
Житомирський державний 

технологічний університет

Економічна 

освіта 



Спеціальності

Менеджмент

Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності

Економіка підприємства

Управління персоналом та 

економіка праці



Спеціальності

Облік і аудит

Фінанси та кредит

Міжнародна економіка

Управління фінансово-

економічною безпекою



Заходи в стінах ЖДТУ

Підготовка слухачів МАН з 

дисципліни «Історія України» в 

аудиторіях ЖДТУ

Викладач: к.істор.наук, доц. 

Кондратюк Ю.С.

Щосуботи о 15.00 ауд. 233

За розкладом, ауд. 228б

ЖДТУ

Проведення Дня відкритих 

дверей ЖДТУ для слухачів 

МАН (березень 2016р.)



Заходи в стінах ЖДТУ

Лекції проводяться кожної четвертої суботи місяця в ауд. 334

Середня кількість учасників 80-100 осіб

Учасники отримують сертифікати по закінчення лекторію

ЖДТУ



Заходи в стінах ЖДТУ
Участь учнів ЗОШ разом зі 

студентами у роботі 

БІЗНЕС-ШКОЛИ 

ПРАКТИЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ

Місія БШПМ:

дати шанс кожному 

отримати якісну освіту 

та бути 

конкурентоспроможним 

в сучасному світі

1. Сектор бізнес-інкубації 

студентів:напрями  “Менеджмент 

підприємництва”, “Менеджмент 

фінансово-кредитних установ”, 

“Менеджмент туризму”

2. Сектор зв’язку науки і бізнесу

3. Сектор зв’язку з роботодавцями 

“Кар’єра”

ЖДТУ



Заходи безпосередньо в школах
• Організація та проведення інтелектуальних 

ігор (наприклад: ЩО? Де? Коли?) 

• Проведення ділових ігор з економіки, фінансів 

та бухгалтерського обліку

• Організація виступів в школах представників 

університету (деканів факультету, 

відповідального секретаря приймальної 

комісії) щодо Вступної кампанії-2016 та 

можливостей вступу і переваг навчання в 

ЖДТУ (для учнів та на батьківських зборах)

ЗОШ



Заходи безпосередньо в школах

• Керівництво та рецензування наукових 

учнівських робіт Малої академії наук 

• Проведення уроків з предмету «Економіка» 

для учнів 10-11 класів ЗОШ (приклад ЗОШ 

№21)

• Надання зовнішніх рецензій для проходження 

підвищення кваліфікації вчителями ЗОШ

• Провадження проекту «Менеджмент у твоєму 

житті: як планувати власні досягнення» 

ЗОШ



«Менеджмент у твоєму житті: 

як планувати власні досягнення»

Назва семінару
Викладач

(бізнес-тренер)

Загальноосвітні 

школи 

м. Житомира

Орієнтована 

дата 

проведення

«Туризм як джерело твого

натхнення»
Балковська В.В. ЗОШ № 33,24

20.10.2015 -

20.11.2015 рр.

«Тайм-менеджмент як наука про

раціональне планування та

використання власного часу»

Бурачек І.В. ЗОШ № 26

«Професії в сфері бізнесу» Горшкова Л.О. Левківська ЗОШ

«Власний бізнес: пошук ідей» Давидюк Ю.В. ЗОШ № 6

«Екотуризм» Мілінчук О.В. ЗОШ № 24

«Проектування бізнес-ідей як

управлінський інструмент»
Протасова Л.В. ЗОШ № 34

ЗОШ



Сердечно 

запрошуємо !


