
 
  
 
 

Адреса університету: 

46027 вул. М. Кривоноса, 2, 

 м. Тернопіль, Україна 

Їхати тролейбусами № 1, 5; 

автобусами № 3, 19, 1, 15, 16, 19, 28, 28А 

31, 12 до зупинки «Вулиця Максима 

Кривоноса» 

 

 

 

 

Адреса центру: 

46027 м. Тернопіль, 

вул. Винниченка, 10,  

кімн. 437 (ІV корпус)   

тел. 53 – 35 – 00 

Їхати тролейбусами №1; 

автобусами №19, 1, 16, 28, 28А, 31, 12 

до зупинки «Вулиця Винниченка» 

 

 

 

 

 

Додаткову інформацію про умови прийому 

можна отримати в центрі, який працює з 9.00 год. 

до 17.00 год. 

Вихідні дні: субота, неділя.  

Тел. (80352) 53 – 35 – 00 

http://www.tnpu.edu.ua/faculty/cpo/ 
 
 
 
 

 
 

Сторінки історії центру післядипломної освіти 

Ф а к у л ь т е т  п і с л я д и п л о м н о ї  о с в і т и  

засновано в січні 1988р. як такий, що має здійснювати 

підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів 

загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл. 

Однак суспільні перетворення спонукали до організації нового 

виду навчально-освітньої роботи з дипломованими фахівцями. 

З жовтня 1990р. започатковано перепідготовку кадрів з 

вищою освітою за спеціальністю «Українська мова та 

література». 

Уже в 1992р. здійснювалась перепідготовка за 

спеціальностями «Іноземна мова», «Програмне забезпечення 

комп’ютерних систем», «Практична психологія», «Менеджмент 

освіти», «Початкове навчання». Згодом почали функціонувати 

спеціальності «Історія», «Географія», «Трудове навчання». 

З 1995р. ведеться підготовка учителів за спеціальністю 

«Образотворче мистецтво», а з 1997р. – «Початкове навчання» 

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». 

З 1999р. розпочато підготовку спеціалістів освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальностями 

«Початкове навчання», «Трудове навчання». За 1–1,5 роки 

бакалаври мають можливість здобути повну вищу освіту і 

одержати відповідну учительську спеціальність.  

На факультеті здійснюється навчання за денною, заочною та 

екстернатною формами. 

До навчально-виховної роботи з студентами та слухачами 

факультету запрошуються висококваліфіковані викладачі не 

лише педуніверситету, а і вузів м. Тернополя та інших міст 

України. Всього на факультеті післядипломної освіти працює 

понад 150 викладачів. Із них 18 – докторів наук, професорів, 85 – 

кандидатів наук, доцентів. 

Навчання проводиться в сучасних комп’ютерних класах та 

аудиторіях. Студенти і викладачі факультету мають 

можливість користуватися електронною поштою і системою 

Internet. 

Нашими студентами є фахівці з вищою і середньою 

спеціальною освітою різних областей України. 

З 2000р. проводиться підвищення кваліфікації викладачів 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

 

О г о л о ш у є т ь с я  н а б і р  

 

На навчання на 2016/2017 н. р. фахівців з вищою 

освітою для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст»  

за такими спеціальностями: 

 географія 

 технологічна освіта 

 українська мова та література 

 англійська мова та література 

 німецька мова та література 

 історія 

 початкова освіта 

 психологія 

 математика 

 інформатика 

 фізика 

 фізичне виховання 

 біологія 

 хімія 

 екологія та охорона навколишнього середовища 

 образотворче мистецтво 

 медіакомунікації (магістратура) на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» 

http://www.tnpu.edu.ua/abiturient/brochure.php 

Форми навчання: заочна  

 

 

Терміни навчання: 

 

 перепідготовка на базі повної (спеціаліст, 

магістр) вищої освіти – 2-3 роки. 
Після закінчення навчання випускники отримують 

диплом спеціаліста про перепідготовку державного 

зразка 
 

Навчання за усіма напрямами платне 



 

 

Прийом заяв і документів 

 згідно правил прийому 

(див. сайт 

http://www.tnpu.edu.ua/faculty/cpo/info/) 

 

 

 

Перелік необхідних документів: 

 заява (бланк додається); 

 оригінал та ксерокопія паспорта  

(1, 2, 11 сторінки); 

 ксерокопія ідентифікаційного коду; 

 оригінал диплома і додатку до диплома 

та завірені в установленому порядку 

ксерокопії; 

 3 фото 3х4; 

 папка на зав’язці, 3 конверти з маркою. 

 

 

 

 

 

 

Зарахування на навчання 

проводиться: 
 перепідготовка – фаховий іспит 

(співбесіда по спеціальності) 

згідно правил прийому (див. сайт 

http://www.tnpu.edu.ua/faculty/cpo/info/) 

 

 

Навчання проводиться згідно графіку 

заїздів. 

В перший день заїзду навчання 

починається з 11 
00 

год. 

 

 

В університеті функціонує  

санаторій-профілакторій. 

Плата за навчання та інші платежі: 

 
Одержувач: Центр післядипломної  освіти 

Тернопільського національного 

педагогічного університету 

код 24626158 

Банк: УДКC м. Київ 

МФО 820172 

Р/ рахунок 31253208187541 

Призначення платежу: 

За навчання (далі вказуєте Прізвище Ім’я По 

батькові, спеціальність, курс) 

 

 

 

 

 

 

Тернопільський національний 

педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль – 2016 

 
 

 


