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Шановні випускники, 
колеги, студенти та наші гості!

Настав урочистий день - вручення дипломів спеціалістам та 
бакалаврам спеціальності «Менеджмент організацій» факульте-
ту менеджменту Одеського регіонального інституту державно-
го управління Національної академії державного управління при 
Президентові України. Позаду залишився тернистий, але радісний 
шлях студентства. Наші випускники отримали сучасні знання у 
сфері управління інвестиційною діяльністю та економічної безпеки, 
стали висококваліфікованими менеджерами та готові до ефективної 
професійної діяльності.

Сьогодні дипломи менеджерів отримують 109 випускників. 
Приємно відмітити, що 20 випускників отримують дипломи з 
відзнакою. Всього за роки існування факультету менеджменту випу-
щено 1722 фахівця: 738 бакалаврів, 286 спеціалістів та 698 магістрів. 
Ми пишаємося нашими випускниками, які плідно працюють на клю-

З повагою,
директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України   М.М. Іжа  

чових посадах у банківській, фінансовій та інвестиційній сферах, а також в органах публічної влади 
Півдня України.

Президент України В.Ф. Янукович підкреслює, що майстерність інвестора проявляється у тому, що 
в потрібний час він повинен бути в вірному місці та прийняти вірне рішення. Україна сьогодні це «три 
в одному»: вірне місце, вірний час та вірне рішення. Ви обрали перспективний шлях життєвого роз-
витку. Далі лише від вас, шановні випускники, залежить, як буде реалізований той «капітал», що ви 
придбали в стінах рідного інституту. 

У професійній діяльності ви завжди можете розраховувати на підтримку своєї «Аlma Mater». У свою 
чергу розраховуємо на вашу активну участь у відборі абітурієнтів для вступу до інституту та в роботі 
асоціації випускників ОРІДУ.

Користуючись нагодою, хочу висловити слова вдячності викладачам, працівникам факультету ме-
неджменту та співробітникам інституту за плідну, творчу працю по підготовці висококваліфікованих 
менеджерів, здатних відповідати за майбутнє України. 

Бажаю всім здоров’я, доброго настрою, творчих успіхів, а випускникам – вдалих кар’єр управлінця 
та динамічного особистого зростання!



Декан факультету менеджменту О.І.Воронов
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Ш а н о в н і  д р у з і !

 Факультет менеджменту Одесь-
кого регіонального інституту дер-
жавного управління Національної 
академії державного управління 
при Президентові України прово-
дить черговий випуск спеціалістів 
та бакалаврів спеціальності «Ме-
неджмент організацій». Президент 
України В.Ф. Янукович підкреслив, 
що для проведення реформ в Україні 
не вистачає людей відповідних 
ділових якостей - освічених, талано-

Наша гордість
3 березня 2011 року в Київському 

національному торговельно-економіч-
ному університеті відбувся ІІ тур 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних 
і гуманітарних наук за напрямом "Ме-
неджмент". 

 Переможцем став студент 5 курсу 
спеціальності менеджмент організацій 
- ТИХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР 
СЕРГІЙОВИЧ, який отримав ДИПЛОМ 
ІІІ ступеня.

Студент 4 курсу спеціальності ме-
неджмент організацій КАТЮХА ОЛЕК-
САНДР ІГОРОВИЧ переміг у ІІ етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
зі спеціальності "Менеджмент 
організацій" у номінації "Менеджер-
адміністратор". Олімпіада проходила в 
Одеському державному економічному 
університеті 23-25 березня 2011р. 

витих, з широким світоглядом та  оголосив про старт програми «Нова еліта нації». 
В ході підготовки наших фахівців ми орієнтувались на ці вимоги. 

В Україні було переглянуто Радянську концепцію підготовки економістів і згідно 
з постановою КМУ від 18 травня 1994 року № 325 відкрито 12 спеціальностей з 
напряму «Менеджмент» відповідно до основних сфер діяльності та управлінських 
процесів. Система роботи факультету менеджменту ОРІДУ НАДУ при 
Президентові України, який готує фахівців спеціальностей, суміжних із держав-
ним управлінням, наближається до японської системи створення кадрового ре-
зерву державної служби або підготовку топ-менеджерів бізнес-структур.  Випуск-
ники факультету можуть подати документи на вступ до факультету державного 
управління й вдосконалити свою освіту управління.

В 2010 році були зроблені рішучі кроки до реформування України: модернізується 
система державного менеджменту, прийнято Податковий кодекс, напрацьовані 
проекти пенсійної реформи, трудового та житлового кодексів. Гостро постало 
завдання впровадження нових методів управлінської діяльності, формування у 
майбутніх менеджерів  нової філософії бізнесу,  вміння перемагати у конкурентній 
боротьбі.  Виходячи з цього, навчальний процес на факультеті менеджменту був 
спрямований на розвиток у майбутніх управлінців підприємницького таланту та 
творчих здібностей, вміння працювати в команді, володіти лідерськими якостями.

Сьогодні понад 250 навчальних закладів України різних форм акредитації го-
тують фахівців напряму «Менеджмент». Але приємно констатувати, що випуск-
ники факультету менеджменту ОРІДУ користуються стабільним попитом на рин-
ку праці. Диплом менеджера-економіста ОРІДУ дає їм можливість працювати на 
підприємствах різних форм власності. Не завжди після закінчення інституту вони 
зможуть працевлаштуватися на ті керівні посади, які повинні займати, але роботу 
за фахом знаходять усі.

Серед випускників цього року багато таких студентів, яким би хотілося висло-
вити подяку за вагомий внесок в розвиток факультету менеджменту. На «відмінно» 
закінчили навчання  спеціалісти Албурович Т.В., Волошина Г.А., Корчевна Н.Ю., 
Малюгіна М.С., Романюк А.М., Тиховський О.С., бакалаври Добровольська К.В., 
Зайцева Д.Д., Кублікова О.В., Юзбашян І.Л., Катюха О.І., Луханіна А.В., Маламен 
А.І., Кривопища С.В., Мусафір Є.В., Ніколаєв М.М., Ткаченко Я.Ю., Чебаненко 
Н.Г., Ільюк Д.В., Хлиповка С.О. Окремо хочеться подякувати старостам навчально-
академічних груп: 41а - Зайцевій Д.Д., 41б - Юзбашян І.Л., 42а - Липовенку Б.В., 
42б - Тютюнику М.В., 43а - Мілошевій Н.І., 43б - Ніколаєву М.М., 44а - Козаченку 
О.С., 44б - Яцун О.О., 51- Романюк А.М., 52 - Павліновій С.О., 5МОз - Хлиповці 
С.О., які допомагали організовувати навчальний процес. Хочеться виразити вели-
ку вдячність за активну працю в лавах студентського самоврядування факультету 
менеджменту випускникам Добровольській К.В., Козаченку Ю.В., Гулевич А.Ю., 
Соломенчуку А.А., Яцун О.О., Луханіній А.В., Ніколаєву М.М  та багатьом іншим.

Бажаю випускникам вдалих менеджерських кар’єр, цікавої, перспективної ро-
боти та особистого щастя! Повертайтесь до рідного інституту, де Ви зажди будете 
бажаними гостями!
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випускників, які отримали дипломи з відзнакою!
Денна форма навчання 

Спеціалісти
5 курс:

  1.     Албурович Тетяна Володимирівна
  2.     Волошина Ганна Анатоліївна
  3.     Корчевна Надія Юріївна
  4.     Малюгіна Марія Сергіївна
  5.     Романюк Анастасія Миколаївна
  6.     Тиховський Олександр Сергійович

Бакалаври
 4 курс:

  1.     Зайцева Дар'я Дмитрівна
  2.     Добровольська Катерина Віталіївна
  3.     Ільюк Дарія Вікторівна
  4.     Катюха Олександр Ігорович
  5.     Кривопища Сніжана Володимирівна
  6.     Кублікова Ольга Володимирівна
  7.     Луханіна Анна Володимирівна
  8.     Маламен Альона Іванівна
  9.     Мусафір Євген Олександрович
  10.   Ніколаєв Максим Михайлович
  11.   Ткаченко Яна Юріївна 
  12.   Чебаненко Наталя Григорівна 
  1З.   Юзбашян Ілона Левонівна

Заочна форма навчання:
5 курс:

  1.     Хлиповка Світлана Олександрівна
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Уважаемая администрация ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины, по-
четные гости, дорогие преподаватели, выпускники и их родители.

 Это знаменательное событие и большой праздник для каждого из нас, наших 
родителей, преподавателей и наставников. Сегодня мы прощаемся со студенче-
ской порой, вспоминая лучшее, что было за годы учебы. Это увлекательные  за-
нятия, бесконечные ночи перед экзаменами и радость, которую мы испытывали 
после, и конечно невозможно забыть самую длинную  сдачу РГР по дисциплине 
«Бухгалтерский учёт». Прощаясь с институтом, испытываешь искреннее чувство 
благодарности и признательности ко всем тем людям, которые с теплотой опекали 
нас все эти годы, за знания, которые мы получили, ведь, нет надёжней инвести-
ции, чем в собственное образование.

Также хочется выразить признательность нашим дорогим родителям  за то, что 
дали нам возможность учиться в таком прекрасном вузе, за их поддержку в тя-
жёлые минуты. Выразить благодарность своим друзьям за интересное и веселое  
время, проведенное вместе.

Уважаемые преподаватели! Вы дали нам  больше, чем могут дать учебники, именно вы своим примером при-
вивали нам жизненные принципы, воспитывали в нас высокую требовательность, ответственность и аккурат-
ность.

Сегодня мы делаем очередной шаг к будущим достижениям и успехам, сейчас мы стоим на пороге серьезных 
решений и ответственного этапа в своей жизни.

Мы с гордостью пронесем звание студента Одесского регионального института государственного управле-

Умн и к и  и  ум н и ц ы

Я помню, как все начиналось. Вступительные 
экзамены, переживания, первые лекции, практи-
ческие,  первая сессия и первые курсовые про-
екты.  Помню, как на первых неделях учебы мы 
присматривались друг к другу, знакомились, 
позже выбирали старост групп и потока. Первое 

Я помню чудное мгновение. . .

Студент МО - 5 Тиховский А.

ния Национальной академии государственного управ-
ления при Президенте Украины, которое  обязывает 
нас быть впереди, быть лучшими, неустанно работать 
над собой.

Те высокие критерии, которые были привиты наши-
ми преподавателями, заставляют нас постоянно совер-
шенствоваться  и не останавливаться на достигнутых 
успехах.

Мы гордимся своим институтом. ОРИГУ НАГУ 
при Президенте Украины – это действительно лучшее 
образование – образование, ведущее вперед!

начинали что-то учить, делать 
шпаргалки, затем утром друж-

но их вырезали. Что мы только не придумывали, 
чтобы списать и сдать экзамен.  Но время шло, 
мы взрослели, у кого-то появилась семья, дети. 

 Я настолько привыкла и привязалась к нашему 
институту и всему преподавательскому составу, 
деканату, что сейчас становится грустно на душе, 
когда думаю, что минута расставанья очень близ-
ка. Буду помнить лекции, практические по выс-
шей математике, которые вел и ведет у младших 
курсов замечательный человек и преподаватель 
Козаченко Виктор Дмитриевич.  Благодаря ему я 
начала понимать и любить этот предмет.  Огром-
ная благодарность всей кафедре менеджмент, за 
то, что они дали знания и навыки, которые при-
годятся мне и надеюсь остальным в жизни.  Спа-
сибо за терпение и нелегкий труд заведующей 
кафедрой Красностановой Наталье Эдуардовне.

Я рада, что на протяжении 5 лет с нами всегда 

празднование Дня сту-
дента, Мисс Академии 
- было здорово. Наше-
му потоку всегда очень 
«везло», преподаватели 
вводили что-то новое 
и меняли задания кур-
совых и РГР, чтобы мы 
не брали у предыдущих 
потоков. Вспоминается, 
как в ночь перед экзаме-
нами почти все студенты  
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 Як один день, промайнули роки навчання  в 
стінах нашого інституту. І ось ми вже стоїмо перед 
вами на сцені бакалаврами і вітаємо один одного із 
закінченням важливого етапу в житті та отриман-
ням дипломів. Шлях до цього був нелегким, але 
цікавим. Впродовж навчального періоду ми отрима-
ли не тільки безцінні знання та досвід, а й друзів, 
зустріли людей, з яких будемо брати приклад у 
майбутній професійній діяльності, на яких будемо 
рівнятися. Ми пишаємося, що сьогодні отримуємо 
дипломи  одного з найпрестижніших ВНЗ нашої 
країни.

Дякуємо керівництву, адміністрації та профе-

Студентка МО - 5 Волошина А.

Шановні випускники,  
щиро вітаємо Вас із закінченням навчання!

рядом была прекрасная женщина и незаменимый 
работник деканата, всеми любимая и уважаемая 
Антонченко Людмила Ивановна.

Еще мне очень повезло, благодаря конкурсу 
Мисс Академия, в этом году я открыла для себя 
замечательного человечка. Это не просто заме-
ститель декана факультета менеджмента, пре-
подаватель, руководитель и талантливый орга-
низатор, а очень искренний и добрый человек. 
Спасибо Вам, за понимание и поддержку, уважа-
емая Екатерина Викторовна Пеклун.

 Да, теперь я понимаю, почему говорят, что 
студенческие годы – самые счастливые. Это дей-
ствительно так. И не только от того, что мы полу-

чаем знания, но и потому, что здесь появляются 
новые друзья, с которыми ты вместе проводишь 
5 лет своей жизни. Я всегда буду помнить своих 
преподавателей  и однокурсников, ведь пять лет, 
проведенных в институте, – это не так уж мало.

Жаль, что наш выпуск уже не сможет увидеть 
замечательный преподаватель Исайко Владимир 
Андреевич. Наш курс, и уверена, что все студен-
ты  предыдущих лет, всегда будут о нем помнить 
и скорбить. 

Да, мы с нетерпением ждем выпускного, но 
когда он пройдет, мы поймем, что частичка нас 
осталась в стенах института, и что ее уже не вер-
нуть. Навсегда в нашей памяти останутся все 
преподаватели. 

Сегодняшние выпускники – все талантливые, 
интересные люди. Перед нами открыта дорога во 
взрослую, новую  жизнь. У всех она будет раз-
ной: с ухабами и тревогами, удачами и неудача-
ми. Но мы должны идти по ней с высоко подня-
той головой, не сгибаясь, твердой поступью. И 
я надеюсь, что знания, полученные в институте, 
нам помогут. В добрый путь!

сорсько-викладацькому складу ОРІДУ НАДУ за те, 
що для нас було створено всі умови для ефективного 
навчання та нашого розвитку.

Кажуть, що студенти – народ складний! Але, все 
ж таки, вдячний! Сьогодні ми – впевнені у собі люди, 
спрямовані на досягнення цілей. Ми навчилися ста-
вити для себе мету і досягати її — тож бажаємо всім 
успіхів та стрімкого і впевненого підйому!

ОРІДУ НАДУ, твої студенти – найкращі, а 
тому – ти найкращий! 

З повагою,  
Випускники МО-5 (заочна форма) 
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Желаю быть и состояться,
И каждый год в судьбу влюбляться,
Сил и энергий не жалеть,
Чтоб в своем деле преуспеть!
Не оступаться и не падать,
Все время в высоту взлетать!

Дорогие наши выпускники!

Глава Совета Студенческого самоуправления     Ирина Коваль

Мы выпускаемся не первый раз,
Но покидаем институт с оттенком грусти.
Любимый ОРИГУ связал на веки нас,
И разбудил студенческие чувства. 

Мы обрели друзей, учителей,
Любовь, житейский  опыт, вдохновенье.
И на душе становиться теплей, 
Как вспомнишь сессии и прочие мученья.

Мы повзрослели, детство вдаль ушло.
Нам весело и сложно дались эти годы.
Мы научились быть всегда Людьми
И дорожить студенческой свободой.

  За підсумками VI благодійної акції «Серце до 
серця» ОРІДУ НАДУ  при Президентові України 
було зібрано 1638,50 грн.

Найкращими волонтерами себе показали такі 
студенти як:

1. Освіцінська Аліса  МО-III  211,51 грн.
2. Коваль Ірина Сергіївна УП -I  200,60 грн.
3. Безугла Наталя  МО - III   112,85 грн.
4. Оконь Юрій  МО-II  95,83 грн.
5. Стєріополо  Аліса МО-I  70,30 грн.

А.Катюха, 2011

Шоста акція фонду 
«Серце до Серця»
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Глава Совета Студенческого самоуправления     Ирина Коваль

Несколько лет назад вы по-
ступали в ОРИГУ НАГУ при 
Президенте Украины, сделав 
для себя очень важный выбор. 
Хочется верить, что он был не 
случайным, а хорошо проду-
манным и единственно верным.

Стремительно пролетели эти 
годы. Вы стали старше, опыт-
ней, образованней. Перед вами 
новый путь. Сегодня немного 
радостно, немного тревожно. 
Ведь, несмотря на то, что поза-
ди все сессии, главный экзамен 
у вас впереди и его придется 
сдавать всю жизнь. Экзамен на 
компетентность и профессио-
нальную самостоятельность, на 
умение принимать решения и 
брать на себя ответственность.

Полученное вами образова-
ние открывает широкие пер-
спективы. Вам очень повезло: 
сейчас остро ощущается не-
достаток квалифицированных 
менеджеров, руководителей во 
всех сферах деятельности. Из-
менилась сама суть управления. 

Заведующая кафедрой 
менеджмента организаций 

Н.Е.Красностанова

Востребованы новые подходы 
и человек – генератор идей, ви-
дящий свои перспективы, свою 
организацию, свою страну про-
цветающей.  Ценят руководите-
лей могущих  создать сплочен-

При этом нужно помнить, что 
успешным в профессии может 
стать только тот, кто открыт 
для всего нового, готов совер-
шенствоваться и углублять свои 
знания, а затем применять их на 
практике.

Дорогие выпускники! Выхо-
дя из стен Альма-матер, всегда 
помните своих педагогов, ко-
торые научили вас всему, что 
знают и умеют сами, и вложили 
в вас частичку своей души. От 
всего сердца желаю вам счастья, 
благополучия, успешного стар-
та в карьере и достижения тех 
целей, которые, вы перед собой 
ставите.ную, эффективную команду.

Мы рассчитываем на ваши 
знания, свежие силы и моло-
дую энергию, на ваши здоровые 
профессиональные амбиции. 

В сентябре 2011 года Центру 
культуры студентов и слушателей 
нашего института исполнится 3 
года. За столь короткий период, с 
помощью руководства института и 
благодаря инициативе наших сту-
дентов, слушателей было органи-
зовано множество мероприятий, 
поездок, конкурсов, тематических 
выставок. На базе Центра культу-
ры действуют четыре студии: вока-
ла, танца, техники речи и КВНа, а 
осенью 2010 года стартовал новый 
проект студенческого радио «ОРИ-
ГУ – FM», который на данном эта-

Твор ч е ство сту д е нто в
пе модернизируется, и осенью 2011 
мы услышим абсолютно новый 
стиль студенческого радио. В сво-
ей работе центр ориентируеться на 
яркие, хорошо подготовленные ме-
роприятия. Такие постановки, как: 
«Мисс и Мистер ОРИГУ НАГУ 
– 2009» - СТИЛЯГИ, «День Побе-
ды – 2010», «День Победы – 2011», 
поразили своим масштабом и под-
готовкой. Ежегодно, с сентября, мы 
начинаем активный отбор в студии 
первых курсов студентов и слуша-
телей, которые могут у нас не толь-
ко продолжать развиваться твор-
чески, а так же они смогут узнать 
много интересного, что, безуслов-
но, украсит студенческую жизнь. 

Мы благодарим руководство ин-
ститута за внимание к Центру куль-
туры и помощь во всех начинаниях. 

В июне состоится выпуск бака-

лавров и специалистов факультета 
менеджмента. Многие из тех, кто 
выпускается, стояли у истоков соз-
дания Центра культуры и хочется 
пожелать им и всем ребятам удачи, 
карьерного роста, творческих побед, 
никогда не сдаваться и быть всегда 
первыми!

Студентка МО - 4 Луханина А.
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З ініціативи групи випускників та підтримці директорату інституту, деканату при нашому 
факультеті активно почала розвиватись «Асоціація випускників факультету менеджменту», як 
підрозділ громадської організації «Асоціація випускників ОРІДУ НАДУ». Її головною місією є на-
дання всім випускникам факультету менеджменту Одеського регіонального інституту державно-
го управління унікальних можливостей для особистого і професійного зростання шляхом зв'язків 
з факультетом та один з одним, а також запрошення випускників до участі у розвитку факультету 
менеджменту. Головна мета Асоціації випускників: факультету менеджменту є підвищення ста-
тусу диплома Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України для всіх категорій випускників та зміцнення 
позицій ОРІДУ НАДУ на українському та міжнародному ринку бізнес-освіти. Для досягнення 
мети, яка ставиться Асоціація, реалізуючи свої права, вирішує такі завдання: 

• побудова механізмів постійного спілкування та професійної взаємодії випускників 
факультету менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України різних років та програм 
(бакалавріат, спеціалісти, магістратура) з факультетом менеджменту та один з одним;

• участь в побудові та розвитку системи підвищення професіональної кваліфікації членів 
Асоціації на рівні міжнародних стандартів;

• розвиток зв'язків між випускниками та слухачами (студентами);
• організація заходів, які потрібні всім категоріям випускників;
• сприяння престижному працевлаштуванню та кар'єрному зростанню випускників;
• побудова та постійне оновлення інформаційного банку даних про випускників факульте-

ту менеджменту та розвиток їх кар’єр;
• розвиток зв'язків з закордонними та вітчизняними громадськими, науково-дослідницькими 

і консалтинговими організаціями, співробітництво з якими сприяє реалізації мети Асоціації.
Шановні випускники! Запрошуємо Вас до Асоціації! Асоцiацiя випускникiв - це можливiсть 

зберегти дружнi та дiловi стосунки мiж поколiннями випускникiв. Ми завжди готовi взаємодiяти 
з Вами, готові допомогти Вам в тяжку хвилину. Наше завдання: створити для Вас круг спілкування 
однодумців, обмінюватися корисною та цікавою iнформацiєю, думками, забезпечити можливість 
для наших випускникiв обмiнюватися мiж собою досвідом. Асоціація буде організовувати 
зустрічі випускників, надавати дані і сприяти обмінові інформацією про працевлаштування, 
інформувати про успіхи і досягнення своїх членів, сприяти професійному росту випускників. 
Членом Асоціації може стати будь-який випускник факультету менеджменту ОРІДУ НАДУ.

Запрошуємо до 

Контакти graduate_oridu@i.ua

«Асоціації випускників факультету менеджменту»


