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ПРЕС-РЕЛІЗ  
 

17 листопада 2016 року о 15:00 в Одеському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління                                 
при Президентові України відбудеться День відкритих дверей. Інститут 
презентуватиме нові освітні програми в галузі менеджменту, зокрема такі, що не 

мають аналогів в Україні. Заклад запрошує бажаючих взяти участь у роботі серії 
безкоштовних освітніх програм, що розраховані на учнів загальноосвітніх шкіл, 

студентів ВНЗ, працівників та керівників підприємств, установ, організацій. 
 

З А П Р О Ш У Є М О  В С І Х  Б А Ж А Ю Ч И Х ! 
 

 

Директор інституту – доктор політичних наук, професор, Заслужений 
працівник освіти України Іжа Микола Михайлович. 

 

Програмою заходу передбачені зустрічі з директором інституту, координатами 
освітніх програм, деканами факультетів державного управління та менеджменту, 
провідними викладачами, слухачами, студентами та випускниками, які ознайомлять із 
специфікою підготовки ефективних менеджерів, організацією навчання та дозвілля, 
іноземними стажуваннями та семестровими навчаннями за кордоном, проходженням 
практики на провідних підприємствах і організаціях Півдня України, перспективами 
працевлаштування або продовження навчання.  

Абітурієнту дуже просто переконатися у високій якості освіти в інституті, адже в 
закладі працює ціла серія безкоштовних освітніх програм, що розраховані на 
випускників шкіл, студентів, а також людей, які вже здобули вищу освіту і працюють у 
різних сферах. Тут кожен бажаючий може знайти щось нове і корисне для себе.  

У програмі Дня відкритих дверей багато цікавого: 

 Для випускників шкіл буде проведено пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання з української мови та літератури, історії України, математики, 
англійської, німецької, французької мов. Пройде заняття безкоштовної 
освітньої програми «Школа майбутнього менеджера». 

 Для вступників на магістерську підготовку за спеціальностями 
«Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» буде 
проведено заняття Тренінгового центру управління проектами. 

 Також всі бажаючі можуть взяти участь у роботі безкоштовних освітніх 
програм «Мовний клуб» та «Студія публічної майстерності»  

Учасники заходу отримають роздаткові та презентаційні матеріали, працівники 
приймальної комісії нададуть консультації з питань прийому на навчання.   

Студенти проведуть цікаву екскурсію закладом та продемонструють умови 
навчання: спеціалізовані аудиторії, комп’ютерні класи, зал для проведення 
відеоконференцій, центр мовної підготовки, бібліотеку з електронним читальним залом, 
Центр інноваційних знань Світового банку, їдальню, гуртожиток тощо. 



Інститут постійно вдосконалює якість навчання та розширює перелік освітніх 
послуг. Основною новацією цього року стали нові освітні програми (спеціалізації) в 
галузях знань «Управління та адміністрування» та «Публічне управління та 
адміністрування». Деякі з них не мають аналогів в Україні. 

Випускники шкіл можуть вступити навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» 
(бакалавр, магістр). На базі диплому бакалавру випускники ВНЗ та всі бажаючі можуть 
отримати освітній рівень магістра за такими сучасними освітніми програмами, як: 

 

 Бізнес-адміністрування;  

 Бізнес-аналітика та управління бізнес-
проектами;  

   Економічна безпека;  

 Стратегічні комунікації;  

 Управління проектами в туризмі. 
 

Для роботи в органах публічної влади, політичної та громадської діяльності 
базовою освітою є магістерська підготовка за спеціальністю 281 «Публічне управління 
та адміністрування» за однією з таких освітніх програм: 

 

 Місцеве самоврядування; 

 Право в публічному управлінні; 

 Регіональне управління; 

 Публічна політика у сфері соціального                         
і гуманітарного розвитку; 

 Публічне управління у сфері охорони 
здоров’я; 

  Політика та управління у сфері 
культури; 

 Економічна і фінансова політика                   
та підприємництво; 

 Європейська інтеграція в умовах 
глобального врядування; 

 Електронне урядування. 
 

Інститут – сучасний та перспективний державний навчальний заклад IV рівня 
акредитації. Сфера його діяльності поширюється на Вінницьку, Миколаївську, Одеську, 
Херсонську області. За роки існування Інститутом підготовлено понад 7 тис. управлінців, 
які працюють на посадах як в органах публічної влади України так і в бізнес-сфері. 

Викладачі інституту є фахівцями-практиками з великим досвідом роботи в органах 
влади, бізнес-установах, а також у галузях розробки і впровадження комерційних і 
муніципальних проектів. Інститут має найкращий показник якісного складу викладачів 
серед ВНЗ гуманітарного профілю на Півдні України. Так, більше 80% викладачів мають 
вчені ступені кандидатів і докторів наук, вчені звання професорів і доцентів. 

Під час навчання слухачі і студенти отримують необхідний практичний досвід на 
обов'язкових стажуваннях, які проходять в органах публічної влади та на провідних 
підприємствах і в бізнес-організаціях регіонів Півдня України. Нерідкі випадки, коли після 
практики студент залишається працювати на підприємстві. Також працевлаштуванню 
студентів серйозно допомагає Асоціація випускників інституту.  

В навчальному процесі використовуються сучасні інтерактивні форми і методи 
(тренінги, майстер-класи, ділові ігри, case-study). Навчання відбувається в сучасних 
аудиторіях, обладнаних новітньою комп'ютерною та мультимедійною технікою.  

Студенти мають можливість вивчити одну з європейських мов (англійську, 
німецьку, французьку), стажуватися в іноземних навчальних закладах-партнерах (лише за 
два останні роки в закордонних візитах взяли участь 137 представників закладу), 
реалізувати власні творчі здібності й таланти в студіях Центру культури та різноманітних 
студентських проектах.  

Навчанню сприяє тепла сімейна атмосфера, що панує у закладі, сучасна навчальна 
інфраструктура та вдале розташування закладу в курортній частині міста Одеса – Аркадії. 


