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Галицький коледж 
імені В’ячеслава Чорновола

Майбутнє починається з нас!



Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів

з 23 червня по 31 жовтня 2022 року

Прийом заяв та документів з 30 червня по 13 липня 2022 року

Додатковий набір на базі 9-х класів з 1серпня по 15 вересня 2022 року

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

з 01 по 18 липня
з 09 по 16 серпня (на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

з 14 по 21 липня 2022 р на основі базової загальної середньої 
освіти 

19 - 21 вересня 2022 р на основі базової загальної середньої 
освіти (додатковий набір)

з 08 по 16 серпня 2022 р на основі повної загальної середньої 
освіти 

з 17 по 19 жовтня 2022 р на основі повної загальної середньої 
освіти (додатковий набір)

Усні індивідуальні 
співбесіди, творчі 
конкурси (на ОПС 
фаховий молодший 
бакалавр)

Вступні іспити
(на ОС бакалавр)

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ, ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ТА СПІВБЕСІДИ
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Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів

з 01 липня по 31 жовтня 2022 року

Прийом заяв та документів з 29 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів: 
− для осіб, які вступають на основі співбесіди 
або творчих конкурсів;

о 18.00  08 серпня 2022 року

− для осіб, які вступають тільки на основі 
сертифікату НМТ / ЗНО (2019-2021 р.)  або 
вступних іспитів, складених з 01 по 18 липня ;

 о 18.00 23 серпня 2022 року

Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за ОС «бакалавр»:

Для вступників на основі базової середньої освіти за денною формою здобуття освіти 
за ОПС «фаховий молодший бакалавр»:

Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за ОПС 
«фаховий молодший бакалавр»:

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів

з 01 липня по 31 жовтня 2022 року

Прийом заяв та документів з 14 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів: 
− для осіб, які вступають на основі усної 
індивідуальної співбесіди або творчих 
конкурсів;

о 18.00 5 серпня 2022 року 

− для осіб, які вступають тільки на основі

сертифікату НМТ;

 о 18.00 31 серпня 2022 року

Додатковий набір на базі 11-х класів з 12 вересня по 14 жовтня 2022 року
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ОСВІТНІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ ЗА:

освітнім ступенем  “БАКАЛАВР”

освітньо-професійним ступенем 

“ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР”

·   

освітньо-квалфікаційним рівнем 

“КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК”

       Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування  ·

    автомобільних засобів.

·   Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій

    автотранспортних засобів категорії С1.

·   Кухар, бармен, офіціант.

Код і назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми

081 Право Право

061 Журналістика Видавнича справа та медіакомунікації 

241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа

Код і назва спеціальності Назва освітньо-професійної програми

081 Право Право

262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність 

035 Філологія Германські мови та літератури (англо-
український переклад)

061 Журналістика Журналістка 

122 Комп’ютерні науки Обслуговування програмних систем і комплексів

123 Комп’ютерна інженерія Інженерія інтернету речей

241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа

193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій

241 Туризм Туризм

274 Автомобільний транспорт Обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів

022 Дизайн Дизайн середовища

022 Дизайн Перукарське мистецтво та декоративна 
косметика

182 Технології легкої промисловості Моделювання одягу



Випускник спеціальності може працювати на посадах:
·   юрисконсульта;
·   секретаря судового засідання та помічника судді;
·   архіваріуса;
·   помічника нотаріуса, державного виконавця;
·   спеціаліста державної служби;
·   інспектора відділу реєстрації актів цивільного стану, соціального захисту                                

населення, відділу працевлаштування,  відділу кадрів;
·   інспектора Державної митної служби, Державної фіскальної служби, державного  

реєстратора прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
·   працівника пенітенціарної служби, органів юстиції, поліції;
·   помічника прокурора.

Терміни навчання
·   3 роки 10 місяців (на базі 11 – го класу)
·   1 рік 10 місяців (на основі ОКР молодшого спеціаліста)
     (денна та заочна форма навчання)

Вступ на основі 11 класу
(Сертифікати ЗНО 2019-2021 / НМТ 2022) 

·   Українська мова 

·   Математика

·   Історія України 

Вступ на основі 
ОКР молодшого спеціаліста

(Сертифікати ЗНО 2019-2021 / НМТ 2022)

·   Українська мова та література, Математика - на місця регіонального замовлення

·   Українська мова та література, будь-який інший предмет  – на місця за кошти   
                                                                                                                 фізичних і юридичних осіб

4 Консультує: к.ю.н. Заставна Ольга Петрівна - 0684023821

Юридичне відділення                                                    ОС Бакалавр  

081 Право



Випускник спеціальності може працювати у:
·   наукових, науково-дослідних установах;
·   бібліотеках;
·   первинні посади в органах державної влади різних рівнів;
·   міжнародних та недержавних організаціях;
·   комерційних структурах та науково-дослідних інститутах;
·   журналістами-міжнародниками;
·   у видавництвах і друкарнях;
·   рекламних, брендингових та PR-агенціях;
·   інформаційно-аналітичних центрах;
·   друкованих та електронних ЗМІ;
·   PR-відділах державних і комерційних установ;
·   контент-редакторами;
·   digital-редакторами;
·   прес-службах підприємств.

Терміни навчання
·   3 роки 10 місяців (на базі 11 – го класу)
·   1 рік 10 місяців (на основі ОКР молодшого спеціаліста)
     (денна та заочна форма навчання)

5Консультує: Чубей Олександра Орестівна - 0677747580

Відділення комп'ютерних та видавничих технологій         ОС Бакалавр  

061 Журналістика

Вступ на основі 11 класу
(Сертифікати ЗНО 2019-2021 / НМТ 2022) 

·   Українська мова 

·   Математика

·   Історія України 

Вступ на основі 
ОКР молодшого спеціаліста

(Сертифікати ЗНО 2019-2021 / НМТ 2022)

·   Українська мова та література,  
     Математика - на місця регіонального  
      замовлення

·   Українська мова та література, будь-
     який інший предмет  – на місця за кошти                                                                                                   
      фізичних і юридичних осіб



Терміни навчання
·   3 роки 10 місяців (на базі 11 – го класу)
·   1 рік 10 місяців (на основі ОКР молодшого спеціаліста)
     (денна та заочна форма навчання)

6     Консультує: к.г.н. Добровольська Світлана Ярославівна - 0976399001 

Відділення економіки та туризму                        ОС Бакалавр  

241 Готельно-ресторанна справа

Випускники спеціальності можуть працювати на підприємствах різних форм 
власності і займати посади:
·   керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату  
     управління;
·   керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.);
·   менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів,
     в готелях та інших місцях розміщення;
·   менеджери (управителі) у готельному господарстві, кафе (бару, їдальні),
     систем харчової безпеки, в ресторанах, на підприємствах, які готують та постачають готові    
     страви, з питань комерційної діяльності та управління;
·   фахівці із готельного обслуговування, організації дозвілля, спеціалізованого   
     обслуговування;
·   організатор туристичної і готельної діяльності;
·   ресторатор;
·   фахівці із гостинності (готелі, туристичні комплекси тощо), готельної та  ресторанної   
     справи, санаторно-курортної справи, конференц-сервісу, 
     побутового обслуговування;
·   адміністратор (господар) залу;
·   фахівці із стандартизації, сертифікації та якості, гостинності (готелі, туристичні комплекси  
     та ін.), організації дозвілля;
·   організатор з персоналу.

Вступ на основі 11 класу
(Сертифікати ЗНО 2019-2021 / НМТ 2022) 

·   Українська мова 

·   Математика

·   Історія України 

Вступ на основі ОКР молодшого спеціаліста

(Сертифікати ЗНО 2019-2021 / НМТ 2022)

·   Українська мова та література,  
     Математика - на місця регіонального  
      замовлення

·   Українська мова та література, будь-
     який інший предмет  – на місця за кошти                                                                                                   
      фізичних і юридичних осіб



Терміни навчання
·   3 роки 10 місяців на базі 9 – го класу
·   2 роки 10 місяців на базі 11 – го класу

Відділення комп'ютерних та видавничих технологій     

122 Комп'ютерні науки

Вступ
(на базі 9 класу)

·   Усна індивідуальна співбесіда з  
     математики
·   Мотиваційний лист

Вступ
(на базі 11 класу)

·   Сертифікат НМТ
·   Мотиваційний лист

7Консультує: Посвятовська Ольга Богданівна - 0986364255

 ОПС Фаховий молодший бакалавр

або усна індивідуальна 
співбесіда з математики

Вступ
(на базі кваліфікованого робітника)

·   Усна індивідуальна співбесіда 
·   Мотиваційний лист



Терміни навчання
·   3 роки 10 місяців на базі 9 – го класу
·   2 роки 10 місяців на базі 11 – го класу
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Відділення комп'ютерних та видавничих технологій     

Консультує: Посвятовська Ольга Богданівна - 0986364255

123 Комп'ютерна інженерія  ОПС Фаховий молодший бакалавр

Вступ
(на базі 9 класу)

·   Усна індивідуальна співбесіда з  
     математики
·   Мотиваційний лист

Вступ
(на базі 11 класу)

·   Сертифікат НМТ
·   Мотиваційний лист

або усна індивідуальна 
співбесіда з математики

Вступ
(на базі кваліфікованого робітника)

·   Усна індивідуальна співбесіда 
·   Мотиваційний лист



Випускник спеціальності може працювати у:

·   видавництвах і друкарнях;
·   рекламних, брендингових та PR-агенціях;
·   інформаційно-аналітичних центрах;
·   друкованих та електронних ЗМІ;
·   PR-відділах державних і комерційних установ;
·   прес-службах підприємств, політичних партій, громадських організацій;
·   контент-редакторами;
·   digital-редакторами.

Терміни навчання
·   3 роки 10 місяців на базі 9 – го класу
·   2 роки 10 місяців на базі 11 – го класу
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Юридичне відділення     

Вступ
(на базі 9 класу)

·   Усна індивідуальна співбесіда з  української мови
·   Мотиваційний лист

Консультує: Вишневська Галина Богданівна - 0970337700

061 Журналістика  ОПС Фаховий молодший бакалавр

Вступ
(на базі 11 класу)

·   Сертифікат НМТ
·   Мотиваційний лист

або усна індивідуальна 
співбесіда з української 
мови



Після завершення навчання випускники мають перспективи 
працевлаштування, з поміж інших, на таких посадах: 
·   працівників органів юстиції;
·   працівників органів судової влади;
·   державних реєстраторів прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
·   державних реєстраторів юридичних осіб;
·   фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
·   державних виконавців;
·   працівників пенітенціарної служби;
·   працівників РАЦСу;
·   арбітражних керуючих (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори);
·   працівників спеціалізованих установ із надання безоплатної правової допомоги;
·   працівників органів місцевого самоврядування;
·   працівників юридичних осіб приватного права.

Терміни навчання
·   3 роки 10 місяців на базі 9 – го класу
·   2 роки 10 місяців на базі 11 – го класу
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Юридичне відділення     

Консультує: Прокопчук Наталія Романівна - 0679886554

081 Право  ОПС Фаховий молодший бакалавр

Вступ
(на базі 9 класу)

·   Усна індивідуальна співбесіда з  історії України
·   Мотиваційний лист

Вступ
(на базі 11 класу)

·   Сертифікат НМТ
·   Мотиваційний лист

або усна індивідуальна 
співбесіда з історії 
України



Основні посади, які може займати випускник спеціальності:

·   посади в Національній поліції України, інших структурних підрозділах МВС, СБУ;

·   у системі Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

·   в органах виконавчої влади, системі виконання покарань;

·   в органах державної фіскальної служби;

·   в недержавних правоохоронних структурах, юридичних та консалтингових 

    компаніяхв приватних детективних агентствах;

·   в інших органах, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Терміни навчання
·   3 роки 10 місяців на базі 9 – го класу
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Вступ
(на базі 9 класу)

·   Усна індивідуальна співбесіда з  історії України
·   Мотиваційний лист

Консультує: Заставна Ольга Петрівна 0684023821

Юридичне відділення     

 ОПС Фаховий молодший бакалавр262 Правоохоронна діяльність
 



Основні посади, які може займати випускник спеціальності:

·   перекладач;

·   гід-перекладач.

Терміни навчання
·   3 роки 10 місяців на базі 9 – го класу
·   2 роки 10 місяців на базі 11 – го класу

12 Консультує: к.п.н. Баб'юк Оксана Василівна — 0973187500

Юридичне відділення     

 ОПС Фаховий молодший бакалавр035 Філологія
 
(Германські мови та літератури 
(англо-український переклад)

Вступ
(на базі 9 класу)

·   Усна індивідуальна співбесіда з англійської мови
·   Мотиваційний лист

Вступ
(на базі 11 класу)

·   Сертифікат НМТ
·   Мотиваційний лист

або усна індивідуальна 
співбесіда з англійської 
мови



Основні посади, які може займати випускник спеціальності:

·   організатора подорожей (екскурсій);
·   організатора туристичної і готельної діяльності;
·   фахівця з розвитку сільського туризму;
·   фахівця із організації дозвілля, конференц-сервісу;
·   фахівця зі спеціалізованого обслуговування;
·   фахівця із туристичної безпеки.

Терміни навчання
·   2 роки 10 місяців на базі 9 – го класу
·   1 рік 10 місяців на базі 11 – го класу

13

Відділення економіки та туризму     

    Консультує: к.г.н. Добровольська Світлана Ярославівна - 0976399001 

 ОПС Фаховий молодший бакалавр242 Туризм
 

Вступ
(на базі 9 класу)

·   Усна індивідуальна співбесіда з  
     географії
·   Мотиваційний лист

Вступ
(на базі 11 класу)

·   Сертифікат НМТ
·   Мотиваційний лист

або усна індивідуальна 
співбесіда з географії

Вступ
(на базі кваліфікованого робітника)

·   Усна індивідуальна співбесіда 
·   Мотиваційний лист



Випускники спеціальності є основними учасниками землевпорядної, 
кадастрової та оціночної діяльності, тому що підготовлені до здійснення 
таких видів діяльності:

·   молодший інженер;
·   технік-землевпорядник;
·   фахівець з інформаційних технологій;
·   технік-геодезист;
·   технік-картограф;
·   технік-проектувальник.

Терміни навчання
·   3 роки 10 місяців на базі 9 – го класу
·   2 роки 10 місяців на базі 11 – го класу
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Відділення економіки та туризму     

    Консультує: к.г.н. Добровольська Світлана Ярославівна - 0976399001 

 ОПС Фаховий молодший бакалавр193 Геодезія та землеустрій
 

Вступ
(на базі 9 класу)

·   Усна індивідуальна співбесіда з математики
·   Мотиваційний лист

Вступ
(на базі 11 класу)

·   Сертифікат НМТ
·   Мотиваційний лист

або усна індивідуальна 
співбесіда з математики



Основні посади, які може займати випускник спеціальності:

·   адміністратор (господар) залу;
·   бармен (5 – й розряд);
·   метрдотель;
·   офіціант ( 5 – й розряд);
·   фахівець із гостинності в місцях  розміщення (готелі, туристичні комплекси);

·   фахівець з готельного обслуговування.

Терміни навчання
·   2 роки 10 місяців на базі 9 – го класу
·   1 рік 10 місяців на базі 11 – го класу 
·   1 рік 10 місяців на базі кваліфікованого робітника
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    Консультує: к.г.н. Добровольська Світлана Ярославівна - 0976399001 

 ОПС Фаховий молодший бакалавр241 Готельно-ресторанна справа
 

Відділення економіки та туризму     

Вступ
(на базі 9 класу)

·   Усна індивідуальна співбесіда з  
     математики
·   Мотиваційний лист

Вступ
(на базі 11 класу)

·   Сертифікат НМТ
·   Мотиваційний лист

або усна індивідуальна 
співбесіда з  
математики

Вступ
(на базі кваліфікованого робітника)

·   Усна індивідуальна співбесіда 
·   Мотиваційний лист



Основні посади, які може займати випускник спеціальності:

·   художник-модельєр
·   модельєр-перукар
·   візажист, гример, пастижер
·   технолог, колорист
·   майстер виробничого навчання, педагог з професійного навчання

Терміни навчання
·   3 роки 5 місяців на базі 9 – го класу
·   2 роки 5 місяців на базі 11 – го класу
·   1 рік 5 місяців на базі кваліфікованого  робітника 
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Консультує: Манчевська Наталія Олександрівна—0983544853

Відділення дизайну  ОПС Фаховий молодший бакалавр

022 Дизайн 

(Перукарське мистецтво та декоративна косметика)

Вступ
(на базі 9 класу)

·   Творчий конкурс
·   Мотиваційний лист

Вступ
(на базі 11 класу)

·   Творчий конкурс
·   Мотиваційний лист

Вступ
(на базі кваліфікованого робітника)

·   Усна індивідуальна співбесіда 
·   Мотиваційний лист



Основні посади, які може займати випускник спеціальності:

·   дизайнер інтер’єрів та тематичних експозицій;
·   дизайнер екстер’єрів;
·   дизайнер ландшафту і малих архітектурних форм;
·   дизайнер проектів реклами;
·   художник, художник-оформлювач.

Терміни навчання
·   3 роки 10 місяців на базі 9 – го класу
·   2 роки 10 місяців на базі 11 – го класу
·   1 рік 10 місяців на базі кваліфікованого робітника
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Консультує: Питель Наталія Степанівна — 0967488611

Відділення дизайну  ОПС Фаховий молодший бакалавр

022 Дизайн (Дизайн середовища) 

Вступ
(на базі 9 класу)

·   Творчий конкурс
·   Мотиваційний лист

Вступ
(на базі 11 класу)

·   Творчий конкурс
·   Мотиваційний лист

Вступ
(на базі кваліфікованого робітника)

·   Усна індивідуальна співбесіда 
·   Мотиваційний лист



Основні посади, які може займати випускник спеціальності:

·   дизайнер одягу;
·   модельєр-конструктор одягу;
·   участь у розробці та впровадженні технологічних процесів моделювання та   
    виготовлення промислових виробів;
·   технік з технічного розмноження лекал;
·   закрійник та робота високої кваліфікації.

Терміни навчання
·   3 роки 10 місяців на базі 9 – го класу
·   2 роки 10 місяців на базі 11 – го класу
·   1 рік 10 місяців на базі кваліфікованого робітника

18 Консультує: Питель Наталія Степанівна — 0967488611

    Відділення дизайну  ОПС Фаховий молодший бакалавр

182 Технології легкої промисловості 

 (Моделювання одягу)

Вступ
(на базі 9 класу)

·   Усна індивідуальна співбесіда з  
     історії України
·   Мотиваційний лист

Вступ
(на базі 11 класу)

·   Сертифікат НМТ
·   Мотиваційний лист

або усна індивідуальна 
співбесіда з історії 
України

Вступ
(на базі кваліфікованого робітника)

·   Усна індивідуальна співбесіда 
·   Мотиваційний лист



Основні посади, які може займати випускник спеціальності:

·   начальник сервісної служби;
·   директор СТО;
·   механік з автотранспорту;
·   механік з ремонту устаткування;
·   диспетчер виробництва;
·   начальник автопарку;
·   Інструктор;
·   майстер виробничого навчання.

Терміни навчання
·   3 роки 10 місяців на базі 9 – го класу
·   2 роки 10 місяців на базі 11 – го класу
·   1 рік 10 місяців на базі кваліфікованого робітника

19Консультує: Чорній Любомир Несторович — 0672632599

    Професійний ліцей  ОПС Фаховий молодший бакалавр

274 Автомобільний транспорт 

 

Вступ
(на базі 9 класу)

·   Усна індивідуальна співбесіда з  
     математики
·   Мотиваційний лист

Вступ
(на базі кваліфікованого робітника)

·   Усна індивідуальна співбесіда 
·   Мотиваційний лист



Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування 
автомобільних засобів працює на:

·   фірмових СТО;
·   заводах-виробниках автомобілів;
·   фірмах автосервісу.

Терміни навчання
·   2 роки 10 місяців на базі 9 – го класу
·   1 рік на базі 11 – го класу

20 Консультує: Чорній Любомир Несторович — 0672632599

Вступні іспити
·   Українська мова (співбесіда)

·   Математика (співбесіда)

    Професійний ліцей ОКР Кваліфікований робітник

7241 Майстер з діагностики та налагодження 
електронного устаткування автомобільних засобів 

 

Для випускників є можливість продовжити навчання  
у нашому закладі за рівнем фахового молодшого 
бакалавра спеціальністю “Автомобільний транспорт” 
(за скороченою програмою — 2 роки).



Основні посади, які може займати випускник спеціальності:

·   майстер з ремонту машин та устаткування;
·   майстер з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;
·   механік з автотранспорту;
·   механік з ремонту устаткування;
·   інструктор;
·   майстер виробничого навчання;
·   начальник сервісної служби;
·   директор СТО;
·   диспетчер виробництва;
·   начальник автопарку.

Терміни навчання
·   1 рік на базі 11-го класу

21Консультує: Чорній Любомир Несторович — 0672632599

Вступні іспити
·   Українська мова (співбесіда)

·   Математика (співбесіда)

    Професійний ліцей ОКР Кваліфікований робітник

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 
8322 Водій автотранспортних засобів категорії «С1» 

 

Для випускників є можливість продовжити навчання  
у нашому закладі за рівнем фахового молодшого 
бакалавра спеціальністю “Автомобільний транспорт” 
(за скороченою програмою — 2 роки).



Основні посади, які може займати випускник спеціальності:

·   кухар, бармен, офіціант;
·   адміністратор торгового залу;
·   технік-технолог громадського харчування;
·   буфетник.

Терміни навчання
·   2 роки 10 місяців на базі 9 – го класу
·   1 рік 5 місяців на базі 11-го класу

22 Консультує: Ханенко Наталія Олексіївна -  0965432090

Вступні іспити
·   Українська мова (співбесіда)
·   Хімія (співбесіда)

    Професійний ліцей ОКР Кваліфікований робітник

5122 Кухар, бармен, офіціант 

 

Для випускників є можливість продовжити навчання  
у нашому закладі за рівнем фахового молодшого 
бакалавра спеціальністю “Готельно-ресторанна 
справа” (за скороченою програмою — 2 роки).
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При подачі документів в паперовому вигляді, 

вступник повинен пред'явити  усіх документів!!!ОРИГІНАЛИ

Копія документа, що посвідчує особу 

(ID-карта або свідоцтво про народження (тільки для осіб, 

яким виповнилось 14 років після 01 травня 2022 р.).

Копія військово-облікового документу (приписне посвідчення) – 

для хлопців, яким виповнилось 18 років.

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Копія документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ і копія додатка до нього.

Копії сертифікату національного мультипредметного тесту 

або ЗНО (2019-2021 р.) (для вступників на основі ПЗСО).

Медична довідка за формою, встановленою чинним законодавством 

(для вступників за робітничими професіями у Професійний ліцей).

Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

(для вступників у Професійний ліцей 6 фотокарток розміром 3 х 4).

Копії документів, які підтверджують право вступника за 

спеціальними умовами вступу (при наявності).

1 паперова папка-швидкозшивач, 6 конвертів з марками по Україні, 

конверт формату А5.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Корпус №2
м. Тернопіль, 

вул. Б. Лепкого, 4
(навчаються студенти відділення дизайну

 та Професійного ліцею)

Корпус №3
м. Тернопіль, 

вул. Б. Лепкого, 12
(навчаються студенти відділення 

економіки та туризму)м. Тернопіль
вул. Б. Хмельницького, 15
46001
Тел. (0352) 25-76-49, 52-13-72
0969475994

Корпус №1
м. Тернопіль, 
вул. Б. Хмельницького, 15
(навчаються студенти юридичного 
відділення, комп’ютерних та видавничих 
технологій)

Електронна пошта info@gi.edu.ua
Сайт www.gi.edu.ua 
https://www.facebook.com/halytskyi.koledzh/
@galcol.news
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