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Дорогі колеги, слухачі, студенти та батьки!

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

Сердечно вітаю Вас з Новим 2012 роком та Різдвом Христовим! 
З дитинства - це найкращі і радісні дні, сповнені очікуванням казки, зігріті душев-

ним теплом і любов’ю. Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2011 рік був про-
житий недарма. Він був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та 
звершеннями, він подарував нам радість зустрічей та відкриттів, перемог і досягнень, но-
вий професійний і життєвий досвід. Як завжди, звітуючи перед працівниками про наші 
досягнення в цьому році, ми оголосили плани на майбутнє, окреслили пріоритети та 
основні напрямки роботи. З приємністю хотілося б відзначити, що за рік наш інститут 
«набрав обертів», став ще активніше брати участь у суспільному житті, підготовці сучас-
них управлінців. 

З найбільш цікавих подій минулого року хочеться відмітити участь слухачів та студентів 
факультету менеджменту:  у навчальній програмі для студентів і викладачів під назвою 
«Шлях до Європейського союзу» на базі Малопольської агенції регіонального розвитку 
(MARR м.Краків, Польща); у семестровій програмі стажування в Університеті технологій, 
бізнесу та дизайну м. Вісмар (Німеччина); у спортивних змаганнях та літньому таборі 
міжнародної організації з транскордонного співробітництва ЕUBАМ; у медіа-проекті 
«Міс Академія-2011». Успішно проведено вже ХІІ щорічну міжвузівську студентську науково-практичну конференцію «Сучасний 
менеджмент: моделі, стратегії, технології».

 Попереду зимова сесія і черговий випуск магістрів спеціальності «Управління проектами» та спеціалістів спеціальності «Ме-
неджмент організацій і адміністрування». Бажаю випускникам блискучих відповідей на державних іспитах та вдалого захисту 
магістерських і дипломних робіт.  Нехай ваші зусилля уквітчуються тільки успіхом і принесуть найкращі плоди для вас і для всієї 
нашої держави! Бажаю слухачам та студентам своєчасно здати сесію та отримати відмінні оцінки!

Напередодні Нового року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов'язково здійсняться. Нехай кожен день нового 
року наближає Вас до мети, зміцнить віру і доведе, що лише разом ми все подолаємо, зуміємо домогтися гідного життя, напо-
вненого творчим змістом і духовністю, зможемо успішно виконати вимоги Президента України В.Януковича щодо реформування 
Національної академії державного управління при Президентові України! 

Зичу Вам міцного здоров’я, ентузіазму в пізнанні істини, творчої наснаги, віри в досягнення бажаного! Зичу всім родинного 
щастя, добробуту і щоб життєві труднощі не збили вас з обраного шляху, а Різдвяна зірка об’єднала всіх нас чистим світлом не-
згасних людських чеснот та цінностей, наповнила серця любов’ю, вірою і надією!

Щасливого Нового року та веселих різдвяних свят!



Шановні викладачі, слухачі та студенти!
Вітаю керівництво інституту, співробітників, професорсько-

викладацький склад, слухачів та студентів з наступаючим но-
вим 2012 роком!!!

Хочу побажати, щоб у кожну Вашу оселю завітав Дід Мороз 
і виконав ваші найзаповітніші бажання. Нехай прекрасні зимові 
свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньо-
му!!! Зичу Вам свіжих сил для нових звершень, творчих успіхів 
у професійній діяльності, родинної злагоди, добробуту, вірних 
друзів та надійних партнерів у добрих справах!

Гарного настрою і любові, нехай у Вашому житті панують 
гармонія та вдача! 

З повагою Голова Ради студентського самоврядування          Освіцінська А.П.
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У відповідності до вимог 
міжнародного стандарту ISO 9001:2008 
на факультеті менеджменту  відбудована 
структурна схема, визначені критерії 
та  інструменти вимірювання ступеню 
задоволеності слухачів та студентів 
якістю освітніх послуг та вдосконалення 
системи управління якістю. Аналіз 
параметрів навчального процесу, за які 
відповідає факультету менеджменту, 
свідчить, що в 2011 році  рівень успішно 
складеного поточного контролю сягає  
74%, успішно складеного підсумкового 
контролю - 82%, успішності та якості 
навчання - 80%.  Слухачі та студенти 
визначили рівень якості навчального 
процесу як 82%, загального рівня 
підготовки професорсько-викладацького 
складу-80%, відповідність отриманих 

знань досягненням сучасної науки - 73%, 
практичним потребам сьогодення - 64%. В 
порівняні з 2010 роком оцінки покращились 
в середньому від 5 до 7%. Впроваджено 
навчальний план підготовки спеціалістів за 
спеціальністю «Менеджмент організацій 
та адміністрування» відповідно до нового 
стандарту вищої освіти. В навчальні 
плани підготовки магістрів спеціальності 
«Управління проектами» введено дисципліну 
«Міжнародні проекти і програми» та 
науково-дослідну практику. Обрано 
ефективну команду в Раду слухацького 
і студентського самоврядування, яка 
активно реалізує затверджені студентські 
пріоритети. Вперше проведено заходи з 
адаптації першого курсу, що покращило 
рівень успішності та  дисципліни на 
факультеті.



Місце Переможці Кімната Спеціальність

I місце

Решетник Ірина
505 а

«Управління проектами», 
1 курс

Решетник Марина «Менеджмент», 4 курс

II місце

Вербецька Євгенія
606 б

«Менеджмент організацій 
і адміністрування», 5 курс

Чернієвська 
Марина

«Менеджмент 
і адміністрування», 1 курс

III місце
Пінонік Анастасія

305 а
«Менеджмент», 2 курс

Дриль Марина «Менеджмент», 4 курс

У грудні 2011 року було проведено конкурс на кращу 
кімнату гуртожитку.

Переможцями конкурсу стали:

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!

«Студенческий театр теней»
2011 год в ОРИГУ НАГУ запомнится еще 

одним событием – на факультете менеджмента 
начал свою работу «Студенческий театр теней». 

Инициатором создания театра теней стал 
Евгений Степанишин, слушатель 1 курса 
специальности «Управление проектами». 
Идея пришлась по душе студентам и слушателям 
факультета,  и уже совсем скоро театр теней начал 
свои первые репетиции. 

Актерами театра стали: Освицинская Алиса, 
Непомнющяя Виктория, Евтодий Алексей, 
Кириченко Егор, Максименко Максим, Беликова 
Анна, Безуглая Наталья, Фургал Тарас, Тиминская 
Любовь, Димитрова Лариса.
Всю организационную работу в театре взял на 
себя Артем Соломенчук.

Всего за 2 месяца было подготовлено два 
спектакля: «Африка» и «Новогодняя сказка».

Ребята поздравили своей новогодней 
постановкой детей из Михайловской школы-
интерната г. Сарата.

История возникновения театра теней
Большинство ученых утверждают, что искусство  театра  теней уходит 

корнями в Китай эпохи династии Хань (206 до н.э.-206 н.э.). Согласно легенде 
у императора Ву Ханя было много наложниц, но одну он любил больше всех 
остальных. Когда она умерла, он был настолько опустошен, что потерял ин-
терес к жизни.  Советники старались взбодрить своего правителя, но ничто не 
могло заглушить его боль.

В конце концов, один из лучших художников при дворе сделал подвижной куклу  
похожую на возлюбленную императора. Он подсвечивал шелковый экран, а кукла, 
в этот момент, изображала изящные движения и подражала интонации голоса 
девушки. Благодаря такому «возвращению» возлюбленной, император утешился 
и вернулся к выполнению обязанностей, к великому облегчению его советников.

Есть другая, версия возникновения театра теней. Говорят, что дамам в Ки-
тае было непозволительно смотреть живые представления, поэтому для жен-
щин проходили представления теней, которые были очень популярны.
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«Академія»
Головний редактор – Готка М.В.
Верстка – Козаченко Ю.В.
Видавництво ОРІДУ НАДУ
65009, м Одеса, 
вул. Генуезька, 22.
тел.(0482)7297633,7297634
ТИРАЖ – 100 шт.

Детальну інформацію про інститут та умови прийому можна 
отримати на сайті www.oridu.odessa.ua

Для отримання організаційно-методичної допомоги до всту-
пу в інститут бажаючі можуть заповнити попередню заяву за 
формою, що розміщена на сайті інституту в розділі «Прийом до 
інституту».

Відділ прийому, розподілу слухачів та зв'язків 
з випускниками працює за адресою:
65009, м Одеса, вул. Генуезька, 22, каб. 108-а, 119
Понеділок - п`ятниця з 9.00 до 17.00; субота з 10.00 до 15.00.
тел. 729-76-11, 729-76-12

Новий рік - одне із найзагадковіших свят, і не тільки тому, що його очікування й 
святкування пов’язане зі світом добрих казок і магії, але ще й тому, що в культурній 
загальнолюдській традиції це, мабуть, єдина знаменна подія, що протягом століть 
і щорічно відзначається людьми у всіх країнах і на всіх континентах.  

Святкування Нового року

Доброю традицією на факультеті менеджменту стало святкування Нового рокув одному з нічних 
клубів міста. Цього року святкування проходило у нічному клубі «Кипяток». На новорічному святі 
були присутні декан факультету менеджменту Воронов О.І.,заступник декана факультету менеджмен-
ту Пєклун К.В., доцент кафедри менеджменту організацій Майданюк С.І. старший викладач кафедри 
управління проектами Пєклун О.С.

Святкування проходило у нічному клубі  “Кипяток”,  де студенти факультету менеджменту 
підготовили веселу програму,  в якій прийняли участь: Соломенчук Артем, Яцун Оксана – слухачі 

1-го курсу спеціальності «Управління проектами»; студенти 3-го та 
4-го курсів спеціальності «Менеджмент» : Євтодій Олексій, Непом-
нюща Вікторія, Димитрова Лариса, Кириченко Єгор, Халус Ігор 
 та  Денесенко Олена слухачка факультету державного управління. 
Із словами привітаннями виступили декан факультету менеджменту 
Воронов О.І. та голова Ради студентського  (слухацького) самовряду-
вання Освіцінська А.П.

 За активну громадську діяльність та вагомий творчий внесок у 
проведенні культурних заходів інституту голова Ради студентсь-
кого (слухацького) самоврядування вручила подяки  студентам та 
слухачам факультету менеджменту:

1. Соломенчуку Артему;
2. Євтодію Олексію;
3. Непомнющій Вікторії;
4. Димитровій Ларисі;
5. Кириченку Єгору;
6. Рудику Олегу;
7. Подвишецькому Євгенію;
8. Степанішину Євгенію.
9. Яцун Оксані;
10. Халусу Ігорю.

З Новим роком! Успіхів Вам і удачі, щастя і благополуччя!

Студентське (слухацьке) самоврядування
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