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Дорогі Друзі!
університет — давня, але водночас і сучасна форма 

навчального закладу вищого гатунку, що дає людині 
якісну освіту. університет — це творчий дух, нова-
торство, поєднання чуйної педагогіки з науковими до-
слідженнями. упродовж своєї діяльності Тернопільський 
національний економічний університет відкрив дорогу 
у світ знань десяткам тисяч молодих людей, створив 
потужну базу для наукових досліджень, став справжнім 
осередком культури, науки й освіти в україні. Він тво-
рить інтелектуальну еліту, яка працює для добробуту 
й економічного зміцнення держави.

Колектив нашого університету завжди відповідав 
вимогам часу і свою діяльність будував так, щоб кожен 
студент і випускник відчували, що їхні хист і вміння, їхнє 
економічне мислення впишуться у вимоги завтрашньо-
го дня. Для досягнення цієї високої мети в університеті 
керуємося двома незаперечними принципами: викладач 
— не той, хто навчає і викладає предмет, а той, у кого 
навчаються; завдання економічної освіти — сформува-
ти у студента економічне мислення, здатне трансфор-
муватися у певні дії, і прищепити відповідальність за 
прийняті рішення.

Випускники Тернопільського національного економіч-
ного університету формували і формують покоління 
української інтелігенції, еліти рідного народу — не за 
визначенням, а за покликанням, особистою глибинною 
сутністю.

університет чекає усіх, хто хоче пізнати і дослідити 
закони економіки — наукової галузі, на якій тримається 
весь суспільний устрій, потуга і велич держави, добро-
бут народу і незалежність україни.

Університет приймає абітурієнтів на денну і заочно-
дистанційну форми навчання за галузями знань: «Еконо-
міка і підприємництво», «Менеджмент і адмініструван-
ня», «Соціально-політичні науки», «Право», «Інформати-
ка та обчислювальна техніка», «Культура», «Державне 

управління» та специфічні категорії, а також на екстер-
натну форму навчання за зазначеними напрямами, крім  

напряму «Право», до:

1. ФАКУЛЬТЕТУ  МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖ-
МЕНТУ - на напрями підготовки:  

Міжнародна економіка (міжнародний туризм, європейська економіка)
Маркетинг (міжнародний маркетинг, маркетинг туризму)
Менеджмент  (менеджмент  зовнішньоекономічної  діяльності, 

управління бізнесом)
Українсько-Німецьку програму двох дипломів - на напрям підготовки:
Міжнародна економіка
Українсько-Греко-Іспанську програму з міжнародного туризму 

(тільки на договірній основі) - на напрям підготовки:
Міжнародна економіка, з професійною орієнтацією:
- міжнародний туризм (англомовна програма)
2. УКРАїНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЕКО-
НОМІКи ТА МЕНЕДЖМЕНТУ – на напрями підготовки:
Менеджмент, з професійною орієнтацією:
-  менеджмент  міжнародної  інвестиційної  діяльності
-  адміністрування зовнішньоекономічної  діяльності
Міжнародна економіка
Бізнес  адміністрування (тільки за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «магістр»)
3. ФАКУЛЬТЕТУ ОБЛІКУ І АУДиТУ - на напрями підготовки:
Облік і  аудит, з професійною орієнтацією:
-  облік і  аудит  у промисловості
- облік, контроль та правове забезпечення у бюджетній сфері  
-  облік і  аудит  у сфері  послуг
-  ревізія і  контроль
4. ФАКУЛЬТЕТУ ФІНАНСІВ - на напрям підготовки: 
Фінанси і  кредит, з професійною орієнтацією:
-  фінанси
-  місцеві  фінанси
-  казначейська справа
-  фінанси у системі  митних  органів
-  оподаткування
Українсько-Польську програму фінансів і  страхування - на 

напрям підготовки:
Фінанси і  кредит, з професійною орієнтацією:
-  страхова справа
-  фінанси
-  фінанси суб’єктів господарювання
5. ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКи ТА УПРАВЛІННЯ - напрями 

підготовки: 
Економіка підприємства, з професійною орієнтацією:
-  економіка промислового підприємства
Управління персоналом та економіка праці  (з правом викладання 

основ економіки)
Менеджмент, з професійною орієнтацією:
- менеджмент  державних  установ і  організацій

З повагою ректор Тернопільського національного
економічного університету, доктор економічних наук, профе-
сор, заслужений діяч науки і техніки України  Сергій Юрій
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                  В.Шекспір
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Соціологія
Документознавство та інформаційна 

діяльність
Адміністративний менеджмент  (тільки за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»)
6.  ФАКУЛЬТЕТУ БАНКІВСЬКОГО  
БІЗНЕСУ - на напрям підготовки: 

Фінанси і  кредит, з професійною орієн-
тацією:  - банківська справа

- операційна діяльність та облік у банках
  7. ФАКУЛЬТЕТУ АГРАРНОї ЕКО-

НОМІКи І МЕНЕДЖМЕНТУ - на напря-
ми підготовки: 

Облік і  аудит, з професійною орієнта-
цією: - облік і  аудит  в агропромисловому 
виробництві  

Економіка підприємства (з правом 
викладання основ економіки), з професійною 
орієнтацією:

-  економіка і  фінанси підприємств 
агропромислового виробництва

-  економіка підприємництва на рин-
ку товарів і  послуг

Менеджмент, з професійною орієнтацією:
-  менеджмент  і  правове забезпечен-

ня агропромислового виробництва 
-  менеджмент   технічного сервісу  
8. ФАКУЛЬТЕТУ КОМП’ЮТЕРНиХ 

ІНФОРМАЦІЙНиХ ТЕХНОЛОГІЙ - 
на напрями підготовки:

Економічна кібернетика, з професійною 
орієнтацією:

- комп’ютерне моделювання економіки
-  комп’ютерні  технології  в еконо-

мічних  системах
Комп’ютерна інженерія, з професійною 

орієнтацією:
-  комп’ютерні  системи та мережі
- спеціалізовані  комп’ютерні  системи
Комп’ютерні науки, з професійною орієн-

тацією:
-  програмне забезпечення автомати-

зованих  систем
Українсько-Американську програму з 

комп’ютерних  наук (тільки на договірній 
основі) - на напрям підготовки:

Комп’ютерні  науки, з професійною 
орієнтацією: - програмне забезпечення ав-
томатизованих  систем

9. ЮРиДиЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ - 
на напрями підготовки:

Право
Інтелектуальна власність (тільки за освіт-

ньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»)
10. ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКи І 

МЕНЕДЖМЕНТУ ІНВЕСТиЦІЙ - 
на напрями підготовки:

Менеджмент, з професійною орієнтацією:
  менеджмент  організації  інвести-

ційної  діяльності  
Облік і  аудит, з професійною орієнтацією:
   облік і  аудит  у будівництві
Економіка підприємства, з професійною 

орієнтацією:
-  економіка проектів 

11. ЧОРТКІВСЬКОГО ІНСТиТУТУ 
ПІДПРиЄМНиЦТВА І БІЗНЕСУ -  

на напрями підготовки:
Облік і  аудит
Фінанси і кредит, з професійною орієн-

тацією:
- фінанси
- банківська справа
12. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ІНСТи-

ТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ (тільки на договір-
ній основі) - на напрями підготовки:

Маркетинг 
Менеджмент, з професійною орієнта-

цією:
- менеджмент  зовнішньоекономічної  

діяльності
- менеджмент  організацій

Міжнародна економіка, з професійною 
орієнтацією: - міжнародний туризм

Облік і  аудит
Фінанси і  кредит

13. ВІННиЦЬКОГО ІНСТиТУТУ 
ЕКОНОМІКи (тільки на договірній основі) 

- на напрями підготовки:
Фінанси і кредит, з професійною орієн-

тацією:
- фінанси
- банківська справа
Облік і  аудит
Економіка підприємства 

14. ЄРЕВАНСЬКОї ФІЛІї - на напрями 
підготовки:

Міжнародна економіка
Фінанси і кредит, з професійною орієн-

тацією:
- фінанси
- банківська справа
Облік і  аудит
Комп’ютерна інженерія, з професійною 

орієнтацією:
-  комп’ютерні  системи та мережі
Університет  приймає абітурієнтів на вечірню 

форму навчання за галуззю знань «Економіка і  
підприємництво» до Чортківського інституту під-
приємництва і  бізнесу.

Прийом до територіально-віддалених  нав-
чальних  структурних  підрозділів Університету 
(інститутів, НКП, НКЦ) здійснюється на відповід-
ні  напрями підготовки (спеціальності) базових  
факультетів.

Документи на денну форму навчання прийма-

ються з 18 червня по 15 липня 2007 року.
На заочно-дистанційну форму навчання доку-

менти приймаються: 
з 1 березня по 24 серпня 2007 року - на нав-

чання на договірній основі;
з 1 березня по 7 липня 2007 року - на навчання 

за держзамовленням.
Вступники особисто подають у приймальну 

комісію заяву, у якій зазначають факультет  (інс-
титут), галузь знань (обраний напрям підготовки 
та професійну орієнтацію), форму навчання та 
джерела фінансування. 

До заяви додаються:
а) документ  державного зразка про повну 

загальну середню освіту (документ  про здобутий 
освітньо-кваліфікаційний рівень) і  додаток до 
нього, за особистим вибором оригінал або його 
ксерокопію, завірену в установленому порядку;

б) медичну довідку за формою 086-У 
(оригінал або її  копію, завірену в установленому 
порядку);

в) 6 фотокарток розміром  3х4 см;
г) сертифікат  (сертифікати) Українського 

центру оцінювання якості  освіти з предметів, що 
відповідають перелікові  вступних  випробувань, 
визначених  приймальною комісією Університету, 
для участі  у конкурсі  щодо вступу на обраний 
вступником напрям підготовки (спеціальність). 
Вступник подає за власним бажанням оригінал або 
копію (копії), завірену (завірені) в установленому 
порядку;

д) копію довідки державної  податкової  ад-
міністрації  про присвоєння ідентифікаційного 
номера фізичної  особи-платника податку (при 
вступі  на денну форму навчання).

Для вступу на місця державного замовлення 
призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з базових дисциплін та учасники міжнародних олім-
піад, які мають право на зарахування без вступних 
випробувань, подають оригінали всіх документів.

Паспорт (свідоцтво про народження 
для осіб, які за віком не мають паспорта), 
військовий квиток (посвідчення про припис-
ку до призовної дільниці), оригінал доку-
мента про освіту, оригінал сертифіката 
(сертифікатів) Українського центру оціню-
вання якості освіти та оригінал медичної 
довідки за формою 086-У (при поданні їх 
копій) вступник пред’являє особисто.

Інші  документи можуть бути подані  вступни-
ком, якщо він претендує на пільги, встановлені  за-
конодавством України або викликані  обумовленими 
обмеженнями для вступу на навчання за відповід-
ними напрямами підготовки (спеціальностями), 
встановленими нормативно-правовими актами, в 
терміни, визначені  для подання документів.

Особи, які  беруть участь у конкурсі  щодо 
зарахування до декількох вищих навчальних  
закладів або на декілька напрямів підготовки 
(спеціальностей) Університету, у п’ятиденний 
термін після складання вступних  випробу-
вань та оголошення списку осіб, рекомен-
дованих  до зарахування на навчання за 
державним замовленням, а також за рахунок 
державних  пільгових  довгострокових  кре-
дитів, зобов’язані  подати оригінали документа 
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень та додаток до нього, медичної  довідки 
та сертифіката (сертифікатів) Українського 
центру оцінювання якості  освіти до при-
ймальної  комісії  Університету, якщо вони 
вирішили навчатися за державним замовлен-
ням. Оригінали зазначених  вище документів 
зберігаються в Університеті  протягом усього 
терміну навчання.

Особи, які в установлений термін 
(п’ять днів) не подали до приймальної 
комісії оригіналів документа державного 
зразка про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та додатка до 
нього, медичної довідки та сертифіката 
(сертифікатів) Українського центру оці-
нювання якості освіти, втрачають право 
на зарахування за кошти державного 
бюджету, а також на навчання за раху-
нок державних пільгових довгострокових 
кредитів.

Студенти під час навчання в Уні-
верстеті активно займаються нау-

ковими роботами під пильним оком 
проректора з наукової роботи, д.е.н., 

професора Алли Мельник

Цікаво навчатися на Україно-Ні-
дерландському факультеті ТНЕУ!

Автограф Президента України 
— випускника Університету Віктора 

Ющенка отримали щасливчики ФКІТ!
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Людина майже рівня Богові розумінням!
                  В.Шекспір

Прийом до Університету здійснюється на 
конкурсній основі  за результатами вступних  вип-
робувань, які  проводяться з метою визначення 
можливості  вступників засвоювати відповідні  фа-
хові  навчальні  програми. Вступні  випробування 
для вступу на навчання за освітньо-професійними 
програмами бакалавра проводяться в письмовій 
формі  за тестовими технологіями.

Без вступних  випробувань до Універси-
тету зараховуються: 

а) учасники міжнародних  олімпіад за умови, 
якщо вони вступають на напрями підготовки 
(спеціальності), для яких  профільним є вступне 
випробування з предмета, з якого вони були учас-
никами зазначених  олімпіад;

б) призери (особи, нагороджені  дипломами І-
ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських  учнівських  
олімпіад із базових  дисциплін за умови, якщо вони 
вступають на напрями підготовки (спеціальності), 
для яких  профільним є вступне випробування з 
предмета, з якого вони були учасниками вказаних  
олімпіад (якщо число поданих  заяв від призерів 
ІV етапу Всеукраїнських  учнівських  олімпіад із 
базових  дисциплін на певний напрям підготовки 
(спеціальність) перевищує 50% від обсягу держав-
ного замовлення, доведеного Університету на цей 
напрям підготовки (спеціальність), зарахування 
буде проводитися за результатами співбесіди);

Учасникам міжнародних  олімпіад, призерам ІV 
етапу Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з інфор-
матики та обчислювальної  техніки як профільне 
зараховується вступне випробування з даної  дис-
ципліни, – при вступі  на напрями “комп’ютерні  
науки”, “комп’ютерна інженерія”.

в) особи, що здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста, закінчивши вищі  
навчальні  заклади з відзнакою, і  вступають для 
продовження, в установленому порядку, навчання 
за освітньо-професійними програмами відповід-
ного напряму із скороченим терміном підготовки 
(навчання за узгодженими навчальними планами) 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
за рахунок коштів фізичних  і  юридичних  осіб, а 
також особи, що здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень бакалавра за відповідним напрямом підго-
товки з відзнакою, і  вступають для продовження, 
в установленому порядку, навчання за освітньо-
професійними програмами підготовки  фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, за 
рахунок коштів фізичних  та юридичних  осіб, при 
наявності  місць ліцензованого обсягу.

г) учасники регіональної олімпіади з основ ін-
форматики та обчислювальної техніки, проведеної 
на базі факультету комп’ютерних інформаційних 
технологій, які вступають на навчання за рахунок 
коштів фізичних (юридичних) осіб.

За результатами вступного випробування 
– співбесіди – мають право на зарахування:

а) особи, яким Законом України «Про статус 
і  соціальний захист  громадян, які  постраждали 
внаслідок Чорнобильської  катастрофи» № 2001-
ХІІ від 19.12.91 р. (із внесеними змінами і  допов-
неннями) надано таке  право;

б) випускники системи довузівської  підготовки 
Університету (в тому числі  випускники фахових  
груп ЦДПМП), а також випускники коледжів, тех-
нікумів, училищ, професійно-технічних навчальних  
закладів, гімназій, ліцеїв і  середніх  загальноосвітніх  
шкіл, що уклали з Університетом відповідні  угоди, в 
межах  квот, виділених  приймальною комісією;

в) особи, які  вступають на денну форму нав-
чання факультету комп’ютерних  інформаційних  
технологій, які  закінчили старшу школу із золотою 
(срібною) медаллю та випускники вищих закладів 
освіти І-ІІ рівнів акредитації, які  отримали диплом 
«молодшого спеціаліста» з відзнакою; призери ІІІ 
етапу Всеукраїнських  учнівських  олімпіад та при-
зери ІІІ етапу Всеукраїнських  конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких  робіт  учнів-членів Малої  
академії  наук України – з основ інформатики та 
обчислювальної  техніки; переможці  та призери ре-
гіональної  олімпіади з основ інформатики та обчис-
лювальної  техніки, проведеної  на базі  факультету 

комп’ютерних  інформаційних  технологій.
За результатами фахового вступного вип-

робування мають право на зарахування:
а) особи, що здобули освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста і  вступають для 
продовження, в установленому порядку, навчання 

Співбесіда з абітурієнтами проводиться для 
виявлення рівня знань із дисциплін, винесених  на 
вступні  випробування.

Фахове вступне випробування з абітурієнтами 
проводиться для виявлення рівня знань за напря-
мами:економіка і  підприємництво – з економіки; 
менеджмент  – з економіки; право –  з правоз-
навства; комп’ютерна інженерія – з інформатики 
та обчислювальної  техніки; комп’ютерні  науки 
– з інформатики та обчислювальної  техніки; 
соціологія – з правознавства;  культура – з еко-
номіки; специфічна категорія “Інтелектуальна 
власність” – з правознавства;  специфічна кате-
горія “Адміністративний менеджмент“ – з економі-
ки; специфічна категорія “Бізнес адміністрування” 
– з економіки.

Вступні  випробування проводяться: 
із вступниками денної  форми навчання:
- з 10 по 16 липня 2007 року – співбесіда 

з особами, що вступають на місця державного 
замовлення;

- з 16 по 30 липня 2007 року – вступні  
випробування для осіб, що вступають на місця 
державного замовлення;

- з 16 липня по 27 серпня 2007 року – вступні  
випробування для осіб, що вступають на навчання 
за рахунок коштів юридичних  і  фізичних  осіб.

Із вступниками заочно-дистанційної  форми 
навчання:

- 8 липня 2007 року – співбесіда з особами, що 
вступають на місця державного замовлення;

- з 9 по 15 липня 2007 року – вступні  
випробування для осіб, що вступають на місця 
державного замовлення;

- з 31.03.2007 року по 27.08.2007 року, в міру 
комплектування груп – вступні  випробування для 
осіб, що вступають на навчання за рахунок коштів 
юридичних  і  фізичних  осіб. 

Прийом на навчання проводиться за конкурсни-
ми групами по факультетах і  формах навчання:

 денна форма навчання
Факультет  Міжнародного бізнесу і  ме-

неджменту іноземна мова - профільний; 
українська мова (диктант); географія або основи 
економіки;  Українсько-Нідерландський 
факультет  економіки та менеджменту — іноземна 
мова - профільний; українська мова (диктант); 
географія або основи економіки. Обліку і  аудиту  
— географія або основи економіки  – профільний; 
українська мова (диктант); математика. Фінансів 
— географія або основи економіки  - профіль-
ний; українська мова (диктант); математика. 
Банківського бізнесу  —географія або основи 
економіки  - профільний; українська мова (дик-
тант); математика. Економіки і  управління (крім 
напряму підготовки «Соціологія») — географія 
або основи економіки  - профільний; українська 
мова (диктант); математика. Економіки і  управ-
ління (напрям підготовки «Соціологія») —  основи 
правознавства - профільний; українська мова 
(диктант); історія України.  Аграрної  економіки 
і  менеджменту — географія або основи еко-
номіки - профільний; українська мова (диктант); 
математика. Комп’ютерних інформаційних техно-
логій — математика - профільний; українська мова 
(диктант). Юридичний — основи правознавства 
- профільний; українська мова (диктант); історія 
України. Факультет  економіки і  менеджменту 
інвестицій — географія або основи економіки - про-
фільний; українська мова (диктант); математика. 
Чортківський інститут  підприємництва та бізнесу 
— географія або основи економіки - профільний; 
українська мова (диктант); математика.
Заочно-дистанційна форма навчання

Факультет  Міжнародного бізнесу і  менедж-
менту — географія або основи економіки - профіль-
ний; українська мова (диктант). Обліку і  аудиту 
— географія або основи економіки - профільний; 
українська мова (диктант). Фінансів — географія 
або основи економіки - профільний;українська 
мова (диктант). Банківського бізнесу — географія 
або основи економіки - профільний; українська 
мова (диктант). Економіки і  управління (крім 

Квіти — героям «Лисоні»!

за освітньо-професійними програмами відповід-
ного напряму із скороченим терміном підготовки 
(навчання за узгодженими навчальними плана-
ми) фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр;

б) особи, які  здобули освітньо-кваліфікацій-
ний рівень бакалавра за відповідним напрямом 
підготовки і  вступають на навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста і  
магістра.

Милосердні справи звеличують 
кожну душу...
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напряму підготовки «Соціологія») — географія 
або основи економіки  - профільний; українська 
мова (диктант). Економіки і  управління  (напрям 
підготовки «Соціологія») — основи правознавства - 
профільний; українська мова (диктант). Аграрної  
економіки і  менеджменту – географія або основи 
економіки - профільний; українська мова (дик-
тант). Комп’ютерних  інформаційних  технологій 
— математика - профільний; українська мова 
(диктант). Юридичний — основи правознавства  
- профільний; українська мова (диктант). Чор-
тківський інститут  підприємництва та бізнесу 
— географія або основи економіки - профільний; 
українська мова (диктант). Факультет  економі-
ки та менеджменту інвестицій  — географія або 
основи економіки - профільний; українська мова 
(диктант); математика.

Рівень знань вступників із кожної  дисципліни 
оцінюється за 100 бальною шкалою. Критерії  
оцінювання рівня знань вступників затверджує 
приймальна комісія.

На денну форму навчання за рахунок видатків 
Державного бюджету України вступники зарахо-
вуються не пізніше, ніж до 5 серпня, а за рахунок 
коштів юридичних  і  фізичних  осіб  –  до 30 
серпня 2007 року.

На заочно-дистанційну форму навчання 
вступники зараховуються не пізніше 10 днів після 
закінчення вступних  випробувань.

За результатами вступних  випробувань 
вступники зараховуються на конкурсній основі  в 
розрізі  конкурсних  груп із врахуванням набраної  
суми балів.

Поза конкурсом при одержанні  вступних  по-
зитивних  оцінок – 60 (шістдесят) і  більше балів  
– зараховуються:

а) особи, яким надане таке право Законом 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх  
соціального захисту» № 3551-ХІІ від 22.10.93 р. 
(із внесеними змінами та доповненнями);

б) діти-сироти та діти, що залишилися без 
піклування батьків;

в) інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком 
до 18 років, яким не протипоказане навчання за 
обраною спеціальністю;

г) особи, яким Законом України «Про статус 
і  соціальний захист  громадян, які  постраждали 
внаслідок Чорнобильської  катастрофи» № 2001-
ХІІ від 19.12.91 р. (із внесеними змінами і  допов-
неннями), надано таке право;

д) діти військовослужбовців Збройних Сил 
України, інших військових формувань, працівників 
правоохоронних органів, які загинули під час вико-
нання службових обов’язків.

Відповідно до розрахункової суми набра-
них балів за окремим конкурсом зарахову-
ються на навчання за освітньо-професійними 
програмами бакалаврів особи, які мають 
цільове направлення згідно з  постановою  
Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. 
№ 1159 «Про підготовку фахівців для роботи 
у сільській місцевості». 

Особи, не зараховані  за окремим конкурсом, 
можуть брати участь у конкурсі  на загальних  
засадах.

При рівній кількості  балів при зарахуванні  на 
навчання переваги мають:

а) особи,  яким Законом України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

№ 875-ХІІ  від 21.03.91 р. (із змінами та до-
повненнями) надане таке право; 

б) особи, яким надане таке право відповідно 
до Указу Президента України «Про додаткові  
заходи щодо посилення турботи про захисників 
Вітчизни, їх  правового і  соціального захисту, 
поліпшення військово-патріотичного виховання 
молоді» № 157/2002 від 21.02.02 р.;

в) випускники старшої  школи (повна загальна 
середня освіта), нагороджені  золотою (срібною) 
медаллю та випускники вищих  навчальних  за-
кладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-техніч-
них  навчальних  закладів, які  отримали диплом з 
відзнакою;

г) призерів ІІІ етапу Всеукраїнських  учнівсь-
ких  олімпіад з базових  дисциплін, конкурсів-
захистів науково-дослідницьких  робіт  учнів 
- членів Малої  академії  наук з базових  предметів і  спеціальних  дисциплін і  призерів ІІІ етапу 

Всеукраїнських  конкурсів фахової  майстерності  
учнів випускних  курсів професійно-технічних  
навчальних  закладів;

д) випускники підготовчого відділення, фахо-
вих  груп центру довузівської  підготовки;

е) військовослужбовці, звільнені  в запас про-
тягом останніх  трьох  років;

є) інші  особи, порядок зарахування яких  
визначає Приймальна комісія.

Зарахування вступників з оплатою 
їх навчання за рахунок державного 
пільгового довгострокового кредиту, 
відповідно до встановленої Універ-
ситету квоти, здійснюється на 
конкурсній основі з числа осіб, які 
не пройшли за конкурсом на місця 
державного замовлення, за додат-
ково поданою до приймальної комісії 
заявою. При цьому враховуються кіль-
кість набраних балів та вимоги пунк-
ту 11 Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку 
надання цільових пільгових державних 
кредитів для здобуття вищої освіти» 
№ 916 від 16.06.03 р.

Вступники,  які  не пройшли за конкурсом 
для навчання в Університеті  за рахунок видатків 
Державного бюджету України і  виявили бажання 
навчатися за рахунок коштів юридичних  і  фі-
зичних  осіб, можуть згідно з поданою заявою, на 
конкурсній основі  зараховуватися до Університету 
в межах  ліцензованого обсягу.

Зарахування на екстернатну форму 
навчання проводиться згідно з положен-
ням про організацію екстернату у вищих 
навчальних закладах України, затверд-
женим наказом Міністерства освіти і 
науки України від 08.12.95 р. № 340 і 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 03.01.96 р. за № 1/1026. 

Випускники Університету, які  закінчили його 
в поточному навчальному році  і  здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень бакалавра (незалежно від 
джерел фінансування та форм навчання), зарахову-
ються на навчання для здобуття освітньо-кваліфі-
каційного рівня спеціаліст  і  магістр за відповідним 
напрямом підготовки на умовах конкурсу, за резуль-
татами фахового вступного випробування. 

За рекомендацією органів охорони здоров’я та 
соціального захисту населення приймальна комісія 
розглядає питання про можливість зарахування до 
Університету понад державне замовлення за ре-
зультатами співбесіди з правом навчання за місцем 
проживання інвалідів, які  неспроможні  відвідувати 
навчальний заклад, а також створення умов для 
проходження ними курсу навчання екстерном.

Усі питання, пов’язані з прийомом 
до Університету, вирішує приймаль-

на комісія.
Довідку з питань вступу можна отримати за 

адресою:
46009, м.Тернопіль, вул.Львівська, 11,

приймальна комісія - тел.53-39-79

Срібними призерами першості 
Європи серед вищих навчальних за-
кладів (Франція) стали наші студенти 
Марічка Семенюк, Тетяна Чик, Уляна 
Реміцька, Оксана Типусяк. Радіє за 

своїх підопічних заслужений тренер 
України, завідувач кафедри спорту 

Роман Циквас

Свята незрівнянна Почаївська 
Лавра!

Всесвітній Марійський відпусто-
вий центр “Зарваниця”!

Радість спілкування дарують 
працівникам і студентам Університету 
к.е.н., заступник декана ФББ, поетеса 
Наталія Галапуп; головний редактор 

газети «Університетська думка» Марія 
Баліцька»; гурт «Банк-Нот»  (студенти 
ФББ Оксана Яконюк, Ольга Федьків, 
Катерина Смолова, Михайло Соро-

чинський) і керівник гурту — заступ-
ник проректора з питань гуманітарної 

освіти та виховання ТНЕУ, заслу-
жений працівник культури України 

Світлана Сорочинська


