В рамках Дня відкритих дверей в Одеському регіональному інституті
державного управління НАДУ при Президентові України 24 березня 2018
року було проведено презентацію роботи всього інституту і безпосередньо
презентацію роботи кафедри менеджменту організацій, яка плідно працює з
2002 року, та є однією з випускаючих кафедр інституту. Основним завданням
кафедри є підготовка фахівців у сфері бізнес-адміністрування та економічної
безпеки організації.
Кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Красностанова
Наталія Едуардівна. Віддано, з використанням сучасних методів і технологій
у сфері педагогіки, на кафедрі працює високопрофесійний науковопедагогічний персонал до складу якого входять 2 професори, 6 доцентів та 8
кандидатів наук.
Щороку кафедрою менеджменту організацій проводиться значна
профорієнтаційна робота щодо ознайомлення випускників шкіл, ліцеїв,
коледжів з основами менеджменту та формування уявлення про професію
менеджера в різних сферах діяльності. Така робота проводиться викладачами
кафедри вже протягом чотирьох років у рамках існування Школи
Майбутнього Менеджера. Відповідальною за функціонування якої є старший
викладач кафедри менеджменту організацій Томашевська Марина
Вячеславівна.
Презентацію роботи Школи Майбутнього Менеджера в рамках Дня
відкритих дверей для випускників шкіл провела старший викладач кафедри
менеджменту організації Привалова Наталія Володимирівна. Під час зустрічі
всі зацікавлені були ознайомлені з основною тематикою занять, формами та
методами роботи зі слухачами школи. Зустріч проходила в дружній
атмосфері. Присутні отримали відповіді на чисельні запитання щодо
діяльності інституту, кафедри менеджменту тощо.
Заняття Школи Майбутнього Менеджера проводяться по суботах в
аудиторії 409 навчального корпусу, початок о 10.00 год.
Також у рамках проведення дня відкритих дверей доценти кафедри
менеджменту презентували програми навчання на кафедрі менеджменту
організацій на бакалавраті та в магістратурі.
Презентацію програми навчання на бакалавраті за напрямом
«Менеджмент» проводила доцент кафедри менеджменту організацій Величко
Тетяна Григорівна.
Презентацію програм підготовки у магістратурі за спеціалізаціями
«Менеджмент бізнес організацій» та «Менеджмент економічної безпеки»

представила доцент кафедри менеджменту організацій Журавель Олена
Володимирівна.
Активну участь у спілкуванні з гостями брали усі викладачі кафедри
менеджменту організацій та студенти кафедри, що навчаються на різних
курсах, як на бакалавраті, так і в магістратурі. Спілкування відбулося у
привітній та доброзичливій формі. На всі питання, які були поставлені, гості
отримали розгорнуті та зрозумілі відповіді.
Детальну інформацію про умови вступу на бакалаврат та у
магістратуру, а також про навчання у Школі Майбутнього Менеджера
розміщено на офіційному сайті інституту. Також із запитаннями можна
звернутися на кафедру менеджменту організації за телефонами:
(048) 705-97-12; 705-97-90.
Чекаємо на ВАС.

