
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 

відповідно до Правил прийому до Галицького коледжу 

імені В’ячеслава Чорновола у 2021 році 
 

на ОПС фаховий молодший бакалавр 

№ п/п Етапи вступної кампанії Терміни вступної компанії 

І. Вступ на основі БАЗОВОЇ загальної середньої освіти 

(на денну форму навчання) 

ОСНОВНИЙ ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ 

1. 
Початок прийому від вступників заяв та документів у 

паперовій формі 
29 червня 

2. Закінчення прийому заяв та документів від вступників  о 18
00

    13 липня 

3. Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди 14 липня до  24 липня 

4. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування: 

 на місця за регіональним замовленням 

 на місця за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

 

не пізніше 12
00

   27 липня 

не пізніше 18
00

   31 липня 

5. 

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до 

зарахування (подання оригіналів документів про освіту): 

 на місця за регіональним замовленням 

 на місця за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

 

до 12
00

   29 липня 

до 18
00  

  02 серпня 

6. 

Зарахування вступників на місця: 

 за регіональним замовленням 

 за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

не пізніше 18
00

   31 липня 

не пізніше 18
00 

  03 серпня 

(додаткове зарахування 

не пізніше 31 серпня) 

7. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб 

не пізніше  09 серпня 

ДОДАТКОВИЙ  ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ  

ЛИШЕ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

1. Початок прийому заяв та документів у паперовій формі 2 серпня 

2. Закінчення прийому заяв та документів від вступників  о 18
00

    13 серпня 

3. Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди з 16 до  19 серпня 

4. Оприлюднення рейтингового списку вступників: не пізніше 12
00

   20 серпня 

5. Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до 

зарахування (подання оригіналів документів про освіту): 
до 12

00
   25 серпня 

6. Зарахування вступників не пізніше 18
00

   26 серпня 

  



Вступ на основі ПОВНОЇ загальної середньої освіти  

та на підставі ДИПЛОМУ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА 

(на денну форму навчання) 

1. 
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 
з 01 липня 

2. Початок прийому документів (електронна і паперова форма) 14 липня 

3. 

Закінчення прийому документів: 

 для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних 

іспитів або творчих конкурсів 

 для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО 

 

 

18
00 

   26 липня 

18
00

    02 серпня 

4.  

Строки проведення вступних іспитів, творчих конкурсів, 

співбесіди: 

 за регіональним замовленням 

 за кошти фізичних та юридичних осіб 

 проведення співбесіди 

 

 

з 01 по 13 липня 

з 01 по 20 липня 

з 24 до 29 липня 

5. 
Строки проведення додаткової сесії вступних іспитів, творчих 

конкурсів для вступників, які вступають за кошти фізичних або 

юридичних осіб 

з 14 липня по 02 серпня 

6. 

Рейтинговий список вступників, які вступають за результатами 

співбесіди, на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та 

вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням 

рекомендованих до зарахування: 

 за регіональним замовленням або результатами співбесіди 

 за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

 

 

 

не пізніше 12
00     

05 серпня 

не пізніше 12
00     

14 серпня 

7. 

Виконання вступниками, які отримали рекомендації до 

зарахування за результатами співбесіди, на основі сертифікатів 

ЗНО, творчих конкурсів, вступних іспитів (у т.ч. за квотою-1): 

 за регіональним замовленням (результатами співбесіди) 

 за регіональним замовленням  

 за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

 

 

до 18
00 …

06 серпня 

до 12
00

   09 серпня 

до 18
00

   17 серпня 

8. 

Зарахування вступників: 
 за регіональним замовленням (результатами співбесіди) 

 за регіональним замовленням 

 за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

не пізніше 12
00   ..

07 серпня 

не пізніше 12
00

...14 серпня 

не пізніше 12
00 

   20 серпня 

(додаткове зарахування  

не пізніше 30 вересня) 

9. 

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на 

основі повної загальної середньої освіти, проводиться  

не пізніше ніж  

20 серпня 

 


