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Привітання директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України 
з нагоди Дня відкритих дверей 

 

Мені дуже приємно привітати 
Вас, шановні батьки та абітурієнти, 

які виказують інтерес до факультету 

менеджменту Одеського регіональ-
ного інституту державного управ-

ління Національної академії держав-

ного управління при Президентові 
України. 

«День відкритих дверей» - 

щорічний захід, мета якого – запро-
сити Вас, шановні  батьки та абіту-

рієнти, у наш заклад та відповісти на всі Ваші питання відносно умов вступу, 
напрямків навчання, працевлаштування. Таку назву «День відкритих 

дверей» одержав тому, що звичайно при вході в навчальний корпус 

інституту  у Вас запитають документ - студентський квиток, посвідчення 
аспіранта, а в цей день у приміщення навчального закладу може ввійти 

кожний бажаючий. Особливо бажаними гостями є старшокласники і їхні 

батьки.  
Знайомство з вищим навчальним закладом починається з шляху до 

нього: є можливість оцінити час, якій потрібен щоб добратись до 

навчального закладу з дому.  Наш заклад розташований в дуже при-
вабливому районі міста Одеси, він невеличкий, компактний. Нагадаю, «День 

відкритих дверей» - це  джерело вичерпної інформації, необхідної для 

прийняття важливого рішення. Складіть таблицю, у яку впишіть умови 

вступу до інституту, де працюють випускники, розмір закладу й 

передбачувані витрати на навчання, конкурс тощо. Потім впишіть в цю 

таблицю дані по іншим вищим  навчальним закладам. Таблиця повинна бути 
максимально докладною та ви отримаєте можливість засвідчитись, що наш 

заклад по всім параметрам - найпривабливіший. Вже третій рік  ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України займає перше місце серед вищих 
навчальних закладів гуманітарного профілю Одеського регіону. 

Інститут має розвинену матеріально - технічну базу: чотириповер-

ховий навчальний корпус із сучасно мебльованими та технічно оснащеними 
аудиторіями, електронну бібліотеку, гуртожиток готельного типу з кім-

натами на дві особи, їдальню, буфет, сучасну комп’ютерну техніку, аудіо  та 

відеоапаратуру. Інформаційно - технічний супровід та підтримка нав-
ального процесу здійснюється завдяки забезпеченню надійного доступу до 

міжнародної інформаційної мережі Інтернет, інститут має власний Інтернет - 

портал. Особливою гордістю інституту є бібліотека, яка наближається у 
своїй роботі до європейських стандартів. Бібліотечний фонд становить біля 

47 тис. одиниць зберігання, у т.ч. понад 4,1 тис. - іноземними мовами. 

Інститут є членом Міжнародної спілки інститутів та шкіл державного 
управління Центральної та Східної Європи (NISPAcee), міжнародної 

асоціації проектного менеджменту (IPMA), мережі співпраці в освіті 

Південно - Східної Європи  (CEE-ECN). 
1 березня 2010 року ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

отримав Міжнародні сертифікати IQNet та DQS, що підтверджують успішне 

впровадження і використання в інституті системи управління якістю 
відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008.  Інститут є першим вищим 

навчальним закладом Півдня України та першим в системі регіональних 

інститутів Національної академії державного управління при Президентові 
України, що успішно запровадив в роботу систему управління якістю та 

отримав відповідні міжнародні сертифікати. Гордістю інституту є викладачі, 

80% яких - професори, доктори та кандидати наук, доценти. Це  - один з 
найкращих показників якісного складу викладачів серед вищих навчальних 

закладів м.Одеси. Значна частина викладачів в попередньому працювали на 

відповідних керівних посадах в органах публічної влади, в бізнес-структурах  
та продовжують співпрацю.  

             У навчальному процесі активно використовується передовий досвід  

навчальних закладів Росії, Франції, Німеччини, Польщі та інших країн.  
Якщо Ви бажаєте зайняти достойне місце в житті і стати високо-

кваліфікованим спеціалістом, вступайте до нашого інституту.  
М.М. Іжа 

 

Привітання декана факультету менеджменту  

 
Традиція проводити Дні відкритих 

дверей у вищих навчальних закладах 

започаткована давно. Таким чином, 
абітурієнти ОРІДУ НАДУ при Пре-

зидентові України отримують можливість 

скласти уяву не тільки про умови навчання, 
але й ознайомитись з іншими сторонами 

студентського життя. В цей день про-
водиться зустріч абітурієнтів та їх батьків з 

представниками усіх кафедр факультету 

менеджменту ОРІДУ НАДУ при Прези-
дентові Україні. В учнів шкіл, ліцеїв, тех-

нікумів, коледжів, професійно-технічних 

навчальних закладів не лише Одеси і 
області, а й з інших міст України, є 

унікальна можливість ознайомитися з керівництвом нашого інституту - 

директором, його заступниками, деканами факультетів, завідуючими 
кафедр, викладачами та членами приймальної комісії. 

Сьогодні на факультеті функціонують магістратура управління 

проектами, підготовка спеціалістів за спеціальностями «Менеджмент 

організації інвестиційної діяльності», «Менеджмент економічної без-

пеки» та бакалаврів за напрямом «Менеджмент». Висока якість підго-

товки на факультеті менеджменту дозволяє формувати професіоналів, які 
потрібні не тільки на українському, але і на міжнародному ринках. 

Навчальний процес на факультеті забезпечується висококваліфікованим 

професорсько-викладацьким складом.Колектив факультету менеджмен- 
ту це професійно-кваліфіковані спеціалісти, які поєднують практичний 

бізнес з підготовкою управлінських кадрів, які навчались та стажувались 

в Росії, США, Великої Британії, Польщі, Франції.  
Конкурентоспроможність наших випускників досягається надан-

ням фундаментальних знань за допомогою інноваційних методів освіти. 

В 2009 році при кафедрі управління проектами створено «Тренінговий 
центр з розвитку бізнес - технологій». На громадських засадах діє гурток 

інноваційних технологій «Драйв», а в квітні починає працювати семінар 

«Науково-дослідницька робота студентів» на кафедрі менеджменту 
організацій. Пріоритет надається не тільки на спеціальну підготовку, але 

і на розвиток особистості майбутнього менеджера.  

При підготовці фахівців на факультеті широко застосовуються 
сучасні технології та інтенсивні методи навчання, які використаються в 

кращих школах бізнесу і менеджменту передових навчальних закладів 

України та Росії. Щорічно проводяться різноманітні історично-культурні 
заходи, традиційними стали квітневі науково-практичні студентські 

конференції з питань сучасного менеджменту.На факультеті існує 

можливість відвідувати військову кафедру. Студенти факультету мають 
можливість проходити переддипломну практику в комерційних та 

державних структурах, що дозволяє отримати реальні практичні навички  

управлінської діяльності. Завдяки міжнародним зв’язкам інституту в 
2010 році студенти отримали можливість навчатись в Німеччині (місто 

Вісмар), що в подальшому допоможе їм  вирішувати складні практичні 

завдання в іномовному діловому середовищі. 
Як свідчить досвід -  наші випускники є бажаними кандидатами 

на будь - які посади.  

Чекаємо на Вас та сподіваємось побачити Вас у числі наших 
студентів! 

О.І.Воронов 

 
 



 Зустріч директора Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України М.М. Іжи зі 

студентами та слухачами факультету менеджменту, які 

мають відмінні результати в навчанні 
 

25 березня 2010 року 

відбулася зустріч директора 

Одеського регіонального інституту 
державного управління Націона-

льної академії державного управ-

ління при Президентові України 
М.М. Іжи зі студентами та слуха-

чами факультету менеджменту, які 

мають відмінні результати в нав-
чанні. Серед запрошених на зуст-

річі також були присутні: декан факультету менеджменту - О.І. Воронов, 

завідувачі кафедр "Управління проектами" та "Менеджменту орга-
нізацій" - Т.М. Безверхнюк та Н.Е. Красностанова, заступник начальника 

управління персоналом - Ю.В. Малікова та випускники інституту цього 

року - відмінники - А.Г. Михайлова та Г.А. Швець. 
       Директор інституту М.М. Іжа щиро привітав слухачів і студентів та 

побажав їм і надалі досягати високих успіхів у навчанні та подальшій 

професійній діяльності, мати активну громадську позицію, бути 
порядними людьми та справжніми патріотами України. 

       За відмінні результати в навчанні та активну участь у громадському 

житті директор вручив Подяку інституту слухачам та студентам 
факультету менеджменту, серед яких: слухачі спеціальності "Управління 

проектами" Я.В. Вітковська, С.О. Глуховецька, М.В. Ханцис; студенти 

спеціальності "Менеджмент організацій" Д.Д. Зайцева, О.В. Кублікова, 
М.М. Ніколаєв 

       Декан факультету менеджменту О.І. Воронов вручив листи-подяки 

батькам:  

слухачів 1 курсу спеціальності "Управління проектами": Я.В. Вітковсь-

ка, О.А. Гайденко, С.О. Глуховецька, О.О Заступайло, О.К. Лупанов, 

К.К. Лупанов, Б.Є. Маслов, Ю.О. Мединська, Р.І. Пітак, С.С. Сафонов, 

І.В. Халус, М.В. Ханцис;  

студентів спеціальності "Менеджмент" та "Менеджмент організацій" 

В.О. Непомняща, Я.В. Іванько - 1 курс; А.О. Белікова, А.С. Коломієць,  

К.С. Чорна, М.В. Дриль, А.В. Якименко - 2 курс; К.В. Добровольська, 

Д.Д. Зайцева, О.В. Кублікова, О.І. Катюха, С.В. Кривопіща, Є.О. Му-

сафір, Н.Г. Чебаненко, М.М. Ні-

колаєв, Я.Ю. Ткаченко, - 3 курс; 

Т.В. Албурович, Н.О. Косьміна, 

О.О. Мовчан, Д.В. Неверова - 4 

курс; О.О. Мезенцева, Т.В. Ку-

зьміних, О.П. Садовнікова, М.О. 

Щербакова - 5 курс. 

       Відмінників також привітали 
усі запрошені, які побажали 

слухачам та студентам і надалі виявляти активність у навчанні, а також у 

науковій та суспільній діяльності. 

 
Заступник начальника управління персоналом Ю.В.Малікова  

 

 

 

       
        8 квітня 2010 року в ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

відбулася зустріч студентів та слухачів інституту з військовим 

істориком, автором багатьох наукових публікацій присвячених історій 
Великої Вітчизняної війни, генерал-майором П.В. Каратаєм. У заході 

взяли участь перший заступ-

ник директора інституту - 
А.Г. Ахламов, заступник 

директора інституту з науко-

вої роботи - С.А. Попов, 
декани факультетів, співро-

бітники, викладачі, студенти, 

слухачі інституту. 
Зустріч відбулася за 

підтримки "Товариства офі-

церів ОРІДУ" і являла собою 

"зустріч двох поколінь" у рамках заходів інституту щодо відзначення 
65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. П.В. Каратай у своєму 

цікавому виступі розповів про передумови початку Великої 

Вітчизняної війни, її ідеологічні підвалини, висвітлив конкретні факти 
про хід бойових дій. Окрема увага була приділена місту-герою Одесі, 

населення якого відчайдушно боролося за Перемогу та виявило 

небачений героїзм і самопо-
жертву, стійко відбиваючи нас-

тупи противника. Виходячи з 

власних спогадів, Павло Васи-
льович ознайомив присутніх з 

цікавими історичними фактами 

героїчної оборони нашого міста. 
     Свою промову П.В. Каратай 

супроводжував авторськими вір-
шами.Студенти та слухачі взяли 

активну участь у дискусії, з цікавістю обговорювали окреслені 

питання. 
       Наприкінці зустрічі П.В. Каратай від свого імені та від імені Ради 

військово-наукової спільноти привітав присутніх із 66-ю річницею 

визволення Одеси, побажав всім "чистого та мирного неба" та 
висловив побажання й надалі проводити подібні зустрічі з метою 

патріотичного виховання молоді та збереження славних традицій дідів 

і прадідів. 
       Присутні від щирого серця подякували Павлу Васильовичу та 

побажали йому довгих років життя, здоров'я та благополуччя. 

 

Студент 1 курсу П. Мураховський 

 

 

       Почесне місце в історії України 

ХХ століття займає славний льот-

чик-винищувач, ас повітряних боїв, 
тричі Герой Радянського Союзу, 

маршал авіації Іван Микитович 
Кожедуб. 

       Іван Кожедуб народився в 1920 

році у селі Ображієвка Шост-
кінського району Сумскої області 

України у селянській родині.           

Юність Кожедуба випала на час 
бурхливого розвитку авіації: леген-

дарний Валерій Чкалов, разом із 
Г. Байдуковим та О. Бєляковим, 

здійснив безпересадочні перельоти з 

Москви до Петропавловська-Кам-

чатського й далі. Він став кумиром 

для 15-річного хлопця, який зачитувався літературою про авіацію. 
Тож, недивно, що закінчивши семирічку та вступивши до хіміко-

технологічного технікуму, Іван подав заяву в аероклуб, де вже нав-

чалися його друзі. 
З 1940 року Іван у рядах Червоної  Армії. В 1941 році закінчив 

Чугуєвську військову авіашколу пілотів, в якій почав  службу на 
посаді інструктора. 

Іван багато літав, експериментував, відточував пілотажну 

майстерність. «Якби було можна, здається, не вилазив би з літака. 
Сама техніка руху, шліфування фігур дають мені ні з чим незрівнянну 

радість», — згадував він пізніше.У льотній школі Кожедуба застала 
війна. Однак на рапорт до керівництва з проханням відправити його в 

діючу армію надійшла негативна відповідь. І лише в березні 1943 року 

Іван потрапив на фронт.  
Перше звання Героя Радянського Союзу Кожедубу було 

присвоєно у лютому 1944 року за 146 бойових вилетів та 20 збитих 
самольотів противника. Командир авіаційного з`єднання вручив йому 

орден Леніна і Золоту Зірку. Другу Золоту Зірку Кожедуб отримав у 

серпні 1944 року за 256 бойових вильотів і 48 знищених самольотів 

противника. Під кінець Великої Вітчизняної війни Іван Микитович 

мав 326 бойових вильотів. Закінчив війну гвардії майором. За усі роки 
війни він ні разу не був збитий. У серпні 1945 року за високу 

військову майстерність, особисту мужність і відвагу, які проявив на 

фронтах війни, він був удостоєний  третьої Золотої Зірки Героя 
Радянського Союзу. Після війни Кожедуб продовжував службу в ВВС.  

Брав участь у війні в Кореї, освоював нові  літаки на батьківшині. У 
1985-му Івану Микитовичу присвоїли звання маршала авіації. До того 

ж він безвідмовно займався громадською роботою. Депутат Верховної 

Ради СРСР, учасник десятків різноманітних організацій, комітетів і 
федерацій— тільки йому відомо, скільки сил забирали сотні зустрічей  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2


 
 

 

і поїздок, тисячі виступів, інтерв’ю, автографів. Крім звання тричі 
Героя Радянського Союзу у воєнний та мирний час був нагороджений 

16-ма орденами, а також оголошений почесним громадянином 

багатьох міст України та Росії. 

Назавжди залишилася в нашій пам’яті ця неординарна 

особистість, котра з честю пройшла усі життєві випробування і стала 
гідним прикладом для наслідування наступними поколіннями. 

 

Студентка 1 курсу Є.Подсмашна 

 

В ОРІДУ НАДУ при Президентові України активно працює 

самоврядування студентів та слухачів факультету менеджмен-
ту. Щороку Голова студентського самоврядування звітує про роботу 

студентського самоврядування в навчальному році та завдання на  

наступний навчальний рік. В інституті затверджено «Положення про 
органи студентського самоврядування факультету менеджменту 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України» та структура студентського 

самоврядування факультету менеджменту. План виховної роботи 
інституту та організації спортивно - масової роботи на навчальний рік 

враховує всі визначні дати та події в житті інституту. 

У вересні 2008 року на 

базі інституту був створений 

Центр культури студентів та 

слухачів. За короткий період 
свого існування Центр культури 

провів  біля 40 різноманітних 

заходів і конкурсів, в яких 
приймали активну участь сту-

денти факультету менеджменту.           

Особливо запам’ятались музичний шоу - конкурс «Міс і Містер 
ОРІДУ НАДУ - 2009», концерт з нагоди святкування 64 - ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війни, виїзд на гастролі у місто 

Теплодар з програмою «Стиляги - 2009» з нагоди святкування дня 
народження міста, виїзд до Михайлівської школи - інтернату 

Саратського району з концертом для дітей на новорічні свята. 

Зараз студенти активно готуються до проведення концерту з 
нагоди 65-ти річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, а в планах 

участь у конкурсі «Студентська весна». Відвідувати Центр культури 

може кожний бажаючий студент, для цього не обов’язково мати 
досвід творчої діяльності. В нашому Центрі кожний зможе навчитись 

чомусь новому для себе, відкрити в собі нові здібності  і таланти, 

розвити в собі культурну особистість!  
Щороку у Одеському регіональному інституті державного 

управління Національної академії 

державного управління при 
Президентові України проводиться 

спортивне свято, присвячене річниці 
Перемоги у Великий Вітчизняній 

війні. В спортивних змаганнях за 

програмою свята приймають участь 
студенти факультету менеджменту. 

Спортивне свято проводиться за наступною програмою: волейбол, 

човниковий біг, вправи на брусах, підтягування на перекладині, 
стрибки у довжину з місця, кидання м'яча в ціль, перетягування 

канату, стрибки із скакалкою, гумористична естафета. В 2010 році 

планується проведення свята - 12 травня. Запрошуємо всіх! 

Студент 1 курсу О. Сидоренко  

ММІІЖЖННААРРООДДННІІ  ЗЗВВ’’ЯЯЗЗККИИ  ІІННССТТИИТТУУТТУУ  
 

     Міжнародні освітні та наукові зв'язки нашого інституту є 
важливим фактором постійного удосконалення навчання на рівні 

сучасних міжнародних вимог. Даний аспект роботи ОРІДУ НАДУ 

нам допоможе висвітлити начальник відділу міжнародних зв’язків 
інституту Маєв Андрій Петрович.  

 

      Які завдання стоять перед відділом 
міжнародних зв’язків? 

Серед завдань відділу: організація всіх 

міжнародних контактів нашого Інституту; 
встановлення та інтенсифікація партнер-

ських зв’язків із зарубіжними установами, 
сфера діяльності яких пов’язана з під-

готовкою державних службовців та ме-

неджерів; 
 

організація стажувань за кордоном; консультативна допомога 
представникам Інституту з питань пов’язаних з їх участю у 

міжнародних комунікативних заходах. Декілька слів хочу сказати 

про наших працівників. Багато років працює у відділі Мілена 

Олегівна Пашкова, досвідчений фахівець, яка неодноразово брала 

участь у різних міжнародних програмах. Базуючись на своєму 

досвіді, вона може дати пораду тим, хто звертається до нашого 
відділу за консультацією. Зокрема, за її плечима стажування в 

Сполучених Штатах Америки в рамках проекту професійного 

обміну “Економічний розвиток спільноти”, участь у міжнародних 
конференціях в Словенії та Франції. Наталя Анатоліївна Ляшан 

безпосередньо займається пошуком програм навчання та 

стажування за кордоном, розповсюдженням інформації серед 
слухачів та студентів Інституту. Всі працівники відділу вільно 

володіють однією чи двома іноземними мовами.  

 
Розкажіть,  будь-ласка, про міжнародне співробітництво 

нашого Інституту. 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України постійно 
співпрацює з вищими навчальними закладами та організаціями 

Німеччини, Польщі, Франції, Російської Федерації, Білорусі, інших 

країн, бере участь у багатьох міжнародних проектах та програмах, 
є членом NISPAcee (Мережі інститутів та шкіл державного 

управління Центральної та Східної Європи).  

Серед наших основних партнерів такі навчальні заклади 
як: Волгоградська академія державної служби (м. Волгоград, 

Російська Федерація), Північно-Кавказька академія державної 

служби (м. Ростов-на-Дону, Російська Федерація), Орловська 
регіональна академія державної служби (м. Орел, Російська 

Федерація), Академія управління при Президентові Республіки 

Білорусь, Коледж державного управління  ім. Станіслава Сташика 
(м. Бялісток, Польща), Університет м. Гданськ (Польща), Регіо-

нальний інститут управління м. Нант (Франція), Інститут полі-

тичних та адміністратив-
них наук Університету м. 

Росток (Німеччина), Німе-

цький університет адмі-
ністративних наук м. 

Шпейєр (Німеччина), Уні-

верситет технологій під-
приємництва та дизайну м. 

Вісмар (Німеччина).  

З червня 2008 
року в рамках Програми 

залучення експертів Центру інтернаціональної міграції та розвитку 

(СІМ, Німеччина) в Інституті працює СІМ-експерт, д-р Крістін 
Веземанн. Завдяки її зусиллям стало можливим підписання 

двосторонніх угод про співробітництво між нашим інститутом та 

провідними навчальними закладами ФРН, які займаються 
підготовкою державних службовців та менеджерів. В рамках 

двосторонньої співпраці організуються стажування представників 

Інституту на базі німецьких закладів-партнерів, до навчального 
процесу залучаються висококваліфіковані німецькі фахівці у галузі 

державного управління та менеджменту. 
 

Які міжнародні програми можуть зацікавити, на Вашу 

думку, студентів факультету менеджменту? 
Інститут продовжує, започатковану у 2008 році, 

співпрацю із університетом технологій, підприємництва та 

дизайну м. Вісмар (Німеччина). З березня по серпень 2010 року дві 
відібрані за конкурсом сту-

дентки факультету менедж-

менту (М. Щербакова, Г. На-
горна) отримали можливість 

пройти курс семестрового нав-

чання в німецькому навча-
льному закладі. Користуючись 

нагодою хочу повідомити, що ця 

програма буде продовжена і 
студенти факультету, які володіють німецькою або англійською 

мовами зможуть взяти участь у конкурсі, і в разі успіху протягом 

семестру навчатися у Вісмарі.  
В 2009 році в рамках співпраці нашого інституту з 

Баварським домом в Одесі, німецькі фахівці-практики відвідували 

наш інститут та виступали з лекціями-презентаціями перед 
студентами факультету менеджменту. Презентувались такі теми, 

як: «Бізнес-планування в створенні малих та середніх 

підприємств», «Юридичні аспекти міжнародного співробітництва» 
та «Франчайзинг в умовах ринку, що розвивається». 

http://www.nispa.sk/
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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: 
65009, м Одеса, вул.. Генуезька, 22, каб. 218, 219 
Понеділок - п`ятниця з 9.00 до 17.00; субота з 10.00 до 15. 
тел. (048)741-48-84; (0482)63-86-55

 

Крім того, наші студенти запрошуються до участі у конкурсі бізнес-

планів, який щорічно організує Баварський дім в Одесі за фінансової 

підтримки німецьких інвесторів.  

 

Яким чином наші студенти можуть отримати інформацію 

щодо програм навчання та стажування за кордоном? 
Наш відділ практикує розсилання інформації на електронну 

адресу. Всім бажаючим досить звернутися до відділу міжнародних 

зв’язків та заповнити відповідну заяву, для того щоб отримувати 
інформаційні листи  про міжнародні програми, літні школи, навчальні 

подорожі і т.п. на свій емейл. 

Вся необхідна інформація розміщується на дошках об’яв, які 
розташовані біля нашого відділу та на сайті інституту 

(www.oridu.odessa.ua). На сторінці «Міжнародне співробітництво» - 

«Гранти та міжнародні програми» можна отримати цікаву інформацію 
та знайти посилання на веб-сайти освітніх організацій та фондів-

грантодавців таких, як: Британська Рада, Німецька служба академічних 

обмінів  (DAAD), Центр американських освітніх програм Ради 
міжнародних обмінів та досліджень (IREX), Програма академічних 

обмінів імені Фулбрайта та інші. 

                  Окремо  хочу  зазначити, що  ми  щороку  організуємо  на базі  

інституту презентації зарубіжних освітніх організацій, які роз-

повсюджують інформацію щодо можливостей навчання та стажування 

за кордоном, а також, щодо грантів та стипендій, які передбачаються 

відповідними програмами. Зокрема, це: Британська Рада; Campus 

France; Альянс Франсез в Одесі;  Центр американських освітніх програм 

Ради міжнародних обмінів та досліджень IREX; Німецька служба 
академічних обмінів DAAD. 

 

Що Ви хочете побажати нашим студентам? 
Студенти з Франції та Німеччини, які працюють в нашому 

інституті в якості стажерів, вільно спілкуються англійською та 

володіють ще 2-3 мовами. Дуже хочеться побажати, щоб і наші 
студенти наполегливо вивчали іноземні  мови, оскільки для участі у 

більшості міжнародних програм  це є обов’язковою вимогою для 

кандидатів.  Для цього в нашому інституті створені всі умови: 
висококваліфіковані викладачі, аудиторії  оснащені технічними 

засобами навчання,  сучасні підручники та методичні матеріали. Також, 

хочу закликати активніше брати участь у міжнародних заходах, які 
організуються на базі нашого інституту, сміливо випробовувати свої 

сили, беручи участь у міжнародних програмах. У відділі міжнародних 

зв’язків завжди готові Вам допомогти! 

Студентка 3 курсу К. Добровольська 

Прийом на спеціальність 

6.030601 «Менеджмент» 
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1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Географія або Історія 

України 

з 12 по 31 липня 

з 30 липня  

по 30 серпня 

Навчання  

на факультеті менеджменту 

 


