
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 

04 квітня об 11:00 

Запрошуємо всіх бажаючих!  

 

У програмі: пробне тестування ЗНО (для випускників шкіл), пробний екзамен – 

комп’ютерне тестування (для вступників до магістратури «Державне управління» 

та «Місцеве самоврядування») та тренінг з проектного менеджменту (для 

вступників до магістратури «Управління проектами») 

 

Інститут здійснює підготовку сучасних управлінців:  

бакалаврів і спеціалістів з інвестиційного менеджменту та економічної 

безпеки, магістрів з управління проектами, державного управління та місцевого 

самоврядування 

 

Професійні викладачі-практики, іноземні стажування,  

цікаве студентське життя, працевлаштування 
 

ЧЕКАЄМО НА ВАС! 

 

м. Одеса, вул. Генуезька, буд. 22 (площа 10 квітня) 

тел. 729-76-12, 729-76-11 

 

 

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

здійснює підготовку сучасних управлінців:  

 бакалаврів і спеціалістів з інвестиційного менеджменту та 

економічної безпеки;  

 магістрів з управління проектами, державного управління та 

місцевого самоврядування 

 

Професійні викладачі-практики, іноземні стажування, цікаве студентське 

життя, перспективи працевлаштування 

 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ  

 

відбудеться 04 квітня об 11:00  

 

за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, буд. 22 (площа 10 квітня) 

тел. 729-76-12, 729-76-11 

 

 Для вступників на бакалаврську підготовку за напрямом «Менеджмент» 

буде проведено пробне тестування ЗНО з української мови та літератури, 

математики та історії України. 

 

 Для вступників на магістерську підготовку за спеціальностями  «Державне 

управління» та «Місцеве самоврядування» буде проведено пробний 

екзамен – комп’ютерне тестування. 

 

 Для вступників на магістерську підготовку за спеціальністю «Управління 

проектами» буде проведено безкоштовний тренінг з проектного 

менеджменту. 



 

Програмою заходу передбачені зустрічі з директором інституту, деканами 

факультетів державного управління та менеджменту, провідними викладачами, які 

нададуть інформацію щодо специфіки підготовки ефективних менеджерів, 

організацію навчання та дозвілля, іноземні стажування та семестрові навчання за 

кордоном, проходження практики на провідних підприємствах Півдня України, а 

також перспективи працевлаштування або продовження навчання.  

Гостей буде поінформовано про сучасні та затребувані управлінські 

спеціальності «Державне управління» та «Місцеве самоврядування» (магістр), 

«Управління проектами» (магістр), «Менеджмент» (бакалавр) та «Менеджмент 

організацій і адміністрування» (спеціаліст), за якими готують керівників органів 

публічної влади, фахівців в сфері інвестиційної діяльності та економічної безпеки, 

керівників проектів та програм.  

Усі бажаючі отримають роздаткові та презентаційні матеріали, а також 

методичні матеріали для підготовки до вступних екзаменів. Працівники 

приймальної комісії нададуть консультації з питань оформлення документів  

та 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 електронною читальною 

залою та Центром інноваційних знань Світового банку, їдальню, гуртожиток, тощо. 

 

Запрошуємо всіх бажаючих отримати 

якісну та сучасну управлінську освіту! 

 

Наша адреса: м. Одеса, вул. Генуезька, буд. 22 (площа 10 квітня) 

тел. 729-76-12, 729-76-11 

 

 


