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про освіту 
та виховання

Osvitoria.Media

Ми — сучасне та якісне онлайн-медіа для 

усіх, хто цікавиться освітою, вихованням 

та розвитком.  

Нас люблять за унікальність контенту та 

високі стандарти.



Osvitoria.Media
у цифрах 
2022

> 3.6 млн
користувачів на сайті 
за 2021 рік

7.8 млн
переглядів на сайті 
за 2021 рік

> 200 000
підписників у Facebook

8 млн
середнє охоплення Facebook 
сторінки на місяць

50 000
середнє охоплення поста 
на Facebook сторінці



АУДИТОРІЯ
портрет:

Свідомі освітяни та батьки 

Читають з України та поза її межами 

Середній вік – 30-45 років 

Активна життєва позиція 

Слідкують за нововведеннями в освіті

1/3 читачів – м. Київ
Значна частина читачів — великі міста України: 

Дніпро, Львів, Харків, Одеса, Запоріжжя, Тернопіль



Osvitoria.Media – це

Не нудно про освіту та виховання 

Фахові поради для батьків 

Ідеї, інновації та світові тренди 

Майданчик для справжніх профі від освіти 

Друг охочих навчатися все життя 

Платформа натхнення  

Глянець для освітян 

Корисна, практична та методична інформація



пишемо про найкрутіші сучасні 
школи світу та України

ПОСТІЙНІ РУБРИКИ

Future Perfect —
про найкращі практики інклюзивної 
освіти, світовий досвід та поради 
експертів

Інклюзія —
поради психологів для батьків та 
вчителів про виховання, розв’язання 
конфліктів та головні питання

Психологія —

поради та ресурси 
з вдосконалення для вчителів

Підвищення 
кваліфікації —

матеріали про «Оскар для 
вчителів» — премію, яка відзначає 
найталановитіших освітян України 
та світу

Global Teacher 
Prize —

унікальний формат нашого медіа, 
який дає покрокову інструкцію, як 
провести урок та інтегрувати у нього 
актуальні теми.

Вчительский 
конструктор —



чому
Osvitoria.Media?
якісна журналістика  

унікальний дизайн з використанням 

спеціальних мультимедіа ефектів плагіну Setka 

нестандартні формати 

легкий стиль викладу 

стала та прихильна аудиторія



НАШІ ПАРТНЕРИ



ФОРМАТИ РЕКЛАМИ

Освітянський  
дайджест

Новина

Пост на 
FacebookСтаття

Спец-проєкт



інформування про суспільно 
важливі чи корисні події 
(до 3000 знаків)

НОВИНА

Вартість:
7 000 грн

приклад за посиланням

https://osvitoria.media/news/onlajn-intensyv-vid-international-boarding-school-dlya-shkolyariv-yaki-ne-zmogly-zavershyty-navchannya/


промо-пост на Facebook сторінці 
«Освіторії»

ПОСТ 
НА FACEBOOK

Вартість:
4 200 грн

Також може бути розіграш на Facebook з вашими 
призами, умовами поширити пост і прокоментувати. 

Найбільше вірусне охоплення! 



допоможе розказати про якості 
продукту (до 8000 знаків)

СТАТТЯ

Вартість:
5 000 грн/стаття 
текст Клієнта, без 
поширення на Facebook

9 800 грн/стаття 
текст Клієнта, 
+ поширення на Facebook

приклад за посиланням

15 000 грн/стаття 
пише наш журналіст, 
+ поширення на Facebook

https://osvitoria.media/opinions/chy-jty-v-it-10-mifiv-pro-najbazhanishu-profesiyu-pidlitkiv/


ВИ ІНВЕСТУЄТЕ 
В УКРАЇНСЬКУ ОСВІТУ, 
замовляючи рекламу 
на Osvitoria.media 

Засновник Osvitoria.media – неприбуткова громадська спілка 

«Освіторія», яка розвиває освіту в Україні через інноваційні навчальні 

програми, розвиток вчителів, навчання дітей в інтернатах та інші 

системні проєкти.

Кожна гривня, витрачена на рекламу, піде на розвиток 
української освіти. 



Osvitoria.Media 
це можливість для вас:

оптимально використати свої ресурси на маркетинг 

отримати якісну комунікацію з цільовою аудиторією 

залучити нових клієнтів 

отримати від реклами високу конверсію у продаж



ПРО НАС
Освіторія медіа – це один з проєктів 

громадської спілки «Освіторія». 

«Освіторія» – це неприбуткова громадська 

спілка, яка допомагає реформувати та 

розвивати освіту в Україні. Наш фронт 

зараз – зробити усе, аби 7 мільйонів дітей, 

що постраждали від війни, відновили 

навчання.

неприбуткова

громадська сп
іл
ка



Зв’яжіться з нами:

www.osvitoria.mediaad@osvitoria.org
www.facebook.com/osvitoria.media

http://www.osvitoria.media
mailto:ad@osvitoria.org
http://www.facebook.com/osvitoria.media

