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Вітаємо всіх з Днем народження  

факультету менеджменту!

25 грудня 2009 року з нагоди святкування Дня народження факультету менеджменту у інституті 
організовано День відкритих дверей для всіх бажаючих познайомитись ближче з нашим ВНЗ та 

поринути у святкову атмосферу, що царить у стінах ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

              
Шановні друзі, колеги! 
Нині Україна проходить 

через випробування еконо-
мічною та політичною 
кризами, але треба 
пам’ятати, що в 
забезпеченні динамічного 
розвитку держави та 
підтримки процесів 
становлення інноваційної 
діяльності вагому роль 

відіграють високо-кваліфіковані управлінські кадри. 
З метою підготовки фахівців у сфері інвестиційної 
діяльності, які здатні успішно керувати 
організаціями в сучасному бізнесовому просторі,    
11 років тому в Одеському регіональному інституті 

державного управління був створений факультет 
менеджменту. За цей період на факультеті здійснено 
підготовку високопрофесійних фахівців, які 
працюють в державних і комерційних структурах, 
крупних  транснаціональних компаніях, установах 
Канади, Росії, Італії. Сьогодні найкращі студенти 
факультету менеджменту завдяки освітньої стратегії 
міждисциплінарної підготовки менеджера мають 
можливість стажування в найвідоміших установах та 
підприємствах України. 

Вітаю всіх з 11-річчям заснування факультету 
менеджменту! Бажаю успіхів, творчого натхнення та 
віри у світле майбутнє нашої України, бо це майбутнє 
будувати всім нам разом! 

Директор інституту М.М. Іжа

 
 Дорогі друзі! 

Сьогодні нікого не здівувати поняттям менеджмент. 

Воно міцно увійшло в наше життя. Але вирішуючи сучасні 
завдання варто згадати сторінки історії факультету. 
Факультет менеджменту був створений в ОРІДУ НАДУ при 
Президентові України в 1998 році. Очолив його доцент, 

доктор технічних наук, професор Рибак А.І. та попередньо 
була відкрита спеціальність «Управління проектами».  

Пізніше в 2002 році була відкрита спеціальність 

«Менеджмент організацій». В цьому ж році була створена 
кафедра менеджменту організацій. Її очолив доцент, 
кандидат економічних наук Кубліков В.К., якій в 2003 році 
став деканом  факультету.      

В 2002 році до складу факультету увійшли кафедра 
української та іноземних мов, яку очолила   доцент, 
кандидат філологічних наук Сазикіна Т.П і кафедра 
інформаційних техно - логій та систем управління, яку очо-

лив доцент, кандидат економічних наук                              
Логвінов В.Г. В 2006 році факультет очолила професор 
Яроміч С.А. заслугою якої є розвиток виховної роботи   на 
факультеті. Пізніше з 2008 по 2009 рік обов’язки декана 

виконували кандидат технічних наук Андріанов В.В., 
кандидат психологічних наук Гаркуша В.В. З 2002 по 2009  
рік факультетом менеджменту було підготовлено 1274 
менеджера, з них з дипломом бакалавра - 577, спеціаліста –  

 
 

 
210, магістра - 487. Про 

якість навчання свідчить 
також той факт, що 198 
випускників отримали 
дипломи з відзнакою. 

   Унікальною особливістю  
факультету є вдале  
поєднання новаторського 
студентського духу з 

багатим досвідом та 
зрілістю державних 
службовців і посадових 
осіб місцевого 

самоврядування.  
Сьогодні факультет 

менеджменту впевнено 
дивиться в майбутнє. 

Факультет пройшов 
державну акредитацію та отримав ліцензію на підготовку 
менеджерів до 2013 року. В 2007 кафедру менеджменту 

організацій очолила Красностанова Н.Е. З 2007 року 
введено спеціальність «Менеджмент і адміністрування».  В 
2008 році на кафедру управління проектами призначено 
нового завідувача доцента Безверхнюк Т.М., за ініціативою 

якої відкривається Тренінговий центр інституту для 
викладачів та студентів, рекрутинговий відділ в складі Ради 
студентського самоврядування. 



Від чистого серця вітаю 
керівництво, адміністрацію, 

професорсько - викладацький 

склад, слухачів і студентів з Днем 

факультету! Висловлюю вам щиру подяку та бажаю міцного здоров`я, добробуту і нових творчих 

успіхів задля подальшого розвитку нашої спільної справи! 
Декан факультету менеджменту О.І. Воронов

 
Рівно 11 років тому було закладене перше каміння 

в нині потужній будівлі – факультетові менеджменту 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Здавалося б, 

11 років – зовсім пелюшковий вік, як для факультету  
одеського ВНЗ. Але, не зважаючи на свою юність, на 
сьогоднішній день він є потужним підрозділом 
популярного навчального закладу Півдня України. 
Наприкінці 90-х подібних факультетів у системі ВНЗ 
України майже не існувало, й на сьогодні факультет 
менеджменту - єдиний подібний у системі 
Національної академії державного управління при 
Президентові України. 

Народився наш факультет, деякою мірою 

експериментально. З огляду на розвиток ринкової 
економіки, у державі все більшою мірою поставало 
питання про розвиток приватного сектору держави, а 
він не можливий без яскравих, кваліфікованих 
управлінських кадрів. Відкриття такого роду 

факультету у системі НАДУ - доволі вдале 
рішення, адже воно мотивує тісну співпрацю будучих 
державних службовців та бізнес-менеджерів, без якої 
не можлива побудова стабільного, збалансованого 
громадянського суспільства у державі. Отже, 
експеримент видався вдалим. 

У наш час гордістю факультету є викладачі, 80% 
яких – професори, доктори та кандидати наук, 

доценти. Це один з найкращих показників серед 
викладачів вищих навчальних закладів м.Одеси. 
Професорсько-викладацький  колектив факультету 
веде активну навчально-наукову роботу. Це публікації 

монографічних видань, навчальних, методичних 
посібників та статей, проведення різного роду 
досліджень, наукових конференцій, що безумовно 
свідчить не тільки про високий рівень викладацького 
складу, але й про його подальший розвиток. Така 
діяльність сприяє глибшій та різноманітної підготовці 
наших студентів. 

Також, надзвичайно важливою особливістю 
виховного процесу є співпраця і використання 
передового досвіду аналогічних навчальних закладів 

Німеччини, Польщі, Росії,  Франції та інших країн. 
В подальшому, для факультету менеджменту  

надважливим завданням є просування по шляху 
подальшого розвитку і вдосконалення, задля    
досягнення нових висот. 

Старший викладач кафедри менеджменту  
О.О. Мезенцева

День пам'яті жертв Голодомору та 

політичних репресій 
27 листопада 2009 року слухачі, студенти та 

представники адміністрації Одеського регіонального 
інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові 
України відвідали меморіальний комплекс Пам'яті 
жертв Голодомору та політичних репресій в Україні в 
смт. Комінтернівське Одеської області.  
Студенти факультету менеджменту взяли участь у 
мітингу, організованому Комінтернівською районною 
державною адміністрацією, під час якого зі словами 
скорботи виступила слухач ІІ курсу факультету 
державного управління Галаган Марина 
Олександрівна, а також поклали квіти до Пам'ятного 
знаку жертвам Голодомору та політичних репресій 

Україні. 

Слухачі та студенти здійснили екскурсію 
меморіальним комплексом, а також відвідали етно-
інформаційний центр с. Зоріново, де ознайомились з 
історією їх створення та історією Комінтернівського 
району. 

 
 
 
 
15 грудня відбувся перший в історії візит 

Президента України до стін інституту. В цей день у 
приміщеннях інституту відбувався регіональний 
форум української інтелігенції. Також серед цчасників 
були  : Ю. Єхануров - перший заступник Глави 
Секретаріату Президента України, І. Драч - Голова 

Конгресу української інтелігенції, Герой України, 
лауреат Національної премії України імені Тараса 
Шевченка, М. Жулинський - заступник Голови 
Конгресу, академік НАН України, М. Сердюк - голова 
Одеської обласної державної адміністрації, М. Іжа - 
директор Одеського регіонального інституту 
державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України, 

заступники директора, завідувачі кафедрами, а 
також представники Вінницької, Кіровоградської, 
Миколаївської та Одеської областей. 

На плечі студентів факультету менеджменту була 
покладена місія зустрічі високих гостей, з чим вони 
впорались на відмінно. Перед приміщенням інституту 



та у холі було організовано торжествений 
парад з нагоди прийому гостей.  

Такі заходи лягають на 
сторінки історії з червоного 
рядка і грають не малу роль у  
житі інституту, адже вони 
дозволяють гучніше лунати 

його імені у широких колах громадськості. 
.    Студент 1 курсу Ю. Оконь 

Центр культуры студентов  
и слушателей ОРИГУ НАГУ при 
Президенте Украины был создан в сентябре 2008 
года. Его возглавила Алѐна Игоревна Пинчук - 
режиссѐра и руководитель театра пластики и жеста 
ARIES. 

На базе Центра культуры действуют: студия танца, 
вокальная студия, КВН и много другое, что может 
заинтересовать наших студентов и слушателей. Не 
смотря на то, что Центр культуры очень молод, он за 
сравнительно короткий период своего существования 
провѐл много мероприятий. Различные конкурсоы 
проходили не только в стенах нашего института, но и 
за их пределами. Большим шагом в развитии Центра 
культуры стало участие в музыкальном шоу-конкурсе 

«Мисс и Мистер ОРИГУ НАГУ 2009». Состоялась 
презентация мюзикла – «СТИЛЯГИ», который прошел 

30 марта 2009 года. После чего Центр культуры был 
приглашен на празднование Дня города Теплодара, 
где порадовал горожан города своей шоу-программой: 
«СТИЛЯГИ – 2009». День Победы, Студенческая весна 
– 2009, День Молодѐжи, День первокурсника и многие 
другие мероприятия не обошлись без участия Центра 
культуры. Так же хочется отметить профессионализм 
наших педагогов по вокалу, танцу, сценической речи, 
упорство и трудолюбие студентов и слушателей, 
которые состоят в Центре культуры. 

Каждый год проходит набор новых участников, 
не только людей, которые до этого занимались  

творческой 
деятельностью, но 
и тех, кто хочет 
научиться чему-
то, открыть в себе 

новые 
способности, 

развивать себя не 
только  
со стороны своей 

профессии, но и в эстетическом направлении. К 
искусству никогда не поздно приобщиться, мы рады 

всем!  

От имени Центра культуры ОРИГУ НАГУ 

хотим пожелать всем процветания и больших 

творческих побед! 
Студентка 3 курса А. Луханина

 
За підсумками роботи проведеної у 2008-2009 

навчальному році Рада Студентського 
самоврядування оголосила про модернізацію своєї 
роботи. В 2009-2010 н.р структура Ради 
студентського самоврядування буде такою: 

1. Голова Ради 
2. Заступник Голови ради 
3. Секретар Ради 
4. Комісія навчального моніторингу 
5. Комісія науково-дослідної роботи та 

міжнародних зв’язків 
6. Комісія з питань культурно-просвітницької 

роботи 
7. Спортивно-оздоровча комісія 
8. PR   комісія 
9. Професійно-орієнтована комісія 
10. Тренінговий центр 
11. Старостат 
12. Рада гуртожитку 
Метою цих змін є інтенсифікація роботи Ради, 

залучення більшої кількості студентів до лав 

активістів самоуправління. 

Однією з нагальних проблем студентського 
самоврядування факультету є відсутність власного 
фінансування, яке необхідно для відзначення не 
тільки найкращих студентів у навчальному процесі, 
але й тих, які приймають активну участь у науковій 
діяльності, культурному, спортивному житті 
факультету, а також для надання  матеріальної 
допомоги. Для вирішення цих проблем Радою була 
винесена  
пропозиція створити на базі студентського 
самоврядування або професійний спілку, або 
благодійний фонд, котрі у деякій мірі вирішила б 
фінансові  проблеми ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України. Хотілось би отримати підтримку кожного зі 
студентів та викладацького складу з приводу 
сприяння розвитку студентського самоврядування 
факультету менеджменту. 

 

З нагоди свята щиро вітаю керівництво 

інституту, співробітників, професорсько-

викладацький склад, 

слухачів, та студентів з  

Днем народження 

факультету 

менеджменту! 

Зичу Вам попутного 

вітру в вітрилах, 

швидкоплинних хвиль 

та дороговказних зірок 

на небосхилі Вашої 

долі. 

Нехай кожен день 

плавання в без-

крайньому життєвому морі відкриває для Вас 

нові острови досягнень, звершень та здобутків.    

Нехай ці прекрасні ідеали ніколи не 

залишаються словами, натомість, збагатяться 

вірою, любов'ю, теплом людських сердець. 

Від усього серця бажаємо Вам богатирського 

здоров'я, сил духовних і фізичних, терпіння, 

удачі, оптимізму. 

Хай Вам щастить! 



«Академія» 

Редактор – Оконь Юрій 

студент 2 групи I курсу 

ОРІДУ НАДУ 

Видавництво ОРІДУ НАДУ 
65009, м Одеса, вул.. Генуезька, 22 
тел.(0482)63-26-65, 68-14-62 

ТИРАЖ – 100 шт 

 Голова Ради студентського самоврядування 
І. Коваль  

За период  
с сентября по 

декабрь 2009 года, сборные команды ОРИГУ НАГУ 
при Президенте Украины, принимали участие в 
соревнованиях по волейболу, настольному теннису, 
мини-футболу. 

По мини-футбола за весь период был проведен 
всего один матч. Наши футболисты сыграли со 
сборной командой МГУ, на базе спорткомплекса 
«Политех». К сожалению,  наши ребята не смогли 
справиться с напором более сильной команды МГУ, но 
в то же время они не сдавались и до последнего 
сохраняли уверенность и командный дух. 

В соревнованиях по настольному теннису 
участвовали 3 парня и 3 девушки из общего числа 
студентов нашего института. Наши теннисисты 
выиграли несколько матчей, но в дальнейшем, к 

сожалению, не смогли ничего противопоставить 
опыту и высокому классу соперников, мастерство 

которых подкреплялось годами тренировок. 
Что касается сборной команды по волейболу, то в 

этом году наши парни выступают как никогда ранее.                   
Они смогли выиграть 3 матча из 3-х. Напомним,  что 
свой первый матч они провели с                 

   основным соперником - сборной командой 
одесского гидрометеорологического института. Игра 
была тяжелая. Но нашим парням удалось вырвать 
победу в 3-й партии, игра закончилась с общим 
счетом 2:1. Далее прошли еще две встречи: с 
одесским финансовым и одесским аграрным 
университетами. Обе игры были выиграны со счетом 
2:1. В конце декабря нас ожидает встреча с Одесским 
государственным университетом внутренних дел.  
Приходите поддержать свою команду! 

  Спортивная комиссия при активном содействии 
старшого преподавателя кафедры валеологии Диуцы 
И.В., настояли на выделении финансовых средств, 
необходимых на обновление спортивной формы. Так 
что в следующем сезоне наши спортсмены, по 
крайней мере, будут выглядеть  должным образом. 
Также, в данный момент решается вопрос об аренде 

спортивного зала школы №56 для проведения 
тренировок волейбольной команды. 

Приближается День факультета и в святи с этим, 
от всей спортивной комиссии, поздравляем Вас, 
дорогие друзья, с праздником! Желаем вам новых 
побед и достижения всех поставленных целей! 

Студент 3 курса  М. Николаев 
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На навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра за спеціальністю 

6.030601 «Менеджмент» приймаються особи з 

повною середньою загальною освітою. 
Конкурсний відбір проводиться за сумою балів з  

3-х предметів, зазначених у сертифікаті УЦОЯО:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Прийом документів здійснюється: 

 на денну форму навчання  

 на заочну форму навчання 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Унікальність навчання полягає в поєднанні 

новаторського студентського духу з багатим досвідом 
та зрілістю державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування. 

Викладачі, які проводять заняття з високо 
посадовцями органів влади Півдня України, 
навчають і молодих менеджерів. 

Підготовка в інституті управлінських кадрів вищої 
ланки формує навички вести ефективний бізнес в 
умовах кризових явищ, дефіциту ресурсів та часу, 
невизначеності та високого ризику. 

Більше 60% навчального навантаження 
приділяється на вивчення професійно-орієнтованих 
дисциплін. Практичні та лабораторні заняття 
складають 2/3 навчальних годин, які поєднують в 
собі: 

 фундаментальні знання 
 дисципліни менеджерського циклу 
 соціальні технології 
 стажування та працевлаштування 

 організація дозвілля 
 додаткові можливості 
 умови навчання та проживання 
 продовження навчання

Детальну інформацію про інститут та умови прийому можна 

отримати на сайті www.oridu.odessa.ua 

Для отримання організаційно-методичної допомоги до вступу в 
інститут бажаючі можуть заповнити попередню заяву за формою, 
що розміщена на сайті інституту в розділі «Прийом до інституту». 

Приймальна комісія працює за адресою: 

Прийом на спеціальність 

6.030601 «Менеджмент» 
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1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Географія або Історія 

України 

Навчання  

на факультеті менеджменту 

з 12 по 31 липня 

з 30 липня  

по 30 серпня 



65009, м Одеса, вул.. Генуезька, 22, каб. 218, 219 
Понеділок - п`ятниця з 9.00 до 17.00; субота з 10.00 до 15.00тел. 
(048)741-48-84; (0482)63-86-55

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


