
ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО 

ЗАМОВЛЕННЯ ВСТУПНИКІВ  

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА (НА І КУРС) 

 
Підлягають переведенню на вакантні місця державного 

замовлення, якщо вони зараховані на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб крім випадку, коли у відповідних заявах 

зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб»: 

 

діти із сімей: 

 

 осіб, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній 

операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України; 

 

 діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, 

одержаного в період участі в антитерористичній операції; 

 

 та інші (див. розділ VIII Правил прийому до НУФВСУ у 2018 

році); 

 

 особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 

років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 
 
 особи з інвалідністю 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 



 2 

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

виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи; 

 

 особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб»; 

 

 вступники, звільнені з військової служби (у тому числі 

демобілізовані) після 31 березня 2018 року. 

 

Особи  з вищеназваних категорій подають документи в 

електронному вигляді через особистий електронний кабінет. 

 

Коли особи з вищеназваних категорій  не вступили на навчання 

за державним замовленням, їх зараховують на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, після цього оформлюється договір 

на навчання. 

 

Після зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

до приймальної комісії треба принести оригінали та копії 

документів, які дають підстави на переведення цих осіб на 

вакантні місця державного замовлення. 

 


