ПІЛЬГИ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЮРИДИЧНА СОТНЯ»

ч.7 ст.12; п.28 ч.1 ст.13 ЗУ «Про статус ветеранів війни,гарантії їх
соціального захисту»
Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у
державних та комунальних навчальних закладах надається:
1) в будь-якому віці:

• учасникам бойових дій;
• особам з інвалідністю
внаслідок війни;
• постраждалим учасникам
Революції Гідності.

2) до 23 років:

• дітям учасників бойових дій, осіб з інвалідністю
внаслідок війни, постраждалих учасників Революції
Гідності;
• дітям, один із батьків яких загинув/помер внаслідок
участі в АТО /ООС, Революції Гідності;
• дітям, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
• дітям, які проживають у населених пунктах на лінії
зіткнення.

Що передбачає державна цільова підтримка?

повну або часткову оплату навчання у
разі зарахування на місце державного
(регіонального) замовлення відповідно
до умов та правил прийому

безоплатне забезпечення
підручниками

соціальні стипендії

пільгові довгострокові кредити
для здобуття освіти

безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у державних
та комунальних навчальних закладах

безоплатне проживання
в гуртожитку

Порядок надання такої підтримки затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
23 листопада 2016 р. № 975
Порядок прийому до ЗВО у 2020 році затверджений Наказ МОН від 11.10.2019 року №1285 «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році».

УВАГА!

Процедура вступу:
1. Особа здає ЗНО чи вступні випробування (в окремих випадках проходить співбесіду) на
рівні з усіма.
2. Якщо особа не вступила самостійно на місце державного чи регіонального замовлення –
потрібно написати заяву на ім’я ректора з проханням перевести на вакантне місце державного
або регіонального замовлення:
1) якщо в університеті за
спеціальністю, на яку ви бажаєте
вступити немає бюджетних місць,
тоді обирайте іншу спеціальність за
якою такі місця передбачені;

2) відповідно до умов вступу
усі діти загиблих МАЮТЬ бути
переведені на місця державного/
регіонального замовлення в будьякому разі;

3) діти УБД та осіб з
інвалідністю внаслідок війни
МОЖУТЬ бути переведені
в разі наявності бюджетних
місць.

Самі ж УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни НЕ ПЕРЕВОДЯТЬСЯ на бюджетні місця, вони ПОВИННІ
САМОСТІЙНО ВСТУПИТИ, тоді держава буде повністю компенсувати вартість навчання. Особи з інвалідністю внаслідок війни вступають першочергово на бюджетні місця, для УБД передбачена КВОТА-1 (певний
відсоток бюджетних місць).
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Здобути певний освітньо-кваліфікаційний рівень за кошти державного та/або місцевого бюджету громадяни України можуть лише один раз, проте ветерани можуть отримати іншу спеціальність на основі здобутого раніше освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня в порядку державної програми професійної адаптації шляхом перекваліфікації
(див. розділ нижче). Тобто особа може здобути другу спеціальність безкоштовно.

ЗНО, вступні іспити та співбесіда
•Особи з інвалідністю внаслідок війни
проходять вступні випробування у формі
співбесіди.

•УБД можуть не вступати за результатами
ЗНО, а замість цього пройти вступні
випробування у формі вступних іспитів.

Пільги поширюються при вступі на бакалаварт і магістратуру.
Навчатися за кошти державного та/або місцевого бюджету громадяни
України можуть лише один раз.
Соціальна стипендія надається тільки для
тих осіб, які вже зараховані на навчання
на денну форму за державним чи
регіональним замовленням.

Якщо особа має право на дві
стипендії: академічну і соціальну, то
потрібно вибрати один вид.

Проживання в гуртожитках для УБД та осіб з інвалідністю безоплатно.
Для їх дітей – з пільговою оплатою. (Розмір знижки визначає заклад освіти).
Для отримання зазначеної пільги необхідно особисто подати до
навчально закладу:
заяву, в котрій вказати конкретний вид
державної цільової допомоги,
на яку ви претендуєте;

оригінали та завірені копії документів,
що підтверджують право на
отримання пільги.

Документи, які підтверджують право на одержання державної цільової
підтримки:
учасники бойових дій
подають посвідчення
учасника бойових дій

діти учасників бойових дій
члени сімей загиблих
подають свідоцтво про народження подають посвідчення члена
особи (здобувача освіти) та
сім’ї загиблого
посвідчення учасника бойових дій
(батька або матері здобувача освіти)

відмови в отриманні пільги необхідно:
УВАГА! У1.разі
Звернутися безпосередньо до ректора (директора) навчального закладу;
2. Звернутися до Міністерства освіти та науки України зі скаргою.
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Державна програма професійної адаптації
Постанова КМУ від 21 червня 2017 р. № 432 «Про затвердження Порядку організації соціальної
та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності».
Програма професійної адаптації передбачає професійне навчання, надання інформаційних,
консультаційних та профорієнтаційних послуг, підвищення конкурентоспроможності на ринку
праці.
Хто може скористатись:
учасники бойових дій АТО/ООС;

учасники війни АТО/ООС;

особи із інвалідністю внаслідок
війни АТО/ООС;

постраждалі учасники Революції Гідності.

Якими органами здійснюється:
•центрами зайнятості;
•може надаватись іншими установами.
Порядок отримання професійної адаптації
Крок 1. Подача документів. Необхідно письмово звернутись до органу соціального захисту
населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) зі заявою
встановленої форми, додати копію посвідчень, довідки про участь в АТО/ООС та індивідуальну
програму реабілітації (для осіб з інвалідністю).
Крок 2. Професійна орієнтація та вибір напряму професійного навчання. Для цього орган
соціального захисту населення повинен направити вас до центру зайнятості або іншої установи
на професійну орієнтацію.
Крок 3. Професійне навчання. За результатами професійної орієнтації вас направляють на
професійне навчання та на підставі такого направлення зараховують до навчальної установи.
Професійне навчання осіб може здійснюватись за такими формами:

• денною або вечірньою (змінною);
• очно-заочною;
• дистанційною;
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• екстернатною формою навчання;
• з відривом і без відриву від виробництва;
• за індивідуальними навчальними планами.

Строк професійного навчання осіб –
до 12 місяців у разі організації навчання за робітничими професіями
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Тривалість навчального тижня –
до 36 академічних годин

Після успішного завершення повного курсу навчання особи отримують такі
документи державного зразка:
свідоцтво про присвоєння (підвищення)
робітничої кваліфікації – за результатами
первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями;
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документ про підвищення кваліфікації – за результатами підвищення кваліфікації осіб із вищою
освітою.

Друга спеціальність безкоштовно
Особи, які вже мають вищу освіту, за такою програмою можуть отримати іншу спеціальність на
основі вже здобутого раніше освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, підвищити кваліфікацію, спеціалізацію. Прийом на навчання для таких осіб здійснюється згідно з умовами прийому
до закладів вищої освіти у відповідному році.
Це означає, що у разі вступу на бюджетне місце ветерани можуть здобувати іншу спеціальність
безоплатно, незалежно від того, чи перша їхня освіта була здобута за кошти фізичних та/або
юридичних осіб чи за державним (регіональним) замовленням.

УВАГА!

У разі, якщо такі особи з певних причин не проходять на бюджетне місце відповідно до умов
прийому та визначених квот, проте рекомендовані до зарахування на комерційне місце, вони
можуть звернутись з письмовою заявою до ректора ЗВО, аби той клопотав перед МОН України про виділення додаткового бюджетного місця. Така процедура не закріплена на законодавчому рівні, проте сформувалась відповідна практика. Скористатись таким шляхом неможливо,
якщо у ЗВО на обрану спеціальність взагалі не передбачені місця державного замовлення.

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЮРИСТІВ ГО «ЮРИДИЧНА СОТНЯ»

0 800 308 100
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