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Положення про надання знижок в оплаті за навчання  

у Східноєвропейському Університеті ім. Рауфа Аблязова  

у 2021/2022 навчальному році 

Це Положення застосовується на студентів, які навчаються у 

Східноєвропейському Університеті ім. Рауфа  Аблязова (далі – Університет) 

при оплаті навчання у 2021/2022 навчальному році. 

 

1 Програма корпоративної лояльності 

Знижки на перший рік навчання за освітньо-професійним ступенем 

фахового молодшого бакалавра та ступенем вищої освіти бакалавра 

надається:  

1.1 Особам з інвалідністю I, II груп та дітям з інвалідністю віком до 

18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю 

надається знижка до 15%. При укладенні між Університетом, Фондом 

соціального захисту інвалідів та Студентом трьохстороннього договору про 

відшкодування вартості навчання знижки, визначені пунктом 1.1 та іншими 

пунктами цього Положення, не враховуються в сумах, що підлягають 

відшкодуванню. 

1.2 Випускникам одного закладу загальної середньої освіти або 

професійної (професійно-технічної) освіти одного року надається знижка в 

розмірі 15% при вступі на навчання 5 та більше осіб на перший рік навчання 

за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та 

ступенем вищої освіти бакалавра. 

1.3 До 15% знижки надається студентам другого та наступних років 

навчання, які беруть участь у профорієнтаційних заходах Університету (в т.ч. 

Коледжу економіки та управління). 



1.4 До 40% знижка на програмі заочної або дистанційної форми 

навчання (крім магістратури) надається студентам, які одночасно навчаються 

в Університеті (в т.ч. коледжах) за двома спеціальностями. 

1.5 До 20% знижка на програмі заочної або дистанційної форми 

навчання (крім магістратури) надається студентам, які одночасно навчаються 

за денною формою навчання в іншому закладі вищої освіти. 

1.6  До 10% знижка надається студентам, прямі родичі яких 

(чоловік/дружина, батьки, діти, рідні брати/сестри), а також чоловік/дружина 

чи діти будь-якого прямого родича, навчаються в Університеті. 

1.7  До 10% знижка в оплаті першого півріччя навчання надається 

вступникам на основі повної загальної середньої освіти, які подали оригінали 

документа про повну загальну середню освіту та додатка до нього до 

Приймальної комісії Університету (коледжу) до 27 серпня 2022 року (при 

вступі на денну форму навчання), до 1 вересня 2022 року (при вступі на 

заочну форму навчання). 

1.8 До 15% знижка (для денної форми навчання) або 10% знижка (для 

заочної та дистанційної форми навчання) в оплаті першого півріччя навчання 

надається вступникам на ступінь бакалавра з дипломом молодшого 

спеціаліста. 

1.9  25 % знижка надається студентам, яким надано статус: 

– учасників бойових дій згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 серпня 2014 р. N 413 «Про затвердження Порядку надання та 

позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення»; 

– постраждалих учасників Революції Гідності згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. N 119 «Деякі питання 

соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності». 



1.10  50 % знижка надається студентам: 

– у яких один із батьків загинув (пропав безвісти) при безпосередній 

участі в антитерористичній операції або операції об’єднаних сил, 

забезпеченні їх проведення чи здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення. 

– у яких смерть одного із батьків пов'язана з участю в Революції 

Гідності (масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 

21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року). 

1.11  20 % знижка надається студентам, які зареєстровані як 

внутрішньо переміщені особи. 

1.12  50 % знижка надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, а також особам з їх числа у віці з 18 до 23 років. 

1.13  10% знижка (за наукові досягнення) надається тим студентам 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра 

другого та наступних років навчання, які: 

– мають одну і більше наукових статей (підготовлених особисто або у 

співавторстві), що опубліковані у міжнародних або українських фахових 

наукових виданнях, у тому числі електронних, які віднесені до категорій «А» 

та Б згідно з Порядком формування Переліку наукових фахових видань 

України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.01.2018 р. № 32; 

– взяли участь у ІІ турі Всеукраїнських студентських олімпіад з різних 

спеціальностей/навчальних дисциплін та увійшли до першої десятки 

рейтингового списку базового закладу вищої освіти; 

– взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук і виступили із 

доповіддю на підсумковій науково-практичній конференції; 

– стали призерами ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідних робіт Малої академії наук України. 



Знижка надається на півріччя (семестр), яке слідує за тим півріччям 

(семестром), в якому досягнуто визначені показники. 

 

2 Програма академічної лояльності 

В оплаті першого року навчання за освітньо-професійним ступенем 

фахового молодшого бакалавра та ступенем вищої освіти бакалавра надається: 

2.1 50% знижка  особам, нагородженим дипломами I-III ступенів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів 2020 – 2022 року 

після перевірки поданих документів. Ця знижка зберігається до здобуття 

ступеня бакалавра, за умови досягнення в кожному півріччі середнього балу 

успішності не нижче 4,75 і не підсумовується з іншими знижками.  

Випускникам старшої школи, нагородженим золотою (срібною) 

медаллю та випускникам основної школи, які мають свідоцтво про базову 

загальну середню освіту з відзнакою, або виключно високі оцінки рівня знань 

("10", "11", "12") в додатку до атестату (свідоцтва), або в разі подання двох 

сертифікатів УЦОЯО з оцінками не нижче 160 балів; 

2.2 До 15% знижка надається студентам денної форми навчання за 

освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та ступенем 

вищої освіти бакалавра (крім студентів першого курсу) з другого півріччя 

навчання за досягнутим середнім балом успішності в попередньому півріччі 

(екзамени, диференційовані заліки, захисти курсових робіт та звітів практик 

повинні бути складені на оцінки «відмінно») - 5,00. 

2.3 До 15% знижка надається студентам денної форми навчання, які 

здобувають ступінь магістра, на перший семестр навчання при наявності 

диплома про попередній ступінь (рівень) вищої освіти з відзнакою. 

Ця знижка зберігається індивідуально до здобуття ступеня магістра, за умови 

досягнення в кожному півріччі середнього балу успішності не нижче 5,0. 

2.4  До 15% знижка надається молодшим спеціалістам та випускникам 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали диплом з 

відзнакою, або в разі подання двох сертифікатів УЦОЯО з оцінками не нижче 

160 балів на перше півріччя навчання; 



2.5 Право на знижки п 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 втрачається при переході студента 

на заочну форму навчання та в разі порушення умов договору про надання 

освітніх послуг. 

 

3 Порядок надання та оформлення знижок 

3.1 Знижки встановлюються у відсотках від розміру оплати за півріччя 

(семестр). Перше півріччя триває, як правило, впродовж вересня-січня, а 

друге – впродовж лютого-червня. Тривалість семестрів визначається 

навчальним планом. 

3.2 Знижки, визначені у пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 , та 1.9 

надаються на підставі заяв (вступники подають заяву до Приймальної комісії 

разом із заявою про вступ; 

3.3 Для знижок, визначених в пунктах 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 до заяви 

додається документ (посвідчена копія), що підтверджує відповідний статус.  

3.4 Для знижки, визначеної в пункті 1.13, до заяви додається 

клопотання завідувача кафедрою та підтвердження проректора з наукової 

роботи.  

3.5 Знижки, визначені в пункті 1.3 , надаються на півріччя на підставі 

подання проректора з адміністративної роботи за погодженнями з деканами 

факультетів, директора коледжу та завідуючими кафедрами. 

3.6 Знижки, що надаються за заявами студентів, нараховуються з 

початку півріччя (семестру), в якому подається заява. 

3.7 Про знижки, визначені цим Положенням, студенти інформуються 

шляхом його розміщення на офіційному сайті Університету, а також в 

індивідуальному порядку при взаємодії зі структурними підрозділами 

Університету, а саме з: 

3.8 Усі знижки оформлюються наказами ректора Університету. 


