ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ:
 на основі повної загальної середньої освіти:
– від осіб, які мають проходити творчі конкурси або мають складати
вступні випробування з 12 по 20 липня 2018 року;
– від осіб, які не складають вступні випробування і не проходять
00
творчі конкурси з 12 липня по 26 липня 2018 р., до 18 год.
 на основі ОКР молодшого спеціаліста з 12 по 24 липня 2018 р.
СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ:
 співбесід з 21 по 23 липня 2018 року;
 вступних випробувань 21 по 26 липня 2018 року;
 творчих конкурсів з 14 по 26 липня 2018 року;
 рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12
години 1 серпня 2018 року.
 на основі ОКР молодшого спеціаліста з 25 по 31 липня 2018 р.
ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ:
 за держзамовленням – 7 серпня 2018 року;
- на базі ОРК молодшого спеціаліста – 8 серпня 2018 року;
 за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 13 серпня 2018
року.
- на основі ОКР молодшого спеціаліста – не пізніше 23 серпня
2018 року.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і копія додатку до нього;
- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного
оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої
освіти);
- 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
- копію довідки державної податкової адміністрації про присвоєння
ідентифікаційного номера;
- дві папки (1 – на зав’язку, друга – скорозшивач);
- чотири конверти (з марками (для пересилки Україною), 2 шт.
заадресовані на адресу абітурієнта).
при вступі на навчання на спеціальності 014 середня освіта
(фізична культура), 017 фізична культура і спорт вступники
проходять медичний огляд за місцем проживання та надають до
приймальної комісії довідку про належність до основної фізичної
групи та допуску до занять з фізичної культури або медичну довідку
форми 086-о.
Усі ксерокопії завіряються за оригіналом приймальною
комісією ТНПУ або в установленому порядку.
Вступник пред’являє особисто:
- документ, що посвідчує особу;
- військовий
квиток,
посвідчення
про приписку
–
для
військовозобов’язаних;
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього;
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
- документи, які підтверджують право вступника на участь у
конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної
загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою,
зарахування за квотами.
Додаткову інформацію про Правила прийому можна отримати
в приймальній комісії університету, яка працює з 9.00 до 17.00 год.
Вихідні дні: субота, неділя. Тел. 0 (352) 53-39-58
http://www.tnpu.edu.ua/abiturient/
Адреса університету:
46027, вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна
Їхати тролейбусами № 1, 5 та маршрутними таксі № 1,1А, 2, 3, 12, 15,
16, 19, 28, 28А до зупинки “Вулиця Максима Кривоноса”.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Гнатюка

– найстаріший вищий навчальний заклад Тернопілля. Його
історія розпочинається з 1620 року з відкриття братської школи, в
старших класах якої готували вчителів для молодших класів. У
1637 році на цій базі було створено Кременецький Колегіум, у
1805 році – гімназію вищих наук, у 1819 – ліцей, у 1834 році –
єпархіальне училище, у 1940 році – учительський інститут який 4
серпня 1950 року постановою уряду було перейменовано у
педагогічний. У 1969 р. педагогічний інститут було перебазовано
до м. Тернополя. Постановою Кабінету Міністрів України від 9
червня 1997 р. №555 на базі Тернопільського педагогічного
інституту створено педагогічний університет. Постановою
Кабінету Міністрів України від 19 листопада 1997р. №1293
педагогічному університету присвоєно ім’я відомого вченого
Володимира Михайловича Гнатюка. Указом Президента України
від 21 серпня 2004р. №957 Тернопільському педагогічному
університету надано статус національного.
Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка – сучасний навчальний заклад державної
форми власності, один з провідних у групі педагогічних
навчальних закладів України, реґіональний центр вищої
педагогічної освіти в Західній Україні. За результатами рейтингу
вищих навчальних закладів освіти України університет увійшов
до складу трьох кращих гуманітарних і педагогічних вузів,
нагороджений Дипломами лауреата Міжнародного Академічного
Рейтингу популярності та якості “Золота Фортуна”.
У складі університету 10 факультетів, центр довузівської
підготовки та післядипломної освіти. На 39 кафедрах
університету працюють 431 викладач, з них 1 академік АПН
України, 1 член-кореспондент АПН України, 7 академіків
галузевих академій, 41 доктор наук, професор, 217 кандидатів
наук, доцентів. На денній та заочній формах навчання отримують
освіту понад 5500 студентів, до послуг котрих 5 гуртожитків,
6 спортзалів, манеж, стадіон, біологічний стаціонар, медичний
пункт, комп’ютерні аудиторії з доступом в Інтернет, бібліотека,
читальні зали, їдальня, «Інтернет-кафе».
Університет надає
можливість
фахового
оволодіння
спеціальностями та спеціалізаціями, що дозволяє випускникам
університету впевненіше почувати себе на ринку праці; створює
умови для оволодіння інноваційними педагогічними та
інформаційними технологіями; здійснює перепідготовку та
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; готує наукові кадри
через аспірантуру та докторантуру.
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Щиро запрошуємо до вступу випускників загальноосвітніх шкіл,
профтехучилищ, педагогічних училищ, коледжів, інших
навчальних закладів
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