
ІІІ. Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста на різні джерела її фінансування 

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста у структурних підрозділах Державного ВНЗ «НГУ» 
здійснюється:  

– за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням); 
– за ваучерами; 
– за рахунок пільгових державних кредитів; 
– за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту). 
2. До структурних підрозділів Державного ВНЗ «НГУ» приймаються 

громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до структурних 
підрозділів Державного ВНЗ «НГУ» на освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста здійснюється за конкурсом незалежно від джерел 
фінансування. 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в державних і комунальних 
навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, 
якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за 
кошти державного або місцевого бюджету. 

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного 
або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної 
середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб. 

3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним 
замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають 
право повторного вступу для безоплатного здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня в державних навчальних закладах за умови відшкодування до державного 
бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, 
відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого 
бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. 

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у 
державних навчальних закладах, якщо: 

– за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи 
посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується 
висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, 
передбачених законом; 

– вони мають направлення на навчання, видане державним замовником 
відповідно до законодавства. 

5. Спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за державним замовленням мають: 



– особи, зазначені в абзацах другому-четвертому пункту 3 розділу ІІ цих 
Правил; 

– особи, зазначені в абзацах п’ятому-сьомому пункту 3 розділу ІІ цих 
Правил; 

– особи, зазначені в абзаці десятому пункту 3 розділу ІІ цих Правил; 
– діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час 

участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії 
чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції; 

– діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а 
також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших 
держав під час цих дій та конфліктів; 

– особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, 
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні 
ним обов’язків військової служби; 

– особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, 
яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

– інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено 
причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі 
внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1, та 
особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з 
моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2; 

– шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також 
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки 
яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або 
які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами 
I або II групи; 

– особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на 
зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за 
державним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті 10 цього 
розділу. 

Особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, мають право на 
зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за 
державним замовленням в межах квоти-2, яка визначена в пункті 11 цього 
розділу. 

Особи, які вступають на основі базової чи повної загальної середньої 
освіти, зазначені в абзацах п’ятому-одинадцятому цього пункту, мають право 
на переведення на вакантні місця державного замовлення в порядку, 
передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими 
джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію. 



6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 
особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з 
громадянами України, за винятками. Здобуття освіти зазначеними категоріями 
осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених 
Кабінетом Міністрів України. 

7. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється на 
спеціальності та форми навчання, за якими воно сформовано Кабінетом 
Міністрів України. Міністерство освіти і науки, державні замовники 
здійснюють розміщення державного замовлення в розрізі навчальних закладів, 
спеціальностей (конкурсних пропозицій – у разі необхідності), форм навчання 
та основи здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
(Додаток 1). 

8. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні 
конкурсні пропозиції визначається Державним ВНЗ «НГУ» у межах різниці між 
ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та 
загальним обсягом державного замовлення. Цей обсяг може корегуватись з 
урахуванням фактичного виконання державного замовлення. 

9. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається 
Державним ВНЗ «НГУ» у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його 
поділу за формами навчання. 

10. Квоти-1 встановлюються Державним ВНЗ «НГУ» у межах десяти 
відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу державного 
замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються 
одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення. 

11. Квоти-2 встановлюються Міністерством освіти і науки України в 
навчальних закладах у структурі уповноважених вищих навчальних закладів у 
межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу 
державного замовлення за основними конкурсними пропозиціями і 
оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного 
замовлення. 
 


