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ЗАСАДИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021

Конституція України

Закон України  «Про вищу освіту»

Умови прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2021 році (затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 

2020 року № 1274) (знаходяться на реєстрації в Міністерстві юстиції України)

Правила прийому до Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана 

Пулюя в 2020 році (будуть затверджені та оприлюднені до 31.12.2020 р.)



ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ!!!

ДЛЯ ВАС ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ 

ПРОТЯГОМ РОКУ!!!

ЗВЕРТАЙТЕСЯ!!!

ВСІ ПИТАННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВСТУПУ 

ВИРІШУЮТЬСЯ ПРИЙМАЛЬНОЮ 

КОМІСІЄЮ НА ЇЇ ЗАСІДАННЯХ!!!

Телефонуйте: 0352 51-97-27, 068 66 51 980

Заходьте: м. Тернопіль, вул. Руська, 

56, корпус 1, кім. 107



БАКАЛАВР

НА ОСНОВІ

ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ



ВСТУПНА КАПАНІЯ НА ОСНОВІ

ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНОЇ ОСВТИ (ПЗСО)

Вступ до університету у 2021 р. відбувається за результатами сертифікатів 

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ УЦОЯО

виданих у

2018, 2019, 2020 та 2021 роках!!!

Вступник може подати до п’яти заяв на спеціальності, на яких передбачено 

прийом за кошти державного бюджету.

Подання заяв в електронній формі на місця, що фінансуються за кошти 

юридичних чи фізичних осіб, обмежується – 30 заяв.



ПРОБНЕ ЗНО 2020

ІНФОРМУЄМО
РЕЄСТРАЦІЯ

05 – 19 січня 2021
українська мова, українська мова і література, 

історія України, математика, біологія, географія, 
фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та 

французька мов

відбудеться 10 квітня 2021 року
тільки однин предмет



ЗНО 2021

ЗНО 2021

можна складати з 5 предметів



Перелік конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО) по 

спеціальностях

Спеціальність Перший предмет Другий предмет Третій предмет

051 Економіка

українська мова 

і література
математика

історія України або

фізика або іноземна 

мова або хімія або

біологія або географія

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

281 Публічне управління та адміністрування

121 Інженерія програмного забезпечення

українська мова математика

історія України або

фізика або іноземна 

мова або хімія або

біологія або географія

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

172Телекомунікації та радіотехніка

181 Харчові технології

192 Будівництво та цивільна інженерія

208 Агроінженерія



замість результатів ЗНО з української мови можуть 
використовуватися результати ЗНО

з української мови та літератури

Перелік конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО) по 

спеціальностях

Спеціальність Перший предмет Другий предмет Третій предмет

241 Готельно-ресторанна справа
українська мова 

і література
іноземна мова

історія України або

фізика або математика 

або хімія або біологія 

або географія

163 Біомедична інженерія українська мова біологія

історія України або

фізика або іноземна 

мова або хімія або

математика або

географія

274 Автомобільний транспорт

українська мова математика
фізика або іноземна 

мова275.03 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)



Додаткові бали при вступі на спеціальності 
особливої підтримки

• 131 Прикладна механіка
• 133 Галузеве машинобудування
• 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка
• 151 Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології
• 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
• 153 Мікро- та наносистемна техніка
• 172 Телекомунікації та радіотехніка
• 181 Харчові технології
• 192 Будівництво та цивільна інженерія
• 208 Агроінженерія
• 274 Автомобільний транспорт
• 275.03 Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті



Всеукраїнська олімпіада 
Тернопільського національного 

технічного університету імені

Івана Пулюя 2021

математика, фізика, біологія, 
географія, іноземна мова 

(англійська, німецька, французька)



За результатами олімпіади можна 
отримати

до 20 додаткових
балів до конкурсного предмету, але сума

не більше 200



ОЛІМПІАДА

І тур (дистанційний)
квітень – березень 2021

ІІ тур (очний)
квітень - травень 2021 р.

ПРИЙМІТЬ УЧАСТЬ
ТА ОТРИМАЙТЕ ДОДАТКОВІ БАЛИ



ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

українська мова і література, математика, фізика, 
англійська мова

Успішне закінчення підготовчого відділення – це високі 
результати зовнішнього незалежного оцінювання

Додаткові бали при вступі до університету

Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та 
сприяння працевлаштуванню

м. Тернопіль, вул. Гоголя, 8, корп. 8, кімн. 20

(0352) 51-97-22, 098 71 72 582



СТРОКИ ПРИОЙМУ ЗАЯВ

14 липня – 23 липня (о 18.00год.) 
2021р.

Вступники подають заяви на участь у конкурсному 
відборі:

Тільки у електронному вигляді    (через 
особистий електронний кабінет

http://ez.osvitavsim.org.ua )

http://ez.osvitavsim.org.ua/


Консультаційний центр сприяння 
реєстрації електронних кабінетів та 

подачі електронних заяв

Починає свою роботу

01.07.2021 р.

Тут Вам допоможуть створити

персональний електронний кабінет

та подати електронні заяви



Вступники, які мають спеціальні умови участі у 
конкурсному відборі та мають право складати 

вступні іспити в Університеті

Подача заяв на складання іспитів
планується з 24.06.2021 р. по 05.07.2021 р.

Вступні іспити
з 01.07.2021 р. по 13.07.2021 р. (буде два етапи)

Інформація про те, хто претендує на спеціальні 
умови участі в конкурсному відборі і, які саме 

умови, зазначена в розділі VIII Умов прийому та 
Правил прийому



ПРІОРИТЕТ ЗАЯВ ВСТУПНИКА
Під час подання заяв про участь у конкурсному

відборі до університету на місця, що фінансуються
за кошти державного бюджету вступник зазначає у
кожній заяві пріоритет цієї заяви (від 1 до 5) по
відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому
“1” позначає найвищий пріоритет.

Пріоритет, зазначений вступником в заяві про
участь у конкурсному відборі не може бути
змінений протягом вступної кампанії.



Якщо Ви хочете стати студентом        

Тернопільського національного 

технічного університету

імені Івана Пулюя

подавайте до нас 5 (п’ять) заяв за 

державним замовленням

встановлюйте пріоритети

1, 2, 3, 4, 5



КОНКУРСНИЙ БАЛ

КБ=K1*П1+K2*П2+K3*П3+K4*А+K5*ОУ+К6*МЛ

К1 – К6 – вагові коефіцієнти (їх сума рівна 1), величина 
коефіцієнтів встановлюється Правилами прийому; 

П1 – бал сертифікату з української мови та літератури;

П2 – бал другого обов’язкового сертифікату;

П3 – бал третього сертифікату на вибір;

А – середній бал додатку до атестату по 200 бальній 
системі;

ОУ – підготовче відділення (200 балів);

МЛ – мотиваційний лист.



ДОДАТКОВІ КОЕФІЦІЄНТИ

• Регіональний коефіцієнт (РК=1.02)

• Сільський коефіцієнт (СК=1.02 або 1.05)

• Галузевий коефіцієнт (ГК=1.02)



Мінімальний конкурсний бал за 
державним замовленням

125 балів

для спеціальності 281 “Публічне управління 
та адміністрування”

140 балів – для допуску до участі в конкурсі



Формування та оприлюднення 
рейтингового списку вступників

• вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної 
середньої освіти);

• вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

• вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

відповідно до конкурсного бала вступника та пріоритету заяви

Рейтинговий список оприлюднюється
не пізніше 28 липня 2021р. 

Рейтингові списки формуються в ЄДЕБО.

Вступникові буде надано рекомендацію до зарахування за найвищим пріоритетом з числа 
вказаних ним при поданні заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути 

рекомендований до зарахування на місця державного замовлення. 



ВИКОНАННЯ ВИМОГ ДО ЗАРАХУВАННЯ

Особи, які отримали рекомендацію до

зарахування за кошти державного

бюджету до 02 серпня 2021р. до 18.00

год., зобов’язані виконати вимоги для

зарахування на місця державного

замовлення: подати особисто оригінали

документа про освітній рівень (атестат) та

додатка до нього, сертифікату ЗНО.

Ця вимога стосується всіх вступників!



Рекомендовані до зарахування вступники,

які у визначені терміни, не подали до

приймальної комісії оригінали документа

про освітній рівень (атестат) та додатка

до нього, сертифікату ЗНО

втрачають право зарахування на

навчання за державним замовленням.



ТЕРМІНИ ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ

за державним замовленням —

07 серпня 2021 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб —

після зарахування на місця державного 
замовлення



БАКАЛАВР

НА ОСНОВІ

ОКР «молодший спеціаліст»

скорочений термін 
підготовки



Прийом заяв і документів:

- 14.07 – 23.07.2021р.

Проведення фахових випробувань:

- 24.07 – 30.07.2021р.

Планується електронна подача заяв



ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ПРИ ВСТУПІ

•копія документа державного зразка (диплом молодшого спеціаліста) про здобутий 

освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

•відповідні сертифікат. Сертифікати дійсні за 2018 – 2021 роки.

•копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

•копія приписного посвідчення (військового квитка)

•чотири кольорових фотокартоки розміром 3 х 4 см.

Вступники мають право подавати заяви і документи для вступу на спеціальності 
відповідно до Правил прийому до ТНТУ

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією, або в установленому законодавством порядку. Копії документів 
без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ ЩОДЕННО:

- РОБОЧІ ДНІ  З 9.00 – 18.00 ГОД

- ВИХІДНІ ТА СВЯТКОВІ ДНІ З 9.00 – 15.00 ГОД



СЕРТИФІКАТИ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ

Перший предмет

Обов’язково

українська мова або українська мова і 
література в залежності від спеціальності

Другий предмет

За державним замовленням математика або 
історія України (чітко буде визначено в 

Правилах прийому)

Контракт

На вибір вступника (інші сертифікати ЗНО)



Конкурсний бал =
К1*оцінка ЗНО з української мови та 

літератури або української мови (100-200) +
К2*оцінка ЗНО з другого предмету (100-200) +

К3*середній бал додатка (100-200) 

К1 – К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти, не 
менше ніж 0,25 (їх сума рівна 1)

фахове вступне випробування
проводиться у вигляді співбесіди



ТЕРМІНИ ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ

за державним замовленням —

планується 07-08 серпня 2021 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб —

після зарахування на місця державного 
замовлення



МАГІСТР 2021
Реєстрація на ЄВІ:

11.05 – 03.06.2021р. (18.00)
ЄВІ відбудеться 30.06.2021 р.

Прийом заяв і документів:
- 15.07 – 23.07.2021р.

Проведення фахових випробувань:
- 19.07 – 30.07.2021р.

електронна подача заяв
вступ тільки за результатами ЄВІ 2020 та 2021



КОНКУРСНИЙ БАЛ

КБ=K1*П1+K2*П2+П3

К1 – К2 – невід’ємні вагові коефіцієнти, не менше ніж 

0,25 (їх сума рівна 1); 

П1 – Єдиний вступний іспит (100-200);

П2 – фахове вступне випробування (100-200);

П3 – показник, що враховує середній бал додатку (1-20).



ТЕРМІНИ ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ

за державним замовленням —

12 серпня 2021 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб —

після зарахування на місця державного 
замовлення



vstup.tntu.edu.ua



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

vstup.edbo.gov.ua



Усі питання, пов’язані з прийомом до Університету,

вирішуються приймальною комісією.

Інформування громадськості про подання заяв на вступ до Університету 

здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Наша адреса:

м. Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус №1, к. 107

www.tntu.edu.ua

тел.: 51-97-27, 068 66 51 980
E-mail:  pr_com@tu.edu.te.ua



Перелік факультетів та спеціальностей

Факультет Спеціальність Декан

Економіки та 

менеджменту

(ФЕМ)

051 Економіка

к.е.н., доцент

Ціх

Галина Володимирівна

(0352) 51-97-18

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

241 Готельно-ресторанна справа

281 Публічне управління та адміністрування

Комп’ютерно-

інформаційних систем і 

програмної інженерії 

(ФІС)

121 Інженерія програмного забезпечення

к.т.н., доцент

Баран Ігор Олегович

(0352) 51-97-14

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології

Прикладних 

інформаційних 

технології та 

електроінженерії (ФПТ)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
к.т.н., доцент

Яськів

Володимир Іванович

(0352) 51-97-15

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

163 Біомедична інженерія

172Телекомунікації та радіотехніка

Інженерії машин, споруд 

та технологій

(ФМТ)

131 Прикладна механіка

к.т.н., доцент

Лещук

Роман Ярославович

(0352) 51-97-16

133 Галузеве машинобудування

181 Харчові технології

192 Будівництво та цивільна інженерія

208 Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)



Спеціальність 2019 2020 

051 Економіка 183,090 182,427 

053 Психологія 179,316 179,724 

071 Облік і оподаткування 176,182 182,070 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 180,336 187,680 

073 Менеджмент 177,694 182,478 

075 Маркетинг 177,021 183,162 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 178,500 182,174 

121 Інженерія програмного забезпечення 182,988 178,908 

122 Комп’ютерні науки 171,309 165,699 

123 Комп’ютерна інженерія 171,717 162,588 

125 Кібербезпека 172,023 172,134 

126 Інформаційні системи і технології 175,481 163,251 

131 Прикладна механіка 126,120 126,830 

133 Галузеве машинобудування 135,624 125,154 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 137,567 127,806 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 155,914 157,797 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 146,084 148,756 

153 Мікро- та наносистемна техніка 149,705 141,468 

163 Біомедична інженерія 178,418 173,476 

172 Телекомунікації та радіотехніка 158,619 161,951 

181 Харчові технології 152,939 137,496 

192 Будівництво та цивільна інженерія 128,177 126,773 

208 Агроінженерія 132,937 157,308 

241 Готельно-ресторанна справа 184,977 183,600 

274 Автомобільний транспорт 148,621 141,286 

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 138,997 152,523 

281 Публічне управління та адміністрування 184,359 185,191 
 

МІНІМАЛЬНИЙ ПРОХІДНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ


