університету.

потенціалу української громади Придністров’я

Придністров’ї (мовний напрямок).

розвитку

української

національної

та

налагодження її зв’язків із співвітчизниками за

.

кордоном у ПДУ ім. Т.Г. Шевченка був відкритий

Завдання і перспективи роботи Центру:

Центр української культури.

.

української

філології

та

студентів

- подальше зміцнення позицій ПДУ ім. Т. Г. Шевченка
як основного науково-освітнього центру ПМР з
українського напрямку;

;

До співпраці активно залучаються вчителі та

;- сприяння включенню університету в міжнародну

учні навчальних закладів м. Тирасполь, м.Дністровськ,

діяльність у сфері лінгвістичного професійної освіти з

м. Бендери, м.Рибниця, працівники Тираспольського

української філології;

об'єднаного музею, творчі колективи республіки,
допомоги

активісти української громади. Це сприяє створенню

середніх

цілісної системи освіти українською мовою, служить

навчальних закладів Придністров'я у підвищенні рівня

престижу та популяризації української культури і

української культури. В основу ідеї створення Центру

викладання української мови як рідної і офіційної;

мови серед населення міста та республіки.

було покладене бажання спрацювати

- організація

- організація
викладачам
Відкриття Центру стало справжнім святом
на користь

народам Придністров’я і України.

науково-методичної
університету

міжнародних

і

вчителям

та

республіканських

науково-практичних конференцій, семінарів, зустрічей
з проблем функціонування української мови як рідної і
офіційної в поліетнічному регіоні.

Практична діяльність Центру реалізується
в ході проведення тематичних заходів:
Шевченківські

дні,

Дні

слов’янської

писемності і культури, День матері, Андріївські
вечорниці,

.

наукові

конференції,

семінари, ігри, конкурси та олімпіади.

Функціональні напрямки Центру:
- сприяння збереженню національної, духовної і
культурної

самобутності

українців Придністров’я

(загальнокультурний напрямок);

.

Центр протягом десяти років (з жовтня 2007
року) об'єднує студентів і викладачів Філологічного
факультету ПДУ ім. Т. Г. Шевченка. Всі заходи в ЦУК

круглі

столи,

