ПРОТОКОЛ №6
засідання приймальної комісії
Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
від 21 червня 2016 року
місце засідання: м. Тернопіль
заступник голови Терещук Г.В.
відповідальний секретар Басістий П.В.
Присутні 23 чол. (список додається)

1.
2.
3.

Порядок денний :

Про зміни до правил прийому.
Про результати підсумкової атестації слухачів довузівської підготовки.
Про пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2016 році.

І. СЛУХАЛИ
Чопика П.І.– заступника відповідального секретаря приймальної комісії
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №622 від 06.06.2016 р.
«Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів
України в 2016 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016
року за №1351/2717796 до Правил прийому внесено наступні зміни:
1. По всьому тексту слова «кошти державного бюджету» замінити словами
«державним замовленням»;
2. Пункт 1.7 розділу 1 викласти в такій редакції: «1.7 Рішення приймальної комісії
стосовно максимального обсягу державного замовлення за спеціальностями
(спеціалізаціями спеціальностей 014 «Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями),
015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями), 035 «Філологія» для вступників для
здобуття вищої освіти ступенів бакалавра на денну форму навчання в межах, що не
перевищують обсяг державного замовлення попереднього року більше ніж на 25 відсотків
(з урахуванням державного замовлення реорганізованих навчальних закладів), та в межах
ліцензованого обсягу кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше 15 червня.
У разі якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше 8 осіб або не
надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлення може бути
встановлений в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого обсягу за спеціальностями.
Максимальні обсяги державного замовлення погоджуються вищими навчальними
закладами з відповідними державними замовниками. За окремими спеціальностями
педагогічного та медичного профілю (додаток 5), зі спеціальностей, прийом на навчання
за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей
вступників, а також для всіх інших категорій вступників державний замовник рішенням
конкурсної комісії доводить кожному вищому навчальному закладу фіксований
(загальний) обсяг державного замовлення.
Для усіх категорій вступників, де передбачено доведення фіксованого (загального)
обсягу державного замовлення, рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу
державного замовлення у межах ліцензованого обсягу за факультетами, спеціальностями
(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), нозологіями, профілями,
мовами тощо щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох
календарних днів після доведення ТНПУ обсягів державного замовлення.»;
3. Пункт 2.1 розділу ІІ викласти в такій редакції: «2.1. Фінансування підготовки
фахівців у ТНПУ здійснюється:
· за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

· за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових
державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку
надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року №
916;
· за ваучерами;
· за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. на умовах контракту, зокрема за
кошти грантів, які отримав ТНПУ на проведення наукових досліджень, за якими
передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або
доктора наук);»
4. Пункт 2.5 розділу ІІ доповнити новими абзацами такого змісту: «Іноземці та особи
без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця
в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким
надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та
проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або
продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в
порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту".
Особи, зазначені в пункті 2.5 цього розділу, здобувають вищу (на конкурсних
засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини
дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України;»
5. Пункт 2.7 розділу ІІ доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями,
освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за
різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами
навчання.»;
6. Пункт 3.1 розділу ІІІ викласти в такій редакції: «3.1 На навчання для здобуття
ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та/або з
урахуванням результатів творчого конкурсу при вступі на спеціальності (напрями
підготовки), передбачені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими
здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників,
затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796, крім випадків,
передбачених у розділах VIII, ІX цих Правил.»;
7. Пункт 3.2 розділу ІІІ доповнити новим абзацом такого змісту: «У разі відсутності з
об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його середній бал
вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу
документів.»;
8. Пункт 3.3 розділу ІІІ доповнити новим абзацом такого змісту: «У разі відсутності з
об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра його середній бал вважається таким,
що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.»;
9. Пункт 4.1 розділу ІV викласти в такій редакції: «4.1 Прийом заяв і документів,
вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі
повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від
виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв
та документів від осіб, які
мають право проходити
творчі конкурси, що
проводить ТНПУ
Закінчення прийому заяв
та документів від осіб, які
мають право проходити
співбесіду, складати
вступні випробування в
ТНПУ
Закінчення прийому заяв
та документів від осіб, які
не складають вступних
випробувань і не
проходять творчі
конкурси
Строки проведення ТНПУ
творчих конкурсів
Строки проведення ТНПУ
співбесід
Строки проведення ТНПУ
вступних екзаменів
Оприлюднення
рейтингового списку із
зазначенням
рекомендованих до
зарахування на місця
державного замовлення за
співбесідою
Терміни виконання
вступниками вимог до
зарахування за
співбесідою
Терміни зарахування
вступників за співбесідою
Оприлюднення
рейтингового списку із
зазначенням
рекомендованих до
зарахування на місця
державного замовлення
Терміни виконання
вступниками вимог до
зарахування

11 липня 2016 року

11 липня 2016 року

18.00
20 липня 2016 року

18.00
20 липня 2016 року

18.00
20 липня 2016 року

18.00
20 липня 2016 року

18.00
27 липня 2016 року

18.00
27 липня 2016 року

18 – 27 липня
2016 року
(можуть проводитися в
декілька сесій)
21 – 24 липня
2016 року
21 – 27 липня
2016 року

18 – 27 липня
2016 року
(можуть проводитися в
декілька сесій)
21 – 24 липня
2016 року
21 – 27 липня
2016 року

не пізніше 12.00 години
25 липня 2016 року

не пізніше 12.00 години
25 липня 2016 року

до 18.00 години
27 липня 2016 року

до 18.00 години
27 липня 2016 року

не пізніше 12.00 години 28
липня 2016 року;

не пізніше 12.00 години
28 липня 2016 року;

не пізніше 12.00 години
01 серпня 2016 року

не пізніше 12.00 години
01 серпня 2016 року

на місця державного
замовлення до 18.00 години
5 серпня 2016 року;
на місця за кошти фізичних
та юридичних осіб не

на місця державного
замовлення до 18.00 години
5 серпня 2016 року;
на місця за кошти фізичних
та юридичних осіб не

пізніше 10 серпня 2016
пізніше 10 серпня 2016 року
року
Терміни зарахування
за державним замовленням за державним замовленням –
не пізніше 12.00 години 06
вступників
– не пізніше 12.00 години
серпня 2016 року;
06 серпня 2016 року;
за кошти фізичних та
за кошти фізичних та
юридичних осіб (за умови
юридичних осіб (за умови
виконання державного
виконання державного
замовлення за відповідною замовлення за відповідною
спеціальністю
спеціальністю
(спеціалізацією)) – не
(спеціалізацією)) – не
пізніше 12 серпня 2016 року
пізніше 12 серпня 2016
року
10. Пункт 5.1 розділу V викласти в такій редакції: «5.1 Вступники для здобуття
ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання,
крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі
повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою
(розділ ІХ цих Правил) та зарахування за квотами (розділ Х цих Правил), подають заяви
тільки в електронній формі. Вступники можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять
спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за державним замовленням
на денну форму навчання. Подання заяв на спеціальності (спеціалізації) на інші форми
навчання, а також на яких не передбачається прийому за державним замовленням, не
обмежується.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.»;
11. Доповнити пункт 5.3 розділу V після абзацу другого новим абзацом такого
змісту: «Пріоритетність заяв, зазначена вступником, не підлягає зміні.». У зв’язку з цим
абзац третій вважати абзацом четвертим.
12. У пункті 5.4 розділу V в абзаці сьомому слова «поза конкурсом» замінити
словами «за квотами».
13. Доповнити пункт 5.4 розділу V новим абзацом такого змісту: «У разі відсутності
з об’єктивних причин документа про здобуту вищу освіту може подаватись довідка
державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення вищого навчального закладу,
здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня.»;
14. У пункті 5.5 розділу V в абзаці третьому слова «відповідного рівня» виключити;
15. У пункті 5.5 розділу V в абзаці п’ятому слова «поза конкурсом» замінити
словами «за квотами».
16. Доповнити пункт 5.5 розділу V після абзацу шостого новим абзацом такого
змісту: «Вступники, які проходять творчі конкурси відповідно до розділу VІІІ цих Правил,
допускаються до участі в творчих конкурсах, які проводить ТНПУ, за наявності оригіналу
документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.». У
зв’язку з цим абзаци сьомий − десятий вважати відповідно абзацами восьмим −
одинадцятим;
17. Доповнити пункт 5.11 розділу V новим абзацом такого змісту: «У разі подання
вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього
бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).»;
18. У пункті 5.13 розділу V в абзаці п’ятому слова «поза конкурсом» замінити
словами «за квотами».
19. У пункті 6.1 розділу VІ друге речення абзацу першого виключити;
20. Доповнити пункт 6.1 розділу VІ після абзацу першого новим абзацом такого
змісту: «ТНПУ може запропонувати вступнику можливість вибору одного з предметів,

крім обов’язкового.». У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати абзацами третім,
четвертим відповідно;
21. Абзац четверий пункту 6.1 розділу VІ викласти у такій редакції: «Один з
предметів може замінюватися творчим конкурсом (у тому числі серед предметів, які
запропоновані вступникам на вибір), якщо творчий конкурс передбачений для вступу на
певну спеціальність.»;
22. Пункт 6.2 розділу VІ викласти в такій редакції: «6.2 Для конкурсного відбору
осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал
обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, бала за конкурс
творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), середнього бала документа
(додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи
та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ТНПУ, помножених на вагові
коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до ТНПУ. Сума коефіцієнтів
дорівнює одиниці. Бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих
курсів ТНПУ, помножених на вагові коефіцієнти (додаток 5 цих Правих). Конкурсний бал
при розрахунках округлюється до 0,001.
Додаткові бали нараховуються:
– призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів;
– призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів – членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідно до
напрямів підготовки при вступі до ТНПУ для здобуття ступеня бакалавра наведено
в додатку 8 до цих Правил;
– за успішне закінчення підготовчих курсів ТНПУ у 2016 році, обсяг навчальних
годин яких становить не менше 150 аудиторних годин та строк навчання – не
менше трьох місяців, для вступу до ТНПУ на природничо-математичні та
інженерно-технічні спеціальності (додаток 6 цих Правил).
Призерам (особам, нагородженим дипломами I – III ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі
на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо
вони вступають на напрями, для яких в переліку зазначено вступне випробування з
предмета.
Бали за особливі успіхи або за успішне закінчення підготовчих курсів ТНПУ
нараховуються з урахуванням коефіцієнтів (додаток 7 цих Правил).
Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з
документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою,
враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».
Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у
200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну
загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної
шкали, наведеною у додатку 9 до цих Правил. У разі відсутності з об’єктивних причин
додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній
шкалі вважається таким, що дорівнює 100.»;
23. Пункт 6.9 розділу VІ викласти у такій редакції: «6.9 Конкурсний відбір
вступників на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на перший
курс (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком
навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра проводиться за результатами
фахового вступного випробування, яке оцінюється за 100-бальною шкалою оцінювання
знань (від 100 до 200 балів) за умови вступу на споріднену спеціальність (споріднений
напрям підготовки (додаток 3 цих Правил)).

Комплексні фахові вступні випробування проводяться у вигляді комплексного
іспиту з фаху в усній чи письмовій формі на такі спеціальності (напрями підготовки):
· 6.010101 Дошкільна освіта - методика викладання української мови та математики;
· 013 Початкова освіта – методика викладання української мови та математики;
· 6.010102 Початкова освіта – методика викладання української мови та математики;
· 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) – основи технологій;
· 6.010103 Технологічна освіта – основи технологій;
· 6.010104 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) – інформатика, комп’ютерні
технології;
· 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) – інформатика, комп’ютерні
технології;
· 015 Професійна освіта (Транспорт) – будова автомобілів та експлуатація
автотранспорту;
· 6.010201 Фізичне виховання – виконання спортивних нормативів, теорія та
методика фізичного виховання;
· 6.010202 Спорт – фаховий іспит;
· 6.010203 Здоров’я людини – фаховий іспит;
· 242 Туризм – туризмознавство, основи туризмознавства;
· 6.140103 Туризм – туризмознавство, основи туризмознавства;
· 6.020205 Образотворче мистецтво – фаховий іспит з образотворчого мистецтва;
· 6.020207 Дизайн – фаховий іспит з дизайну;
· 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) – фаховий іспит з музичного мистецтва;
· 025 Музичне мистецтво – фаховий іспит з музичного мистецтва;
· 6.020204 Музичне мистецтво – фаховий іспит з музичного мистецтва;
· 6.020201 Театральне мистецтво - фаховий іспит з сценічного мистецтва;
· 231 Соціальна робота – методика соціальної роботи;
· 6.130102 Соціальна робота – методика соціальної роботи;
· 6.030102 Психологія – психологія;
· 6.030301 Журналістика – фаховий іспит з журналістики;
· 6.020203 Філологія. Мова і література (англійська) – англійська мова;
· 6.020203 Філологія. Мова і література (німецька) – німецька мова;
· 6.020203 Філологія. Переклад – англійська мова;
· 6.020203 Філологія. Українська мова і література – українська мова і література;
· 6.020302 Історія – комплексний іспит з історії;
· 6.040302 Інформатика – інформатика;
· 6.040201 Математика - математика;
· 6.040203 Фізика - фізика;
· 6.040104 Географія – географія;
· 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування – екологія;
· 6.040101 Хімія – хімія;
· 6.040102 Біологія – біологія.
До участі у конкурсному відборі для вступу на навчання допускаються вступники,
бал яких з фахового випробування становить не нижче 124.
24. Доповнити розділ VІ новим пунктом 6.12 такого змісту: «6.12 Особам, які є
членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік
яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, а також є
чемпіонами і призерами Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, за
спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту зараховуються по 200 балів з двох

предметів (у тому числі творчого конкурсу, якщо він передбачений для вступу на певну
спеціальність (спеціалізацію)).».
25. Пункт 7.2 розділу VII викласти в такій редакції: «7.2 Брати участь у конкурсі за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних
предметів у ТНПУ (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у
тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками
бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України,
брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які
проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку,
визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби
громадянами України.»;
26. Пункт 9.3 розділу ІХ викласти в такій редакції: «9.3 ТНПУ оголошує
рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години
25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до
зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XІV цих
Правил до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання за
державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня.
Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за
державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1
цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати
участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.»;
27. Розділи Х, XI викласти в такій редакції:
«X. Зарахування в межах встановлених квот
10.1 Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах
встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1 - 2 розділу VII цих Правил.
10.2 Ці квоти встановлюються ТНПУ у межах десяти відсотків максимального
(загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням
максимального державного замовлення відповідно до пункту 7 розділу І цих Правил.
10.3 Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається в межах
встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
10.4 Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у
встановленому порядку.
10.5 Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не
зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати
участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
XI. Право на першочергове зарахування
11.1 Право на першочергове зарахування до ТНПУ на базі ПЗСО мають:
 ۔особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке
право;
 ۔особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» надане таке право;
 ۔діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній
операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України,
або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах
проведення антитерористичної операції;

۔

діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
 ۔діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали
безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під
час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих
дій та конфліктів;
 ۔особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 ۔інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний
зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок
Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які
постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту
аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;
 ۔шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи,
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є
шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки
яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I
або II групи;
 ۔члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік
яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 ۔чемпіони і призери Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор – за
спеціальністю фізична культура і спорт;
 ۔особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №
157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх
правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання
молоді» надане таке право;
 ۔випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою
медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені срібною
медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
- призери III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, призери
II етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів –
членів Малої академії наук України за умови, що вони вступають на напрями, для
яких профільним є випробування з дисципліни, з якої вони були призерами
вищезгаданих олімпіад, конкурсів;
- переможці олімпіад, які проводив ТНПУ;
11.2. Право на першочергове зарахування при вступі до ТНПУ для здобуття
ступеня бакалавра зі скороченим терміном підготовки та спеціаліста, магістра мають:
 ۔особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке
право;
 ۔особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» надане таке право;
 ۔діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній
операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України,
або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах
проведення антитерористичної операції;

۔

діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
 ۔діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали
безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під
час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих
дій та конфліктів;
 ۔особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 ۔інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний
зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок
Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які
постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту
аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;
 ۔шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи,
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є
шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки
яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I
або II групи;
 ۔члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік
яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 ۔чемпіони і призери Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор – за
спеціальністю фізична культура і спорт;
 ۔особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №
157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх
правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання
молоді» надане таке право;
- переможці Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів;
- учасники Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів;
- випускники, які вступають на основі диплому з відзнакою;
- особи, які мають вищий результат з державної підсумкової атестації (за 100бальною шкалою);
- особи, які мають вищий рейтинг (середній бал) з фахової та психолого-педагогічної
підготовки (за 100-бальною шкалою оцінювання);
- особи, які мають наукові публікації;
- особи, які беруть активну діяльність у студентському самоврядуванні;
- вступники, які мають направлення на цільову підготовку;
- особи, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах.
11.3. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною
пунктами 11.1, 11.2 цього розділу.»;
28. У розділі ХІІ абзац другий пункту 12.1 викласти в такій редакції:
«вступники, які мають право на зарахування за квотами;»;
29. Пункт 12.2 розділу ХІІ викласти в такій редакції: «12.2 У межах кожної
зазначеної в пункті 12.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників
впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному
балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІ цих Правил
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти), а в разі необхідності з
використанням такої послідовності:
особи, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;
особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань;
особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими
коефіцієнтами;
особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.
Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − сьомому
абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність
вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення
самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до
Єдиної бази.»;
абзац четвертий пункту 12.3 викласти в такій редакції:
«зарахування за квотами або співбесідою;»;
30. У пункті 1 розділу XІІІ в абзаці першому слова і цифри «визначений розділом V
цих Правил» замінити словами «визначений цими Правилами»;
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом другим та викласти його у
такій редакції:
«Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в
Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за
державним замовленням, за спеціальностями (спеціалізаціями спеціальностей 014
«Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями), 015 «Професійна освіта» (за
спеціалізаціями), 035 «Філологія»), за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу.
Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб
надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.»;
31. Розділ XVII викласти в такій редакції:
«XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у
вищих навчальних закладах України
17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами
України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»,
«Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271
«Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними
областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки
Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про
навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання
набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і
науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та
навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
17.2. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного
українця, при вступі до ТНПУ України користуються такими самими правами на здобуття
освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України,
законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця,
зараховуються у межах установлених квот прийому до ТНПУ за співбесідою з предметів,
передбачених правилами прийому.
17.3. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти
фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством
або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну
мобільність.
17.4. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб, вступають до ТНПУ за акредитованими освітніми програмами
(спеціальностями):
1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01
березня відповідно): для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі за результатами
оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання
(стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та співбесіди з
визначених предметів та мови навчання.
ТНПУ здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про
попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу
значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться
співбесіда.
Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої
освіти здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на
продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні
його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження
навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала
документ про здобутий рівень освіти.
17.5. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс ТНПУ для здобуття
ступеня бакалавр допускаються особи, які мають документ про повну загальну середню
освіту. На наступні курси можуть бути зараховані також особи, які мають документ про
раніше здобутий освітній ступінь.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», можуть
бути зараховані на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий
(третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) підготовки фахівців
ступеня бакалавр, при цьому у випадку, якщо документ про освітній (освітньокваліфікаційний) рівень (ступень) молодшого спеціаліста є іноземного взірця, необхідна
процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється
відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах
ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05
травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015
року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання
здійснюється ТНПУ до початку другого семестру першого року навчання його власника.
17.6. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст, ступеня магістр осіб, які подають документ про здобутий в іноземних
державах освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь), обов’язковою є процедура визнання і
встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку
визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №

504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/27059.
Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється ТНПУ до
початку другого семестру першого року навчання його власника.
17.7. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до ТНПУ на підставі
наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
17.8. Вступники особисто подають у приймальну комісію заяву, у якій зазначають
спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), форму та джерела
фінансування навчання, мову проведення співбесіди та навчання (українська), паспорт з
візою на вїзд до України (для неповнолітніх – свідовство про народження).
До заяви додаються:
1. Анкета встановленого зразка;
2. Оригінал та копія документа про здобуту освіту;
3. Оригінал та копія документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься
інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
4. Копія документа про народження;
5. Медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони
здоров'я країни, з якої прибув іноземний громадянин, і виданий не пізніше ніж за два
місяці до від'їзду на навчання в Україну;
6. Копія паспорта документа іноземця або документа, що посвідчує особу без
громадянства;
7. Дійсний поліс з медичного страхування (крім іноземців, що прибули з країн, з
якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
8. 6 фотокарток розміром 60х40 мм;
9. Копія посвідчення закордонного українця;
10. Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян (за
наявності);
11. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти 2016 року з назвами
предметів, що відповідають перелікові вступних випробувань, визначеними цими
правилами прийому, для участі у конкурсі щодо вступу на обрану вступником
спеціальність (спеціалізацію), оригінали або копії, завірені в установленому порядку (за
наявності).
Документи, зазначені в підпунктах 2-4, даного пункту мають бути перекладені
українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно
застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною
закордонною дипломатичною установою, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України.
17.9. За результатами вступного випробування – співбесіди мають право на
зарахування іноземні громадяни та особи без громадянства, що вступають до ТНПУ.
Співбесіда та зарахування на навчання проводиться впродовж 3-х днів з моменту подачі
документів.
17.10. Апеляція на результат вступного випробування (співбесіди) приймається за
письмовою заявою вступника в день оголошення результатав.
17.11. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами,
загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України,
приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних
закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.»;
32. Додаток 1 до Правил викласти в новій редакції, що додається;
33. Доповнити Правила додатком 2, що додається.
34. Додаток 3 до Правил викласти в новій редакції, що додається;

35. Додаток 4 до Правил викласти в новій редакції, що додається;
36. Додаток 5 до Правил викласти в новій редакції, що додається;
37. Додаток 6 до Правил викласти в новій редакції, що додається;
38. Додаток 8 до Правил викласти в новій редакції, що додається;
39. Додаток 9 до Правил викласти в новій редакції, що додається;
34. Внесено до розділу ІІ Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на
участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році (додаток
10), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року
№ 1085, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №
1352/27797, такі зміни:
1) пункт 3 доповнено новим абзацом шостим такого змісту:
«Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до
документа про повну загальну середню освіту.»;
2) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
«У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію
особистого електронного кабінету.».
35. По всьому тексту Положення про приймальну комісію вищого навчального
закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015
року № 1085, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за
№ 1353/27798, слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами».
УХВАЛИЛИ:
Затвердити зміни до правил прийому.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Бойко М.М., яка повідомила присутніх, що відповідно до п. 6.2 Правил прийому до
Тернопільського національного педагогічного університету в 2016 році слухачу Центру
довузівської підготовки Мантулі Діані Михайлівні нараховано за результатами
підсумкової атестації додаткові бали з географії (182 бали) на спеціальність Середня
освіта (Географія).
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити результати підсумкової атестації. Розмістити інформацію на стенді
приймальної комісії.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Басістого П.В. - відповідального секретаря приймальної комісії.
Відповідно до листа МОН від 11 червня 2016 року щодо пропозицій максимальних
обсягів державного замовлення в 2016 році, приймальна комісія ухвалює рішення про
визначення максимальних обсягів державного замовлення за освітнім рівнем бакалавра на
базі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей (спеціалізацій), де буде
реалізоване адресне розміщення державного замовлення, визначені квоти для окремих
категорій вступників.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити пропозиції максимальних обсягів державного замовлення в 2016 році
(додаток додається).
Заступник голови приймальної
комісії

Терещук Г.В.

Відповідальний секретар
приймальної комісії

Басістий П.В.

