
Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти 

 

1. Заклад вищої освіти самостійно надає рекомендації для адресного розміщення державного 

(регіонального) замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти та вступникам 

для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» в межах 

місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до 

цього закладу освіти за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 6 

розділу ІХ Умов прийому до закладів вищої освіти України 2018 року, і надалі анульовані згідно з 

пунктом 1 розділу ХІ Умов прийому до закладів вищої освіти України 2018 року. 

2. Правом переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення користуються 

особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного 

(регіонального)замовлення. 

3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, 

здійснюється в такій послідовності: 

НЕЗАЛЕЖНО ВІД КОНКУРСНОГО БАЛА 

1) діти із сімей: 

осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які 

загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в 

антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України; 

осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення 

антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули 

(пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; 

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в 

подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, 

Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів; 

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в 

подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, 

Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань 

антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та 

іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними 

органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; 

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, 

Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, 

Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та 

начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної 

операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, 

працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-

виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 



антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, 

установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її 

проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності; 

2) діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції; 

3) 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; 

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи 

визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби. 

 

У разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, 

який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за 

цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6 

розділу ІХ цих Умов) не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, визначених у 

Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 УМОВ прийому до 

закладів вищої освіти України 2018 року). 
 

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; 

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років 

після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є  шахтарями  та  мають  стаж  підземної  

роботи  не  менше  ніж  15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві  чи 

стали інвалідами I або II групи; 

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої 

освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого-сьомого цього 

розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку,  коли у 

відповідних заявах зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб»). 

 

У разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 10 

балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка (додаток 2 УМОВ прийому до закладів вищої освіти України 2018 року). 

 

Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 

 

Особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) 

замовленням у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Умов (тільки для спеціальностей, 

визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка) в разі, якщо їх 

конкурсний бал не менше за спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений 

приймальною комісією на наступний день після оголошення адресного розміщення державного 

замовлення. 

 



Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в 

абзацах другому – п’ятому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб 

попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого 

до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.  

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного 

(регіонального) замовлення осіб, зазначених у пункті 3 цього розділу, заклад вищої освіти 

використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших 

спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання 

(після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 за 

відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного 

державного (регіонального) замовника. 

Невикористані після цього місця державного  (регіонального) замовлення вважаються такими, 

що не розмішені в цьому закладі вищої освіти. Заклад вищої освіти повідомляє державного 

(регіонального) замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. 

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного 

(регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, заклад вищої 

освіти надсилає державному (регіонального) замовнику запит на виділення додаткових місць 

державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає 

конкурсна комісія державного (регіонального)замовника. 

 

 



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

яким надається особлива підтримка держави 

Шифр 

галузі 
Галузь знань 

Код 

спеціа

льност

і

Назва спеціальності Назва спеціалізації (освітньої програми) 

10 Природничі науки 
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 

105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика 

12 
Інформаційні 

технології 
124 Системний аналіз Консолідована інформація 

13 
Механічна 

інженерія 
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

Літаки і вертольоти 

Обладнання повітряних суден  

Композиційні матеріали і конструкції 

14 
Електрична 

інженерія 

141 
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Електричні системи електроспоживання 

Світлотехніка і джерела світла 

Енергетичний менеджмент 

142 Енергетичне машинобудування 

Газотурбінні установки і компресорні станції 

Проектування механотрон-них систем установок 

альтернативних джерел енергії 

Двигуни та енергетичні установки літальних 

апаратів 

Автомобільні газонаповнювальні компресорні 

станції 



15 
Автоматизація та 

приладобудування 

151 
Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані 

технології 

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та 

виробництва 

Інформаційні технології та інженерія авіаційних 

комп'ютерних систем 

Комп’ютеризовані системи управління та 

автоматика 

Автоматика та автоматизація на транспорті 

152 
Метрологія та інформаційно- вимірювальна 

техніка 
Інформаційні вимірювальні системи 

153 Мікро- та наносистемна техніка Фізична та біомедична електроніка 

16 Хімічна та біоінженерія 

161 Хімічні технології та інженерія 

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 

Хімічні технології високомолекулярних сполук 

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів 

162 Біотехнології та біоінженерія 
Фармацевтична біотехнологія  

Екологічна біотехнологія та біоенергетика 

163 Біомедична інженерія Біомедична інженерія 

17 
Електроніка та 

телекомунікації 

171 Електроніка 

Електронні прилади та пристрої 

Електронні системи  

Електронні технології інтернету речей 

172 Телекомунікації та радіотехніка 

Біотехнічні та медичні апарати і системи 

Апаратура радіозв′язку, радіомовлення і телебачення 

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 

Телекомунікаційні системи та мережі 

Програмно-апаратні технології захисту інформації в 

телекомунікаціях 



17 
Електроніка та 

телекомунікації 
173 Авіоніка 

Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання 

Комп’ютерний дизайн авіоніки 

18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія 
Технології електронних мультимедійних видань 

19 
Архітектура та 

будівництво 

192 Будівництво та цивільна інженерія 
Промислове і цивільне будівництво 

Автомобільні дороги і аеродроми 

193 Геодезія та землеустрій 

Землеустрій та кадастр 

Геоінформаційні системи і технології 

26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека Цивільний захист 

27 Транспорт 

272 Авіаційний транспорт 

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден 

і авіадвигунів  

Технології робіт та технологічне обладнання 

аеропортів 

Інженерія авіаційних конструкцій 

Безпілотні авіаційні комплекси 

Обслуговування повітряного руху 

Системи аеронавігаційного обслуговування 

Льотна експлуатація повітряних суден 

275 Транспортні технології (за видами) 

Організація перевезень і управління на транспорті 

(повітряному) 

Автоматика та автоматизація авіаційних робіт і 

послуг 

Мультимодальний транспорт і логістика 

Транспортні системи (на повітряному транспорті) 

Організація авіаційних робіт і послуг 


	Переведення на вакантні місця державного_v2
	_1

