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ШАНОВНІ
ВЕТЕРАНИ!
Вітаю Вас з 65-річницею Перемоги у
Великій Вітчизняній війні !
Ваш величний подвиг захисників і
визволителів залишається для нас
невичерпним джерелом патріотизму,
вірного служіння своєму народові.
Пам'ять про війну, її сувора правда залишаються з нами як
найбільший за силою духу приклад мужності, важкої ратної праці і
вічної скорботи за тими, хто віддав за Перемогу найдорожче - життя.
Щиро бажаю Вам міцного здоров'я, довгих років активного
життя, родинного затишку і тепла! Нехай зігріває всіх нас незгасне
світло Перемоги, додає сил та наснаги для добрих справ в ім'я
щасливого майбутнього рідної землі!

З повагою
Директор інституту

М.М. Іжа

Наша перемога
Наш інститут не може оминути велике свято
Перемоги. Кафедра філософських та соціальнополітичних наук 29 квітня 2010 року провела
«круглий стіл» присвячений 65-й річниці у
Великий Вітчизняній війні 1941-1945 роках.
До участі в засіданні «круглого столу» були запрошені: викладачі,
докторанти , аспіранти, слухачі , студенти та співробітники інституту.
Найголовнішим гостем був свідок Великої Вітчизняної війни Яків
Андрійович Савченко. Це сама та людина, яка приймала безпосередню
участь у Перемозі радянського народу над фашистськими загарбниками.
На той час він був славним розвідником, морським десантником,
учасником 248 стрілецької Одеської дивізії. Завершальна операція була
в Берліні, де й були останні постріли. І так вийшло, що в день свого
народження - 2 травня він отримав тяжке поранення. Про своє нелегке
життя, Савченко Я.А. написав багато книг, де передав те, що пережив
народ, та і він сам. Він багато чого може розповісти нам про кожну
подію війни. Адже, тільки людина того часу зможе передати те, що
було пережито. Багато чого в книгах написано, тільки ось єдиної думки
немає, і ніколи не буде, адже кожен має свій погляд на цю страшну
подію, тому й залишається кожен при своєї думці. Ось неприємно
тільки те, що існують люди, які відмовляються називати війну
Вітчизняною. Яків Андрійович Савченко розповів нам подію, яка лягла
раною на його серці, і зачепила наші
серця. «В його загін прийшла молода
вчителька Надія Іванівна Баканова.
Пройшовши курс санітарки, вона
відправилась на фронт. ЇЇ проводжала
5-річна дівчинка, її донька, та
старенька
бабуся.
Настав
час
прощатися…Вона обняла доньку і

вона не повернеться. Чоловік пішов не повернувся, та й вона не
повернеться.
- Мамочка родная, не уходи!!!(промовила донька на російській мові)
- Папа ушел, и ты уходишь. На кого ты меня оставляешь? Бабушка
больная…
Це був, такий жорстокий патріотизм. Загинула вона в першому ж бою,
коли виносила поранених. Надія Іванівна
Баканова - це ім’я, яке збереглось на
кладовищі, на мармурній плиті у
Миколаївській області. Слухаючи розповідь, на очах ветерана ми бачили пекучі
сльози. Ми бачили, як йому тяжко було
розповідати, адже подумками він був «там», і все заново переживав.
Хіба, це не Вітчизняна війна? В чому полягає правда ? Правда
історії полягає в тому , що перемогу над німецькими загарбниками здобуто було спільними зусиллями багатьох народів. Однак, саме радянський народ виніс на собі основний тягар війни, відіграв вирішальну
роль в Перемозі над Гітлером. З 13 млн. орденів і медалей, якими були
нагородженні під час війни - 2.5 отримали українці. Понад 2 тис. синів і
дочок України - Герої Радянського Союзу, в тому числі І. Кожедуб –
тричі Герой, 32 тис. українців – двічі Герої Радянського Союзу.
Мільйони людей забрала Велика Вітчизняна
війна. Це важко усвідомити. Смерть однієї людини - це трагедія. А коли мільйони…Загиблим
не болить. У живих продовжують кровоточити
рани: у ветеранів, які втратили своїх друзіводнополчан, рідних і близьких, душі, які
постріляні похоронками, у рано посивілих дітей
війни, які не побачили своїх батьків.
Щороку в травні ми відзначаємо День Перемоги. Дорогу ціну
заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову
історію війни 1941-1945 років. Можна по-різному ставитися до Великої
Вітчизняної війни, по-різному її називати, але хіба можна забути тих,
хто віддав своє життя для щастя інших. Нелегке наше сьогодення, але
не може заступити радості приходи весни, а разом з нею і Дня
Перемоги.
Цей день залишається для нас завжди, затьмареним від гіркоти
втрати, осяяним сонцем Перемоги. Його наближували, як могли, люди,
котрим було дуже нелегко в ті воєнні часи і яким найважче сьогодні. У
довічному боргу наше покоління перед тими ветеранами війни, кому
пощастило пройти через чорнило битв і дожити до світлого Дня
Перемоги.
Все менше їх залишається в життєвому строю. Даються в відзнаки
і опалена війною молодість, окопи і бліндажі, голод і холод, хвороби і
рани, їхні груди вкриті медалями, на скронях-сивина. Але вони
пам’ятають ті страшні часи, хоч часто їм не хочеться про них згадувати.
Ми кожного разу повертаємося пам'яттю
і серцем в грізні і незабутні сторінки
минулого, аби ще раз зрозуміти, кому
зобов'язані мирним небом над головою,
можливістю жити і ростити дітей, внуків.
Віддаємо дань пошани і вдячності
тим, хто поклав на вівтар Перемоги

поцілувала її , як востаннє, знаючи, що

найдорожче, хто пішов у вічність ради
життя і майбутнього свого народу і

всього людства. Не забувайте, це наша Перемога, і свято для кожного з
нас. Ми бажаємо вам, міцного здоров’я, мужності і терпіння, успіхів в
нелегкій і почесній справі, щастя і безхмарного неба!

Студентка 1 курсу М.Готка

Урочисті збори
6 травня 2010 року в
Одеському регіональному інституті
державного
управління
Національної академії державного управління при Президентові України
(далі - інститут) відбулись урочисті
заходи з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
Протягом дня на великому екрані
біля центральних сходів та на внутрішньому радіо транслювались
вітання зі святом, відеохроніка та пісні часів Великої Вітчизняної війни,
а також фільм про ветеранів інституту, підготовлений силами
студентського самоврядування.
У холі І поверху учбового корпусу до уваги ветеранів,
співробітників, слухачів та студентів інституту було представлено
тематичну виставку плакат. О 14.00 під святковий марш та аплодисменти присутніх до актової зали увійшли учасники Великої Вітчизняної війни у супроводі директорату інституту, і урочисті збори
було розпочато.
З Днем Перемоги всіх присутніх привітав директор інституту
Микола Михайлович Іжа та вручив ветеранам Почесні грамоти
інституту, грошові премії та символічні святкові подарунки.

Також до учасників заходу звернувся учасник бойових дій та
штурму Берліна, кавалер трьох орденів Червоної зірки, орденів Великої
Вітчизняної війни І та ІІ ступеню, доцент кафедри філософських та
соціально-політичних наук Яків Андрійович Савченко. Він поділився з
присутніми власними бойовими та післявоєнними спогадами, подякував адміністрації інституту за турботу про ветеранів, побажав
старшому поколінню міцного здоров'я та довгих років життя, а молоді завжди мирного неба над головою.
Від імені слухачів і студентів інституту вітання ветеранам
висловили голова Ради слухачів Віктор Віліжінський та голова Ради
студентського самоврядування інституту Ірина Коваль. Підсумки підвів
голова Ради ветеранів інституту, кандидат історичних наук, доцент
кафедри філософських та соціально-політичних наук Володимир
Іванович Свєтлічний.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто загинув
під час Великої Вітчизняної війни.
Кульмінацією свята стала літературно-музична композиція "Великой
Победе - посвящается", підготовлена Центром культури слухачів та
студентів під керівництвом Олени Ігорівни Пінчук. Проникливий і
зворушливий виступ слухачів та
студентів неодноразово переривався
оплесками та не залишив в залі
жодного байдужого.
Збори завершилися урочистим
покладанням квітів до Стели "Крила
Перемоги" на площі 10 Квітня та
фотографуванням ветеранів та учасників заходу.
По закінченню урочистостей
для ветеранів було організовано "святковий привал".

Міжрегіональна студентська науково - практична конференція "Сучасний
менеджмент: моделі, стратегії, технології"
22 квітня 2010 року в
інституті пройшла ХІ щорічна
міжрегіональна
студентська
науково - практична конференція
"Сучасний менеджмент: моделі,
стратегії, технології" присвячена
15 річчю ОРІДУ НАДУ при
Президентові України.
В конференції прийняли
участь 141 учасник, в тому числі
представники Одеського національного політехнічного університету 28, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова -5,
Одеської національного морського університету - 6, Одеського державного економічного університету - 6, Одеського державного екологічного університету - 4 Південноукраїнського національного університету - 1, Орловської регіональної академії державної служби - 2,
Одеського національної академії зв'язку - 1, Одеської національної
академії харчових технологій - 1, Таврійського державного університету
- 1, Національної академії державного управління при Президентові
України - 1. Всього близько 12 вищих навчальних закладів.
Відкрив пленарне засідання директор інституту Іжа М.М.
привітанням учасників конференції з початком роботи. Також зі
словами привітання виступили начальник редакційно - видавничого
відділу Чебан О. І., декан факультету менеджменту Воронов О.І.,
завідуюча кафедри менеджменту організацій Красностанова Н.Е., завідуюча
кафедри управління проектами Безверхнюк
Т.М., завідуюча кафедри української та
іноземних мов Сазикіної Т.П., голова ради
студентського самоврядування ОРІДУ
НАДУ при Президентові України Коваль
І.С. У межах пленарного засідання опробували свої наукові доробки студенти
ОРІДУ НАДУ при Президентові України
Зайцева Д.Д. ( "Тіньові схеми легалізації
доходів "), Коваль І.С. (" Мотивація та
стимулювання персоналу в сучасній організації"), Тиховський О.С. ("Стрес як складова конфлікту"), студентка ОДЕУ Мурадова А.В ("Аналіз фінансових джерел інвестування природоохоронної
діяльності"), слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Лупанов А.К ("Рішення по управлінню ризиками при поставках
металопродукції") .
Учасники конференції - викладачі, науковці, аспіранти,
здобувачі, магістри, слухачі та студенти ОРІДУ НАДУ при Президентові України, інших навчальних закладів України та зарубіжних країн проаналізувавши
та обговоривши актуальні проблеми сучасного менеджменту,
його моделі, стратегії, технології,
напрямки розвитку спеціальності
управління проектами, новітні
підходи до сучасного менеджменту в країнах Заходу та СНД,
розробили певні рекомендації відповідно за напрямками роботи секцій.
За плідну підготовку конференції були відзначені Почесною
грамотою інституту - доцент кафедри менеджменту організацій Козаченко В.Д., подякою інституту - доцент кафедри менеджменту
організацій Воловник В.Є., професор кафедри управління проектами
Капітанов В.П., старші викладачі кафедри української та іноземних мов
Кемарська Т.Г., Васильєва Г.В., студентка 2 курсу спеціальності
"Менеджмент організацій" Освіцінська А.П., студент 1 курсу
спеціальності "Менеджмент організацій" Мураховський П.М., слухачка
1 курсу спеціальності "Управління проектами" Гончарова Н.О.
За активну участь в конференції та кращі доповіді на секціях
отримали дипломи Задорожко Г.І. (студент ОНПУ), Гончарук Д.П. (
студентка ОРІДУ НАДУ при Президентові України), Безнощенко Н.О (
студентка ОНПУ), Жарова А.В. ( студентка ОНУ ім. Мечникова),
Байрачна К.М. (студентка
ОНУ ім. Мечникова), Леснік
В.І. ( студентка ОНПУ),
Оконь Ю.О. ( студент ОРІДУ НАДУ при Президентові
України), Погорєлова О.В.
(студентка ОНУ ім. Мечникова), Сидоренко О.С.
(студент ОРІДУ НАДУ при
Президентові
України),
Глуховецька С. О.( слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові України),
Халус І.В. (слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові
України),
Мойсеєнко К.С. ( слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові України),

Вітковська Я.В. ( слухачка ОРІДУ НАДУ при Президентові України),
Саінчук А.О. ( студентка ОНМУ), Тефтул М.Г. ( студент ОНМУ),
Сафонов С.С. ( слухач ОРІДУ НАДУ при Президентові України),
Добровольська Л.Е., Златіна К.Д., Юзбашян І.Л., Бєлікова А.О.(
студентки ОРІДУ НАДУпри Президентові України).
ХІ щорічна міжвузівська студентська науково - практична конференція

"Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології" пройшла на
високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науковопрактичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну
думками із зазначеної проблематики. У зв'язку з актуальністю піднятих
питань за результатами конференції видані збірка тез та доповідей
учасників конференції, програма та рекомендації.

«НИРС»
«Дополнительные знания — это возможность, которой можно воспользоваться и повысить свою
востребованность и конкурентоспособность на рынке труда. Это особенно актуально по причине
набирающих силу тенденций усиления конкуренции на этом рынке»
Интервью с доцентом кафедры менеджмента организаций, к.е.н.
Майданюком Сергеем Игоревичем.
Сергей Игоревич, расскажите, пожалуйста, о проекте Семинара
«НИРС».
Подготовлен проект Семинара «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ». Реализация этого проекта будет
осуществляться по следующим направлениям: первое направление —
это обучающий семинар по основам методологии научных
исследований. Второе направление — это научный семинар по
конкретным научным проблемам, разрабатываемыми студентами.
Работа,
способствующая научным
исследованиям студентов,
проводилась и до подготовки этого
проекта, однако по нашему мнению,
возникла
ситуация,
требующая
выведения
научных
исследований
студентов на следующий, более высокий
уровень.
Возникновение этого проекта
обусловлено спросом на рынке труда,
или какими либо другими факторами?
Прокомментируйте,
пожалуйста,
ситуацию.
Можно
выделить
несколько
факторов: тенденции изменения спроса на рынке труда, — как на этапе
кризиса в экономике, так и на этапе выхода из кризиса, возрастает
сложность задач, решаемых менеджерами, и возникают проблемы,
которые ранее не встречались. Это порождает спрос на менеджеров,
которые на профессиональном уровне могут решать, как задачи
возросшей сложности, так и творчески решить проблемы, которые
ранее не встречались. С другой стороны, мы видим студентов, которые
не в полной мере до настоящего времени могли раскрыть и реализовать
свой творческий потенциал.
Какие изменения в спросе на «общий менеджмент» произошли за
последние несколько лет. Можно ли говорить о смещении «акцентов и
приоритетов» в преподавании. В изменении баланса преподаваемых
дисциплин (как реакции на запросы рынка)? Какие области знаний,
дисциплины наиболее востребованы, пользуются популярностью?
Изменения в спросе на менеджера «общего профиля» происходят
непрерывно, а не только в последние несколько лет, и по этой причине в
нашем институте происходит постоянный поиск путей подготовки
менеджеров в наибольшей степени соответствующих, как вновь
возникшим запросам, так и запросам, которые, по нашим прогнозам,
возникнут в ближайшем будущем. Так же мы стремимся к тому, чтобы
проводимые изменения приближали нас к требованиям, которые определены Болонским процессом.
Если говорить об наиболее востребованных знаниях, то, помоему мнению, в наибольшей мере востребованы, не столько знания в
какой - либо дисциплине, сколько менеджер, умеющий решить
проблему, которая ранее не встречалась. А в приобретении будущим
менеджером этого умения неоценимую помощь могут оказать знания и
навыки самостоятельной исследовательской работы в своей
профессиональной области. И еще, будущий менеджер должен сам
найти свою профессиональную специализацию, которая ему в
наибольшей степени «по душе», в которой он, именно по этой причине,
будет в наибольшей степени эффективен. Нахождение этой «своей»
специализации, и совершенствование в ней, даст будущему менеджеру,
как наивысшую конкурентоспособность, так и удовлетворение от

Сергей Игоревич, как и за счет чего теоретическая и
методическая компетентность участников этого проекта, подкрепляется компетенцией в хозяйственной деятельности?
В этом проекте, в том числе, принимают участие преподаватели,
имеющие многолетний успешный опыт работы в различных бизнес
структурах, в частности мною продолжается, одновременно с
преподавательской деятельностью, работа в должности руководителя
хозяйственной структуры. Однако мне представляется, что наиболее
важным является предоставление студентам возможности выбора
научного руководителя как среди преподавателей, имеющих успешный
опыт хозяйственной или финансовой деятельности, так и среди
преподавателей, имеющих успешный опыт и достижения в научной
деятельности.
Что Вы можете пожелать желающим принять участие в
данной программе?! Несколько слов в завершении интервью.
Мы приглашаем КАЖДОГО студента, начиная с ПЕРВОГО
курса принять участие в работе Семинара «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ». Желаем Вам успехов в Вашей
профессиональной реализации и научных исследованиях.

Студентка 3 курса К. Добровольская

Вміння співчувати
15 квітня студенти, слухачі та колектив Одеського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України вдруге відвідали Михайлівську
школу-інтернат, де їх тепло зустріли як діти, так і педагоги закладу. На
цей раз діти підготували сюрприз - маленьку концертну програму, де
вони співали, танцювали та грали на музичних інструментах і довели,
що вони - маленькі зірочки, які мають великий талант і силу волі. Наші
студенти, в свою чергу, порадували дітей інтернату своїм весняним
концертом, підготовленим Центром
культури. Дуже приємно було те,
що діти пам’ятають студентів та
слухачів інституту з минулого
концерту та навіть впізнають своїх
улюбленців, а особливо нашого
клоуна
Бома
(Артема
Соломенчука), який вже в другий
раз дарує дітям усмішку. Після
спільного концерту студенти та
слухачі Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові
України провели маленькі заняття, де вчили дітей танцювати, співати, а
потім весело грали в рухливі ігри. Вихователі разом із вихованцями із
задоволенням провели для гостей цікаву екскурсію по школі-інтернату,
під час якої відвідали кімнати, де живуть, вчаться та відпочивають діти,
а також музею, де ще раз студенти
переконалися в тому, які талановиті
діти там вчаться, яку красу вони
роблять своїми руками. Безумовно, те
прекрасне, що вони створюють,
заслуговує на вищу нагороду, бо вони
дійсно дуже обдаровані діти.
Студентами, слухачами та працівниками інституту було зібрано кошти,

на які придбали спортивний інвентар для вихованців школи-інтернату.
Наприкінці святкового концерту директору школи-інтернату
Споришу Віктору Андрійовичу із найкращими побажаннями були
урочисто вручені футбольні, баскетбольні, волейбольні та тенісні м’ячі
для дітей, після чого нашому інституту школа-інтернат подарувала
картину, зроблену руками дітей, яка займе гідне місце в музеї Одеського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.
Стільки слів вдячності, стільки усмішок дітей ми не бачили
ніколи, їх щирість, доброта їх очей зворушили наші серця, і хочеться ще
і ще приїжджати до них у гості. Після закінчення заходу нас люб’язно
напоїли чаєм і ми з добрим настроєм вирушили в дорогу.
Від імені студентів хочеться висловити щиру подяку директору
інституту Миколі Михайловичу Іжі, а також всім працівникам
інституту, які докладають зусиль і
дарують нам можливість приємного спілкування із вихованцями
Михайлівської
школи-інтернату.
Також щиру подяку висловлюємо
студентам і слухачам, які взяли
участь у виїзді та провели цілий
день з дітьми, нажаль, всіх бажаючих узяти не змогли. І особливу
подяку всім студентам, слухачам і
колективу інституту за те, що не залишилися байдужими до дітей і
спільними зусиллями зібрали кошти, хай і невеличку суму, але яка
стабільно росте, і все ж таки ми змогли дітям подарувати радість.
Дякуємо!

Студентка 3 курсу А.Луханіна

І не тільки навчання !!!
21 квітня 2010 року група студентів Одеського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України відвідала Музей Південного
оперативного командування. Групу супроводжувала куратор - викладач
кафедри менеджменту організацій Томашевська М.В. Студенти мали
розмову із завідувачем музею
Лучінкіною В.І., та була проведена
екскурсія.
За словами завідувача Військово-історичного
музею
Південного
оперативного
командування Валентини Лучинкіної,
музей користується популярністю
серед мешканців міста і області.
Минулий рік був багатий на
історичні події, - розповіла завідувач установи. - Ми відсвяткували дві
вагомі дати в житті нашого регіону: у квітні - 65-ту річницю визволення
Одеси від німецько-фашистських загарбників, а у жовтні - 70-річчя з
дня створення Одеського військового округу, правонаступником якого є
Південне оперативне командування. Звичайно, усі наші зусилля були
спрямовані на те, аби якомога детальніше розповісти саме про ці цікаві
для студентів події, - підкреслила Валентина Лучинкіна.
Як ветеран Великої Вітчизняної війни, учасниця оборони Одеси
та Севастополя, Валентина Іванівна приділяє багато уваги роботі музею,
віддаючи сили і досвід музейній справі разом з такими ж, як вона, двома
ветеранами-ентузіастами. Працівники музею постійно надають
допомогу вищим навчальним закладам Одещини. Зі студентами ОРІДУ
НАДУ при Президентові України була проведена тематична екскурсія
про основні етапи Великої Вітчизняної війни, історію формування та
подальшої життєдіяльності Одеського військового округу, а також про

участь військовослужбовців ОдВО у бойових діях в Афганістані.
Доведена інформація, яка була присвячена героїчній обороні
Одеси, висадці десанту Дунайської флотилії, битвам за Сталінград і на
Курській дузі, історії ОдВО.
Крім того, у вестибюлі музею Південного ОК студенти оглянули
нову експозицію, де експонуються військова форма одягу від часів
Київської Русі до сьогодення, стяги видів Збройних Сил та Герб
України. Не менш насиченою має бути діяльність музею й поточного,
2010 року.
У травні нинішнього року ми відзначатимемо 65-річчя Великої
Перемоги. Готуємо спеціальний матеріал. Обов'язково надамо його й у
навчальні заклади Одещини. Наша молодь повинна виховуватися
патріотами та знати про те, якою ціною була здобута Велика Перемога, підсумувала Лучінкіна В.І.

13 апреля прошел футбольный матч между сборной командой
нашего института и МГУ. Игра проходила на поле ОНУ им. И.И
Мечникова. Арбитр сигнализировал
о начале поединка в 16.00.
Команда МГУ для наших
ребят хорошо знакомый противник,
так как в этом учебном году уже
состоялось 2 матча с их участием. К
сожалению,
предыдущие
игры
заканчивались для нас неудачей, а в
этот раз команда была полна надежд
взять реванш.
Начало игры было спокойным. Команды, не смотря на
опыт предыдущих встреч, присматривались друг к другу, к тому же на
большем поле для обеих команд это была первая игра. Соперники
провели по несколько нацеленных атак, но в большинстве случаев они
заканчивались ничем. К середине первого тайма игра понемногу
разогрелась, было несколько опасных моментов у наших ворот. На 20
минуте в ответ на атаки противников был пробит штрафной, который
заставил понервничать вратаря команды МГУ. Мяч просвистел над
перекладиной после удара Шеремета с расстояния 21 метра. К концу
тайма была очевидна усталость нашей команды, что в итоге сказалось
на счете - 26 минута 1:0 не в пользу команды ОРИГУ.
Второй тайм начался резвее, чем первый. С перерыва команда
ОРИГУ вернулась настроенной по-боевому, и уходить с поля без
результата не собиралась. Это чувствовалось по тому, как ребята
забегали на флангах, откуда проводились многочисленные навесы в
штрафную соперника. Несколько раз после таких атак вратарю
соперников пришлось вступать в игру, к сожалению, удачно. На 50-й
минуте после выпада с правого фланга наши игроки утратили мяч и
получили контратаку в ответ, которая после обрезки центральной линии
и бессилия вратаря , оказалась голевой. Еще 10 минут до конца наши
футболисты пытались забить хотя бы гол престижа, но безуспешно.
Итак, этот солнечный весенний день закончился для сборной
ОРИГУ по футболу поражением 2:0.
Эта неудача связана с массой факторов: недостаточным
вниманием к спортсменам нашего института, отсутствием материальнотехнической
базы
для
проведения
тренировок,
низкой
заинтересованностью студентов к спортивным мероприятиям и
культурно-общественной жизни. Но, не смотря на это, будем надеяться
на лучшее, и верить в будущее!

Детальну інформацію про інститут та умови прийому можна
отримати на сайті www.oridu.odessa.ua
Для отримання організаційно-методичної допомоги до вступу в
інститут бажаючі можуть заповнити попередню заяву за
формою, що розміщена на сайті інституту в розділі «Прийом до
інституту».

Приймальна комісія працює за адресою:
65009, м Одеса, вул.. Генуезька, 22, каб. 218, 219
Понеділок - п`ятниця з 9.00 до 17.00; субота з 10.00 до 15.
тел. (048)741-48-84; (0482)63-86-55

Студент 1 курса Ю.Оконь
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