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ЗАПРОШУЄ  
НА НАВЧАННЯ  

у магістратурі 

Зроби крок Зроби крок Зроби крок    
до успішного до успішного до успішного    
майбутнього!майбутнього!майбутнього!   

Тут цінують традиції! 

Тут завжди весело! 

Тут панує родинна атмосфера! 



 Якщо Ви прагнете заглибитись у таїну 
рідного слова, 

 якщо мрієте бути компетентним 
мовознавцем, літературознавцем чи 
журналістом, 

 якщо бажаєте формувати національно 
свідому, високоосвічену еліту нації, 

 якщо хочете відчути мову і літературу 
в глибині часу та обширах простору, 

 якщо маєте намір сповна зрозуміти 
дивосвіт художньої літератури, 
відчуваєте потяг до творчості, 

 якщо хочете стати успішним 
управлінцем і розумієте, що завдяки 
ораторській майстерності зреалізуєте 
власні плани, – 

 

Дорогі 
абітурієнти! 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
1. Середня освіта (Українська мова і    
література): 
 освітня програма «Українська мова  

і література. Зарубіжна література» (денна  
і заочна форма). 

2.  Філологія (Українська мова і література): 
 освітня програма «Українська                         

філологія» (денна форма), 
 освітня програма «Українська мова в  

публічному управлінні» (заочна форма), 
 освітня програма «Українські студії (для     

іноземних громадян)» (денна форма). 
3.  Журналістика (Журналістика): 
 освітня програма «Журналістика» (денна  

і заочна форма). 

Вас чекає  
факультет філології і журналістики  

Тернопільського національного  
педагогічного університету  
імені Володимира Гнатюка! 

У 2018 році вперше  
оголошено набір у магістратуру на освітні програми  

«Українська мова в публічному управлінні» 
«Українські студії (для іноземних громадян)»  

Фахові випробування  
у магістратуру на 2018-2019 н. р.: 

 іспит «Українська мова», 
 іспит «Іноземна мова», 
 співбесіда з української мови і літератури 

(для вступників, які отримали диплом за 
іншою спеціальністю чи напрямом  
підготовки). 

У 2018 році – без ЗНО! 

Фахівець із комунікації у публічному 
управлінні  може працювати: 

у сфері освіти – викладачем української  
мови і літератури;   
в органах державної влади та місцевого 
самоврядування, у громадських  
організаціях, сфері бізнесу, спорту тощо – 
секретарем, відповідальним секретарем, 
інспектором. 


