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Шановні друзі!
       Сердечно вітаю вас з Днем створення факультету менеджменту!
За роки існування факультет зріс у потужну структуру: відкрились нові спеціальності, 

утворено нові кафедри, колектив поповнився науковцями високого рівня, більше ніж 
як півтори тисячі випускників успішно працюють на ключових посадах у банківській, 
фінансовій та інвестиційній сферах, а також в органах публічної влади Півдня України.

Сьогоднішнє свято - гарний привід сказати щирі слова вдячності виклада-
чам та працівникам факультету за невтомну плідну і творчу працю по підготовці 
висококваліфікованих фахівців в галузі інвестиційного та проектного менеджменту та 
виховання молоді з високим рівнем патріотизму та відповідальності за майбутнє держа-
ви. 

Впевнений, що і надалі факультет буде кузнею ефективних управлінських кадрів, здатних 
внести вагомий внесок в реалізацію завдання Президента України В.Ф. Януковича щодо за-
безпечення входження України у 2020 році в число провідної «двадцятки» світу як сучасної 
держави з конкурентною економікою XXI століття. 

З погляду на практичну діяльність

ДО ДНЯ ФАКУЛЬТЕТУ

З повагою
Директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України   М.М. Іжа   

     

День  народження факультету - для суспільства, історії - це мить, а для студентів менед-
жменту організацій, слухачів магістратури управління проектами, викладачів, працівників 
– етап власного життя, який дає підстави пригадати події минулого й чіткіше усвідомити 
орієнтири подальшого шляху. Найвагоміший здобуток - створено дієздатний творчий колектив 
у складі чотирьох кафедр. За період існування факультету підготовлено біля 1500 досвідчених 
фахівців. 

У планах на майбутнє – розширення числа спеціальностей і спеціалізацій, забезпечення ста-
новлення молодих науковців на базі власної аспірантури. Реалізація цих цілей можлива лише за 
умови згуртованих зусиль професорсько-викладацького колективу, усіх працівників факультету, 
студентської спільноти, громадськості. 

Факультет менеджменту ОРІДУ з метою покращання навчального процесу та  збільшення  
його практичної спрямованості співпрацює з більш ніж   50 організаціями різних форм власності. 
Допомогу в  проведенні стажування магістрів спеціальності «Управління проектами» факуль-
тету надають: Одеське обласне бюро сприяння інвестиціям, ТОВ «Центр реалізації проектів», 
АКБ «УкрСиббанк», ТОВ «Українсько-Баварський менеджмент-тренінг центр» та інші.

В проведенні  переддипломної практики майбутніх спеціалістів  спеціальності «Менед-

Бажаю всім здоров'я, щастя, наснаги та нових творчих звершень.
Нехай для студентів та слухачів роки навчання в нашому закладі стануть найкращими роками  життя, в яких гармонійно 

поєднаються успішне навчання з активною участю в житті колективу інституту та студентства Одещини. 

жмент організацій» ми спираємось на Одеське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ТОВ 
«Електрик - Інжинірінг», ТОВ «Інфоксводоканал» та інші.

Сьогодні ми впевнено дивимося в майбутнє. Факультет пройшов державну акредитацію з підготовки менеджерів в 2008 році, з 
підготовки магістрів управління проектами в 2010 році. Бажаю  всім святкового настрою, великого особистого і родинного щастя, 
міцного здоров’я, нових здобутків у побудові сильної і процвітаючої України! 

З Днем народження факультет менеджменту, нових навчальних та професійних звершень! 
Декан факультету менеджменту О.І.Воронов



 

ФОРСАЖ
23 вересня 2010 року студенти та слухачі ОРІДУ  НАДУ  

відсвяткували 15 річницю нашого улюбленого інституту. 
Неофіційна частина свята проводилась в нічному клубі 
«Форсаж». Організатором заходу стало студентське само-
врядування на чолі з Іриною Коваль. Серед бажаючих  по-
здоровити  Альма-матер з днем народження були студенти 
та слухачі факультету менеджменту. Завітали   на свято 
і випускники нашого інституту з щирими побажаннями 
процвітання, нових досягнень, творчих піднесень. Не оми-
нули своєю увагою цей захід і декан факультету менеджмен-
ту О.І. Воронов, завідуюча кафедрою управління проектами 
Т.М. Безверхнюк та викладачі кафедри управління проекта-
ми.

Організатори серйозно віднеслися до підготовки свята. 
Присутнім була представлена цікава розважальна програма, 
повна жартів та несподіваних приємних сюрпризів. Своїми 
виступами гостей привітали найяскравіші артисти факуль-
тету менеджменту: студентка 5 курсу Н. Корчевна, студент-

17 жовтня 2010 року для студентів 1-5 курсів факультету менеджменту спеціально запрошеними тренерами, пред-
ставниками студентського самоврядування при Одеській міській раді Георгієм Балдуком і Костянтином Кравцом був 
проведений тренінг по темі "Студентське самоврядування". Разом з ведучими студенти вивчали основи самоврядування, 
обігравали різні ситуації та шукали шляхи їх вирішення, вчилися презентувати свої проекти.

Тренінг студентського самоврядування

Студентка 2 курсу Подсмашна Є.

В ході тренінгу студенти дізналися багато нового про самоврядуван-
ня, самоорганізацію, детально обговорили поняття "Команди". Трене-
ри особливу увагу приділили розвитку взаємодопомоги в студентській 
групі, дали зрозуміти, що в житті завжди необхідно допомагати 
людині, яка знаходиться поруч. На тренінгу обговорювалися питання 
самореалізації, поваги, взаєморозуміння і підтримки. Подано це було в 
ігровій і цікавій для всіх формі. 

В процесі проведення тренінгу виступили керівники студентського 
самоврядування факультету менеджменту. Коваль Ірина розповіла про 
роботу Ради студентського самоврядування факультету менеджменту, 
Луханіна Анна і Белікова Анна про діяльність культурно-просвітницької 
і спортивно-оздоровчої комісій Ради студентського самоврядування. 

Висловлюємо щиру подяку організаторам тренінгу студенткам 4 курсу спеціальності "Менеджмент організацій" Зайцевій 
Дар'ї і Кубліковій Ользі.

ка 3 курсу Д. Мельничук і студенти 2 курсу О. Євтодій та 
''аноніми'' Єгор Кириченко і Максим Максименко. Веду-
чими святкового заходу були студентка 4 курсу факультету 
менеджменту О.Гулевич та слухач 1 курсу спеціальності 
управління проектами Д. Сусський, чий виступ був насиче-
ний цікавими історіями з життя інституту. 

До гостей з привітальним словом  звернувся декан факуль-
тету менеджменту. Олександр Ігорович побажав студентам 
високих досягнень у навчанні, натхнення,  завжди гарного 
настрою та якомога більше яскравих подій у студентському 
житті. У свою чергу Ірина Коваль у своєму виступу побажа-

Ласкаво просимо 
Дні відкритих дверей - щорічні заходи, мета яких - залучити абітурієнтів у ВНЗ, відповісти на всі їх питання 

відносно умов вступу, напрямків навчання. Таку назву «День відкритих дверей» одержав тому, що звичайно при вході 
в навчальні корпуси інститутів й університетів у Вас запитають документ - студентський квиток. А у цей день в 
приміщення навчального закладу може ввійти кожен бажаючий. Однак, бажаними гостями є старшокласники та їхні 
батьки. 

В ході цього заходу, який, до речі, проводиться в нашому інституті спільно з Днем факультету менеджменту 
18 листопада 2010 року можна запитати: чи проходив державну атестацію інститут, який торік був конкурс, яка 
ситуація з військовою кафедрою та відстрочкою від армії, чи є в інституті гуртожиток і чи надається він мешканцям 
області, яка оплата за гуртожиток, які предмети здають на вступних іспитах медалісти, яким чином враховуються 
результати зовнішнього тестування та багато іншого.

В один з таких днів я потрапила до ОРІДУ НАДУ при Президентові України та залишилась, чого і Вам бажаю!

Студентка 1 курсу  Стєріополо А.



 

ла студентам творчих злетів, перемог в навчанні, захоплюю-
чого студентського життя і звернулася до кожного з поба-
жанням використовували кожну хвилинку найяскравішого 
часу в житті.   

                 Студентка 2 курсу Нєпомнюща В.

Выпускник о факультете
Интервью с выпускником 

факультета менеджмента  
Морозюком А. А.

•   В каком году Вы посту-
пили и почему выбрали именно 
этот вуз?

В Одесский региональный 
институт государственного 
управления при Националь-
ной академии государственно-
го управления при Президенте 
Украины я поступил в 2002 
году. А вот почему именно этот 
ВУЗ я Вам не смогу ответить, 

да и ближайшее время тоже вряд ли отвечу. Этот вопрос и 
сейчас остается для меня самым загадочным! На момент 
принятия решения о поступлении в ОРИГУ я уже был за-
числен на бюджет в ОНПУ и ОГЭУ. Может красивое здание, 
громкое название института, отличное его расположение, 
радужное отношение моих потенциальных сокурсников и 
преподавателей? А быть может все вместе взятое и дало ту 
самую радужную домашнюю обстановку, которая и повлия-
ла на мой выбор!!!

•   Не пожалели ли Вы о своём выборе?
Нет, нисколько. Я очень доволен и всем рекомендую 

именно наш ОРИГУ.
•   Как прошли студенческие годы? Как проводили сво-

бодное время?
Студенческие годы прошли на УРА! Очень ярко и есть, 

что вспомнить. 
•   Осталось у Вас какое-то яркое воспоминание из сту-

денческой жизни?
Яркое?!?!? Да каждый день в институте можно назвать 

«ярким»! Есть очень  много чего вспомнить: и веселые 
праздники в институте, и первая (она же последняя) студен-
ческая дискотека в столовой, первый и последний экзамен. 
Да, за каждый день в институте можно долго рассказывать, 
а если в институт и «не мог» прийти, то на это тоже были 
причины связанные с хорошим время провождением. 

•   Вы сразу начали работать по профессии по окончании 
института? Как после окончания вуза сложилась Ваша ка-

рьера?
Пятый курс я окончил, уже работая. Это из тех историй, 

когда работа сама нашла. У меня горела производственная 
практика и по чистой случайности мне посоветовали одну 
фирму, которая занималась и инвестициями, и строитель-
ством. Так я устроился на практику, по окончании которой, я 
остался там работать. 

Работал ли я по профессии? Да! Я занимался инвести-
циями, формированием инвестиционного портфеля. Через 
полгода я был назначен директором этой же фирмы. Еще 
через полгода я совмещал директорство уже двух фирм: ин-
вестиционной и строительной.

Сейчас я директор собственной финансово-
промышленной компании.

•   Что Вы думаете о вузе, о преподавателях, о шансах 
для выпускников?

Я не думаю, я с уверенностью утверждаю. В ОРИГУ со-
бран отличный преподавательский состав. Здесь специали-
сты очень высокого уровня. Если говорить о факультете 
государственного управления, то не надо забывать о том, 
что почти все преподаватели работают в госучреждениях. 
Поэтому они знают о чем говорят. 

Если говорить о факультете менеджмента, то это отдель-
ная история. Почему отдельная, да просто. На факультете 
есть предметы, которые не встретишь в других ВУЗах. На-
пример – стратегическое управление предприятием, эконо-
мическая и информационная безопасность предприятия. 

Каковы шансы у выпускников? Здесь все как обычно за-
висит от самих студентов: если хотят – то шансы велики. По 
крайней мере, все необходимое в институте дают.

•   Поддерживаете ли Вы связь со своими однокурсника-
ми?

Да, конечно. Безусловно, не со всеми. У нас был друж-
ный курс со своими неформальными группами и интереса-
ми. Но, тем не менее, все друг к другу хорошо относились 
и помогали.  

•  Как Вы относитесь к идее создания Ассоциации вы-
пускников?

Очень положительно. Это что-то вроде клуба по инте-
ресам. И такая Ассоциация нужна. Я буду только рад такой 
Ассоциации.

Студентка 4 курса Добровольская К.

Уважаемые руководство, 
профессорско-преподавательский  состав, 

слушатели и студенты!

От имени Совета студенческого самоуправления по-
здравляю Вас с Днем рождения факультета менеджмента!

В этот день хочется Вам пожелать:

  Здоровы будьте и удачливы без меры! 
  Желаю Вам успехов, светлой веры, 
  И пусть Вам путеводная звезда
  Жизнь освещает ярко и всегда.

           Глава Совета студенческого 
                    самоуправления Ирина Коваль
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Головний редактор – Добровольська К.В.
Зам. ред. – Подсмашна Є.І.
Верстка – Козаченко Ю.В.
Видавництво ОРІДУ НАДУ
65009, м Одеса, 
вул. Генуезька, 22.
тел.(0482)7297633,7297634
ТИРАЖ – 100 шт.

Детальну інформацію про інститут та умови прийому можна 
отримати на сайті www.oridu.odessa.ua

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

Відділ прийому, розподілу слухачів та зв'язків 
з випускниками 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 15.00.
тел. 729-76-11, 729-76-12

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра за спеціальністю 6.030601 «Менеджмент» 
за договором приймаються особи з повною загальною се-
редньою освітою.

Конкурсний відбір проводиться за сумою балів з 3-х 
предметів, зазначених у сертифікаті УЦОЯО та з ураху-
ванням середнього балу аттестату.

Особи, які отримали атестат про повну загальну середню 
освіту до 2007 року включно можуть вступати до інституту 
за результатами екзаменів (на денну та заочну форми на-
вчання).

Форма 
навчання

Термін
 навчання:

Прогнозована 
вартість 
семестру

Денна 4 роки 3 400 грн.

Заочна 5 років 3 010 грн.

Підготовка в інституті управлінських кадрів вищої ланки 
формує здатність вести ефективний бізнес в умовах кризо-
вих явищ, дефіциту ресурсів та часу, невизначеності та ви-
сокого ризику. 

Більше 60% навчального навантаження приділяється на 
вивчення професійно орієнтованих дисциплін.

Я абітурієнт - 2011
Прийом на спеціальність
6.030601 «Менеджмент»

Дорогой наш факультет! 

Тебя поздравить очень рады 
И с восхищеньем говорим: 
С тобою встречи, как награда, 
Мы все тебя боготворим!

При поддержке декана факультета менеджмента Воронова Александра Игоревича, под руководством Бекетовой Елены 
Анатольевны, доцента кафедры информационных технологий и систем управления  студентки Зайцева Дарья, Луханина Анна, 
Подсмашная Евгения, Якименко Юлия и Беликова Анна создали проект «Временная капсула» в рамках Студии «8 этаж».  Его 
первоочередным заданием стало  зарождение традиций проведения воспитательных мероприятий на факультете в игровой 
форме.

Первым мероприятием, которое провела студия «8 этаж», было посвящение первокурсников в студенты с  символи-

Проект «Посвящение в первокурсники - 1 миля»

ческим названием «Первая миля», которое прошло в виде квеста 6 октября 
в Парке Победы, при активном участии доцента кафедры менеджмента ор-
ганизаций Козаченко Виктора Дмитриевича и заведующей кафедры управ-
ления проектами Безверхнюк Татьяны Николаевны. Хочется отметить, что 
посвящение в первокурсники – это важное  событие. Хорошее настроение и 
заряд положительных эмоций был гарантирован. После квеста первокурсни-
ки поблагодарили организаторов мероприятия.  Каждая команда, состоящая из 
первокурсников и сопровождающего (студента старших курсов), преодолевала 
разные препятствия, решала задачки, находила подсказки. Изначально ребята 
были поделены на 5 команд, чтоб лучше познакомиться друг с другом и по-
настоящему стать единым колективом.

На данный момент Студия «8 этаж» разрабатывает новые проекты и меро-
приятия. Всех, кто желает сделать студенческую жизнь весёлой и незабываемой, ждём на 8 этаже нашего общежития. 

Студентка 4 курса Луханина А.

Любимым преподавателям хотим пожелать:

 Дай Бог Вам мудрости в решеньях,
 Со слушателями - прекрасных отношений,
 И пониманья нас без слов!

Слушатели УП-1


