
 
 

  

 
Міжнародна космічна школа ім. академіка С. Корольова 

 
Місце розташування – м.Київ, вул. Набережно-Рибальска, буд №3, ЖК «Рибальский» 
 
Будівля школи – нове сучасне трьох поверхове приміщення. 
 
Територія – власна закрита територія для прогулянок та занять спортом. 
 
Кількість учнів – 500.  
 
Дата відкриття – 1 вересня 2021 р. 

• Садок, діти 3-6 років – 100 учнів, початкова школа, учні 1-4 класи – 200 учнів.  
• Середня школа, 5-9 класи – 140 учнів, старша школа, 10-12 класи – 60 учнів. 

Програма навчання – Державна програма МОН України,   
 
Поглиблене вивчення:  

• STEM (наука, технології, інженерія, математика).  
• Астрономія.  
• Аерокосмічна галузь. 
• IT. 

Мова викладання: українська, англійська. 
 
Завдання школи: надання учням теоретичних і практичних знань, необхідних для продовження навчання на 
технічних факультетах кращих ВНЗ та подальшої роботи в провідних компаніях космічної галузі. 
 
Графік роботи школи: понеділок – п’ятниця з 7:30 до 19:00, (до 21:00 при потребі батьків).  
 
Розпорядок дня школи (узагальнено): 

• Навчання 8:30 – 13:30 
• Прогулянка  13:30 – 14:30 
• Виконання домашнього завдання 14:30-16:00 
• Гуртки 16:30-18:30 
• Закінчення роботи школи 19:00 (за потреби батьків, догляд за дитиною до 21:00). 

Харчування. П’яти разове харчування: сніданок, другий сніданок, обід, підвечірок, вечеря. 

Гуртки: Авіа та ракето моделювання, робототехніка, програмування, шахи, шашки 
 
Спортивні секції: баскетбол, футбол, волейбол,  бойові мистецтва, сучасні танці, художня гімнастика. 
 
Іноземні мови: англійська, французька, іспанська, німецька, китайська. 
 
Стипендії – Надаються стипендії на безкоштовне навчання в школі для талановитих учнів з можливістю отримання 
стипендії на оплату навчання на технічних факультетах кращих ВНЗ України та світу.  
 
 
Порядок вступу:  

• з 1 червня по 12 серпня 2021 подача заявок на вступ. 
• з 7 червня по  20 серпня співбесіди та запис до школи. 

 
Вартість навчання: 
 
Школа Садок 

• Оплаті одним платежем за рік (10 місяців) – $7500  
• Оплата помісячно – $850 в місяць. (10 місяців) 
• Одноразовий «стартовий» внесок - $800 

 

• Оплаті одним платежем за рік (10 місяців) – $5500  
• Оплата помісячно – $650 в місяць. (10 місяців) 
• Одноразовий «стартовий» внесок - $600 

 
 
 


