
 

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Національної академії державного управління при Президентові України 

ліцензія АЕ № 458255 від 16.06.2014 р., IV рівень акредитації 
 

ТРЕНІНГОВИЙ  

ЦЕНТР  
 

запрошує всіх бажаючих: 

молодих, енергійних, амбіційних і прагматичних 

взяти участь в безкоштовних тренінгах з актуальної тематики 

 (розклад роботи на 2014-15 н.р. див. нижче) 

 
Команда бізнес-тренерів з міжнародною сертифікацією 

пропонує Вашій увазі актуальні та ефективні тренінгові програми: 

 Технології управління командою підлеглих;  

 Модерація в робочій групі як ефективний інструмент 
мотивації;  

 Мотивація і стимулювання персоналу;  

 Управління та лідерство;  

 Оцінка діяльності персоналу;  
 Створення «портрету ідеального співробітника». 

Пошук і добір персоналу.  
 

ВАЖЛИВО! За умови попередньої реєстрації  
за телефонами: 048 729-76-68, 729-76-69, 067 485-23-08 

або по e-mail: kafedraup@oridu.odessa.ua, bezverkhnuk@list.ru,  

ми нагадаємо Вам про найближчі та заплановані заходи  
Наша адреса: м Одеса, вул. Генуезька, 22 (пл. 10 квітня) 

сайт: http://oridu.odessa.ua/?rozd=7/7 
 

 
 «Розгадуючи секрет успіху управлінців,  

варто дивитися не на вирішення,  
а на спосіб, який дозволив до нього прийти». 

 
Джастін Менкес 

http://oridu.odessa.ua/
mailto:kafedraup@oridu.odessa.ua
mailto:bezverkhnuk@list.ru
http://oridu.odessa.ua/?rozd=7/7


керівник Executive Intelligence Group, 
всесвітньо відомий бізнес-експерт, 
автор Harvard Business Review 
 

Докладніше про Тренінговий центр: 
 

Тренінговий центр кафедри управління проектами Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України (далі – Тренінговий центр) – 

це командою бізнес-тренерів з міжнародною сертифікацією, які ефективно 

працюють на ринку України з 2009 року – фахівців, які створюють і 

підтримують стійку конкурентну перевагу компаній шляхом навчання 

персоналу необхідним знанням і навичкам. Це професіонали, які довели на 

практиці ключові якості тренерів:  

- вільне володіння інформацією з усіх питань, що стосуються 

організації, ведення та розвитку бізнесу, тому що вони самі є власниками 

бізнесу і не з чуток знають про всі «підводні течії» на ринку;  

- вміння чітко формулювати завдання і знаходити найкоротші шляхи 

до їх вирішення, тому що вони – викладачі вищої школи. Ключовим є знання 

психології людини і здатність донести завдання таким чином, щоб учні самі 

виявили бажання до професійного вдосконалення;  

- динамічність, орієнтованість на результат і прагматичність - 

завдяки цим якостям тренінги мають прикладний характер;  

- поведінкова гнучкість, відкритість у спілкуванні, яскрава 

індивідуальність, внутрішня впевненість, вміння дохідливо пояснювати й 

аргументувати матеріал - запорука ефективного навчання співробітників і 

гарантія досягнення максимальних результатів їх діяльності.  

 
Деякі найближчі заплановані заходи (розклад буде оновлюватися): 

 

№ 

п\п 

Даты Мероприятия Ведущий Ответственный 

 Апрель - Май 2015 

1. 16 мая  

Начало 10.00 

ауд. 309 

Мини-тренинг 

«Мастерство 

публичного 

выступления» 

Сивак Т.В. Безверхнюк Т.Н. 

2. 23 мая 

Начало 10.00 

ауд. 309 

Мини-тренинг 

«Современные 

технологии 

эффективной 

коммуникации» 

 

Безверхнюк 

Т.Н., 

Вишневская 

В.М. 

Безверхнюк Т.Н. 



3. 6 июня  

Начало 10.00 

ауд.309 

 

Деловая игра 

«Урегулирование 

конфликта интересов» 

Безверхнюк 

Т.Н. 

Безверхнюк Т.Н. 

4. 20 июня 

Начало 10.00 

ауд.309 

Тренинг 

«Мотивация и 

стимулирование 

персонала» 

Безверхнюк 

Т.Н., 

Ковзаленко 

К.В. 

Безверхнюк Т.Н 

 

Додаткову інформацію про діяльність Тренінгового центру можна отримати              
за телефонами: 048 729-76-68, 729-76-69, 067 485-23-08, контактна особа – 

Безверхнюк Тетяна Миколаївна, керівник магістратури управління проектами. 
Сайт: http://oridu.odessa.ua/?rozd=7/7, e-mail: bezverkhnuk@list.ru 

Якщо Вас зацікавила діяльність Тренінгового центру, 

можливо, варто подумати про отримання  

СУЧАСНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ОСВІТИ ? 

 

«Освіта - найвеличніше із земних благ, якщо вона найвищої якості. 
В іншому випадку, вона абсолютно марна». 

Редьярд Кіплінг 
 

 

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

ПІДГОТОВКА СУЧАСНИХ  
ПРОЕКТНИХ МЕНЕДЖЕРІВ 

 
спеціальність «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» (магістр) 

кваліфікація «керівник проектів і програм» 
                              на базі вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр) 

 

Управління проектами (project management) сьогодні - одна з найбільш 
актуальних та прогресивних управлінських технологій, яка швидко 
розвивається. Напрямів використання технології управління проектами 
(проектного менеджменту) надзвичайно багато, і вони охоплюють практично 
всі сфери людського життя.  

Саме ефективне управління проектами дозволяє компанії грамотно 
планувати і успішно реалізовувати проекти, оптимізуючи витрати тимчасових, 
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фінансових і людських ресурсів, але при цьому не відхиляючись від 
запланованої якості кінцевого продукту проекту.  

Знання у сфері управління проектами - це володіння інструментарієм, 
який дозволяє підвищити ефективність будь-якого виду діяльності в умовах 
обмежених ресурсів, мінливості зовнішнього середовища і не прогнозованості 
«правил гри» на ринку.  

Практичні навички з управління проектами - це володіння засобами 
визначення ризиків і технологією їх попередження. Засвоєння основних понять, 
методів і засобів проектного менеджменту, набуття навичок володіння та 
впровадження сучасного інструментарію і креативних технологій прийняття 
управлінських рішень є найважливішою складовою галузевої підготовки 
фахівців вищої категорії.  

Освіта у сфері управління проектами – 
це інтелектуальний продукт вищої якості! 

 
 

Престижність Одеського регіонального 
інституту державного управління 
Національної академії державного управління 
при Президентові України на ринку надання 
якісних освітніх, консультаційних та науково-
експертних послуг з управління проектами 
забезпечується такими конкурентними 
позиціями:  

 

- Якісна освіта як ринкова категорія - підтверджується рівнем 
відповідності навчальної програми потребам сучасного ринку праці та 
затребуваністю випускників. Найважливішим індикатором якості є бажання 
колишніх випускників, які стали керівниками, наймати на роботу нових 
випускників спеціальності «Управління проектами». Основний принцип 
навчальної програми - наші викладачі не вчать, у наших викладачів навчаються;  

- Якісна освіта як інноваційна форма організації навчального процесу - 
підтверджується використанням інтерактивних форм навчання (тренінги, ділові 
ігри, майтер класи, «мозкові штурми» тощо) і проведенням практичних занять в 
проблемному режимі, що орієнтоване на підготовку випускників нової якості - 
здатних до самонавчатися, приймати оперативні рішення, долати стресові 
ситуації, швидко адаптуватися до мінливих умов;  

- Якісна освіта як організаційна культура і корпоративний дух - 
підтверджується унікальною середовищем проектного менеджменту - 
колегіальні стосунки слухачів з викладачами в рамках проектної команди, 



визнання кодексу етики поведінки проектного менеджера та безумовне його 
виконання, безпосередню участь у реалізації різноманітних проектів;  

- Якісна освіта - продукт ефективно працюючої системи управління - 
підтверджується сертифікацією інституту на відповідність міжнародному 
стандарту якості ISO 9000.  

 
 

З питань вступу до Інституту  
звертайтеся за телефонами: 048 729-76-12, 729-76-11 (приймальна комісія) 

Наша адреса: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 
e-mail: priem@oridu.odessa.ua, сайт: www.oridu.odessa.ua 

 
 

ЧЕКАЄМО НА ВАС ! 
 

 
Дата подання до управління: «      » ______________ 201__ р. 

 

Дата розміщення (оновлення) інформації: «      » ______________ 201__ р. 

 

Відповідальний: 

_______________________, співпрацівник  ВДН 

_______________________________ 

(підпис) 
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