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    Якщо ти серед найрозумніших та найкмітливі-
ших у своєму класі, якщо розумієш, що математи-
ка та логіка беззаперечно потрібні у твоїй майбу-
тній професії — ми запрошуємо тебе! 

   Долучайся до найкращих , 

«КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ТА  
МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ»  

   чекає тебе! 
   А також пам’ятай, що вивчення математики 
абсолютно необхідне, щоб рухатися далі у світ 
науки, аналітики, програмування та штучного 
інтелекту . 

«… Запам’ятай, що Гаусс всім сказав: 
«Є математика царицею наук» . 

І не даремно він заповідав 
Творити в вогнищі робіт і мук. 

Безмежна роль її у відкритті законів, 
У створенні машин — повітряних, земних. 

І було б важко сьогодні без «Ньютонів», 
Що дала нам історія до наших днів, 
Нехай не станеш «Піфагором» ти, 

Яким у мріях вирости бажаєш. 
Та будеш ти людиною завжди 

І Україну вславиш добрими ділами.» 

НАША ПЕРЕВАГА 
ЯКІСНА ОСВІТА 

ЯК ВСІ МИСТЕЦТВА 
ТЯЖІЮТЬ ДО 
МУЗИКИ — ТАК ВСІ 
НАУКИ ПРАГНУТЬ 
МАТЕМАТИКИ 

46018 м. Тернопіль, 
вул. В. Винниченка, 10 
(0352) 53-36-12 
каб. 438 
Email: fizmat.km@gmail.com 
Сайт:  fizmat.tnpu.edu.ua 
 
Приймальна комісія: 
46027 м. Тернопіль, 
вул. М. Кривоноса, 2 
(0352) 53-39-58 
 

https://fizmat.tnpu.edu.ua/chairs/kafmath


ТЕБЕ ЧЕКАЄ 
 Дружня фізматівська родина 

 Професійні практики 

 Цікаве студентське життя 

 Інноваційне навчання 

КАФЕДРА 
МАТЕМАТИКИ 
ТА МЕТОДИКИ 
ЇЇ НАВЧАННЯ 

 Гарантована кількість місць 
державного замовлення при 
вступі. 

 
 100% забезпечення прожи-

вання в гуртожитку. 
 
 Стипендія на 27% більша за 

стипендії на інших спеціаль-
ностях. 

 
 Додаткові бали до сертифі-

ката ЗНО з математики та 
фізики (до 20) за умови учас-
ті у всеукраїнській олімпіаді 
ТНПУ імені В. Гнатюка. 

БАКАЛАВРАМ 

МАГІСТРАМ 

Термін навчання 3 роки і 10 місяців 
Предмети для вступу 

1. Українська мова і література (к=0.3) 
2. Математика (к = 0.35) 
3. Історія України, або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або  
хімія (к = 0.2) 

Кваліфікація 
Вчитель математики та інформатики 

Термін навчання 1 рік і 4 місяці 
Вступні випробування 

1. Фаховий іспит 
2. Іспит з іноземної мови 

Кваліфікація 
Викладач математики 

Вчитель математики та фізики 
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