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1. Про нас



Про нас

* Дані за 2022 рік


Education.ua — один із провідних освітніх сайтів України. Це найповніший та 

найзручніший каталог навчальних закладів, курсів та освітніх програм.

390 000
користувачів


на місяць

1 730 000
переглядів


на місяць

80%
користувачів


з України



Аудиторія розділу

«ЗВО»

147 000
користувачів


на місяць

710 000
переглядів


на місяць

83%
користувачів


з України



Стать

66%


Жінки

34%


Чоловіки



Вік
5%


65+
10%


55-64 роки

23%


35-44 роки

28%


18-24 роки

13%


45-54 роки

21%


25-34 роки



Пристрої

76%


mobile

23%


desktop

1%


tablet



Місцезнаходження

Київська обл.

35%

Львівська обл.

12%

Дніпропетровська обл.

9%

Одеська обл.

6%

Харківська обл.

4%

Донецька обл.

4%



Провідний навчальний

заклад

Привертайте увагу цільової аудиторії за допомогою додаткових 

послуг сайту. Розміщення протягом року допоможе набрати 

більше абітурієнтів у новому навчальному році.



Логотип на сторінці розділу

Ваш логотип буде виводитися


у блоці «Провідні ЗВО».


Це збільшить впізнаваність 

вашого ЗВО для цільової 

аудиторії.Провідні навчальні заклади

Русский · Українська Навчальним закладам

Поради і статті

Всі навчальні заклади України

Усі статті
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Ким бути?
Решить кем стать непросто. Наш каталог поможет 

подробнее узнать о каждой профессии, разобраться в их 

специфике, плюсах и минусах и сделать осознанный 

выбор.

Обери свою професію · Професії

Поради абітурієнтам

Популярні професії
Маркетолог

Соціолог

Перекладач

Вчитель

Менеджер з туризму

Програміст

Слідчий

Мерчендайзер

Еколог

Хед-хантер

Партнери сайту

Інститут психології і 

підприємництва

Всі партнери · Стати партнером

Friends, поспішайте запастися послугами з додатковою знижкою 30%: тиждень до кінця акції

Перелік університетів Словаччини за напрямками — ваше рішення визначає майбутнє 

Чи можуть якісні курси англійської мови бути дешевими?

Як здати ЗНО з математики у 2022 році?

Тепер ви знаєте, а ми знаємо, що ви знаєте: на Education.ua — акція для друзів

ЗВО/ВНЗ Коледжі Курси Тренінги

NEW

Репетитори За кордоном Школи Дитячі садки Статті

Провідні навчальні заклади

https://www.education.ua/kindergartens/dnipro/?city=dnipro&rad=1&adr=%D0%BF%D1%80.+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+70
https://www.education.ua/kindergartens/dnipro/?city=dnipro&rad=1&adr=%D0%BF%D1%80.+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+70
https://www.education.ua/kindergartens/dnipro/?city=dnipro&rad=1&adr=%D0%BF%D1%80.+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+70


Провідні позиції

в результатах пошуку

У результатах пошуку ваш ЗВО 

буде виводитися на провідних 

позиціях з логотипом та 

значком VIP.


У пакеті «VIP Національний» — 

з вибором та без вибору 

регіону.
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Партнери сайту

Львівський торговельно-

економічний університет

Всі партнери · Стати партнером

ЗВО/ВНЗ в Києві
Найдены 21 ЗВО/ВНЗ

Київський міжнародний університет 

(КиМУ) VIP

Київ

Приватний. Рівень акредитації IV. Заснований в 1994 р.

Навчально-науковий Інститут бізнес-

освіти КНЕУ імені Вадима ГетьманаVIP

Київ

Державний. Рівень акредитації IV. Заснований в 1994 р.

Арт академія сучасного мистецтва 

імені Сальвадора ДаліVIP

Київ

Приватний. Рівень акредитації IV. Заснований в 1992 р.

Київ Всі спеціальності Знайти

ЗВО/ВНЗ

Русский · Українська Навчальним закладам

ЗВО/ВНЗ Коледжі Курси Тренінги NEW Репетитори За кордоном Школи Дитячі садки Статті



Значок VIP на сторінці ЗВО

Значок VIP буде виводитися 

поряд з назвою ЗВО на його 

сторінці. Це додатково 

приверне увагу користувачів 

до вашого ЗВО.

Міжнародний науково-технічний 
університет імені академіка Юрія Бугая 
(МНТУ)

· 23 відгука

Спеціальності Факультети Абітурієнтам Про ЗВО/ВНЗ Фото Еще

Київ · пров. Магнітогорський, 3  На карте

istu.edu.ua

Показати телефон

Показати пошту

денна, заочна, дистанційна

бакалавр, магістр

ЗВО/ВНЗ заснований у 1993 році. Статус приватний. IV рівень акредитації. 

Диплом державного зразка.

Також в Києві

ЗВО/ВНЗ 

Коледжі 

Курси 

Репетитори 

Тренінги 

Робота

Русский · Українська Учебным заведениям

ЗВО/ВНЗ Коледжі Курси Тренінги NEW Репетитори За кордоном Школи Дитячі садки Статті
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Міжнародний науково-технічний 
університет імені академіка Юрія Бугая 
(МНТУ)

Київ · пров. Магнітогорський, 3  На карте

istu.edu.ua

Показати телефон

Показати пошту

денна, заочна, дистанційна

бакалавр, магістр

ЗВО/ВНЗ заснований у 1993 році. Статус приватний. IV рівень акредитації. 

Диплом державного зразка.

Платне навчання

Військова кафедра

Гуртожиток

Післядипломна освіта

Аспірантура, докторантура

Пiдготовче вiддiлення

Безкоштовне навчання

Спеціальності

Біологія

Екологія

Економіка

Інженерія програмного 

забезпечення

Комп’ютерні науки

Маркетинг

Менеджмент

Металургія

Міжнародні економічні відносини

Нафтогазова інженерія та 

технології

Облік і оподаткування

Право

Психологія

Публічне управління та 

адміністрування

Телекомунікації та радіотехніка

Фізична терапія, ерготерапія

Філологія

Фінанси, банківська справа та 

страхування

Факультети

Фінанси, облік та МЕВ.

Менеджмент, публічне управління і адміністрування.

Право.

Філософія та суспільно-гуманітарні науки.

Комп'ютерні науки та інженерія програмного. забезпечення.

Телекомунікації та радіотехніка.

Нафтогазова інженерія та технології.

Фізична терапія, Ерготерапія (фізична реабілітація).

Міжнародні економічні відносини.

Абітурієнтам

Наявність підготовчих курсів для вступу:

Центр довузівської підготовки МНТУ здійснює ефективну навчальну діяльність 

з підготовки слухачів до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до 

вищих навчальних закладів України.

Перелік предметів, які пропонує центр довузівської підготовки:

українська мова та література;

математика;

історія України;

англійська мова;

географія;

хімія;

фізика;

біологія.

Особливість довузівської підготовки МНТУ в тому, що при вивченні окремих 

предметів враховується загальний освітній рівень слухачів (індивідуально), їх 

інтерес до поглиблення знань з обраних предметів, а більшість практичних 

занять проводяться з використанням тестів, наближених до тестів ЗНО.


Лекційні, практичні, семінарські заняття, індивідуальні консультації проводять 

кваліфіковані викладачі університету, які використовують у роботі програми 

загальноосвітньої школи, викладають в Коледжі МНТУ, постійно аналізують 

результати ЗНО і враховують їх у навчальній роботі зі слухачами. 

Про ЗВО/ВНЗ

Йди в ногу з часом разом с нами, адже МНТУ — це не тільки університет 

нового типу із  сучасним поглядом на світ, а й велика дружня команда 

спеціалістів своєї справи, які усім серцем вболівають за українську освіту. Які 

дадуть тобі максимально корисні і необхідні знання, вміло поєднуючи сучасні 

освітні технології та свій багатолітній досвід.


В цьому вже переконалися понад 37 000 студентів, які за 27 років існування 

університету стали його невід’ємною частиною. Ба більше — ми не збираємося 

зупинятися на досягнутому! Спитаєте, чому?


Бо студентство — це час необмежених можливостей. Тому МНТУ допомагає 

молоді ці можливості знайти й не проґавити. Університет пропонує студентам 

долучитися до програм та ініціатив, що допоможуть отримати їм нові знання, 

реалізувати власні ідеї та відкрити для себе світ.

Перелік предметів, які пропонує центр довузівської підготовки:

українська мова та література;

математика;

історія України;

англійська мова;

географія;

хімія;

фізика;

біологія.

Особливість довузівської підготовки МНТУ в тому, що при вивченні окремих 

предметів враховується загальний освітній рівень слухачів (індивідуально), їх 

інтерес до поглиблення знань з обраних предметів, а більшість практичних 

занять проводяться з використанням тестів, наближених до тестів ЗНО.


Лекційні, практичні, семінарські заняття, індивідуальні консультації проводять 

кваліфіковані викладачі університету, які використовують у роботі програми 

загальноосвітньої школи, викладають в Коледжі МНТУ, постійно аналізують 

результати ЗНО і враховують їх у навчальній роботі зі слухачами. 

Фото

Ще 5

Поділитись

Відгуки · 23

Оставить отзыв

Ваша оценка

Ваше имя

Комментарий

1000 символов

Оставить отзыв или Отменить
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Лучше бы внесли регион поиска. Надоело просматривать кучу ненужных 

резюме из других регионов. Есть же у ваших коллег из работы.юй пункт - 

готовы к переезду. Сделайте так же
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Все курсы в Киеве  вузы в Киеве  колледжи и техникумы в Киеве
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VIP



Логотип на головній сторінці сайту

Тільки в пакеті «VIP 

Національний».

Ваш логотип буде виводитися 

на головній сторінці сайту. 

Завдяки цьому користувачі 

насамперед будуть звертати 

увагу на ваш ЗВО. Це 

збільшить впізнаваність та 

довіру до нього.

Провідні навчальні заклади

Русский · Українська Навчальним закладам

Поради і статті
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Ким бути?
Решить кем стать непросто. Наш каталог поможет 

подробнее узнать о каждой профессии, разобраться в их 

специфике, плюсах и минусах и сделать осознанный 

выбор.

Обери свою професію · Професії

Поради абітурієнтам

Популярні професії
Маркетолог

Соціолог

Перекладач

Вчитель

Менеджер з туризму

Програміст

Слідчий

Мерчендайзер

Еколог

Хед-хантер

Партнери сайту

Інститут психології і 

підприємництва

Всі партнери · Стати партнером

Friends, поспішайте запастися послугами з додатковою знижкою 30%: тиждень до кінця акції

Перелік університетів Словаччини за напрямками — ваше рішення визначає майбутнє 

Чи можуть якісні курси англійської мови бути дешевими?

Як здати ЗНО з математики у 2022 році?

Тепер ви знаєте, а ми знаємо, що ви знаєте: на Education.ua — акція для друзів

ЗВО/ВНЗ Коледжі Курси Тренінги

NEW

Репетитори За кордоном Школи Дитячі садки Статті

https://www.education.ua/kindergartens/dnipro/?city=dnipro&rad=1&adr=%D0%BF%D1%80.+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+70
https://www.education.ua/kindergartens/dnipro/?city=dnipro&rad=1&adr=%D0%BF%D1%80.+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+70
https://www.education.ua/kindergartens/dnipro/?city=dnipro&rad=1&adr=%D0%BF%D1%80.+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+70


Банерна реклама

Розміщення банера на Education.ua — це вдале поєднання 

зміцнення іміджу та ефективного звернення до цільової аудиторії.



Головна сторінка

Провідні навчальні заклади

930×90

Русский · Українська Навчальним закладам

Поради і статті

Всі навчальні заклади України

240×400

Усі статті

О нас

О проекте

Обратная связь

Услуги сайта
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Отзывы клиентов
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Условия использования

Образование
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Репетиторы

Тренинги

Образование за рубежом

Школы

Детские сады

Абитуриентам

Советы абитуриентам

Статьи
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Ким бути?
Решить кем стать непросто. Наш каталог поможет 

подробнее узнать о каждой профессии, разобраться в их 

специфике, плюсах и минусах и сделать осознанный 

выбор.

Обери свою професію · Професії

Поради абітурієнтам

Популярні професії
Маркетолог

Соціолог

Перекладач

Вчитель

Менеджер з туризму

Програміст

Слідчий

Мерчендайзер

Еколог

Хед-хантер

Friends, поспішайте запастися послугами з додатковою знижкою 30%: тиждень до кінця акції

Перелік університетів Словаччини за напрямками — ваше рішення визначає майбутнє 

Чи можуть якісні курси англійської мови бути дешевими?

Як здати ЗНО з математики у 2022 році?

Тепер ви знаєте, а ми знаємо, що ви знаєте: на Education.ua — акція для друзів

ЗВО/ВНЗ Коледжі Курси Тренінги

NEW

Репетитори За кордоном Школи Дитячі садки Статті

https://www.education.ua/kindergartens/dnipro/?city=dnipro&rad=1&adr=%D0%BF%D1%80.+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+70
https://www.education.ua/kindergartens/dnipro/?city=dnipro&rad=1&adr=%D0%BF%D1%80.+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C+70
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Внутрішні сторінки

Ефективне звернення до цільової 

аудиторії. Банери виводяться в 

результатах пошуку і на сторінках 

навчальних закладів.
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Освіта за кордоном
Програми навчання за кордоном · 699 програм

Провідні компанiї

Стати провідною компанією

Всі країниВведіть запит Всі види програм ЗнайтиВсі міста

Програми Компанії Додати компанію

Русский · Українська Навчальним закладам

ЗВО/ВНЗ Коледжі Курси Тренінги NEW Репетитори За кордоном Школи Дитячі садки Статті

930×90

240×400

Пошук за 

видами програм

Пошук 

за країнами

Пошук 

за містами

730×90



Брендування

Брендування на Education.ua — найкраща можливість привернути 

увагу аудиторії сайту до вашого навчального закладу та отримати 

цільовий трафік на ваш сайт.



Брендування

Брендування розміщується в розділах 

«ЗВО», «Коледжі» та «Школи» по всій 

Україні.
Приватний ліцей


у центрі Києва
Приватний ліцей


у центрі Києва
Приватний ліцей


у центрі Києва
Приватний ліцей


у центрі Києва

Офлайн та онлайн навчання 
для 5-11 класів


~

Поглиблене вивчення мов 
та профільних предметів


~

Дотримання Державного 

стандарту на високому рівні

Якісна та безпечна освіта за 
доступними цінами


~

Виконання всіх домашніх 

завдань у ліцеї

~


Підготовка до міжнародних 
іспитів та ЗНО

Залишити заявку Залишити заявку

О нас

О проекте

Обратная связь

Услуги сайта

Статистика

Отзывы клиентов

Контакты

Условия использования

Образование

Вузы

Колледжи и техникумы

Курсы

Репетиторы

Тренинги

Образование за рубежом

Школы

Детские сады

Абитуриентам

Советы абитуриентам

Статьи

Каталог профессий

Партнёрская программа

Наши проекты

Work.ua

Education.ua
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ЗВО/ВНЗ України
Інститути, університети, академії · 434 заклади

Провідні ЗВО/ВНЗ

Стати провідним ЗВО/ВНЗ

Всі міста Всі спеціальності Знайти

Русский · Українська Навчальним закладам

ЗВО/ВНЗ Коледжі Курси Тренінги NEW Репетитори За кордоном Школи Дитячі садки Статті

Пошук за 

видами програм

Пошук 

за країнами

Пошук 

за містами

Останні статті

Friends, поспішайте запастися послугами з додатковою знижкою 30%: тиждень до кінця акції

Перелік університетів Словаччини за напрямками — ваше рішення визначає майбутнє 

Чи можуть якісні курси англійської мови бути дешевими?

Як здати ЗНО з математики у 2022 році?

Тепер ви знаєте, а ми знаємо, що ви знаєте: на Education.ua — акція для друзів



Замовляйте

послуги

Провідний навчальний заклад

Банерна реклама

Брендування

https://www.education.ua/advert/universities/
https://www.education.ua/advert/banner/
https://www.education.ua/advert/branding/?setlp=ua


Зв’яжіться 
з нами

Анастасія 

Рудь

Елла 

Лісняк

Сергій 


Кобилянський

Анна


Приходько

Богдан 


Грузін

Анастасія 

Чуглазова

Марія 

Бойко

ad@education.ua
044 498-18-93


