
ВАРТІСТЬ   НАВЧАННЯ 

 «СТАНДАРТ», «ЕКСТЕРН», «СЛУХАЧ», Факультативи та Курси 

на 2017-2018 навчальний рік 

 

№ 

 

Обраний 

навчальний пакет 

Вартість 

навчання за 

один 

навчальний 

місяць, грн 

Вартість 

навчання за 

один 

навчальний рік, 

грн 

Примітка 

1 «Стандарт» 

1-8, 10 класи 

2 000 18 000 При вступі до школи після 

початку навчального року - 

оплата розраховується 

включно з того місяця, в якому 

укладено договір (літні місяці 

не оплачуються) 

2 «Стандарт» 

9 клас 

2 000 20 000 При вступі до школи після 

початку навчального року - 

оплата розраховується 

включно з того місяця, в якому 

укладено договір (липень, 

серпень не оплачуються). У 

червні – проведення ДПА 

3 «Стандарт» 

11 клас 

2 000 19 000 При вступі до школи після 

початку навчального року - 

оплата розраховується 

включно з того місяця, в якому 

укладено договір (літні місяці 

не оплачуються). Доплата 

1,000 грн (випускний клас, 

документація) 

4 Пакет «КЕЙС» 

9 клас 

3 000 29 000 НОВИНА! Пропонуємо у 9 

класі Інтегрований підхід до 

вивчення навчальних 

предметів 

5 «Екстерн» 

Курс одного 

класу 

1-8, 10 класи 

1 400 12 600 Щомісячний платіж 

розраховується з дати 

зарахування на навчання 

6 «Екстерн» 

Курс одного 

класу 

9, 11 класи 

1 400 14 000 Щомісячний платіж 

розраховується з дати 

зарахування на навчання 

7 «Екстерн» 

Курс двох класів 

за один рік 

1-8, 10 класи 

2 600 23 400 Щомісячний платіж 

розраховується з дати 

зарахування на навчання 

8 «Екстерн» 

Курс двох класів 

за один рік 

9, 11 класи 

2 600 24 800 Якщо один з курсів – 9 класу 

або 11 класу (наприклад: 8-9 

класи; 10-11 класи). Доплата 

1,400 грн (випускний клас, 

документація) 



9 «Екстерн» 

Річне оцінювання 

1-4 класи для 

Альтернативних 

шкіл 

3 500 - Оплата одним платежем. Дія 

знижок не розповсюджується. 

10 «Екстерн» 

Річне оцінювання 

5-8 класи для 

Альтернативних 

шкіл 

4 500 - Оплата одним платежем.  

Для груп від 10-ти осіб 

передбачено знижки 

11 «Екстерн» 

Річне оцінювання 

9-11 класи для 

Альтернативних 

шкіл 

5 500 - Оплата одним платежем.  

Для груп від 10-ти осіб 

передбачено знижки 

12 Визначення 

освітнього рівня 

4 000 - Оплата одним платежем.  

Для груп від 10-ти осіб 

передбачено знижки 

13 «Слухач» 

Повний пакет 

1 000 9 000 За всі навчальні предмети 

курсу обраного класу.  

14 «Слухач» 

Пакет на Вибір 

300 2 700 За один обраний навчальний 

предмет за період одного 

місяця 

  

 

З Н И Ж К И 

  

Знижки надаються на підставі письмового звернення до Адміністрації 

школи та наявності документа, що підтверджує право на знижку 
 

 

№ Знижка Підстава для застосування знижки 

 
15 % Екстерн з багатодітної родини (3 або більше дітей в родині) 

 
15 % Екстерн з особливими потребами 

 
15 % 

Екстерн – дитина учасника бойових дій (статус учасника бойових 

дій батька/матері/опікуна) 

 
15 % 

Екстерн – сирота або напівсирота  / статус одинокого батька або 

матері 

 
20 % 

Екстерн (курс одного класу) проживає на території проведення 

АТО або окупованій території АР Крим 

 
25 % 

Екстерн (курс двох класів) проживає на територій проведення 

АТО або окупованій території АР Крим 



 
25 % 

Двоє або більше Учнів/Екстернів зараховано до школи з однієї 

родини 

 
25 % Учень з багатодітної родини (3 або більше дітей в родині) 

 
25 % Учень з особливими потребами 

 
25 % 

Учень – дитина учасника бойових дій (статус учасника бойових 

дій батька або матері) 

 
25 % 

Учень проживає на територій проведення АТО або окупованій 

території АР Крим 

 
25 % 

Учень – сирота або напівсирота / статус одинокого батька або 

матері 

 

ВАРТІСТЬ   НАВЧАННЯ 

 ОСВІТНІ ФАКУЛЬТАТИВИ НА ВИБІР 

 

№ 

 

Обраний 

Факультатив 

Вартість 

навчання за 

один 

навчальний 

місяць, грн 

Вартість 

навчання за 

один 

навчальний рік, 

грн 

Примітка 

1 Німецька мова 600 5 400 Всі рівні 

2 Польська мова 600 5 400 Всі рівні 

3 Французька 

мова 

1 000  9 000 Всі рівні 

Школа мистецтв у Парижі 

(викладає носій мови-

професійний викладач, 

можливість отримання 

високого рівня або вивчення «з 

нуля» у Парижі, Нормандії). 

4 Китайська мова 1 000 9 000 Всі рівні 

5 С++Базовий 500 4 500 Базовий курс з Програмування 

(розрахований на 9 місяців) 

6 ЗНО 

Українська 

мова та 

література 

500 4 500 Поглиблена спеціальна 

підготовка до ЗНО 

 

 


