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Департамент соціального захисту
населення Львівської обласної
державної адміністрації
Про надання роз’яснення
Міністерство у справах ветеранів України розглянуло лист Департаменту
соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації від
18.02.2021 № 20-347/0/2-21 щодо надання роз’яснення про організацію
професійної адаптації учасників антитерористичної операції у закладах вищої
освіти та повідомляє наступне.
Пунктом 20 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 червня 2017 р. № 432 (далі – Порядок № 432), встановлено, що
професійна адаптація осіб з вищою освітою здійснюється шляхом отримання
іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього (освітньокваліфікаційного) рівня, підвищення кваліфікації, спеціалізації.
Реалізацію вищезазначеного пункту Порядку № 432 закріплено у пунктах 1,
3, 4, 5, 6 статті 18 Закону України «Про освіту» та статті 60 Закону України «Про
вищу освіту», а саме, освіта дорослих, що є складовою освіти впродовж життя,
спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне
навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку
та потреб економіки.
Складниками освіти дорослих є:
післядипломна освіта;
професійне навчання працівників;
курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації;
безперервний професійний розвиток;
будь-які інші складники, що передбачені законодавством, запропоновані
суб’єктом освітньої діяльності або самостійно визначені особою.
Пунктом 22 Порядку № 432 визначено, що прийом на навчання для
отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше особами освітнього
(освітньо-кваліфікаційного) рівня спеціаліста, бакалавра, фахового молодшого
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бакалавра, молодшого спеціаліста здійснюється згідно з умовами прийому до
закладів вищої освіти у відповідному році.
Отже, питання вступу зазначеної категорії отримувачів таких послуг
регламентуються наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019
№ 1285 «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в
2020 році» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 р. за
№ 1192/34163) та у 2021 році наказом Міністерства освіти і науки України від
15.10.2020 № 1274 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття
вищої освіти в 2021 році» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 грудня
2020 року за № 1225/35508).
Договір про надання освітніх послуг укладається відповідно до вимог
частини п’ятої статті 79 Закону України «Про освіту» та частини шостої статті
73 Закону України «Про вищу освіту». Розмір плати за весь строк навчання для
здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, включаючи
виготовлення документа про освіту та додатка до нього, а також порядок оплати
освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються в
договорі (контракті), що укладається між закладом вищої освіти та фізичною
(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої
особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
Типову форму договору про навчання у закладі вищої освіти, затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. № 735, та Типову
форму договору про навчання у закладі фахової передвищої освіти, затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. № 736.
Також, пунктом 7 Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів із 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, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179, визначено,
що обласні та районні органи соціального захисту населення в межах відповідних
бюджетних асигнувань окремо на кожного отримувача послуг укладають
тристоронні договори про надання послуг із здійснення заходів із професійної
адаптації з суб’єктами освітньої діяльності. Розрахунки вартості таких послуг на
одного отримувача послуг проводяться відповідно до законодавства.
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