
ІII. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра 

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра здійснюється: 

за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах освіти 

(державне замовлення); 

за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах 

освіти (регіональне замовлення) 

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових 

пільгових державних кредитів для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється 

відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної 

та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 

серпня 2018 року № 673; 
за ваучерами; 

за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту). 

          2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу 

освіту у ВСП «КПЕФК ЛНТУ» на конкурсній основі відповідно до стандартів 

фахової  передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж восьми 

попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету. 

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або 

місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття  ступеня фахового молодшого 

бакалавра на основі базової середньої освіти лише за кошти фізичних або 

юридичних осіб. 

          3. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на 

навчання для здобуття фахової передвицої освіти за денною або заочною формою на 

підставі угод, укладених між ВСП «КПЕФК ЛНТУ» та фізичною або юридичною 

особою. Пільговий довгостроковий кредит для здобуття фахової передвищої освіти 

надається студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому 

законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа 

до закінчення ними відповідно державного або комунального закладу фахової 

передвищої (вищої) освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років; 

4. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які 

постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями та особи, які 

потребують додаткового захисту, мають право на здобуття фахової передвищої 

освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за кошти державного або 

місцевого бюджету.  

          5. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття 

освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у ВСП «КПЕФК 

ЛНТУ», а також у декількох закладах професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання 

тільки однієї освіти за кошти державного або  місцевого бюджету. 

         Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття 

освіти) за кошти державного або місцевого бюджету. 

 


