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Будьмо передусім скрізь українцями - чи то 

в своїй хаті, чи то в своєму краю, чи на чужині. 

М. Коцюбинський 

Придністровський державний університет                              

ім. Т.Г. Шевченка — це провідний вищий навчальний заклад ПМР 

та справжній осередок культури і просвіти, що, функціонуючи з 1930 

року, розвивається за моделлю автономного класичного 

багатопрофільного поліетнічного вузу. 

Першого жовтня 2000 року ПДУ ім. Т.Г. Шевченка був 

удостоєний вищої державної нагороди Придністровської 

Молдавської Республіки — Ордена 

Республіки, у 2010 – ордена «За 

заслуги» І ступеня.  

На сьогоднішній день в університеті 

функціонує 2 філії, 4 інститути,               

8 факультетів і 100 кафедр, на яких 

навчається близько 12 тисяч студентів. 

До їхніх послуг - 32 науково-

дослідницькі лабораторії, видавництво, 

наукова бібліотека, центри довузівської 

та післявузівської підготовки, Ботанічний сад, Культурно-

просвітницький центр імені Святих Рівноапостольних братів Кирила 

та Мефодія, чотири музеї та обсерваторія.  

Особливе місце у структурі ПДУ ім. Т.Г. Шевченка посідає 

Інститут мови та літератури, де підготовку майбутніх фахівців 

здійснюють одинадцять кафедр, на яких працюють понад 170 

педагогів – професорів, доцентів, старших 

викладачів. Студенти вивчають три 

офіційні мови ПМР – молдавську, 

українську та російську; класичні - 

латинську, давньогрецьку, 

давньослов’янську та іноземні - англійську, 

німецьку, французьку, іспанську, 

болгарську та польську. До послуг 

студентів навчально-методичний кабінет та 

кабінети сучасних технологій навчання. 

Тут успішно функціонує Лінгвістичний 



центр ПДУ ім. Т.Г.Шевченка, Центр 

російської мови та російської культури, 

Центр української культури та Центри 

молдавської, болгарської, французької 

культур.  

Студенти Інституту мови та літератури 

активно беруть участь у спортивних 

змаганнях, баталіях Клубу веселих і 

кмітливих, а також численних творчих 

конкурсах. 

У нашому вузі вищу освіту здобуває 

молодь не тільки з Придністров’я, але й з 

Молдови, України, Росії та інших країн 

ближнього й далекого зарубіжжя. 

Навчання здійснюється на бюджетній 

та контрактній основах.  

Однією з випускових та загальноуніверситетських кафедр, що 

посідає провідне місце в Інституті мови та літератури, є кафедра 

української філології, заснована 25 вересня 1994 року. 

З метою налагодження академічної співпраці між освітніми 

закладами в галузі навчально-виховної та науково-дослідницької 

діяльності укладено угоди між кафедрою української філології та 

вузами України. Ми співпрацюємо з Південноукраїнським 

національним педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського; з 

Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова; з 

Херсонським державним педагогічним університетом та 

Херсонським національним 

технічним університетом; з 

Житомирським державним 

університетом ім. Т.Г. Шевченка; 

з Полтавським державним 

педагогічним університетом      

ім. В.Г. Короленка; з Львівським 

національним університетом      

ім. І.Я. Франка; з Київським 

національним університетом       

ім. Тараса Шевченка.  

У складі професорсько-



викладацького колективу 17 осіб, 1 доктор філологічних наук, 

професор, 3 кандидати філологічних наук, доценти, 8 старших 

викладачів та 5 викладачів; 8 викладачів – це випускники кафедри, 

двоє з яких закінчили заочну 

аспірантуру в Україні, ще              

4 викладачів – здобувачі 

університетів Києва, Одеси, 

Тирасполя та Херсона.  

На кафедрі особлива увага 

приділяється науково-методичній 

діяльності викладачів, які активно 

беруть участь у міжнародних 

науково-практичних 

конференціях, симпозіумах, 

конгресах, семінарах та круглих столах, укладають методичні 

посібники, розробляють програми наукових курсів. 

      При кафедрі функціонують 2 гуртки: літературний 

«Русалка Дністрова» та мовознавчий «Рідне слово».  

Для абітурієнтів працює Школа юного філолога, яка допоможе 

майбутнім студентам визначитись з вибором професії та краще 

підготуватися до вступу в університет, успішно інтегруватись у 

вузівську систему навчання.  

На сьогоднішній день кафедра має необхідну наукову, 

матеріально-технічну базу, літературу і комп'ютерну техніку. 

Щороку поповнюється фонд навчально-

методичної та наукової літератури, фонд 

періодичних видань. 

У 2011 році при кафедрі української 

філології було відкрито секцію 

болгаристики. 

 З 2012 р. Придністровський державний 

університет ім. Т.Г. Шевченка перейшов 

на дворівневу систему освіти. 

Випускники отримуватимуть дипломи 

про вищу освіту з присудженням ступеня 

бакалавр, спеціаліст та магістр. Обравши 

напрямом підготовки 032700 

«Філологія», профіль підготовки 



«Вітчизняна філологія» (українська мова 

та українська література з додатковою 

кваліфікацією «Викладач іноземної мови», 

по закінченні навчання випускники 

зможуть викладати українську мову та 

літературу, болгарську мову та літературу, 

а також одну з іноземних – англійську, 

французьку чи німецьку. Вихователь, 

вчитель, бібліотекар, журналіст та 

науковець – це тільки декілька сфер, де 

можна застосувати набуті знання. Існує 

очна (4 роки — бакалавріат; 6 років — 

магістратура) та заочна форма навчання    

(6 років). 

На заочному відділенні можна не 

просто отримати диплом про вищу освіту 

чи змінити професійний профіль, а й 

розширити сферу професійних інтересів, систематизувати свої 

знання та покращити кваліфікацію. 

Українська мова – це мова корінного населення України й 

українців, одна з найпоширеніших слов’янських мов, нею 

послуговуються понад сорока мільйонів осіб. Українська мова стала 

державною не тільки в Україні, а й однією з трьох офіційних мов у 

Придністров'ї. Ще у 1992 році статус української був визначений як 

державний у законі «Про мови в Придністровській Молдавській 

Республіці», її функціонування на теренах нашої держави 

регулюється Указом Президента Придністровської Молдавської 

Республіки від 12 лютого 1992 року «Про заходи для забезпечення 

розвитку української національної культури й освіти, задоволення 

соціальних потреб українського населення Придністровської 

Молдавської Республіки». Українською мовою здійснюється 

навчання у дошкільних, загальноосвітніх та вищих закладах 

республіки. 

Вивчаючи рідну мову, ми зберігаємо традиції і духовні скарби 

свого народу. 

     Стати студентом кафедри української філології - це 

престижний вибір, це погляд у майбутнє! 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0


ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ТАКІ 

ДОКУМЕНТИ: 

1. Заяву на ім’я ректора;  

2. Документ про освіту; 

3. Медичну довідку (форма 086-у), завірену у медпункті                      

ПДУ ім. Т.Г.Шевченка; 

4. Шість фотокарток (3х4); 

5. Паспорт; 

6. Громадянство; 

7. Витяг з трудової книжки (для осіб, які мають стаж     

роботи); 

8. Сертифікати попереднього тестування (за наявності); 

9. Посвідчення призера (I, II, III місця) Республіканської  

олімпіади школярів поточного року; 

10. Військовий квиток чи      

приписне свідоцтво; 

11. Документ,    що           

підтверджує право на 

пільги; 

12. Ксерокопії всіх            

документів; 

13. Папку для паперів; 

14. Один зошит;  

15. Конверт 23х16. 



ВСТУПНІ ІСПИТИ: 

– за результатами ЄДІ з української мови, української літерату-

ри, іноземної мови (для випускників 2012 р.). 

– за результатами комплексного тестування з української мови, 

української літератури, іноземної мови (для випускників до 

2012 р.). 

НАША АДРЕСА: 

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

 

Кафедра української філології   204, корп. №1 

Центр української культури   203, корп. №1 

Центр тестування     219, корп. №1 

 

Телефони: 

Кафедра української філології   (533) 7-94-93 

Приймальня комісія     (533) 7-95-05 

Кабінет профорієнтації    (533) 7-95-67 

 

Е -mail:        tdsu6@sdknet.com 

Web-site:       http://litera.spsu.ru/ 

 




