ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ УНІВЕРСИТЕТУ
1. Назва і адреса
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
вул. Максима Кривоноса, 2, Тернопіль, 46027, Україна
тел. (0352) 43-58-80, 43-60-23.
E-mail: info@tnpu.edu.ua, Web-site: www.tnpu.edu.ua.
2. Академічний календар
Академічний календар на 2017-2018 навчальний рік.

Початок навчальних занять – 1 вересня, закінчення – 23 червня.

Навчальний процес здійснюється за семестрами. Тривалість 1-го семестру – 18
тижнів, 2-го семестру – 20 тижнів.
3. Адміністрація університету
Pектор – Кравець Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний
член Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України.
Перший проректор – Терещук Григорій Васильович, доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України.
Проректор з наукової роботи – Буяк Богдан Богданович, доктор філософських наук,
професор.
4. Загальний опис університету
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. Його історія розпочинається 1 жовтня 1805 року – з часу
відкриття Кременецької гімназії, яка у 1818 р. реорганізовується в ліцей. 15 квітня 1940 р. у
м. Кременці відкрито учительський інститут (з 1950 року – педагогічний), який у 1969 році
перебазовано у м. Тернопіль.
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року № 555 на базі
Тернопільського державного педагогічного інституту створено педагогічний університет, якому
19 листопада 1997 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 1293 присвоєно ім’я видатного
вченого Володимира Гнатюка. 21 серпня 2004 року Указом Президента України № 957/2004
університету надано статус національного.
Підготовці фахівців передує налагоджена система профорієнтаційної роботи. Тривалий
час працює заочна математична школа, яка проводить профорієнтаційну роботу серед
учнівської молоді Тернопільщини та інших областей України. Із 1995 року при навчальному
закладі функціонує навчально-науковий комплекс, до якого увійшли Кременецький обласний
комунальний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, Чортківське обласне
педагогічне училище імені Олександра Барвінського, Бродівський педагогічний коледж імені
Маркіяна Шашкевича, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної
педагогічної освіти. Діяльність цих підрозділів сприяє реалізації ступеневої підготовки
педагогічних кадрів, якісному відбору абітурієнтів для здобуття освіти.
Протягом останніх років суттєво оновлено зміст навчальних планів і програм,
запроваджено кредитно-трансферну систему навчання, комп'ютерні технології, проліцензовано
нові спеціальності, вдосконалено навчальні плани та програми магістерської підготовки.

Студенти університету систематично беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах, на яких
завойовують здебільшого призові місця.
Університет надає можливість фахового оволодіння спеціальностями та спеціалізаціями,
що дозволяє випускникам впевненіше почувати себе на ринку праці, створює умови для
оволодіння інноваційними педагогічними та інформаційними технологіями. Загалом сьогодні
зосереджуємо усі зусилля, аби підготувати висококваліфікованих спеціалістів, молодих,
освічених людей, які в умовах бурхливого розвитку науки потрібні суспільству.
В університеті створено п’ять науково-дослідних центрів: ґендерної освіти та виховання
учнівської та студентської молоді (спільно з НАПН України); освітніх технологій; краєзнавчих
досліджень; з дослідження героїчного минулого українського народу та психологічний
ресурсний центр, 18 науково-дослідних та навчально-наукових лабораторій, серед них 14
фахових: цитоембріології; морфології та систематики рослин – гербарій; агробіології; екології
та біотехнології; полімеркомпозиційних матеріалів; екологічної біохімії, екотоксикології та
біомоніторингу; хімії ненасичених сполук; порівняльної біохімії і молекулярної біології;
діагностики і профілактики девіантної поведінки; стилістики і культури мови в сучасній
науковій парадигмі; технологічної освіти; впровадження кредитно-трансферної системи;
енергетичного менеджменту; моделювання еколого–географічних систем; шкільного
підручника; духовного становлення творчої особистості; центр європейських досліджень та 2
навчально-наукові (славістичних студій, високотемпературних матеріалів та покриттів). В
структурі університету успішно функціонують магістратура з 33 спеціальностей, аспірантура з
13, та докторантура із 8 спеціальностей.
У складі університету функціонують один інститут (інститут педагогіки і психології); 9
факультетів (географічний, інженерно-педагогічний, іноземних мов, історичний, мистецтв,
фізичного виховання, філологічний, фізико-математичний, хіміко-біологічний) і три центри:
довузівської підготовки; післядипломної освіти; моніторингу якості освітніх послуг та
сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.
Навчально-виховна діяльність проводиться згідно ліцензії МОН України (cерія АД
№034975 від 06.06.2012 р.).
Навчально-виховний процес забезпечують 39 кафедр університету, на яких задіяні 484
викладачі, 55 докторів наук, професорів; 336 кандидатів наук, доцентів.
Міжнародна співпраця та зв’язки університету базуються на довготривалій договірній
основі з вузами-партнерами, співпраці з міжнародними освітніми центрами і організаціями.
Працівники та студенти беруть активну участь у реалізації близько 40 міжнародних
партнерських угод із представниками 20 країн світу.
На денній та заочній формах навчання отримують освіту майже 6000 студентів.
5. Перелік напрямів і спеціальностей, які пропонує університет
Університет пропонує широкий вибір навчальних програм першого (бакалаврські
програми) та другого (магістерські програми) рівнів освіти.

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка на основі повної загальної
освіти
Освітній ступінь бакалавра

№
з/п

Галузь знань
Шифр та найменування

1. 01 Освіта

2. 02 Культура і мистецтво

3. 03 Гуманітарні науки
05 Соціальні та поведінкові
4.
науки
5. 06 Журналістика
6. 10 Природничі науки
7. 12 Інформаційні технології
8. 23 Соціальна робота
9. 24 Сфера обслуговування

Спеціальність
Код

Найменування

012
013
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
015
015
016
017
022

025
026
035

Дошкільна освіта
Початкова освіта
Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Середня освіта (Фізична культура)
Середня освіта (Музичне мистецтво)
Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Середня освіта (Історія)
Середня освіта (Українська мова і література)
Середня освіта (Мова і література (російська))
Середня освіта (Мова і література (англійська))
Середня освіта (Мова і література (німецька))
Середня освіта (Хімія)
Середня освіта (Біологія)
Середня освіта (Географія)
Середня освіта (Математика)
Середня освіта (Фізика)
Середня освіта (Інформатика)
Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
Професійна освіта (Транспорт)
Спеціальна освіта
Фізична культура і спорт
Дизайн
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація
Музичне мистецтво
Сценічне мистецтво
Філологія. Переклад (англійсько-український)

053

Психологія

061
101
122
231
242

Журналістика
Екологія
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Соціальна робота
Туризм

023

Освітній ступінь магістра

№
з/п

Галузь знань
Шифр та найменування Код

01 Освіта

1.

2.

03 Гуманітарні науки

6.

05 Соціальні та поведінкові
науки
06 Журналістика
07 Управління та
адміністрування
09 Біологія

7.

10 Природничі науки

3.
4.
5.

Спеціальність

8. 12 Інформаційні технології
9. 23 Соціальна робота
10. 24 Сфера обслуговування

Найменування

013
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
015
015
016
017
025
035
035
035

Початкова освіта
Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Середня освіта (Фізична культура)
Середня освіта (Музичне мистецтво)
Середня освіта (Історія)
Середня освіта (Українська мова і література)
Середня освіта (Мова і література (російська))
Середня освіта (Мова і література (англійська))
Середня освіта (Мова і література (німецька))
Середня освіта (Хімія)
Середня освіта (Біологія)
Середня освіта (Географія)
Середня освіта (Математика)
Середня освіта (Фізика)
Середня освіта (Інформатика)
Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
Професійна освіта (Транспорт)
Спеціальна освіта
Фізична культура і спорт
Музичне мистецтво
Філологія. (Мова і література (англійська))
Філологія. (Мова і література (німецька))
Філологія. Переклад (англійсько-український)

053

Психологія

061

Журналістика

073

Менеджмент

091
101
102
103
122
231
242

Біологія
Екологія
Хімія
Науки про Землю
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Соціальна робота
Туризм

6. Загальні вимоги до зарахування
Зарахування до університету здійснюється відповідно до Правил прийому, які розроблені
Приймальною комісією Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України,
затверджених наказом МОН.
Детальніше з інформацією щодо процедури зарахування на навчання в Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка можна ознайомитись за
адресою: http://www.tnpu.edu.ua/abiturient/rules.php .
Підготовка фахівців здійснюється за прийнятою в Україні багаторівневою схемою:
бакалавр, спеціаліст, магістр.
У структурі університету успішно функціонують магістратура з 33 спеціальностей,
аспірантура з 13 та докторантура із 8 спеціальностей.
Підготовка в аспірантурі здійснюється упродовж 3-х років на денній формі навчання та
4-х років на заочній. Після закінчення аспірантури та успішного захисту дисертації аспірантові
присвоюють науковий ступінь кандидата наук за обраною науковою спеціальністю.
Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів проводиться за спеціальностями:

011 Науки про освіту;

012 Дошкільна освіта;

013 Початкова освіта;

014 Середня освіта;

015 Професійна освіта;

032 Історія та археологія;

035 Філологія;

053 Психологія;

061 Журналістика;

091 Біологія;

102 Хімія;

103 Науки про Землю;

231 Соціальна робота
В університеті функціонують п’ять спеціалізованих учених рад із 8 наукових
спеціальностей (13.00.02 – «Теорія та методика навчання (германські мови)», 13.00.02 – «Теорія
та методика навчання (українська мова)», 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»,
13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.09 – «Теорія навчання», 10.01.01 –
«Українська література», 07.00.01 – «Історія України», 07.00.02 – «Всесвітня історія»), у тому
числі 3 ради із захисту докторських дисертацій.
З умовами прийому до аспірантури та докторантури можна ознайомитись на сайті
університету: http://www.tnpu.edu.ua/about/pidrozdily/index.php
7. Загальні процедури реєстрації
Реєстрація претендентів на навчання здійснюється приймальною комісією.
Приймальна комісія: 46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса 2 , тел. (0352) 53-39-58.
Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують напрям
підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра)
або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, магістра) та форму навчання.

До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим
вибором оригінали або завірені копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для
вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або
копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копію довідки державної податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного
номера;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими
умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими
законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
Додаткову інформацію про Правила прийому можна отримати в приймальній комісії
університету, яка працює з 9.00 до 17.00 год.
Вихідні дні: субота, неділя.
http://www.tnpu.edu.ua/abiturient/
8. Присвоєння кредитів ЄКТС (ECTS)
У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка
діє Європейська кредитно-трансферна система. Перезарахування навчальних досягнень з інших
університетів здійснюється за процедурами та на основі документів ЄКТС (академічна довідка
(виписка навчальних досягнень); аплікаційна форма студента (заява-анкета студента); додаток
до диплома; угода про навчання; угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість).
9. Інформація про консультативну допомогу студентам
З метою забезпечення координації роботи та надання консультацій з питань упровадження
в університеті Європейської кредитно-трансферної системи в університеті, а також на кожному
факультеті чи в інституті університету є координатор ЄКТС (наказ № 183 від 14.06.2007р.).
Координатор ЄКТС університету Гузар Олена Володимирівна - заступник голови
науково-методичної ради університету, завідувач кафедри філологічних дисциплін початкової
освіти, кандидат філологічних наук.
Інформація про координаторів ЄКТС розміщена на сайті університету:
http://www.tnpu.edu.ua/info-ekts/
10. Загальна практична інформація
Тернопіль – місто в західній частині України, політико-адміністративний, економікоділовий та культурний центр Тернопільської області. Один з трьох головних центрів
історичного регіону Галичина.
Навчальний заклад знаходиться на масиві «Дружба», за адресою: вул. Максима
Кривоноса, 2.

Як потрапити до закладу

У Тернополі перетинаються важливі автомобільні та залізничні шляхи. Дістатися до
Тернополя можна залізничним, автомобільним, повітряним шляхом.
До університету можна добратись тролейбусами (№ 1, №5, №3), маршрутним таксі (№ 2,
№ 3, № 12, № 15, № 16, № 19, № 28) або таксі.
З планом розміщення корпусів університету можна ознайомитись за адресою:
http://www.tnpu.edu.ua/resources/plan_rozm_schennya_korpus_v.php
Житло та харчування
Студентське містечко розташоване на території університету. Студенти проживають за
місцем реєстрації – у 5-ти гуртожитках, які мають дво-, три- та чотиримісні кімнати. За кожним
гуртожитком закріплені певні факультети. До послуг студентів будинок культури «Cвітлиця», 2
їдальні, інтернет-кафе, буфети у кожному навчальному корпусі. Вартість проживання у
гуртожитку визначається у залежності від ступеня комфорту в гуртожитку.
У 5-му гуртожитку функціонує медичний пункт.
http://www.tnpu.edu.ua/about/pidrozdily/profilaktoriy.php
Медичне забезпечення (послуги) для студентів університету
Медичне обслуговування студентів університету здійснюється у медичному пункті
університету, розташованому в гуртожитку № 5, а також у державних та комунальних закладах
охорони здоров’я Тернополя. Тут можна отримати увесь комплекс медичних послуг,
невідкладну і першу медичну допомогу, профілактичний огляд.
Страхування та фінансове забезпечення студентів
Студенти, які навчаються за рахунок державного бюджету та успішно складають
підсумковий контроль, за умови відповідного рейтингу, щомісяця отримують стипендію.
Розмір стипендії на даний час коливається в межах 1100 грн – 2000 грн.
За потреби студенти можуть претендувати на отримання одноразової матеріальної
допомоги в розмірі до однієї мінімальної стипендії. Студенти, які показують визначні

результати у навчанні, громадській роботі, спорті, можуть отримати премію. В університеті діє
ціла низка спеціальних стипендіальних програм – стипендії імені видатних вчених, стипендії
Верховної ради України, Президента України, тощо.

Умови для навчання
У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка
створені сприятливі умови для організації та реалізації навчально-виховного процесу.
Університет розміщено в 7 навчальних корпусах загальною площею 45586 кв.м. Окрім
того, університет має навчально-виробничі майстерні, навчально-спортивний комплекс площею
25305 кв.м. В структурі університету функціонує Голицький ботаніко-ентомологічний заказник
загальнодержавного значення (Бережанський район Тернопільської області) загальною площею
90 га, агробіостанція, навчально-оздоровчі та спортивно-туристичні бази: геостаціонар у
с. Дзвенигород Борщівського району Тернопільської області загальною площею 6 тис. кв. м. на
100 місць та біостаціонар у с. Гутисько Бережанського району Тернопільської області
загальною площею 8 тис. кв. м. на 75 місць.
До послуг студентів 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.
Детальніше на сайті університету http://www.tnpu.edu.ua.
Бібліотека
Наукова бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка заснована в березні 1940 року на базі бібліотеки Кременецького
учительського інституту.
У структурі сучасної НБ ТНПУ є 7 відділів: комплектування і наукової обробки
літератури, довідково-бібліографічний, науково-інформаційного забезпечення та автоматизації,
відділ обслуговування (абонемент), відділ обслуговування (читальні зали), науковометодичний, дисертаційний зал, 11 пунктів видачі літератури на кафедрах.
Бібліотечний фонд універсальний, загальна кількість - 642887 документів українською,
російською, англійською, німецькою, французькою, польською та іншими іноземними мовами,
в тому числі: 1264 назв журналів (з них 430 іноземними мовами), 80 назв газет, примірник
навчальної літератури, 228605 - примірників наукової літератури, примірників художньої
літератури, 30970 - іноземної літератури. Особливу цінність має фонд рідкісних видань, який
нараховує 21356 документів.
Бібліотечне обслуговування здійснюється на двох абонементах (художньої літератури,
навчальної та наукової літератури), у 7 читальних залах на 350 робочих місць (суспільнополітичної літератури, психолого-педагогічної літератури, іноземної літератури, періодики,
природничих та філологічних наук, залу електронних ресурсів).
Пошуковий апарат бібліотеки складається з довідкового фонду, системи каталогів та
картотек. З 2001 року функціонує автоматизована бібліотечна система "УФД-Бібліотека".
Організовано роботу електронного каталогу нових надходжень літератури, дисертацій та
авторефератів дисертацій, періодичних видань тощо.

Основним видом діяльності наукової бібліотеки є забезпечення науково-методичною
літературою навчального процесу та науково-дослідної роботи викладачів і студентів,
організація та проведення конференцій, тематичних виставок, презентацій книг, літературних
вечорів, диспутів, усних журналів тощо.
Детальна інформація на сайті: http://www.library.tnpu.edu.ua
Міжнародне співробітництво
Основними завданнями відділу міжнародних зв’язків є: налагодження взаємозв'язків через
наукову, освітню, технічну та культурну співпрацю з іншими країнами; організація та
проведення закордонних виробничих та педагогічних практик для студентів; залучення
іноземних студентів до навчання у ТНПУ ім. В. Гнатюка; організація та проведення
міжнародних конференцій, симпозіумів, зустрічей; участь викладачів та студентів у
міжнародних програмах та фондах; висвітлення та відзначення наукових досягнень
університету на міжнародному рівні; надання інформаційно-консультативних послуг студентам
щодо їхнього перебування за кордоном, співробітництво з містами-побратимами.
На сьогодні діє 30 угод про співпрацю з університетами Європи, Канади та США.
Партнерами Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка для реалізації міжнародного співробітництва є: Державна школа вищої
освіти в Бялій Подласці, Вища лінгвістична школа у Ченстохові, Природничо-гуманітарний
університет в Седльце, Люблінський католицький університет Іоана Павла ІІ, Педагогічний
університет у Варшаві, Університет економіки в Бидгощі, Жешувський університет,
Зеленогурський університет (Польща); філософський факультет Карлового університету у Празі
(Чехія); Університет Баня Лука (Боснія і Герцеговина); Державний університет ім. Шота
Руставелі (Грузія); Мовна школа U-learn (Ірландія); Університет Кемпбеллсвілл (Кентуккі),
Бетані Лютеран Коледж/Манкато (США); Вища педагогічна школа Карінтії імені Віктора
Франкеля (Австрія); Русенський університет імені А. Канчева (Болгарія); Університет
Св. Джерома (об’єднаний з університетом Ватерлоо), Коледж святого Томаса Мора
Саскачевського університету (Канада); Університет прикладних наук Цитау/Герліц
(Німеччина).
Студентам університету пропонується стажування за кордоном, програма подвійного
диплому.
На базі університету проводяться міжнародні наукові комунікативні форуми. Протягом
2013-2014 навчального року тривав обмін викладачами і студентами з вузами-партнерами,
зокрема з Вищою педагогічною школою Карінтії імені В. Франкеля (Австрія), Саскачеванським
університетом та університетом Ватерлоо (Канада), Варшавським університетом (Польща).
У 2013 р. студенти ТНПУ протягом цілого семестру навчалися в Австрії, двоє студентів
філологічного факультету взяли участь у програмі підготовки тьюторів, яка реалізовувалася в
рамках проекту TEMPUS “Кросмедіа та якісна журналістика”(університет міста Пассау,
Німечина); студентка філологічного факультету брала участь у літній школі польської мови і
культури (Республіка Польща); студентка історичного факультету взяла участь у семінарі
“Стажування в міжнародних міжурядових організаціях: міжнародна кар’єра” (м. Відень,
Австрія). В плані реалізації цього напряму міжнародного співробітництва відбувалася
кооперація із іншими установами. Завдяки співпраці з Товариством прав і гідності учнів
“Фортеця” та польською фундацією “Щасливе дитинство” 26 студентів отримали можливість
пройти стажування в дитячих навчальних закладах Республіки Польща.
Уже традиційним для ТНПУ стало щорічне проведення Літньої мовної школи для
студентів з Канади. Десятки викладачів університету пройшли стажування у зарубіжних ВНЗ. З

кожним роком науковцям університету вдається виборювати та активно брати участь у
реалізації міжнародних науково-освітніх проектів. Постійно ведеться пошук грантодавців, які
сприяють розвиткові міжнародної співпраці. Зокрема, у 2013 році було подано 2 заявки на
фінансування у рамках Програми Темпус. Один із проектів, а саме TEMPUS ELITE – «Освіта
для лідерства, інтелекту та заохочення таланту» за участю партнерів з Литви, Фінляндії, Естонії
та Великої Британії, був успішним та отримав фінансування. Другий рік триває реалізація
TEMPUS проекту “Крос-медіа та якісна журналістика” за участю партнерів з Німеччини,
Австрії, Румунії, Молдови й України.
У 2013 році університет став партнером проекту Erasmus Mundus IANUS II, що
передбачає проходження часткового/повного курсу навчання на рівні магістра та стажування
для викладачів у 8 університетах – партнерах з Європейського Союзу. Виконання цих проектів
фінансується також Європейською Комісією. У 2013 проводилися зустрічі викладачів і
студентів ТНПУ з представниками міжнародних організацій, запрошення гостей з метою
читання лекцій, а також проведення разових відкритих зустрічей.
У 2013 році спільно з керівництвом Вищої лінгвістичної школи м. Ченстохова та
Українсько-польським центром академічних обмінів досягнуто домовленості щодо реалізації
Програми подвійних дипломів, учасниками якої стали 10 студентів та магістрантів
англійського відділення факультету іноземних мов, які здобуватимуть рівень магістра за
спеціальністю «Бізнес-англійська мова – основи менеджменту та підприємництва».
Зростанню та зміцненню зв’язків між установами сприяє членство університету в
міжнародних структурах, а саме:

Консорціумі українських університетів та Варшавського університету (з 2008 року);

Асоціації Вищих навчальних закладів-партнерів Російської Федерації та України (з
2012 року);

Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи;

Великої Хартії університетів (з 2013 року).
Постійно ведеться пошук можливостей отримання грантів та подаються заявки на участь у
конкурсах по програмах TEMPUS, Erasmus Mundus.
Детальна інформація на сайті: http://tnpu.edu.ua/about/pidrozdily/mignarodnij.php
Позапрограмна діяльність і дозвілля
Виховна робота в університеті є важливим компонентом навчально-виховної діяльності.
Вона спрямована на формування світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій студентської
молоді, надання широких можливостей для опанування основами наук, багатством
національної та світової культури, створення умов для гармонійного розвитку, індивідуального
та професійного самовдосконалення.
В університеті надають велику увагу роботі зі студентами. Через своїх представників
студентство має вагомий голос під час вирішення проблем університету.
Зокрема, основними завданнями органів студентського самоврядування є: участь у
вирішенні всіх питань розвитку університету, що стосуються студентства; забезпечення і захист
прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; забезпечення
участі студентів в управлінні університетом; сприяння навчальній, науковій та творчій
діяльності студентів; сприяння у створенні умов для проживання та відпочинку студентів;
забезпечення інформаційної, правової, психологічної, матеріальної допомоги студентам
(спільно з відповідними службами); налагодження міжнародних зв’язків; організація
культурно-масової роботи; організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних
закладів і молодіжними організаціями.

Університет має чудові традиції, тут напрацьовано цілісну систему роботи зі студентами у
позанавчальний час.
Студенти активно займаються фізичною культурою та спортом. Особливою популярністю
серед студентів користуються секції з футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу,
ритмічної гімнастики, вільної боротьби, легкої та важкої атлетики тощо. Щорічно проводяться
спортивні змагання серед студентів і працівників університету.
(http://www.tnpu.edu.ua/vyhovna%20robota/)

