
  

Запрошуємо випускників шкіл та вищих навчальних закладів, 

 а також всіх бажаючих вступати до інституту у 2015 році 

 

на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ,  

 

що відбудуться 13 листопада 2014 року о 14:00 

(в рамках святкування Дня факультету менеджменту) 

 

У програмі: 

– для випускників шкіл пройде пробне тестування ЗНО 

(українська мова та література, математика, географія та іноземна 

мова); 

– для випускників ВНЗ – безкоштовний тренінг з управління 

проектами; 

– бажаючі ознайомляться з умовами навчання і проживання, 

цікавим студентським життям та додатковими можливостями 

навчання в інституті. 

 

Довідки за телефонами: 048 729-76-12, 729-76-11 

Наша адреса: 65009 м. Одеса, вул. Генуезька, 22 

e-mail: priem@oridu.odessa.ua, сайт: www.oridu.odessa.ua 

 

Дізнайся більше про інститут  та умови вступу 

Для кожного з понад шести тисяч випускників навчання в Інституті 

надало можливість розвинути власні управлінські таланти, впевнено 

дивитись у майбутнє, сформувати та реалізувати амбітні плани.  

 

Адже якісна, системна, практично-орієнтована управлінська освіта 

є універсальною та надає суттєвої переваги у кар’єрному зростанні. 

 

Інститут не тільки гарантує високу якість освіти, а й створює всі 

умови для успішного та цікавого навчання, а саме: 

– унікальні освітні програми сформовані з урахуванням досвіду 

провідних іноземних інститутів-партнерів та у відповідності до 

вимог ринку праці, потреб провідних підприємств та організацій 

Півдня України; 

– викладачі Інституту є спеціалістами-практиками, 

сертифікованими тренерами з управлінських дисциплін, 

авторами наукових розробок та координаторами іноземних програм, 

консультантами, керівниками успішно працюючих підприємств, 

бізнес-установ, органів влади; мають багатий досвід впровадження 

комерційних та муніципальних проектів; розробок програм та 

стратегій розвитку бізнесу та територій;  
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– навчання в Інституті орієнтоване на опанування новітніх 

технологій менеджменту, інформаційних та соціальних 

технологій; методів бізнес-аналізу та прогнозування ризиків. 

– моделювання та вирішення реальних управлінських ситуацій з 

використанням case-studу, майстер-класів, тренінгів відбувається у 

сучасно обладнаних спеціалізованих аудиторіях, оснащених 

сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою. 

 

Протягом навчання на бакалавраті за напрямом «Менеджмент» 

формується здатність до ведення бізнесу, психологія менеджера та 

гнучкий стиль управлінця. Навчання надає навички командної роботи, 

відточує майстерність розробки та реалізації проектів в різних галузях 

економіки та суспільного життя. 

За результатами обов'язкового стажування на підприємствах і 

організаціях Одеського регіону студенти набирають практичний досвід з 

наступним працевлаштуванням. Випускники 2014 року працевлаштовані в 

концерні «Веста», ПрАТ «ВО «Cтальканат-Сілур», Регіональному Фонді 

підтримки підприємництва, ПРАТ «Одеська кіностудія», ТОВ «Ольвія 

Мерітайм», ТОВ «Форвард», ПАТ «Альбатрос» тощо.  

Під час навчання студенти опановують одну з іноземних мов 

(англійську, німецьку, французьку). В Інституті працюють курси іноземних 

мов. В рамках «Мовного клубу» відбувається неформальне спілкування з 

іноземними стажерами та викладачами.  

Іноземні стажування: Інститут бере участь у багатьох міжнародних 

проектах, співпрацює з ВНЗ Франції, Німеччини, Польщі, Китаю. Десятки 

слухачів та студентів щорічно беруть участь у навчальних візитах, 

міжнародних конференціях, програмах навчання і стажуваннях за кордоном. 

На базі диплому бакалавра можна продовжити навчання за 

спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування» (спеціаліст) та 

«Управління проектами» (магістр). На базі повної вищої освіти – в 

магістратурі за спеціальністю «Державне управління». 

 

Додаткові можливості: 

Бізнес-інкубатор: слухачі та студенти отримують досвід розробки та 

реалізації реальних соціальних проектів.  

Центр ГІС-технологій: слухачі та студенти опановують технологію 

прийняття рішень на основі інтегрованих просторових даних 

геоінформаційних систем.  

Тренінговий центр: сертифіковані міжнародні тренери проводять 

заняття з мотивації персоналу, лідерству в команді, управління часом, 

самопрезентації та ін.  

Міжнародний диплом: по закінченні навчання в магістратурі 

«Управління проектами» можлива сертифікація IPMA (International Project 

Management Association), що забезпечує реальні можливості 

працевлаштування за кордоном.  



 

Не тільки навчання: 

В інституті створені всі умови для успішного поєднання навчання з 

творчістю, спортом, участю в поїздках та екскурсіях. 

Проводяться тематичні заходи та відкриті лекції з відомими діячами 

культури та мистецтва, представниками громадських організацій.  

У Центрі культури студенти реалізовують свої творчі та мистецькі 

здібності. Працюють вокальна та хореографічна студії, студія сценічної 

мови, а також організований танцювальний колектив «Студія-ФМ» та 

музичний репкор-гурт «Один на один». 

Успішно функціонує низка студентських проектів: студентське радіо 

та телебачення, дві студентські газети, проводяться конкурси фото- та 

художніх робіт, конкурси Міс та Містер інститут, Дні факультетів, турніри 

«Що? Де? Коли?» та «Мафія», квест «Перша миля», тощо. 
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