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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПІЛЬГИ В ОПЛАТІ ЗА НАВЧАННЯ
В КЛАСИЧНОМУ ПРИВАТНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ТА ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ «КПУ» на 2022/2023 н.р.
1. Безкоштовне навчання за рахунок бюджету КПУ надається
5 (п’ятьом) вступникам на 1 (перший) курс денної форми навчання для
здобуття ступеня бакалавра з найбільшими балами національного
мультипредметного тесту (НМТ) або сертифікатів ЗНО 2019-2021 рр., але не
нижче 500 балів за сумою трьох тестів. Пільга надається на весь період навчання
за умови складання екзаменаційних сесій із середнім балом не нижчим за 4,5.
2. Безкоштовне навчання за рахунок бюджету КПУ надається на
перший семестр навчання для здобуття ступеня бакалавра внутрішньо
переміщеним особам (ВПО), які перемістилися з території територіальних
громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які
перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також внутрішньо
переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання
внаслідок пошкодження, та особам з території територіальних громад, що
розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій згідно затвердженого
Кабінетом Міністрів України переліку територій за умови надання
відповідного документа.
3. Пільга в оплаті 50 % на перший рік навчання для здобуття ступеня
бакалавра надається учасникам бойових дій (УБД). На другий та кожний
наступний рік навчання учасникам бойових дій надається пільга 25%.
4. Пільга в оплаті 25 % на весь період навчання для здобуття ступеня
магістра надається учасникам бойових дій (УБД).
5. Випускникам-медалістам закладів освіти, які вступають до Класичного
приватного університету для здобуття ступеня бакалавра, надається пільга в
оплаті 25 %. Пільга зберігається протягом усього терміну навчання за умови
складання екзаменаційних сесій із середнім балом не нижчим за 4,5.
6. Випускникам Фахового коледжу КПУ, які вступають на навчання для
здобуття ступеня бакалавра, надаються пільги в оплаті: 25% – для випускників,
що мають дипломи з відзнакою; 10% – для всіх інших випускників. Пільга в

оплаті 25% зберігається за умов складання наступних екзаменаційних сесій з
середнім балом не нижче 4,5; 10% – зберігається за умови своєчасного
складання заліків і відсутності незадовільних оцінок на екзаменаційних сесіях.
Ліквідація академічної різниці в навчальних планах проводиться за
рахунок коштів університету.
7. Випускникам Класичного приватного університету, які отримали
диплом бакалавра з відзнакою та вступають на навчання для здобуття ступеня
магістра, надається пільга в оплаті 15 %. Пільга зберігається протягом усього
терміну навчання за умови складання екзаменаційних сесій із середнім балом не
нижчим за 4,5.
8. Здобувачам вищої освіти Класичного приватного університету, які
мають середній бал не нижче за 4,75 не менше двох семестрів поспіль, не
пропускають занять без поважних причин, беруть активну участь у житті
університету, за клопотанням відповідного Інституту можуть мати пільги у
оплаті розміром 15 %.
9. Пільга в оплаті 50 % за перший рік навчання на здобуття ступеня
бакалавра надається студентам Фахового коледжу КПУ, які закінчили другий
курс, отримали свідоцтво про повну загальну середню освіту та
продовжують навчатися у коледжі. Пільга в оплаті 10% надається з другого
року навчання за програмою бакалавра і зберігається протягом всього
терміну навчання за умови своєчасного складання заліків і відсутності
незадовільних оцінок на екзаменаційних сесіях.
10. Пільга в оплаті 25 % за перший рік навчання для здобуття ступеня
бакалавра надається студентам коледжів, які не входять до структури
Класичного приватного університету, які закінчили другий курс, отримали
свідоцтво про повну загальну середню освіту та продовжують навчатися у
коледжах. Пільга в оплаті 10 % надається з другого року навчання за
програмою бакалавра і зберігається протягом всього терміну навчання за
умови своєчасного складання заліків і відсутності незадовільних оцінок на
екзаменаційних сесіях.
11. Пільга в оплаті 50 % на весь період навчання для здобуття ступеня
фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра надається штатним
співробітникам Класичного приватного університету.
12. Пільга в оплаті 25 % на весь період навчання для здобуття ступеня
фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра надається членам сім’ї
штатних співробітників Класичного приватного університету(діти,
чоловік/дружина). Відсоток пільги може бути змінений за рішенням ректора
університету.
13. Здобувачам освіти, які одночасно навчаються за двома
спеціальностями (освітніми програмами), надається пільга в розмірі 50 %.

Пільга надається в оплаті за навчання за спеціальністю (освітньою програмою) з
меншою вартістю.
14. За умови навчання двох членів однієї родини для здобуття ступенів
фахового молодшого бакалавра, бакалавра або магістра пільга 25% надається
одному члену родини, який навчається за освітньою програмою з меншою
вартістю.
15. Пільга в оплаті надається здобувачам вищої освіти Класичного
приватного університету, які популяризують КПУ (спортсмени, громадські
діячі та ін.). Розмір пільги на навчання встановлюється за рішенням ректора
університету.
16. Керівникам закладів освіти, які є членами Науково-освітнього
комплексу КПУ, їх заступникам та вчителям цих закладів при вступі до
магістратури на спеціальність «Освітні, педагогічні науки» (освітня програма
«Педагогіка вищої школи») та на спеціальність «Менеджмент» (освітня
програма «Управління закладом освіти»), надається пільга 25 %. Пільга
зберігається за умови успішного навчання (без заборгованостей).
17. Служителям церкви (незалежно від релігійної конфесії), які
вступають до Класичного приватного університету за направленням відповідної
церковної установи, надається пільга розміром 10 % від установленої вартості
навчання.
18. Пільга в оплаті на перший рік навчання для здобуття ступеня
бакалавра надається здобувачам вищої освіти Класичного приватного
університету за програмою «Приведи друга» з розрахунку 10% за кожного
нового здобувача. При цьому, розмір пільги не може перевищувати 100 %.
19. Здобувачам освіти, відрахованих за власним бажання у 2022-2023
н.р. з іншого закладу освіти, при поновлені до КПУ ліквідація академічної
різниці в навчальних планах проводиться за рахунок коштів університету.
20. В цільових групах (за договорами з організаціями) розмір пільги на
навчання встановлюється за рішенням ректора університету.
21. Здобувачі освіти, які не відвідували заняття з неповажних причин
обсягом понад 6 академічних годин протягом місяця або 12 академічних годин
протягом семестру, скасовуються пільги всіх видів на поточний семестр.
22. Здобувачам освіти, які несвоєчасно отримали заліки або незадовільно
склали екзамени в ході заліково-екзаменаційної сесії, пільги скасовуються.
23. Здобувачам освіти, які мають декілька видів пільг в оплаті за навчання,
надається тільки одна пільга, яка більша за розміром.
24. В окремих випадках за рішенням ректора можуть бути встановлені інші
умови пільгового навчання.

