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  «1 С УКРАЇНА» ФІРМА
 

Україна, 01019, Київ, а/с 124 
www.1 c.ua, E-mail:1 c@1 c.ua, uz@1 c.ua 

Фірма «1 С» займається розробкою, дистрибуцією, виданням та підтримкою комп’ютерних 
програм, баз даних ділового та домашнього призначення.

Найвідомішими в Україні програмними продуктами, розробленими на платформі «1 С: 
Підприємство 8», є 1 С: Бухгалтерія, 1 С: Управління торговим підприємством, 1 С: Зарплата та 
управління персоналом, 1 С: Управління виробничим підприємством та інші.

Фірма «1 С» приділяє велику увагу підготовці кваліфікованих спеціалістів у галузі автоматизації 
підприємств – постійно видає навчальні версії своїх програм, розробляє сертифіковані курси, 
пропонує співпрацю вищим та середнім учбовим закладам на партнерських засадах.

Партнери «1 С» – Центри сертифікованого навчання (ЦСН) гарантують якісне навчання 
користувачам програм та спеціалістам по впровадженню. В ЦСН читаються курси, які розроблені 
викладачами-методистами з досвідом впровадження програмних продуктів «1 С». Методична 
література по платформі та прикладним рішенням «1 С: Підприємство 8» дає змогу легко 
підготуватися до сертифікації та атестації.

Повний перелік партнерів‑ЦСН дивіться на сайті: www.1 c.ua

«AU-PAIR» АГЕНТСТВО 
Україна, 01042, Київ, б-р Дружби народів, 7, оф. 22 

Тел.: +38 (044) 501–12–67, +38 (067) 406–46–61 
Тел./факс +38 (044) 529–38–96 

E-mail: info@study.com.ua 
www.STUDY.com.ua 

www.obuchenie.com.ua
 

Освітнє Агентство Au-Pair (член Міжнародної Асоціації IAPA) пропонує молодіжну програму Au-
Pair в Європі та США вартістю від 140 Євро, а також літню студентську програму Work and Travel 
у США.

Також ми пропонуємо навчання у мовних коледжах у Німеччині, Франції, Англії, Мальті, Австрії, 
США, Австралії, Італії, Іспанії та Новій Зеландії.

Для всіх тих, хто не знає мови, але хоче поїхати за програмою Au-Pair або Work and Travel, у нас 
діють курси німецької та англійської мов.

Агентство Au-Pair працює на освітньому ринку України вже 10 років і має найбільший досвід 
організації молодіжних програм для студентів та випускників.
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  ECDL 
The European Computer Driving Licence 

Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, 8 
Тел./факс: +38 (057) 720–23–02, 720–22–81 

Тел. моб.: +38 (050) 302–82–02 
Е-mail: info@ecdl.com.ua   www.ecdl.com.ua 

ECDL (The European Computer Driving Licence) – Європейські комп’ютерні права – ведуча світова 
програма навчання, незалежного тестування та сертифікації комп’ютерних користувачів.

Тестування та сертифікація здійснюються за єдиними стандартами та навчальними планами 
у всьому світі, міжнародні сертифікати ECDL, визнаються більш ніж в 166 країнах. Сертифікат 
ECDL є загальновизнаним в Європі та світі стандартом, підтверджуючим, що його власник 
володіє основними концепціями інформаційних технологій, вміє користуватися персональним 
комп’ютером та базовими додатками.

На території України торгову марку ECDL ексклюзивно представляє та здійснює авторизацію 
тестових центрів компанія «Європейська Сертифікація комп’ютерних користувачів України».

OPTIVISION КОМПАНИЯ
Украина, Киев, 04080, ул. Туровская, 31, оф.8 

Тел.: +38 (044)-428–73–18, 203–83–60, Факс+38 (044) 428–73–19 
Е-mail: info@optivision.com.ua     www.optivision.com.ua 

Компания OptiVision – профессиональный интегратор визуальной и аудио техники на объектах 
любого уровня сложности. Опыт сотрудников компании и надёжность наших партнёров 
позволяют использовать гарантировать качество каждой инсталляции, наряду с полным 
соответствием заявленным требования и стандартам. Наши инженеры постоянно следят 
за новинками визуального рынка и готовы предложить оптимальные решения для самых смелых 
проектов в сфере визуальной интеграции.

Решения, которые мы предлагаем для образования:
•	 школьное TV;
•	 интерактивные доски Clasus (Португалия);
•	 лингафонные кабинеты Robotel (Канада);
•	 системы визуализации (комбинация экранов, проекторов, мониторов, документ-камер, 

видеокамер и пр.);
•	 системы дистанционного образования;
•	 конференц-системы для актовых залов, комнат переговоров, учительских;
•	 мультимедийный класс «под ключ»;
•	 оборудование кабинетов руководителей AV/TV системами;
•	 продажа магнито-маркерных досок, досок для мела.
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 PABLIC SPEAKERS’ CLUB
Україна, Київ, вул. Політехнічна, 3 А 

Ліцей «Універсум», Ст. Метро «Політехнічний інститут» 
Тел. +38 (044) 227–42–41 

Моб. тел.: +38 (050) 687–74–49, +38 (093) 490–02–06 
www.psclub.com.ua 

Pablic Speakers’ Club:
•	 англійська та німецька мови для дітей та дорослих індивідуально та в міні-групах;
•	 корпоративне навчання на території замовника;
•	 розмовний клуб з носіями мови;
•	 підготовка до зовнішнього тестування, TOEFL, FCE та інше.
•	 Комп’ютерні курси:
•	 користувач ПК;
•	 професійний користувач ПК;
•	 школярам – «Основи HTML» 

STUDIO «BRAVISSIMО»
Украина, Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, 14 (метро «Контрактова пл.») 

Тел. +38 (044) 229–65–27 
Моб. тел. +38 (050) 356–34–99 

www.bravissimo.net.ua
 

Studio «Bravissimо» – специализируется на преподавании итальянского языка. Мы обучаем 
наших слушателей с начального уровня, «с нуля», для тех же, кто хочет усовершенствовать свои 
знания, приобретенные раннее, могут записаться в группы на более высокие уровни. Занятия 
проводятся в утреннее, дневное и в вечернее время. В группе не более 7-ми человек. У нас очень 
современный учебный материал, разработанный итальянскими преподавателями специально для 
преподавания языка иностранным студентам.

Наши услуги:
•	 Занятия в группе (утро, день, вечер)
•	 Индивидуальные занятия (в удобное время для слушателя) 
•	 Корпоративное обучение (на территории предприятия) 
•	 Программа обучения в Италии (Рим, Сорренто)
•	 Итальянский для детей от 5 лет
•	 Итальянский для подростков 10–13 лет.

Студия специализируется на преподавании только итальянского языка. Наши преподаватели 
просто фанаты итальянского языка, а это значит, что готовы обучать всех и даже не очень 
способных к изучению иностранных языков. В Студии работают преподаватели – носители 
языка с большим опытом преподавания в Италии, а также отечественные преподаватели, 
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отлично владеющие итальянским языком. Все преподаватели имеют высшее филологическое 
образование, проживали продолжительное время в Италии и в течение нескольких лет 
специализировались на преподавании итальянского языка.

Как может носитель языка преподавать с нуля?
Носитель языка со специальным образованием владеет методиками, позволяющими 

преподавать с нуля без использования языка-посредника. Для этого используются жесты, 
рисунки, материал подается постепенно. При необходимости любой преподаватель может 
объяснить непонятную тему по-русски, так как все наши преподаватели давно изучают русский.

 «AVISO. РОБОТА» ИЗДАНИЕ
Украина, Киев, ул. П. Лумумбы, 4/6, корп. Б, 

1 этаж (ст. м. «Дворец «Украина») 
Тел. +38 (044) 258–88–89, 258–88–87 

Тел./факс +38 (044) 528–80–27 
E-mail: info@aviso.ua 

www.aviso.ua 

Издание «Aviso.Робота» единственное в своем сегменте предоставляет комплексные услуги 
в направлении рекрутмента компаний. Наши партнеры имеют возможность не только разместить 
информацию о вакансиях компании, но и выбрать потенциальных кандидатов из более, чем 
2000 объявлений соискателей.

Основные характеристики издания:
Тираж: 42 тыс.экз.
День выхода: понедельник 
Формат: А3 
Объем: 16 стр.
Средняя стоимость размещения: 30 грн.
Язык: русский, украинский.
Распространение: киоски сети «Союзпечать», точки розничных продаж 

прессы,16 редакционных пунктов издательства, сети ресторанов, центры занятости, адресная 
рассылка по организациям, агентствам.

Эффективность издания не в последнюю очередь обеспечивает уникальная читательская 
аудитория издания «Aviso» и целевая система распространения. Разнообразие рекламных 
возможностей издания и гибкая политика скидок позволяют оперативно закрывать даже 
узкоспециализированные позиции.
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 АКАДЕМІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ ААХЕН
Україна, 01024, Київ, пров. Івана Козловського, 3 

(Українській гуманітарний ліцей КНУ ім. Шевченка Т. Г.) 
Тел.: +38 (044) 331–01–79, 501–79–54, 253–23–21 

www.spraachen.kiev.ua 

Академія європейських мов Аахен (spr@achen) – по-справжньому європейська мовна школа.
Тільки у нас: професійні викладачі-носії мови із Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та, звичайно, 

Великобританії та США зібрані у єдиному закладі. Інтегрована підготовка до складання 
міжнародних іспитів з усіх зазначених мов. Демократичні ціни, особливо для студентів та 
викладачів іноземних мов – отже необхідне має бути доступним!

Наші переваги:
•	 справжня європейська атмосфера;
•	 високопрофесійні, віддані своєї справі, вітчизняні викладачі-носії мови;
•	 системна програмна робота та контроль якості;
•	 центральне зручне місце знаходження;
•	 комфортабельні та облаштовані необхідним устаткуванням класи 

Чому та як навчаємо:
Мови: англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, польська та чеська. 

Курси: 1) загальний, діловий, дискусійний (для дорослих); 2) загальний комунікативний (для 
підлітків 13–16 років).

Вікові категорії: діти до 13 років (тільки репетитор), підлітки 13–16 років, дорослі від 17 років.
Методика: комунікативна (вивчення мови у розмовному контексті: 75% часу заняття відведені 

спілкуванню, 25% – читання та письмо, автоматизація граматики у домашньому завданні), 
адаптоване до відповідного рівня занурення у мовне середовище, навчальне відео, рольові ігри. 
Актуальні оригінальні підручники для комунікативного викладання.

Міжнародні іспити: є інтегрованою частиною загального курсу на відповідному рівні з усіх 
зазначених мов окрім чеської (Cambridge ESOL, TOEFL Ibt, IELTS, Gothe Zertifikate, DELF/DALF, TCF, 
DELE, CELI, PLIDA). Академія гарантує успішне складання міжнародного іспиту за умови не менш 
ніж 80% відвідування занять та успішного складання внутрішнього іспиту.
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АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Україна, 01042, Київ, вул. Івана Кудрі, 33 

 Київ, вул. М. Фрунзе, 164 
Тел.: +38 (044) 529–00–58, 529–00–23 

Факс +38 (044) 529–05–16 
E-mail: academy@amu.com.ua 

www.amu.kiev.ua 
Державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.
Академія муніципального управління належить до престижних навчальних закладів держави, 

який здобув міжнародне визнання і зацікавленість роботодавців.
В структурі Академії:
Коледж міського господарства 
6 факультетів – економічний, юридичний, менеджменту, міського господарства, Карпатський 

факультет, довузівської підготовки, 
Інститут підвищення кваліфікації кадрів.
Аспірантура.
Практика в органах державного управління та місцевого самоврядування.

ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ
Україна, 03150, Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3, к. 314 

Тел.: +38 (044) 287–41–45, 239–23–28 
E-mail: Pravl@znannya.org.ua 

Директор – Харлан Анатолій Андронович.
Видавнича і книготорговельна діяльність. Випуск навчальних видань (підручники, посібники, 

словники, монографії) з економічної, екологічної та філософської тематики.
Виготовлення методичної, науково-популярної та художньої літератури.
Акцент – повний спектр поліграфічних послуг: від верстки та дизайну до готового виробу 

в стислі строки.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ  
ІНТЕГРАТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ

Україна, 01010, Київ, вул. Мазепи (Січневого повстання), 3 
Тел.: +38 (044) 360–00–09; +38 (067) 408–19–08

E‑Mail: info@ipsinst.com.ua    www.ipsinst.com.ua 

Діяльність інституту спрямована на розвиток інтегративної психології та психотерапії в Україні 
за допомогою реалізації навчальних, науково-дослідних та суспільних програм.

Спеціалісти інституту – представники різноманітних напрямків та рівнів психології та 
психотерапії: гуманістичної, гештальт-терапії, тілесно-орієнтованої, арттерапії, перинатальної та 
пренатальної терапії, раціональної терапії, психосинтезу та інших напрямків прикладної психології 
проводять консультативну, тренінгову, семінарську та супервізійну роботу, приймають участь 
у міжнародних науково-дослідницьких проектах.

Освітні програми інституту спрямовані на вивчення конкретних практичних методів, технік, 
технологій і прийомів. Заняття проходять у формі тренінгів, семінарів, практикумів, демонстрацій, 
майстерень, супервізій і т. п. В якості викладачів в інститут запрошуються спеціалісти, визнані 
професійним співтовариством як безумовні авторитети.

Навчальні програми інституту:
•	 «Інтегративні навички психологічного консультування» 
•	 «Арт - терапія» 
•	 «Сімейна психологія та психотерапія» 
•	 «Перинатальна психологія та психотерапія» 
•	 «Клієнт-центрована психотерапія К. Роджерса» 

По закінченні навчального проекту видається сертифікат, що засвідчує закінчення данного 
курсу із зазначенням специфікації годин і вкладиш до сертифікату, де вказуються прослухані курси 
та кількість годин.

«ДЕНЬГИ+» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
Украина, 01030, Киев, ул. Б. Хмельницкого, 33/34, оф. 6 

Тел.: +38 (044) 230–86–77, Факс: +38 (044) 288–07–21 
E-mail: marketolog@teletrade.kiev.ua    www.dengi-info.com 

«Деньги+» – деловая аналитическая газета, в которой публикуются профессиональные 
обзоры валютных и фондовых рынков, обзоры оффшорных юрисдикций, деловые и финансовые 
новости, рекомендации по инвестициям, материалы об избранниках мира денег и самых 
крупных аферах. Издание «Деньги+» ориентировано на современную деловую элиту и людей, 
которые интересуются разными аспектами инвестирования, страхования, рынка недвижимости, 
и механизмами работы наиболее прибыльных сфер бизнеса.



ҐЕТЕ-ІНСТИТУТ В УКРАЇНІ

вул. Волоська, 12/4

04070 Київ

тел.: +380 44 496 9785

факс:  +380 44 496 9789

info@kiew.goethe.org

www.goethe.de/ukraine

SPRECHEN SIE DEUTSCH?

КУРСИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У КИЄВІ ТА У ПАРТНЕРІВ ПО УКРАЇНІ

ПРОГРАМИ МОВНИХ КУРСІВ У НІМЕЧЧИНІ

ІСПИТИ НА МІЖНАРОДНІ СЕРТИФІКАТИ ВСІХ РІВНІВ

КУЛЬТУРНІ ПРОГРАМИ

ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ВИКЛАДАЧІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ТА БІБЛІОТЕКА



14 11-13 ВЕРЕСНЯ
КиївсьКий

планетарій

2
0
0
9

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 03115, Київ, б-р Академіка Вернадського, 16 В (ст. м. «Святошин») 

Тел.: +38 (044) 537–35–00, 450–64–90, 450–99–31 
Факс +38 (044) 452–35–68 

Е-mail: office@e-u.in.ua 
www.e-u.in.ua 

Рік заснування – 1991. Рівень акредитації – IV. Ліцензія АВ № 395188 від 07.04.2008 року 
У структурі Європейського університету працюють: факультет економіки та менеджменту; 

факультет інформаційних систем та технологій; факультет безпеки підприємств; юридичний 
факультет; факультет екології та охорони навколишнього середовища; факультет професійної 
адаптації і підприємництва; Навчально-науковий інститут права та безпеки підприємництва; 
Науково-дослідний інститут системних досліджень, стабілізації та розвитку економіки; Інститут 
регіонального розвитку; Міжнародний освітньо-підготовчий центр.

Випускники університету отримують диплом державного зразка та диплом Європейського 
університету.

В університеті створена єдина система безперервної освіти, складовими якої є: школа‑дитячий 
садок; гімназія «Євроленд»; центр «Абітурієнт»; бізнес‑коледж; університет: молодший 
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр; відділення післядипломної освіти; аспірантура; 
спеціалізована Рада по захисту кандидатських дисертацій; докторантура.

За роки існування Європейський університет здобув вагомий авторитет серед освітянських та 
ділових кіл України, свідченням цього є участь та перемога у незалежних конкурсах та рейтингах, 
так у 2005 р. отримав сертифікат Європейського фонду управління якістю «Визнання досконалості 
в Європі» та нагороду лауреата 10-го Українського національного конкурсу якості, у 2006 р. – 
переможець конкурсу «Кращий вітчизняний товар року» в номінації «Освіта», у 2007 р. став 
лідером рейтингу серед вищих навчальних закладів.

Стань студентом Європейського університету, здобудь знання європейського рівня!

«EНОТ» ЕДИНСТВО НОВыХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Тел. +38 (044) 228–92–23; 228–92–24 
E-mail: info@enot-gift.com.ua; info@gelios-gift.com.ua; info@kroshka-gift.com.ua 

www.enot-gift.com.ua; www.gelios-gift.com.ua; www.kroshka-gift.com.ua
 

«ЕНОТ» – работает над проблемой выявления и развития интеллектуального и творческого 
потенциала детей, подростков, старшеклассников и студентов, их адаптацией к условиям 
современной жизни.

Центр практической психологии «Гелиос»
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Разработка и внедрение тренингов (коммуникативные, лидерские, мотивационные, 
командообразование), образовательных программ (профессиональное самоопределение 
и профориентационные игры), развивающих психологических курсов творческого 
и интеллектуального развития.

Центр творческого развития «Крошка Енот»
Развивающие и образовательные игровые занятия для дошкольников: чтение, развитие 

речи, математика, логика, английский язык, эйдетика, арт-дизайн, танцевальная психология, 
оздоровительная гимнастика.

Обязательным компонентом программы является формирование психологической готовности 
к школе и подготовка детей к обучению в первом классе.

ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР  
ПРИ ПОСОЛЬСТВІ ДЕРжАВИ ІЗРАЇЛЬ В УКРАЇНІ

Тел. +38 (044) 285–68–36, 285–48–66 
E-mail: icc_olla@il4 u.org.il 

www.il4 u.org.il 

Ізраїльський культурний центр з'явився в Україні на початку дев'яностих одним з перших 
зарубіжних закладів такого типу.

Двері Центру завжди відкриті для тих, кому цікава Держава Ізраїль – ії минуле, – адже тут 
народилась основа сучасної цивілізації – Біблія, і сьогодення – за числом старт-апов Ізраїль 
поступається тільки Силіконовій долині, а за кількістю вчених та інженерів посідає перше місце 
серед розвинених країн.

Діюча міні-модель Держави Ізраїль в усій різноманітності його політичного, економічного та 
культурного життя чекає на киян та гостей міста у самому серці української столиці.

Гостям центру нададуть можливість дізнатися більш детально про науково-технічні досягнення, 
систему середньої та вищої освіти, медичне обслуговування, про можливості малого бізнесу, 
а також запропонують переглянути ізраїльську пресу, довідкову та художню літературу, фільми та 
багато іншого.

При Ізраїльському центрі працюють безкоштовні курси з вивчення мови іврит – стародавньої 
мови Тори, яка майже 2000 років перебувала у летаргічному сні, і була відроджена на початку 
минулого віку, щоб невдовзі стати державною мовою Ізраїлю.

Цікаво і весело проводить вільний час в Ізраїльському центрі молодь: вечори караоке, виставки 
власних фотографій, тематичні зустрічі, туристичні походи, екскурсії Україною, а на найактивніших 
і зацікавлених чекать проекти «Тагліт» – 10-денна екскурсія в Ізраїль, «Маса» 4-місячна освітня 
програма по вивченню менеджменту та міжнародного маркетингу, та ексклюзивна медична 
програма – «Маса для лікарів».
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ІНСТИТУТ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Україна, 03680, Київ, пр. Космонавта Комарова,1, корп. 8, каб.610 
Тел. +38 (044) 406–74–04, 406–73–11, 406–74–15 

Тел./факс +38 (044) 497–52–84 
E-mail: idp.nau@ua.fm 

www.nau.edu.ua 

Запрошує на курси по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання за напрямами: 
технічний, економічний, гуманітарний, психологічний, правовий, соціологічний, міжнародний, 
дизайн, архітектура з навчальних дисциплін: українська мова, українська література, історія 
України, математика, біологія, англійська мова, композиція, рисунок.Пропонується вивчення 
дисциплін за вибором: правознавство, хімія, фізика, основи економіки, інформатика, креслення, 
основи літературної творчості, основи журналістики, publik relations.

До послуг учнів 10–11 класів існують різноманітні форми навчання: вечірні (понеділок та 
середа або вівторок та четвер), щосуботи, щонеділі, заочні підготовчі курси та підготовчі курси 
на базі ліцеїв, гімназій, коледжів та загальноосвітніх навчальних закладів в регіонах України.

Навчання здійснюється за договором про платне навчання.
Термін навчання: дворічний, 8-, 4-місячний 
Після закінчення підготовчих курсів слухачі ІДП зараховуються до Національного авіаційного 

університету та інших вищих навчальних закладів на навчання за державним замовленням, 
за кошти фізичних та юридичних осіб на конкурсній основі при наявності сертифікатів 
Українського центру оцінювання якості освіти відповідно до обраного напряму.

Якщо є бажання отримати якісну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання і 
вступити до вищого навчального закладу, звертайтесь за адресою:

03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова,1, корп. 8 каб.610 
Тел. +38 (044) 406–74–04, 406–73–11, 406–74–15 
Тел./факс +38 (044) 497–52–84 
E-mail: idp.nau@ua.fm 
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ІНСТИТУТ МІжНАРОДНИХ ВІДНОСИН НАЦІОНАЛЬНОГО 
АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Україна, 03061, Київ, проспект Відрадний, 4 
Тел.: +38 (044) 406–71–96, 406–72–85 

Тел./факс +38 (044) 406–72–85 
Приймальна комісія: +38 (044) 497–41–05, Тел./факс +38 (044) 497–31–41 

E-mail: imv@nau.edu.ua   www.nau.edu.ua
 

Національний авіаційний університет. Інститут міжнародних відносин проводить набір 
бажаючих здобути вищу освіту за напрямами: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, ЖУРНАЛІСТИКА, 
ТУРИЗМ.

2–3 іноземні мови, військова підготовка. Форма навчання – денна.
Термін навчання: бакалавр – 4 роки (базова вища освіта); магістр – 1,5 роки (на основі базової 

вищої освіти).
Зарахування за рейтингом.
Випускники можуть працювати в: дипломатичних установах, органах державної та місцевої 

влади, представництвах міжнародних організацій, вітчизняних та іноземних корпораціях і фірмах, 
торгово-економічних представництвах України та за кордоном, інших підприємствах, установах та 
організаціях.

ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА CISCO
ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

УКРАЇНИ «КПІ»
 

Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 6, ауд. 235 
Тел.: +38 (067) 217-28-40; +38 (044) 289–38–83; +38 (068) 360–17–07 

Е-mail: k_kuzmin@tower.ua    www.ciscoinstitute.net 

Інститут підприємництва Cisco – це глобальна неприбуткова програма становлення 
підприємницьких ресурсів, спрямована на розвиток сектору малого і середнього бізнесу та 
підвищення управлінської культури великих компаній. Завданням Інституту підприємництва Cisco 
є зміцнення духу підприємництва, збільшення кількості робочих місць та сприяння економічному 
зростанню у всьому світі.

Компанія Cisco створила низку семінарів із використанням мультимедійного бізнес-контенту 
з різноманіття провідних джерел, включаючи Стенфордський та Корнельський університети та 
корпорацію «My Own Business, Inc». Семінари розкривають питання започаткування, зростання 
бізнесу і впровадження технологій для бізнесу та збагачуються за допомогою досвіду місцевих 
успішних підприємців та бізнес-інструкторів. Cisco проводить такі семінари через мережу 
Інститутів, в яких відбувається очне навчання. Якщо учасники не мають змоги персонально 
відвідувати семінари, вони можуть брати участь дистанційно через загальнодоступне джерело, 
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веб-базу та мультимедійну базу.
Сертифіковані Інститути підприємництва Cisco проводять курси і тренінги за такими основними 

напрямками:
Заснування власного бізнесу
Розширення бізнесу
Основи управління iExec (управління бізнес‑процесами)
Сертифіковані Інститути підприємництва Cisco нараховують значну колекцію ресурсів, ідей, 

консультацій, людей, що допомагають студенту, підприємцю, керівнику досягти успіху. Навчальні 
матеріали Інституту включають:

Семінари. Онлайн або для аудиторної роботи. Адаптовані навчальні лекції, що допоможуть 
відкрити власний бізнес, успішно керувати та збільшувати вже існуючий бізнес чи покращити 
професійні навички.

Відео‑матеріали. Сотні корисних відеозаписів на онлайн-ресурсах, що включають case studies, 
практичні матеріали та багато корисних порад.

Моделювання. Ресурс віртуального, надійного досвіду на основі бізнес-симуляторів. 
Реалістичне, захоплююче та ефективне навчання.

Веб‑база підприємництва. Центральне джерело різноманітної інформації та ресурсів. 
Інтернет-оаза підприємництва пропонує все найкраще в світі бізнесу, зібране в одному місті.

ІНСТИТУТ ТУРИЗМУ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
Україна, 04074, Київ, вул. Вишгородська, 12 

Тел.: +38 (044) 430–16–61, 432–58–70 
Факс +38 (044) 432–58–00 

E-mail: instur@gu.kiev.ua 
www.itfpu.kiev.ua 

Інститут туризму ФПУ має 30-ти річний досвід підготовки кадрів для галузі туризму.
Надає повну вищу освіту, здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації туристсько-

екскурсійних кадрів; надає другу вищу освіту.
Спеціальність – менеджмент і адміністрування, спеціалізація – менеджмент туристичної 

індустрії, кваліфікація – менеджер з туризму. Додаткові кваліфікації: гід-перекладач, екскурсовод.
Випускники одержують диплом державного зразка.
При Інституті діють:
підготовчі курси для абітурієнтів;
курси підготовки менеджерів з туризму, екскурсоводів.
Практика та стажування студентів – на провідних туристичних фірмах України та за кордоном: 

США, Великобританії, Туреччині, Єгипті, Польщі.
Інститут сприяє працевлаштуванню випускників.
Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АА № 903805 від 21.07.04 
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 КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПЕРУКАРСЬКОГО 
МИСТЕЦТВА

Україна, 03067, Київ,  вул. Виборзька 86
Тел./факс:  +38 (044) 455-56-72, , 456-41-07

E-mail: kapm@meta.ua,  kapm@ukr.net
www.kapi.com.ua    

Адреса лівобережних  відділень КАПМ:
Київ, вул. М. Цвєтаєвої, 6  

Тел. +38 (044) 532-05-51, 532-12-69
Київ, вул. Вербицького 14-Г 

Тел. +38 (044) 562-68-67, 562-69-11

Ліцензії МОНУ АВ№301415, АВ№301189
КАПМ готує спеціалістів у сфері моди і дизайну!
1. ВИЩА ОСВІТА РІВНЯ БАКАЛАВР
Напрям підготовки «ДИЗАЙН»:  Кваліфікації:   бакалавр з дизайну зачіски та макіяжу; - бакалавр 

з дизайну стилю і віражу; - бакалавр з дизайну одягу; бакалавр з дизайну комп’ютерної графіки;  
бакалавр з дизайну інтер’єру. Форма навчання – денна.  Термін навчання – 4 роки. По закінченні – 
диплом про вищу освіту державного зразка.

2. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 
Спеціальності:    перукар-модельєр;  візажист-стиліст. Терміни навчання – 2,5 роки (на базі 9-ти 

кл.), 1,5 роки (на базі 11-ти кл.). По закінченні – диплом професійної освіти державного зразка.
3. КУРСОВА ПІДГОТОВКА
Базові курси: перукар, візажист, майстер швейної справи, модель, основи малюнку та дизайну, 

основи дизайну комп’ютерної  графіки. Для школярів – пільгові умови навчання на курсах. 
Випускники курсів мають пільги в оплаті при подальшому навчанні. Для перукарів: курси 
підвищення кваліфікації, тренінг-семінари.

При Академії працюють: Міжнародний інститут моди і дизайну, Професійний ліцей моди, 
модельне агентство «Beautiful models», креативна студія «КАПрИз» , журнал «Локон». 

КАПИ щорічно проводить  Міжнародний Фестиваль моди і краси «КРИШТАЛЕВИЙ ЯНГОЛ». 
КАМП є представником України у Всесвітній конфедерації перукарів СМС.
МИ ГОТУЄМО ТВОРЧУ ЕЛІТУ!
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КИЇВСЬКА ДЕРжАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ  
імені гетьмана ПЕТРА КОНАшЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО

Україна, 04071, Київ, вул. Фрунзе, 9 
Тел.: +38 (044) 417–17–57, 463–74–70 

Е-mail: recruit@maritime.kiev.ua 
Навчальний заклад ІІІ, ІV рівнів акредитації 
Ліцензія МОНУ АВ 420488 від 16.09.08 р.
Академія має такі спеціальності:
Факультет СУДНОВОДІННЯ: судноводіння; експлуатація суднових енергетичних установок.
Факультет ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ: менеджмент організацій; облік і аудит; 

програмне забезпечення автоматизованих систем.
Факультет ЮРИДИЧНИЙ: правознавство.
Форми навчання: денна, заочна; бюджет, контракт.
Магістратура; Аспірантура; Друга вища освіта; Центр довузівської підготовки.
Академія має відокремлені структурні підрозділи: Коледж морського та річкового флоту 

у м. Києві; Севастопольський морський коледж; Дунайський навчально-консультаційний пункт; 
Севастопольський, Маріупольський, Ізмаїльський, Миколаївський навчально-консультаційні 
центри та Миколаївська морехідна школа.

Для майбутніх фахівців усіх спеціальностей обов’язковою є плавальна практика (12 місяців 
за 4 роки навчання для спеціальності «Судоводіння»), що дає змогу за час навчання отримати 
плавценз, необхідний для займання штатних посад на суднах, безпосередньо після закінчення 
навчання.

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДжМЕНТУ
Україна, 03057, Київ, вул. Смоленська, 31–33 

(їхати до ст. м. «Шулявська», третій будинок ліворуч у напрямку 
вул. В. Гетьмана (Індустріальна) 

Тел.: +38 (044) 456–72–64, 456–88–02 
IV рівень акредитації.
ІНСТИТУ ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ТА МАГІСТРІВ за напрямами: фінанси і кредит (спеціалізації: 

фінансовий та банківський менеджмент), менеджмент (комерційна, готельна, туристична та 
зовнішньоекономічна діяльність), маркетинг (маркетинговий та рекламний менеджмент), 
економічна кібернетика (інформаційні технології), соціологія.

Підготовка фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит» проводиться спільно з американськими 
інститутами і банками.

Видаються зарубіжні дипломи та сертифікати.
Зарахування за результатами зовнішнього тестування по всім напрямкам підготовки з 

української мови та літератури. Ще надається сертифікат з одного предмету на вибір: математика, 
географія, іноземна мова.
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Випускники 9‑х класів приймаються в Економіко‑управлінський коледж інституту 
за спеціальністю «Фінанси».

Високий рівень підготовки: тренінги, наукові семінари, Інтернет, навчання та практика 
за кордоном.

Оплата помірна. Значні пільги.

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 03179, Київ, вул. Львівська, 49 

Тел./факс: +38 (044) 423–17–88, 450–06–31, 424–90–20 
E-mail: info@kymu.edu.ua 

www.kymu.edu.ua 

Ліцензія МОН України – АВ № 395942 від 23. 07. 2008 р.
IV рівень акредитації. Сертифікат ІНКОРВУЗ-ЮНЕСКО. 
КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ оголошує набір слухачів на підготовче відділення 

на 2009–2010 навчальний рік (початок занять – 1 жовтня 2009 р.).
Відділення:
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, 

КРАЇНОЗНАВСТВО, МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ, МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС, ТУРИЗМ, МЕНЕДЖМЕНТ 
ОРГАНІЗАЦІЙ, ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ І КРЕДИТ, 
МАРКЕТИНГ, ОБЛІК І АУДИТ, МОВА І ЛІТЕРАТУРА, ПЕРЕКЛАД, ПРАВОЗНАВСТВО, ПСИХОЛОГІЯ, 
СОЦІОЛОГІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ, ЖУРНАЛІСТИКА, ТЕЛЕМИСТЕЦТВО, ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО, 
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ, ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ, БУДІВНИЦТВО, ТОВАРОЗНАВСТВО.

Нові напрями підготовки:
Архітектура; Інформаційні технології.
Форми проведення занять: денна, заочна.
Розгалужена мережа підготовчих курсів у всіх регіонах України, випускники яких зараховуються 

на пільгових умовах зі знижкою в оплаті – 15%.
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БюРО CAMPUSFRANCE
 

КП І- Інформація та консультація з навчання 
Україна, Київ, проспект Перемоги, 37 (НТУУ « КПІ »)

Тел.  +38 (044) 241-68-90   E-mail: campusfrance.kiev@gmail.com 

Відділення КампусФранс при Французькому культурному центрі 
Україна, 01054, Київ, вул. Гончара, 84

Тел.: +38 (044) 486-74-98, 482-06-72, 482-23-71   E-mail: cfucus@gmail.com 

CampusFrance – це агентство, підпорядковане Міністерству Вищої Освіти й Науки та МЗС 
Франції, його метою є сприяння процедурі прийому іноземних студентів у Франції. 

Простір французької вищої освіти включає до себе різноманітні курси з вивчення мов, кулінарії, 
мистецтва, літні програми з менеджменту та маркетингу, бізнес-тренінги тощо. Причому навчання 
може проходити як французькою так і англійською мовою.

Щороку у Франції тільки на різноманітних мовних курсах навчається більше 100 000 іноземців. 
В країні існує понад 300 центрів з вивчення французької мови. 

Ви можете обрати курси для початківців або поглибити свої знання з французької, пройти 
спеціалізовані курси скажімо з кулінарії або моди, чи поєднати вивчення мови та курси 
дегустаторів вина. 

Не загубитись серед цієї величезної кількості пропозицій вам допоможе агенція CampusFrance.

КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 03150, Київ, вул. А. Барбюса, 9 

Тел.: +38 (044) 528–63–83, 278–38–72 
Підготовчі курси: Київ, 01001, вул. Хрещатик, 27 А 

Тел.: +38 (044) 235–31–50, 278–38–72 

Київський славістичний університет – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, 
орієнтований на світові стандарти освіти.

Університет створено в 1993 році за участю Національної Академії наук України.
В його структурі: Інститут славістики та міжнародних відносин, Інститут економіки та 

управління, Міжнародний гуманітарний інститут соціальної економіки та менеджменту.
Форми навчання: денна, заочна, дистанційна.
Спеціальності: міжнародні відносини, міжнародна інформація, краєзнавство, правознавство, 

журналістика, психологія, історія та англійська мова, слов’янська та романо-германська філологія, 
грецька філологія, фінанси, облік та аудит, менеджмент туристичної індустрії, менеджер митної 
справи, менеджер безпеки бізнесу, маркетинг, економіка підприємництва.

Запрошуємо:
учнів 10-х – 11-х класів на курси по підготовці до зовнішнього тестування у ВНЗ України;
учнів 9-х класів у профільні підготовчі групи коледжу «Слов’яно–грецький колегіум».
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КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Україна, 02152, Київ, вул. Березняківська, 26 Б

Тел.: +38 (044) 553-65-96, 553-66-07,  Факс +38 (044) 553-66-09
E-mail: kursy@kumr.edu.ua    www.kurm.edu.ua

Лауреат Європейської нагороди EMRC «Euro Market Award” та міжнародної нагороди 
“Європейська якість» (Оксфорд, Великобританія)  Акредитація Міністерства освіти і науки України 
IV рівня. Ліцензія АВ № 443098 від 24.01.2009 р.

Факультети: економіки і менеджменту; юридичний; заочний; післядипломної освіти; відділення з 
підготовки громадян України до вступу  до вищих навчальних закладів.

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна.
 Напрями освітньої діяльності університету: 

•	на	базі	середньої	освіти	–	фінанси	і	кредит;	облік	і	аудит;	менеджмент;	право;	
економіка	підприємства;	маркетинг;	

•	аспірантура	–	фінанси,	грошовий	обіг	і	кредит.
На базі структурного підрозділу університету – Київської Вищої Банківської Школи –  надається 

друга вища освіта за спеціальностями: адміністративний менеджмент, бізнес-адміністрування 
(МВА), правознавство, фінанси, банківська справа.

В межах спільного освітнього проекту з Московським державним університетом економіки, 
статистики та інформатики (дистанційна форма навчання) без виїзду до Москви надається вища 
освіта зі спеціальностей: фінанси і кредит (спеціалізація – банківська справа); менеджмент 
організації (спеціалізація – управління корпорацією); юриспруденція (спеціалізація – фінансове 
право); світова економіка. Форма навчання – екстернат з використанням нових інтерактивних 
телекомунікаційних технологій (Інтернет-навчання).

Державна програма «Офіцер запасу». Сприяння працевлаштуванню.

УНІВЕРСИТЕТ «КРОК»
Україна, 03113, Київ, вул. Лагерна, 30/32 (м. «Берестейська») 

Приймальна комісія: +38 (044) 455–57–57, 455–57–07 
Е-mail: krok@krok.edu.ua     www.krok.edu.ua 

ІV рівень акредитації. Рік заснування: 1992. Державний диплом.
Ліцензія МОН України АВ № 395874 від 25.07.2008 р.
Університет «КРОК» здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у галузях: 

«Економіка і підприємництво», «Менеджмент і адміністрування», «Право», «Інформатика та 
обчислювальна техніка», «Міжнародні відносини», «Суспільні науки», «Специфічні категорії», 
«Національна безпека».

Навчання здійснюється за денною, вечірньою та заочною формами з отриманням державного 
диплома освітньо-кваліфікаційних рівнів: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», 
«магістр».
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 68, корпус – Б 

Приймальна комісія (кімната Б-105): +38 (044) 289–64–00 
Підготовчі курси (кімната Б – 107): +38 (044) 289–67–13 

Підготовче відділення (кімната Б – 207): +38 (044) 287–94–92 

Національний університет харчових технологій відкриє свої двері для здібної молоді, яка 
згодом неодмінно стане інтелектуальною елітою України.

В університеті нема «штучно створених» спеціальностей. Кожна зі спеціальностей відкривалась, 
як відповідь на вимоги промисловості і науково-технічного прогресу. Для наших випускників 
проблем з працевлаштуванням практично немає. Кількість студентів налічує близько 17000.

НУХТ є єдиним представником в світовій організації з харчової науки і технології (IUFoST). 
Укладено договори про співпрацю з багатьма зарубіжними спорідненими ВНЗ харчового профілю. 
Проводиться підготовка іноземних студентів.

Істотну допомогу нашим майбутнім студентам надає факультет доуніверситетської підготовки та 
професійної орієнтації.

Система підготовки включає: підготовчі курси, підготовче відділення та профорієнтовані класи.
Регіональні підготовчі курси працюють в містах: Вінниця, Лубни, Нововолинськ, Луцьк, 

Чернігів, Сміла, Новоград-Волинський.
Профорієнтовані класи: в м. Київ – гімназія «Потенціал» (Оболонь), Технічний 

ліцей (Дніпровський район); Володимирецький колегіум у м. Володимирець (Рівненська 
обл.); спеціалізована школа І-ІІІ ст. «Ліцей» у м. Шостка, Апостолівський ліцей-інтернат у м. 
Зеленодольськ Дніпропетровської обл.
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КИЇВСЬКИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕДЖ
Україна, 03058, Київ, вул. Борщагівська, 204-Г 

Тел.: +38 (044) 401–10–41 
Факс +38 (044) 401–10–41 

E-mail: соllеgе_hоreogгаf@ukr.net   www.kievbalet.in.ua 

Коледж – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який здійснює підготовку молодших 
спеціалістів на базі 9-ти та 11-ти класів за такими видами хореографії: сучасна, народна, класична 
та бальна. Видається диплом державного зразка «артист балету, викладач фахових дисциплін».

При коледжі працюють підготовчі курси. Форма навчання – денна і заочна.
Київський хореографічний коледж є структурною одиницею Культурного Центру «Кияночка», 

до складу якого входять також Школа-дитячий садок «Кияночка», Хореографічна гімназія 
«Кияночка» та вечірнє танцювальне відділення для дітей та дорослих.

Творча практика студентів коледжу проходить на базі театру «Молодий балет Києва». Випускни-
ки коледжу танцюють в найкращих театрах Австрії, Німеччини, Франції, Єгипту та Америки.

«КУДИ ПІТИ НАВЧАТИСЬ» жУРНАЛ,  
«НОВА РОБОТА» ГАЗЕТА

Україна, 03148, Київ, вул. Гната Юри, 9 
Тел.: +38 (044) 407–65–01, 407–10–11, 403–07–57, 537–29–86, 537–29–81

E-mail: reklama@novarobota.ua 
http://www.gotostady.com.ua 

http://www.novаrоbota.ua
 

«Куди піти навчатись» – перший всеукраїнський спеціалізований журнал в галузі навчання. 
Реалізується по всій території України.Виходить 6 разів на рік.

Передплатний індекс – 21927.
Докладна інформація про навчання в Україні та за кордоном. Абітурієнти та спеціалісти, що 

прагнуть здобути освіту, змінити або підвищити свою кваліфікацію, знайдуть у виданні конкретні 
поради та рекомендації для досягнення ними поставленої мети, а також багато корисної та цікавої 
інформації.

«Нова робота» – газета гарячих вакансій реалізується по м. Києву, області та частково 
регіонах України. Виходить двічі на тиждень: понеділок, четвер. Містить максимально 
оперативну та докладну інформацію про працевлаштування. Постійні рубрики: вакансії 
підприємств м. Києва та області, робота за кордоном, вакансії кадрових агенцій. А також 
поради та консультації на тему працевлаштування, юридичні поради, телепрограма, гороскоп, 
кросворд, тести та багато ін.

Передплатний індекс – 35335.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ «ШАГ»
Украина, Киев, ул. Круглоуниверситетская, 2/1

Тел.: +38 (044) 537–22–60, 248–73–72.
www.itstep.org

Компьютерная Академия «Шаг» – одна из лидеров компьютерного образования в Украине, 
готовящая профессиональных IT-специалистов по следующим направлениям:

Разработка программного обеспечения
Сетевые технологии и системное администрирование
Компьютерная графика и дизайн.
Срок обучения – 2, 5 года.
Возможность выбора обучения как на стационаре (занятия 4 раза в неделю), так 

и на полустационаре (1 раз в неделю по выходным).
За 10 лет своего существования Академия открыла 13 филиалов в самых крупных областных 

центрах Украины и подготовила более 10000 квалифицированных программистов, системных 
администраторов, дизайнеров и web-разработчиков.

В учебном процессе используются уникальные программы и методические материалы, 
за разработку которых Компьютерная Академия «Шаг» получила серебряную медаль 
на конкурсе «Высокие технологии в образовании», организованном Министерством 
образования и науки Украины.

По окончании обучения выпускники Компьютерной Академии получают на русском 
и английском языках, помощь в трудоустройстве, а также возможность прохождения 
международной сертификации по программам Microsoft, Sun, Oracle, Cisco, Autodesk 

Для желающих получить качественные компьютерные знания за максимально короткий срок 
Компьютерная Академия «Шаг» предлагает более 25 видов курсов – от «Пользователь 
ПК» до профессиональных. Занятия проходят как в группе, так и индивидуально. Подробно 
с программой курсов можно ознакомиться на сайте www.itstep.org 

Хочешь получить престижную работу завтра?
Получи серьезную специальность сегодня!
Лицензия центрального отделения АB № 048616 МОНУ от 24.05.06 
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МІЖНАРОДНА ОСВІТА ТА СТУДЕНТСЬКИЙ ЦЕНТР
Україна, 01033, Київ, вул. Жилянська, 74 

Тел.: +38 (044) 455–94–62, 227–41–91, 229–07–07 
E-mail: international@excel.co.ua 

www.excel.co.ua 
EXCEL – Education Advising Centre 
Міжнародна освіта та студентський центр 
Планування та розвиток кар’єри:

•	 іноземні мови за кордоном (Британія, Європа, Америка), 
•	 канікулярні програми для школярів і студентів, 
•	 навчальння у школі за кордоном (державні та приватні школи-пансіони), 
•	 вступ до в кращих університетів світу (вища та друга вища освіта), 
•	 професійна та бізнес-освіта, програми МВА, 
•	 короткострокові курси, тренінги.

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО‑ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені академіка ЮРІЯ БУГАЯ

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ
Україна, 02660, Київ, пров. Магнітогорський, 3 

Тел.: +38 (044) 360–47–07; 291–50–53; 291–50–60 
E-mail: istu@istu.kiev.ua www.istu.edu.ua 

Ліцензія Міністерства освіти України АВ № 443083 від 19.01.2009 
На підготовчому відділенні вивчаються такі дисципліни: українська мова; математика; 

англійська мова; історія України; біологія.
Слухачами відділення можуть стати учні 11 класів загальноосвітніх шкіл та особи із повною 

загальною середньою освітою.
Термін навчання:

•	 з 1 жовтня;
•	 з 1 грудня;
•	 з 1 лютого 

до дати проведення зовнішнього тестування з відповідної дисципліни.
Форма навчання – очна.
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 МІжРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Україна, 03039, Київ, вул. Фрометівська, 2 
Тел.: +38 (044) 490–95–05, 494–47–47 

Е-mail: iapm@iapm.edu.ua 
www.maup.com.ua 

МАУП – найбільший ВНЗ України (понад 40 тис. студентів із 25 країн світу). Здійснює підготовку 
та перепідготовку фахівців за 32 спеціальностями та 98 спеціалізаціями з напрямів: менеджмент, 
управління персоналом та економіка праці, фінанси і кредит, економіка та підприємництво, 
маркетинг, облік і аудит, міжнародні відносини, прикладна математика, педагогічна освіта, 
політологія, соціологія, психологія, право, філологія.

Академія ліцензована та акредитована Міністерством освіти і науки України за найвищим – IV 
рівнем з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка.

Форми навчання: денна, вечірня, заочна, дистанційна (з використанням Інтернет – та 
мультимедійних технологій).

У структурі МАУП: Ліцей, Технікуми, Підготовче відділення, Інститути, МВА, Аспірантура, 
Докторантура, Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр, а також філії по всій Україні та 
закордоном.

За результатами Рейтингу «Софія Київська» МАУП визнано кращою в номінаціях: «недержавні» 
та «управлінські ВНЗ України», нагороджено Дипломом Всенародного конкурсу «Бренд року – – 
2004» (номінація «Народне визнання»).

МИСТЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ХУДОжНЬОГО МОДЕЛюВАННЯ  
ТА ДИЗАЙНУ імені САЛЬВАДОРА ДАЛІ

Україна, 04074, Київ, вул. Бережанська, 5
Тел./факс: +38 (044) 495–17–77 (76); 331–88–77; 390–37–97 

E-mail: mixmd@list.ru 
www.mixmd.edu.ua 

ІV рівень акредитації. Ліцензія МОНу АВ № 395186.
Структура інституту дозволяє отримати вищу освіту на базі 11 класів за освітньо-кваліфікацій-

ними рівнями: «БАКАЛАВР», «СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР». Денна, заочна, заочно-дистанційна 
форми навчання.

По закінченню навчального закладу видаються диплом державного зразка відповідного освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня.
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Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну здійснює підготовку фахівців за ос‑
вітньо‑кваліфікаційним рівнем «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» на базі 9 класів. Денна форма нав‑
чання.

По закінченню навчального закладу видається диплом державного зразка, атестат за курс 
загальноосвітньої підготовки.

Студенти інституту та коледжу навчаються на відділеннях: архітектурного середовища, дизайну 
комп’ютерної графіки та реклами, моделювання одягу та аксесуарів, стилістики та перукарського 
мистецтва.

В коледжі створено: дитячу дизайн-студію (для школярів), підготовчі курси (для старшоклас-
ників), професійні курси (для всіх бажаючих).

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ
Україна, Київ, вул. Вінницька, 10 

Тел.: +38 (044) 246–24–46, 246–24–44, 246–24–40, 246–24–32 
E-mail: rektor@nam.kiev.ua 

www.nam.kiev.ua 
IV рівень акредитації.
Ліцензія Міністерства освіти і науки України АВ № 328835 від 17.07.2007 р.
Спеціальності: «Маркетинг», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Банківська справа», 

«Міжнародна економіка», «Правознавство», «Комп’ютерні науки».
Державна програма підготовки офіцерів запасу.
Форма навчання: ДЕННА, ЗАОЧНА.
Освітньо‑кваліфікаційні рівні: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
Аспірантура. Наукові спеціальності: «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)», «Гроші, фінанси і кредит», «Економіка і управління національним 
господарством», «Кримінальне право та криміналогія; кримінально‑виконавче право».

МВА (магістр ділового адміністрування). Офіційний представник Університету Центрального 
Ланкаширу в Україні (британська магістратура – спрощена процедура вступу, візова підтримка, 
знижки в оплаті).

Для вступу на економічні та комп’ютерну спеціальності необхідно подавати сертифікати 
центрів зовнішнього тестування з предметів: «Українська мова» та «Математика», на юридичну 
спеціальність: «Українська мова» та «Історія України».

До послуг студентів: гуртожиток, сучасні науково-методичні матеріали, бібліотека з 
електронним каталогом, науково-дослідний центр, центр вивчення іноземних мов, спортивний 
комплекс, студентські театри-студії, літературна творчість у власному виданні – журналі «Я, 
студент», також до послуг науковців фахове ВАКівське видання «Актуальні проблеми економіки».

Постійно діють підготовчі курси для старшокласників.
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НТУУ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Приймальна комісія 

Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 16 (к.132, 135, 136) 
Приймальна комісія: +38 (044) 454–96–45, 454–96–46 

www.kpi.ua 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» є 
одним з найстаріших всесвітньовідомих вищих навчальних закладів України, який готує 
висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» 
за широким спектром напрямів та спеціальностей.

Київська Політехніка має потужну систему доуніверситетської підготовки, яка дозволяє з року 
в рік набирати на перший курс здібну, підготовану та професійно орієнтовану молодь.

Відкриття в університеті нових факультетів гуманітарного профілю надає унікальні можливості 
студентам інженерних спеціальностей для здобуття освіти одночасно за двома спеціальностями.

В НТУУ «КПІ» працює Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, який проводить 
перепідготовку спеціалістів на базі середньо-спеціальної, вищої та повної вищої освіти за різними 
спеціальностями.

«ПЕРшІ ДЕРжАВНІ КУРСИ ІНОЗЕМНИХ МОВ»
ст. метро «Оболонь» вул. Приозерна, 6, дит. садок № 685, тел. 419–31–92 

ст. метро «Дарниця» вул. Червоноткацька, 12, с/ш № 99, тел. 538–13–92 
ст. метро «Університет» вул. М. Коцюбинського, 12 Б, с/ш № 135, тел. 234–00–42 

ст. метро «Хрещатик» вул. Ольгінська, 2, с/ш № 94, тел. 451–61–82; 592–63–62 
ст. метро «Площа Льва Толстого»,  

вул. Антоновича (Горького), 4/6, с/ш № 87, тел. 234–02–40 
масив Теремки – 2, вул.. Якубовського, 7 Г,  

с/ш № 220, тел. 331–58–16; 250–02–17 
E-mail: fcourses@yandex.ru; fcourses@mail.vtv.kiev.ua   www.fcourses.com.ua 

ПЕРШІ ДЕРЖАВНІ КУРСИ ІНОЗЕМНИХ МОВ мають честь запропонувати всім бажаючим 
вивчення мов (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, польська) 
за найсучаснішими оригінальними методиками:

Базовий курс 1–2 рази на тиждень по 4 академічні години;
Базовий курс 1 з елементами бізнесу – 2 рази на тиждень по 4 академічні години;
Базовий курс 2–2 рази на тиждень по 3 академічні години;
Базовий курс 3–2 рази на тиждень по 2 академічні години;
Базовий курс 4–3 рази на тиждень по 2 академічні години;
Дитячі групи (1–3 класи);
Підліткові групи (4–7 класи);
Групи денної форми навчання;



32 11-13 ВЕРЕСНЯ
КиївсьКий

планетарій

2
0
0
9

Групи вихідного дня (субота, неділя);
Групи індивідуального навчання;
Групи на території замовника.
Після тестування можливий вступ на старші семестри.
Викладання на наших курсах, в залежності від обраної Вами форми навчання, ведеться з вико-

ристанням найновіших підручників.
Високваліфіковані викладачі прищеплюють любов до мов, надають ґрунтовні знання з мов та 

розвивають комунікативні мовленнєві навички.
Всі групи забезпечуються зручно обладнаними класами, сучасними технічними засобами.
Перші Київські Державні курси іноземних мов – найстаріші курси іноземних мов  

у м.Києві. Працюють з 1961 р. і мають чималий досвід у своїй справі.
Про наші курси можна сказати, що вони є:
найстарішими;
найсучаснішими;
найдешевшими по Києву.
Приходьте і Ви переконаєтесь, що вивчати мови можна з великим задоволенням!

 «РАБОТА И УЧЕБА» ТИжНЕВИК
Україна, Київ, вул. Молдавська, 2, oфic 1-B 

Тел.+38 (044) 453–34–90, 453–35–00 
Е-mail: karjera@ukrpack.net, poisk@optima.com.ua 

www.riu.com.ua 

Тижневик «Работа и Учеба» – газета для тих, хто шукає роботу або хоче вчитись. За результатами 
міжнародних рейтингів, численних благодійних акцій газета визнана лідером серед 
спеціалізованих 3MI у сфері працевлаштування i навчання.

У кожному номері майже на 200 сторінках – тисячі реальних вакансій для фахівців, сотні 
оголошень про навчання від провідних навчальних закладів Києва і України, робота за кордоном, 
інформація про рейтинги та семінари.

Тираж щомісяця близько 100 тис. примірників, кольорова крейдяна обкладинка, формат А4.
Передплатний індекс - 40366.
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 «СУЧАСНА ОСВІТА» жУРНАЛ
Україна, Київ, вул. Молдавська, 2, офіс 1-В 

Тел. (044) 453–35–00 
Е-mail: karjera@ukrpack.net, poisk@optima.com.ua 

www.s-osvita.com.uа 

Вища освіта, бізнес-освіта, навчання за кордоном, іноземні мови, курси, навчальні центри, підго-
товчі відділення, новини від видавництв.

Найповніша інформація для вcix тих, хто хоче вчитися i зробити кар'єру.
Журнал виходить щомісяця.
3 березня по червень виходять тематичні випуски «Абітурієнт».
Для передплатників у подарунок – інформаційні довідники.
Журнал розповсюджується у 36 містах України.
Передплатний індекс - 06222.

«VIP-ВАКАНСИИ»
Україна, 03062, Київ, вул. Червонозаводська, 5 

Тел./факс (044)536–00–47 
E-mail: vakans@riu.com.ua, reklama@riu.com.ua 

Газета «VIP-вакансии» – єдине на ринку мас-медіа України спеціалізоване видання, що 
орієнтоване на пошук, підбір і бізнес-освіту висококваліфікованого персоналу.

Газета «VIP-вакансии» виходить через тиждень (середа). Формат В4, повнокольорове. Обсяг від 
8 сторінок. Наклад 18 тис. прим.

Передплатний індекс - 99275.
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ТИжНЕВИК «НАВЧАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ»  
ТИжНЕВИК «ПРОПОНУю РОБОТУ»

ЩОДЕННА ГАЗЕТА «СРОЧНО ТРЕБУюТСЯ!»
ТИжНЕВИК «РОБОТА ДЛЯ жІНОК»

ТИжНЕВИК «РОБОТА В КИЄВІ»
ТИжНЕВИК «РОБОТА. КАР’ЄРА. БІЗНЕС»

Україна, 02660, Київ, просп. Визволителів, 1 оф. 503 
Тел/факс: +38 (044) 537–37–17, 537–37–18 

E-mail: post@rabotaplus.com.ua 
www.rabotaplus.com.ua, www.pro-robotu.com.ua, www.ladyjob.com.ua, www.srochno.ua, 

www.rabotakiev.com.ua, www.prorobotu.net.ua 

Тижневик «ПРОПОНУЮ РОБОТУ» – це 17000 вакансій щопонеділка.Розміщення оголошень 
в тижневику «Пропоную роботу» забезпечує конкурс від 5 до 50 спеціалістів на робоче місце. 
Тираж –35000 екземплярів.

«НАВЧАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ» – спеціалізоване видання, що виходить спільно з 
«Пропоную роботу». Пропозиції від навчальних курсів, центрів, тренінгових компаній, вищих 
навчальних закладів.

Тижневик «РОБОТА ДЛЯ ЖІНОК» виходить щовівторка тиражем 8000 екземплярів. Тижневик 
містить постійно оновлювану базу вакансій для жінок, тематичні статті з працевлаштування, 
інтерв`ю з успішними бізнес-леді, ділові гороскопи, тести, конкурси.

«СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!» – щоденна газета з працевлаштування, яка виходить кожного вівторка, 
середи, четверга та п`ятниці тиражем 10000 екземплярів. Найгарячіші пропозиції: не тільки 
вузькопрофільних спеціалістів але й некваліфікованих працівників.
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«СОХНУТ – УКРАИНА» ФИЛИАЛ
Украина, Киев, ул. Старокиевская, 10 

Тел.: +38 (044) 230–04–57, 230–04–63 
Факс +38 (044) 230–04–52 

www.jafi.kiev.ua 

Международная некоммерческая еврейская организация с главным офисом в Иерусалиме.
Представлена в 58 странах мира.
Мы содействуем укреплению мира, дружбы и согласия между народами; возрождению, 

развитию культурного и духовного наследия еврейского народа, сохранению его национальной 
самобытности; созданию необходимых условий для дальнейшего расширения связи евреев 
с исторической родиной.

Мы осуществляем свою деятельность по следующим направлениям:
Образование
для уверенных и успешных, а также для того, кто стремится быть таким – уникальная 

возможность проверить свои перспективы продолжения учебы в ВУЗах Израиля;
большой выбор подготовительных и образовательных программ с возможностью дальнейшего 

поступления в престижные израильские ВУЗы;
курсы по изучению иврита и английского языков;
возможность профессиональной переквалификации и подтверждение диплома;
учебные и ознакомительные программы в Израиле;
новый молодежный международный туристический проект, от 5 до 10 месяцев в Израиле. 

Из 160 программ, включенных в проект «Маса» участник выбирает ту, которая лучше всего 
отвечает интересам, открывает максимум возможностей для реализации способностей и дает 
возможность учебы и профессиональной стажировки за рубежом.

Квалифицированные консультации по возможности посещения государства Израиль; 
условиям репатриации в Израиль; особенностям рынка труда в Израиле; многим другим аспектам 
жизни в Израиле.

Постоянно действуют культурные фестивали и конкурсы; специальные образовательные 
проекты и кружки для детей разных возрастов;

профессиональные семинары, большой молодежный клуб: танцевальные коллективы, 
музыкальный ансамбль, квесты, интернет-кафе, масс-медиа, учебный центр для молодежи 
14–17 лет, уникальные проекты для студентов, тематические поездки в Польшу и Литву, 
ознакомительная туристическая 10-дневная программа «Таглит», 

информационные мероприятия по трудоустройству, обучению и другим актуалиям Израиля.
Узнайте о своих возможностях в Украине и Израиле
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«СТІНА» ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІжНИЙ  
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ жУРНАЛ

Україна, 03058, Київ, а/с 84 
Телефони: +38 (044) 456–63–18, +38 (050) 642–00–98 

Офіційний сайт: stina.net.ua 
Сайт обдарованих дітей: http://www.deti-indigo.at.ua 

e-mail: stena@meta.ua 
Форум творчої молоді: http://stena.easyforum.ru/ 

Наш передплатний індекс – 37325

Головний редактор – Правдивець Анастасія Віталіївна 
Директор проекту – Костилєва Наталія Валеріївна 
Директор Інтернет-проектів – Волков Олег Васильович 
Журнал «СТІНА» це:

•	 Максимальна правдива інформація про освітній ринок України 
•	 Найкраща аналітика у сфері освіти 
•	 Найповніша інформація щодо незалежного зовнішнього оцінювання 
•	 Поради абітурієнтам і їх батькам 
•	 Інструкція щодо вибору навчального закладу 
•	 Рейтинг найкращих вищих навчальних закладів країни 
•	 Підготовчі курси і поради щодо їх вибору 
•	 Календар виставок для тих, чий IQ вищий за середній 
•	 Зустрічі із школярами, вчителями, батьками 

Це незалежні журналістські розслідування і корисна БЕЗКОШТОВНА інформація для 
АБІТУРІЄНТІВ 

А ТАКОЖ: МУЗИКА, КІНО, ТЕАТР, КОНКУРСИ, ЛІТЕРАТУРНА РЕВОЛЮЦІЯ І БАГАТО ІНШОГО, ЩО 
РОЗШИРИТЬ СВІТОГЛЯД І ДАСТЬ ЗНАННЯ!

УВАГА! Оформити передплату НА ЖУРНАЛ «СТІНА» НА 2009 рік Ві можете з будь-якого пе-
ріоду!

Наш передплатний індекс – 37325
Окрім найкращого журналу пропонуємо Вам «Карти‑календарі Абітурієнту», в яких Ви 

знайдете інформацію про всі Дні відкритих дверей у ВНЗ, про освітні виставки, про навчальні 
заклади і місце їхнього розташування, початки і закінчення ЗНО, і просто путівник аби 
не загубитися на просторах столиці і Батьківщини. Карту можна придбати безкоштовно для шкіл, 
подзвонивши по телефону (044)456–63–18

А також, БЕЗКОШТОВНО «ШПОРА АБІУРІЄНТУ» з корисною інформацією, що просто необхідна 
для здобуття вищої освіти і проходження ЗНО! Тільки на освітніх виставках, цілком 
БЕЗКОШТОВНО на стенді журналу «СТІНА».
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«ТАУЭР» ЯЗыКОВОЙ ЦЕНТР
Главный офис: Киев, ул. Горького, 7 Б, оф. 2 (м. Льва Толстого) 

Филиал: Киев, пр-т Победы, 37, корпус 1 (м. Политехнический Институт) 
Tел. +38 (044) 289–38–83, 8 (068) 360–17–07 

E-mail: school@tower.com.ua 
www.tower.ua 

Языковой центр «Тауэр» – это всегда качество обучения, тщательный подбор профессиональных 
кадров и учебных пособий. Новаторские идеи и решения, разнообразие программ, гибкая 
система цен и скидок, и работа настоящих профессионалов своего дела выводит нашу компанию 
в лидеры на рынке. Для обучения наших клиентов мы выбрали коммуникативную методику, 
по которой работают почти все языковые школы Европы. Коммуникативный метод развивает все 
языковые навыки: от устной речи и аудирования до чтения и письма. Грамматика же изучается 
в процессе общения: студент сначала осваивает и запоминает слова, выражения, языковые 
формулы и только потом начинает разбирать, что они из себя представляют в плане грамматики. 
Смысл в том, чтобы научить студента говорить на английском языке не только свободно, 
но и правильно. Мы помогаем студентам преодолеть языковой барьер, избавить человека 
от боязни говорить на чужом языке. На занятиях студентам дается возможность использовать 
язык в реальных жизненных ситуациях. Также мы уделяем должное внимание письменным 
навыкам, поскольку это неотъемлемый элемент изучения любого языка.

Сегодня мы предлагаем множество учебных программ по нескольким языкам: 
английский (общий курс, бизнес-курс, подготовка к экзаменам TOEFL, IELTS, FCE, CAE, английский 
для юристов, английский для технических специальностей, программистов, детей от 6 лет, 
подростков, курс подготовки к ЗНО и т. д.), немецкий, французский, итальянский, испанский. 
Преподавание ведется как квалифицированными украинскими специалистами, так и носителями 
языка.
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УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ
Україна, 03150, Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3 

Тел. приймальної комісії +38 (044) 287–52–90 
Тел. підготовчих курсів +38 (044) 246–60–26 

Тел./факс: +38 (044) 287–15–60 
E-mail: inform@umk.edu.ua 

www.umk.edu.ua 

Університет сучасних знань – недержавний Вищий навчальний заклад України, засновано 
в 2002 р. Засновник – Товариство «Знання» України – громадська організація з 60 річним досвідом 
науково-просвітницької та освітньої діяльності.

Ліцензія МОН У АВ № 395152 від 17.12.2007.
Завдяки сильній та згуртованій команді викладачів і досвіду товариства «Знання» Університет 

сучасних знань постійно запроваджує нові прогресивні технології навчального процесу. Студенти 
опановують майбутні професії за допомогою сучасних методик навчання.

Підготовка бакалаврів та спеціалістів в Університеті сучасних знань здійснюється 
за перспективними на ринку праці спеціальностями, при цьому вартість навчання є однією з 
найбільш прийнятних в Україні.

Напрямки підготовки (Спеціальності): ПРАВОЗНАВСТВО; ПРАВО; ФІНАНСИ І КРЕДИТ; 
ОБЛІК І АУДИТ; ФІЛОЛОГІЯ (англійська, німецька мова та література); ПСИХОЛОГІЯ; 
МЕНЕДЖМЕНТ (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності); ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ.

Матеріально‑технічна база: лінгафонні кабінети, комп’ютерні класи, Інтернет, обладнані 
аудиторії, бібліотека. Студенти забезпечуються навчально-методичними комплексами та 
підручниками.

Форми навчання: денна, заочна. Вартість навчання: від 2200 грн. до 4200 грн. за семестр.
Абітурієнтам-медалістам надається знижка 15% від суми сплати за 1 семестр навчального року. 

Студенти, які навчаються на відмінно, отримують щорічні знижки в сплаті за навчання. Іногородні 
студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком. Випускники одержують диплом 
державного зразка.

В Університеті діє підготовчий факультет, який готує майбутніх абітурієнтів до складання тестів 
Українського центру оцінювання якості освіти з таких дисциплін: українська мова та література, 
історія України, математика, біологія, географія, іноземна мова. Заняття на підготовчому факультеті 
проходять за зручним графіком. Прийом документів на підготовчі курси відбувається протягом 
року.

Приходьте навчатись до Університету сучасних знань – і Ви гарантовано отримаєте якісну 
вищу освіту за найкращими методиками та прийнятними цінами!
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ВІДКРИТИЙ МІжНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
РОЗВИТКУ ЛюДИНИ «УКРАЇНА»

Україна, 04071, Київ, вул. Хорива, 1 г (адміністративний корпус) 
Тел.: +38 (044) 417–34–68, 428–73–61, 425–29–38 , Факс: +38 (044) 428–81–56 

Україна, 03115, Київ, вул. Львівська, 23 (університетське містечко) 
Тел.: +38 (044) 409–27–62 

Е-mail: office@vmurol.com.ua   www.vmurol.com.ua
 

Ліцензія МОН України АВ № 395863 від 15.07.2008 р.
ІV рівень акредитації. 1998 – рік заснування 
48 тис. студентів, 5 тис. викладачів. Базова структура у м. Києві, 13 інститутів, 10 філій, 

5 регіональних центрів дистанційного навчання, 112 локальних центрів дистанційного навчання.
У Києві навчальний процес здійснюється в 1 інституті та на 6 факультетах:

•	 Інститут права та суспільних відносин;
•	 факультет соціальних технологій;
•	 факультет інженерних технологій;
•	 факультет біомедичних технологій;
•	 факультет комп’ютерних технологій;
•	 факультет економіки та менеджменту;
•	 факультет філології та масових комунікацій.

Підготовка фахівців проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», 
«бакалавр» з наступною підготовкою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та/чи «ма-
гістр» на денній, заочній або дистанційній формах навчання.

ФРАНЦУЗЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР В УКРАЇНІ (ФКЦ)
Тел.: +38 (044) 529–27–59, 529–41–57 

Факс +38 (044) 529–72–87 
E-mail: culturel@ifu.kiev.ua    www.ifu.com.ua 

Години роботи центру:
З понеділка по п'ятницю: з 9.00 до 19.00 
Субота: з 10.00 до 14.00 
Години роботи Медіатеки:
Понеділок, п’ятниця: з 15.00 до 21.00 
Вівторок, четвер: з 10.00 до 19.00 
Середа: з 13.00 до 19.00 
Субота: з 10.00 до 17.00 

ПРОПОНУЄ ВАМ
•	 7 сесій курсів на рік:
•	 2 стандартні сесії (15 тижнів, починаючи з вересня чи січня) для дітей, підлітків та дорослих;
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•	 5 інтенсивних сесій (8 тижнів, починаючи з вересня, листопада, січня, березня, червня) для 
дорослих;

•	 курси ділової та юридичної французької мови, готельної та ресторанної справи, французької 
літератури та країнознавства, французька засобами театру, підготовки до іспитів DELF B2, DALF 
C1, С2;

•	 українська та російська як іноземні;
•	 Динамічну систему викладання, що базується на комунікативній методиці, основною метою є 

навчити спілкуватись у різноманітних ситуаціях повсякденного життя та на професійному рівні. 
У викладанні поєднуються такі аспекти як розуміння усної та письмової мови, усне та письмове 
висловлювання, вивчення граматики, розширення словникового запасу, ознайомлення з 
сучасним життям  Франції та її культурою;

•	 найсучасніші підручники з аудіо‑візуальною підтримкою;
•	 Групи з обмеженою кількістю слухачів (12 – 14 осіб);
•	 Франкомовне середовище з безкоштовним користуванням медіатекою Французького центру 

для слухачів курсів, з можливістю відвідувати культурні заходи, організовані Французьким 
центром, та педагогічним колективом висококваліфікованих франкомовних викладачів 
французької мови як іноземної, які мають досвід викладання дорослим і дітям.

 шКОЛА КРАСИ СВІТЛАНИ юДИНОЇ
Украина, Киев, ул. Глазунова, 3, к. 1. 

Тел. +38 (044) 521–40–10, 521–41–10, 521–42–10 
E-mail: doctor@udina.kiev.ua   www.udina.com.ua 

Ліцензія МОНУ серія АВ № 363217 від 27.06.2007 р 
Проводить навчання за курсами:

•	 косметологія 
•	 естетична косметологія (застосування ботулотоксину типу А та філерів у косметології) 
•	 спеціаліст по догляду за тілом 
•	 молодша медична сестра 
•	 татуаж 
•	 пірсінг 
•	 манікюр-педікюр 
•	 моделювання нігтів 
•	 візаж 

Групове (до 5-ти осіб) та індивідуальне навчання. Заняття проводять висококваліфіковані 
фахівці з великим стажем викладання і досвідом роботи. Школа обладнана затишними класами 
і спеціалізованим косметичним кабінетом. Інтенсивний курс практичних занять. Диплом 
державного зразка. Працевлаштування.
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«STI УКРАЇНА» КОМПАНІЯ
Україна, 01034, Київ, вул. Прорізна, 8/1, оф. 6 

Тел./факс +38 (044) 490–59–60 
Україна, Київ, вул. Борщагівська, 193, гуртожиток НАУ № 5 

Тел./факс +38 (044) 406–76–67 
E-mail: sti@sti.com.ua 

www.sti.com.ua 

Компанія «STI Україна» є офіційним представником Міжнародної Студентської Конфедерації 
Подорожей ISTC в Україні з 2000 року.

Компанія надає послуги:
оформлення міжнародних посвідчень особи–дисконтних карток: для студентів – ISIC, 

викладачів – ITIC та молоді – IYTC, які надають понад 500 знижок в Україні та понад 42000 знижок 
в 120 країнах світу;

бронювання та продаж авіаквитків (для студентів, молоді та викладачів за спеціальними 
тарифами, умовами та маршрутами – STA TRAVEL TICKET);

бронювання готелів та хостелів для молоді (IBS – справжнє on-line бронювання);
медичне страхування подорожуючих (спеціальні студентські тарифи);
туристичні послуги за спеціальними цінами;
освіта та мовні школи за кордоном.
Програми культурного обміну для студентів на період літніх канікул (прийом документів 

на 2009 рік – вже розпочато, поспішай отримати кращу вакансію!):
Work and Travel – оплачувана практика та стажування на підприємствах США.
Camp USA – оплачувана практика та стажування у американських таборах.
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 «Я – ПЕРшИЙ» жУРНАЛ
Украина, 03142, Киев, а/я 29 

Тел. +38 (044) 229–15–06 
Факс +38 (044) 239–238–7 

E-mail: podpiska@ya-1.com.ua 
www.ya-1.com.ua 

Журнал «Я – Перший» – обучающий журнал для амбициозных и нацеленных на перспективу 
в карьере/бизнесе людей. Настольная книга для тех, кого интересует развитие и образование 
взрослых и детей.

Журнал состоит из 2‑х автономных частей:
Часть 1. Бизнес и карьера
Рубрики:
Уроки для первого лица 
Дневник карьериста. (Школа денег, школа риторики, лидерство, управление временем, 

эффективное общение, активизация творческого потенциала, эйдетика, скорочтение и т. п.) 
Популярная психология 
Часть 2. Мир образования
Рубрики:
Бизнес-образование 
Высшее образование и средняя школа 
«Скорая помощь» для пап и мам 
а также много другой практичной и полезной информации, позволяющей каждому стать 

ПЕРВЫМ!
Достигайте успеха, беря на вооружение знания известных руководителей-практиков, бизнес-

тренеров, преподавателей, педагогов.
Журнал издается на русском и украинском языках.
Ежемесячно гарантированно получать журнал «Я – Перший» в персональном фирменном 

конверте можно, оформив редакционную подписку для юридических или физических лиц.
Заказать презентационный номер можно по E-Mail: podpiska@ya-1.com.ua 
Телефоны отдела подписки:
(044) 229–15–06, 
Руководитель отдела подписки – Светлана Малышева.
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 ПРЕДСТАВНИЦТВО 
«СЛОВА БЕГОМ» В УКРАЇНІ

Київ,бульв. Дружби Народів, 19, офіс 414
Тел. +38 (044) 353-76-35, 239-10-16

Моб. тел. +38(067) 327-10-52, +38 (067) 536-65-05
Тел./факс +38 (044) 239-10-16

E-mail: uspih@slovabegom.com.ua

«СЛОВА БЕГОМ» -  мультимедійний самовчитель для швидкого  вивчення іноземних мов. 
Розробники СЛОВА БЕГОМ використовують інноваційні технології інтенсивного навчання, які 

довели свою ефективність впродовж багатьох років. Головною особливістю «СЛОВА БЕГОМ» є 
використання потрійного ефекту запам'ятовування за спеціальною memo-методою МАРІДІТМ, в 
якій задіюються  всі  людські системи сприйняття  інформації. 

Досвід більш ніж 15 000 користувачів на всіх континентах світу доводить, що за методою 
«СЛОВА БЕГОМ» можливо швидко вивчити нові іноземні слова, відновити існуючі шкільні знання, 
навчитися грамотно писати тексти, легко заговорити на іноземній мові й, що є дуже важливим, з 
великою економією часу на навчання.

За допомогою мультимедійних самовчителей «СЛОВА БЕГОМ» можна вивчити наступні мови – 
англійська (британська й американська версії), німецька, італійська, іспанська, французька, 
латишська, японська, фінська, російська, як іноземна.

Для населення України також  пропонуються програми по навчанню з української мови – 
англійська і німецька мови. З повною презентацією самовчителя «СЛОВА БЕГОМ» можна 
ознайомитися на сайті розробника www.slovabegom.com.ua

УЧБОВИЙ ЦЕНТР ВАЛЕРІЇ ГУБРЕНКО: 
Курси журналістики, тележурналістики,  

фотографів, японської кухні
Україна, Київ, вул. Булгакова, 6, к.103

Тел.: +38 (063) 817-73-30, +38 (067)681-31-85
E-mail: info@u-centr.com.ua

www.u-centr.com.ua

КИЇВ, ДОНЕЦЬК, ОДЕСА
Курси журналістики

•	 Наші студенти пишуть статті;
•	 беруть інтерв’ю у зірок (артистів, політиків, керівників компаній);
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•	 проводять журналістські розслідування;
•	 публікуються у різноманітних виданнях.

Курси фотографів
•	 знайомство з технікою; 
•	 робота зі світлом; 
•	 різноманітні жанри фото (пейзажі, портрети, макрозйомка, весілля тощо).

Курси тележурналістики
•	 Репортажі;
•	 Дикторська майстерність;
•	 Проходження практики на каналах м. Києва.

Особливості: 
Всі курси нашого центру створені за авторськими програмами викладачів, професіоналів у 

своїй справі. Основна методика полягає у тісному поєднанні теорії та практики. Багато наших 
випускників вже працюють журналістами у різноманітних виданнях.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Україна,  02156, Київ,  вул. Кіото, 19 (ст. м. «Лісова»)
Тел. +38 (044) 513-63-63, 513-07-77, 513-84-36

 Факс +38 (044) 544-39-74
E-mail: knteu@knteu.kiev.ua 

WWW.KNTEU.KIEV.UA

КНТЕУ акредитований за найвищим IV рівнем Міністерства освіти і науки України,
ліцензія МОНУ АА № 903522 від 02.07.2004 р.
 В університеті навчається понад 37 тис. студентів за наступними напрямами, професійними 

спрямуваннями:
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ФІНАНСИ І КРЕДИТ 
Професійне спрямування: 

•	 державні фінанси (д/н, з/н )
•	 управління державними фінансовими ресурсами (д/н)
•	 страховий менеджмент (д/н)
•	 фінанси підприємства (д/н)
•	 фінансове посередництво (д/н)
•	 банківська справа. (д/н, з/н)

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ОБЛІК І АУДИТ 
Професійне спрямування: 

•	 облік і аудит в підприємництві (д/н, з/н)
•	 державний фінансовий контроль (д/н, з/н)

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
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Професійне спрямування: 
•	 економіка підприємництва на ринку товарів та послуг (д/н, з/н)

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА 
Професійне спрямування: 

•	 економічна кібернетика (д/н)
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: МАРКЕТИНГ 
Професійне спрямування: 

•	 маркетинг на ринку товарів та послуг (д/н, з/н)
•	 рекламний бізнес (д/н)

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 
Професійне спрямування: 

•	 міжнародна економіка (д/н)
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: МЕНЕДЖМЕНТ
Професійне спрямування: 

•	 менеджмент організацій торгівлі (д/н, з/н)
•	 менеджмент готельно-ресторанного бізнесу (д/н, з/н)
•	 менеджмент туристичної індустрії (д/н, з/н)
•	 менеджмент митної справи (д/н)
•	 менеджмент виставкової діяльності (д/н) 
•	 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (д/н, з/н)
•	 менеджмент антимонопольної діяльності (д/н, з/н)

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ПРАВО
Професійне спрямування: 

•	 комерційне право (д/н, з/н)
•	 фінансове право (д/н, з/н)
•	 правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності (д/н, з/н)

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ТОВАРОЗНАВСТВО І ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Професійне спрямування: 

•	 управління товарними системами та мерчандайзинг (д/н, з/н)
•	 товарознавство та комерційна логістика (д/н, з/н)
•	 товарознавство та організація зовнішньої торгівлі (д/н)
•	 товарознавство та експертиза в митній справі (д/н, з/н)
•	 експертиза товарів та послуг (д/н)

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ГОТЕЛЬНО‑РЕСТОРАННА СПРАВА 
Професійне спрямування: 

•	 готельно-ресторанна справа (д/н)
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ТУРИЗМ 
Професійне спрямування: 

•	 туризм (д/н)
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ  

•	 Професійне спрямування: 
•	 технологія харчування, ресторанна справа та сервіс (д/н, з/н)
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НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ПСИХОЛОГІЯ 
Професійне спрямування: 

•	 психологія (д/н)
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
Професійне спрямування: 

•	 реклама і зв’язки з громадськістю (д/н)
Примітка: д/н – денна форма навчання;
з/н – заочна форма навчання.
Форми навчання: денна, заочна, у т.ч. скорочена за інтегрованими планами (для осіб, які 

закінчили вищі навчальні заклади І та ІІ рівнів акредитації відповідного профілю), екстернатна.
Університет здійснює навчання денно за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та 

магістра, заочно – бакалавра, спеціаліста, магістра за рахунок коштів державного бюджету або 
юридичних та фізичних осіб.

«Дні відкритих дверей» відбудуться 26 вересня, 31 жовтня, 28 листопада, 26 грудня 2009 року,  
30 січня, 27 лютого, 20 березня, 24 квітня, 29 травня 2010 року о 10.00 та о 15.00, 5 червня, 12 
червня, 19 червня 2010 року.

КИЇВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ
Україна, 03040, Київ, вул. Стельмаха, 5

Тел. приймальної комісії +38 (044) 257-71-26, 455-91-88, 455-91-62
Факс +38 (044) 258-71-54

E-mail: info@kgi.edu.ua; 
www.kgi.edu.ua

Київський гуманітарний інститут - вищий навчальний заклад створений у 1995 році. Ліцензія 
Міністерства освіти і науки України  АВ 328963 від 30.08.2007р. 

Інститут здійснює підготовку фахівців за освітньо‑кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», 
«спеціаліст», «магістр»  за спеціальностями: 
•	 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ;
•	 МАРКЕТИНГ;
•	 ФІНАНСИ; 
•	 МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;
•	 МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (англійська, німецька, французька). 

Всі спеціальності акредитовані за IV рівнем.
Друга вища освіта за спеціальностями:

•	 мова та література (англійська), термін навчання – 2,5 роки;
•	 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, термін навчання – 2 роки. 

При інституті діють курси підготовки до зовнішнього незалежного тестування. 
Заняття проводяться з дисциплін: іноземна мова (англійська, французька, німецька), історія 

України, українська мова та література,  математика, географія.
Іногородні абітурієнти та студенти забезпечуються гуртожитком.
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Після закінчення Київського гуманітарного інституту випускники одержують диплом 
державного зразка та  сертифікат референта–перекладача. Випускники економічного факультету 
додатково одержують сертифікат програми «Парус – підприємство 7.40», «Парус – менеджмент і 
маркетинг».

Прийом документів на денну та заочну форми навчання здійснюється з 29 червня по 29 липня 
2009 р. Конкурс сертифікатів та вступні випробування проводиться з 30 липня 2009 р.

Навчання платне. Рівень оплати здобувачам першої та другої вищої освіти залежить від 
спеціальності. Денна форма від 6500 до 10000 грн. Заочна форма від 4000 до 5000 грн. Друга вища 
освіта від 6500 до 8000 грн.

«HOBByTOUR» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Тел. +38 (044) 229-62-59
Моб. тел. +38 (050) 344-51-24

E-mail: info@hobbytour.com.ua 
www.hobbytour.com.ua

Компания HobbyTour является туроператором и начала свою работу в Украине летом 2009 года, 
объединив профессионалов своего дела.

Основной принцип нашей работы - мы не готовы продать Вам то, что Вам не нужно.
Мы рады предложить Вам самые лучшие проверенные нами программы образования и отдыха.
Все лето 2009 года наши сотрудники провели, путешествуя по странам и посещая гостиницы и 

учебные заведения, с которыми заключены договора.
Индивидуальные и групповые поездки за границу для:

•	 получения среднего либо высшего образования;
•	 получения второго образования либо степени МВА;
•	 изучения языка на языковых курсах всего мира;
•	 посещения семинаров, курсов повышения квалификации для преподавателей иностранных 

языков школ и ВУЗов Украины;
•	 отдыха и туризма по всему миру.

Мы с удовольствием и совершенно бесплатно поможем Вам спланировать  получение 
образования за рубежом либо Вашу туристическую поездку, а также напрямую оформить 
зачисление в учебные заведения и подготовить документы для получения студенческой либо 
туристической визы.

Внимание!!! с 1 сентября началась регистрация преподавателей на курсы и семинары в 
Германии и Англии осенью 2009.

Подробности на сайте.
Новые страны, новые впечатления и новые возможности ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС:)

.



48 11-13 ВЕРЕСНЯ
КиївсьКий

планетарій

2
0
0
9

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Україна, 04078, Київ, вул. Білицька, 41/43  

Тел./факс +38 (044) 430-15-77,  Приймальна комісія: +38 (044) 430-32-64  
 www.kibit.edu.ua

Рік заснування – 1992. Навчальний заклад ІІІ-IV рівня акредитації. 
Ліцензія АВ № 363670 від 14.12.07р. 
Дипломи бакалавра, спеціаліста, магістра державного зразка.

•	Економічний	факультет:	фінанси	і	кредит,	страхова	справа,	облік	і	аудит.	
•	Факультет	менеджменту:	менеджмент	промислових	підприємств,	менеджмент	

туристичної	індустрії,	менеджмент	медичного	обслуговування,	менеджмент	
підприємницької	діяльності,	менеджмент	зовнішньоекономічної	діяльності.

•	Факультет	психології:	психологія	праці	та	управління,	педагогічна	психологія,	клінічна	
психологія.
Форми навчання: денна, заочна.
Дні відкритих дверей: 13 березня; 10, 17 квітня; 15 травня. 
Після закінчення навчання випускники отримують дипломи бакалавра, спеціаліста або магістра 

державного зразка.
Навчання платне. Термін навчання – 5 років. 
Приймаються документи на переведення та поновлення у навчанні студентів з інших 

навчальних закладів.
Проводиться набір слухачів на підготовчі курси до зовнішнього незалежного оцінювання 

з 1 жовтня.


