
№ 21,  ЛЮТИЙ 2014 р.

Від усього серця вітаю випускників та викладачів з успішним завершен-
ням навчання! 

Збулася наша спільна мрія - настав довгоочікуваний, радісний день ви-
пуску. Зі стін інституту у професійну та життєву дорогу в цьому році виру-
шають 88 магістрів спеціальності «Управління проектами» та 24 спеціаліста 
спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». Особливо 
приємно, що 12 випускників отримають дипломи з відзнакою.

Ми разом все робили, щоб диплом випускника Одеського 

Директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України,
доктор політичних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України                                                      М.М. Іжа

Шановні випускники,
колеги та наші гості!

регіонального інституту державного управління був для Вас надійним провідником на професійному шляху, предметом 
гордості і знаком належності до дружньої родини інституту. Впевнений, що сучасні знання, які Ви отримали, почуття 
особистої відповідальності за долю країни дозволять Вам бути ефективними управлінцями, вносити конкретний вклад в 
модернізацію економіки, підвищення якості життя людей та сприяти миру і взаєморозумінню в Україні. 

Користуючись нагодою, щиро дякую викладачам, працівникам деканату факультету менеджменту, всьому колективу 
інституту за плідну, творчу роботу в підготовці висококваліфікованих фахівців з проектного менеджменту, управління 
інвестиціями та економічної безпеки! 

Зичу усім міцного здоров’я, щастя, наснаги та успіхів у професійній діяльності!

Дипломи з відзнакою отримують в 2014 році 
                                 Денна форма навчання спеціальності «Управління проектами»

Безугла Наталя Григорівна 
Бєлікова Анна Олександрівна

Дриль Марина Василівна
Кавалєрова Анастасія Олександрівна

Пташковська Катерина Ігорівна
Пушкар Яна Юріївна

Шостак Ксенія Миколаївна

Заочна форма навчання спеціальності «Управління проектами»
Крюкова Ілона Юріївна

Цимкаленко Володимир Миколайович
Шешукова Олена Вікторівна

Заочна форма навчання спеціальності
«Менеджмент організацій і адміністрування»

 Ганночка Тетяна Анатоліївна
 Хаджаєва Олена Федорівна
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Дорогие выпускники! Сегодня вы стали дипломированными специалистами. Получение высшего об-
разования всегда было достаточно престижным и актуальным. И сейчас оно имеет много  несомненных 
преимуществ: расширение кругозора, больше шансов найти работу, возможность перевода на другую 
должность внутри организации, в которой вы уже работаете.

Специальность «Менеджмент организаций и администрирование», которую вы получили, можно отнести 
к наиболее востребованным и наиболее, если можно так сказать, «широким» в настоящее время. Ваша квали-
фикация и уровень подготовки позволяют вам трудиться в качестве руководителей организаций различных от-
раслей и форм собственности, в органах государственного управления. Перечислю только некоторые, ставшие 
сегодня возможными для вас, направления будущей профессиональной деятельности, принятые как в нашей 
стране, так и за рубежом: marketing management, logistical management, security management, communication 
management, project management, PR management, IT management, human resources management, product 
development management.

ЦЕНИТЕ  ПРЕСТИЖ  ПРОФЕССИИ!

Заслуженный деятель науки и техники Украины,
заведующий кафедрой экономики предприятий ОНПУ,

д.е.н., проф.  
Е.А. Бельтюков

Ваша будущая профессиональная деятельность менеджера состоит в проектировании и совершенствовании системы управления предприятием, 
внедрении стандартов качества и информационных технологий, реализации общих функций управления, принятии стратегических и тактических 
решений в соответствии с занимаемой должностью, организации деятельности и управлении подразделениями и подчиненными. Вы научились 
одинаково хорошо разбираться в экономических и правовых вопросах деятельности компаний, маркетинге, корпоративной структуре, информаци-
онных технологиях. А специализации, в которых вы совершенствовались - менеджмент инвестиционной деятельности и экономической безопасно-
сти - в нашем регионе  получить можно только в нашем институте. Полученные знания и умения позволят вам претендовать на высокую должность 
в любой организации и государственной структуре.

Желаю кафедре менеджмента организаций, выпускающей таких специалистов, продолжать свой нелегкий труд по подготовке топ-менеджеров, 
стойко удерживать достигнутый уровень качества дипломных работ, и обязательно открыть магистратуру, потому что актуальность и практическая 
направленность дипломных работ, выполняемых под руководством преподавателей кафедры, этому уровню уже вполне соответствуют. Утверждаю 
это совершенно объективно, ведь я не в первый раз выполняю почетную обязанность Председателя государственной экзаменационной комиссии в 
вашем институте и имел возможность оценить подготовку специалистов на протяжении достаточно длительного периода, так что сегодня это и мой 
праздник.

Новых вам успехов, дорогие коллеги! Счастливого пути в менеджменте, дорогие выпускники! Попутного ветра и удачи вам во всех профессио-
нальных начинаниях!

Являясь одним из лидеров  в области управленческого образования  в Южном регионе Украины, Одесский 
региональный институт государственного управления НАДУ при Президенте Украины одним из первых на укра-
инском рынке в 1998 году осуществил запуск магистерской программы по подготовке руководителей проектов 
и программ. Особый подход к системе преподавания, основанный на практической реализации усвоенных в 
процессе обучения знаний, позволяет слушателям магистратуры получить высокий уровень подготовки в сфере 
проектного менеджмента. 

Как председатель государственной экзаменационной комиссии по специальности,  хочу отметить сильный 
педагогический состав кафедры управления проектами, которую возглавляет професор Безверхнюк Татьяна 
Николаевна, состоящий из практиков, оперирующих в реальном проектном  менеджменте. На кафедре успеш-
но работают  выпускники специальности «Управление проектами» - старшие преподаватели Пеклун Е.В.,  Пе-

ЛИДЕРСТВО В 
УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

клун А.С., Рудая И.В., методист кафедры Козляр Е.В. Это является свидетельством  хорошего социально-политического климата, творческой атмосфе-
ры и преемственности научной школы проектного менеджмента в институте, которая в последние годы активно формируется.  Нельзя не отметить 
организаторскую работу сотрудников деканата факультета менеджмента во главе с деканом Вороновым Александром Игоревичем.

О практической направленности обучения свидетельствует участие выпускников в престижных публичных мероприятиях. В рамках тесного со-
трудничества с ООО «Укртурсервис» в ходе стажировки выпускники принимали активное участие в разработке таких проектов, как «Молодёж-
ный тур», «Тур выходного дня». Выпускники дневной формы обучения проходили стажировку в различных предприятиях холдинга «Веста»  (ООО 
«Сармонт Менеджмент Юкрейн»), где до 60% стажировались в рамках магистерского исследования. Выпускник Сущевский Д.М. в ходе стажировки 
приобрёл опыт проектного управления и полезные контакты в таких международных организациях, как «AIESEC» и «BE NEXT IT» (развитие инфор-
мационных технологий).

Магистерские работы слушателей - полностью готовый к реализации продукт. Выпускники создают инвестиционные проекты для реализации 
в сферах: туризма, торговли, транспорта, общественного питания, санаторно-курортного комплекса, развития городской инфраструктуры Одессы. 
Особое внимание уделяется подготовке проектов для решения актуальных проблем в социальной сфере. В качестве примера можно привести ма-
гистерские работы, связанные с реальными организациями или подготовленные в процессе стажировки выпускников. Например «Проект создания 
корпоративной системы обучения и развития персонала в коммерческой компании «SENTURIA» выпускницы заочной формы обучения  Эсауленко 
С.Г., «Проект создания Ассоциации «Туризм Одессы» выпускницы дневной формы обучения Беликовой А.А.

Нужно отметить, что использование инструментов проектного менеджмента  позволяет избежать возникновения множества рисков и угроз. Пре-
небрегать возможностью получения такой специальности в разгар финансового кризиса, на мой взгляд, -  непозволительная роскошь!

Хочу поздравить выпускников с получением магистерских дипломов  и пожелать руководству института, преподавательскому составу кафедры 
управления проектами, деканату факультета, выпускникам новых перспективных, блестящих проектов и личного благополучия!

Теплодарский городской голова,
Председатель государственной экзаменационной комиссии

специальности «Управление проектами»,
Л.М. Печерский

Староста группы выпускников заочной формы обучения 
специальности «Менеджмент организаций и администрирование»

 Т.А. Ганночка
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Ось і прийшов час прощатися з інститутом. Кожному студентові, який вступив до вузу здається, 
що навчання буде дуже довгим і повільним, але це тільки на перший погляд. Адже насправді час 
промайнув занадто швидко і ось ми вже випускники факультету менеджменту і виходимо зі  стін 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Для кожного випускника період навчання в інституті - 
це одна із найяскравіших сторінок його життя. 

За період навчання було багато яскравих подій, які вкарбувалися в нашу пам'ять назавж-
ди. Звісно ж, цих яскравих подій не було б, якби не викладачі факультету, які підтримували 
нас у важкі моменти але і сварили нас, коли ми не відвідували заняття, не своєчасно вико-

ЦІКАВІ МОМЕНТИ ЖИТТЯ!

Староста группы выпускников заочной формы обучения 
специальности «Менеджмент организаций и администрирование»

 Т.А. Ганночка

тите получить широко востребованное образование менеджера 
- экономиста или дать такое образование своим детям - приходите 
в наш институт. Здесь великолепный преподавательский состав! 
Главное достоинство  каждого преподавателя - это его знания,  
умение передавать  эти знания тому,  кто обучается. 

В институте существуют тесные взаимоотношения между ра-
ботниками  деканатов и студентами. Постоянно ощущается  небез-
различное отношение к каждому студенту не только со стороны 
специалистов деканатов, но и деканов  факультетов.  Весьма важ-
но, что  организация работы всего института проходит на высоком 
профессиональном современном уровне благодаря его админи-
страции. 

Обучаясь в нашем институте, Вы получите не только образо-
вание, соответствующее самым современным требованиям,  а и 
постоянную поддержку со стороны преподавателей и сотрудников 
института.

нували завдання. Кожна подія факульте-
ту - яскрава і незабутня подія. Одна із 
таких подій - це звісно ж День факуль-
тету. Це свято, сповнене позитивни-
ми емоціями, веселим настроєм, і яке 
охоплює весь інститут, всіх викладачів, 
слухачів та  студентів, оскільки підготовка 
відбувається заздалегідь аби все вигля-
дало на найвищому рівні. Буденне на-
вчання теж не позбавлене веселих та 
кумедних моментів. Це і цікаві лекції, в 
яких інколи викладач трохи ухиляється 
від теми, аби нам не було нудно, і цікаві 
та доволі незвичні ідеї вирішення за-
вдань, які не завжди відповідають по-
ставленому завданню на практичних за-
няттях, і, звісно ж, студентський колектив, 
без якого студентське життя втратило б 
свій сенс.   

Саме ОРІДУ НАДУ - наша alma mater, 
в якій ми провели чудові роки навчан-
ня і отримали знання. Це місце, яке одні 
згадуватимуть із посмішкою, пригадуючи 
найцікавіші моменти навчання, а хтось 
із сумом, що так швидко промайнули ці 
роки. Але все одно, роки навчання, яки-
ми б вони не були, залишаться в нашій 
пам'яті назавжди. 

Випускниця денної форми навчання 
спеціальності «Управління проектами»

О. Кубрак 
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Серед випускників 2014 року вивчалися лише на відмінно та отримали дипломи з відзнакою: спеціаліста з менеджменту організацій і адміністрування 

Ганночка Т.А., Хаджаєва О.Ф.; магістра управління проектами Безугла Н.Г., Бєлікова А.О., Дриль М.В., Кавалєрова А.О., Пташковська К.І., Пушкар 
Я.Ю., Шостак К.М., Крюкова І.Ю., Цімкаленко В.М., Шешукова О.В. Найбільш активно готувались до обраної спеціальності та підтримували гро-
мадську діяльність інституту слухачі денної форми навчання магістратури управління проектами. Деякі з них мають по 2-3 наукових публікації, 
неодноразово виступали з доповідями на наукових студентських конференціях інституту і за його межами. В ХІV Всеукраїнської щорічної 
студентської науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів факультету менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України 25 квітня 2013 року приймали участь випускники Безугла Н.Г., Духопельникова В.Ю., Жовтобрюх К.І., Кавалєрова А.О., Кубрак О.О., 
Пташковська К.І., Пушкар Я.Ю., Румелець Д.О., Сорока О.В., Спірідонов К.М., Сущевський Д.М., Халус І.В., Швець Є.Ю.

Навчальна діяльність випускників  збігалась з активною громадською позицією,  зацікавленістю в покращанні навчального процесу, 
матеріальної бази інституту. Хочеться щиро подякувати за систематичну участь у роботі слухацького самоврядування факультету менеджмен-
ту випускникам:  Арнаут В.В., Безуглій Н.Г., Бєліковій А.О., Загребельному В.В., Маланчуку Т.С., Пушкар Я.Ю., Румельцю Д.О., Сидоченко О.Д., 
Фенагеєву В.К., Фостію Д.С., Смолянському І.В. В роботі Центру культури слухачів і студентів інституту приймав активну участь Халус І.В.

Особлива вдячність  старостам академічних груп випускних курсів Ганночці Т.А., Димовій С.І., Безуглій Н.Г., Халусу І.В., Майбороді А.Ю., Си-
доченко О.Д., Крюковій І.Ю., Самиловій Г.С. за допомогу деканату факультету менеджменту, викладачам в організації навчального процесу та 
навчально-виховної роботи. 

Озираючись на спільними зусиллями пройдений складний шлях хочу від всього серця поздоровити керівництво інституту, професорсько - 
викладацький склад, представників адміністративних підрозділів, працівників деканату, випускників, їх батьків, рідних та близьких з закінченням 
навчання і щиро побажати всім здоров’я, душевного спокою, творчих успіхів та особистого щастя!

Шановні випускники! Терпіння і наснаги вам, вдачі і високої працездатності, гарної адаптації в бурхливому світі! Заставте себе 
поважати!

Декан факультету менеджменту
О.І. Воронов

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО...
         И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ...

1 МАРТА – день с устойчиво хорошей традицией, прижившейся и в наших стенах – «на волю птичку выпускаем». 
Но хороша ли, сама по себе, эта традиция для «птички»? Ведь там, на воле, заканчивается «зона комфорта» и на-
чинается «борьба за выживание»... И что парадоксально: на «волю» хотят все, а выйти из «зоны комфорта» готовы 
немногие... 

Заведующая кафедрой управления проектами, 
доктор наук с государственного управления 

професор   Т.Н. Безверхнюк

Что такое «зона комфорта» для руководителя проекта? Это – то хорошее, с которым надо бороться, чтобы стать настоящим и успешным! 
В «зоне комфорта» нет куража, нет радости побед, нет чувства команды!!! Правда, нет и поражений. Просто жизнь как в песне Макаревича «…

корабль, который сидит на мели, никогда не потонет».
Конечно, было бы нечестно сказать, что условия магистратуры управления проектами – это «зона комфорта». Скорее всего, с точностью, наобо-

рот, для тех, кто хочет... И именно поэтому, я спокойна за Вас, мои дорогие выпускники – правила Вы выучили, а исключение из правил – это опыт. 
Самое сложное в управлении – это руководить людьми. Поэтому, по привычке «поучать» Вас фразами из моих любимых книг, позволю себе 

напоследок, а Вам в долгий звездный путь, фрагмент из «Маленького принца» Антуана де  Сент-Экзюпери. «Если ты хочешь построить корабль, 
не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они 
сами построят корабль… ».

Не останавливайтесь!!! Никогда не сдавайтесь!!! Только вперед!!! Будьте грамотными и толерантными, умейте слушать и уважайте людей!
До скорых встреч на рынке инвестиционных проектов! 
Всегда Ваша, Т.Н. 

Заведующая кафедрой  менеджмента организаций, 
к.е.н., доцент 

Н.Е.Красностанова

Дорогие выпускники!
В этот радостный и несколько грустный день от всего сердца поздравляю вас с успешным окончанием института!
Несколько лет назад вы пришли к нам, в ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины, сделав для себя очень правильный 

выбор. Верю, что он был не случайным, а хорошо продуманным. Каждый из вас думает о своем будущем, в том числе 
о профессиональной карьере. Выбрав профессию менеджера, вы уже взвалили на свои плечи огромный груз, потому, 

что становясь руководителем, человек не только получает определенные должностные полномочия, а и берет ответственность. «…Мы всегда будем 
в ответе за тех, кого приручили. И ты отвечаешь за свою розу…». Это не просто известная цитата французского летчика и писателя Антуана де Сент-
Экзюпери, это должно быть миссией каждого руководителя любого уровня. Вы будете принимать новых сотрудников, может быть,  придёте в уже 
сформированные коллективы. Вашей целью всегда будет  «Повышение эффективности работы организации», но каждый из тех, кто в вашей команде 
- это роза, пусть порой с шипами.

Менеджер каждый день сдает экзамен на компетентность и профессиональную состоятельность, умение принимать решения и нести ответствен-
ность за них.

Вам, сегодняшним выпускникам повезло! В последние годы система управления развивается очень динамично, в вашем распоряжении новые зна-
ния и новые технологии, изменились сами подходы к теории менеджмента организации. Мы рассчитываем, что ваши знания, ваша молодая энергия, 
желание совершенствоваться внесут свой вклад в развитие предприятия, организации и государства.

И опять Антуан де Сент-Экзюпери: «Его величие – в сознании ответственности. Он в ответе за самого себя. Их горе или радость у него в руках. Он 
в ответе за все НОВОЕ, он должен участвовать в СОЗИДАНИИ. Он в ответе за СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – ведь они зависят и от его труда».

Желаю вам, чтобы эти слова стали девизом каждого дня вашей успешной деятельности. Удачи!!!
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Дорогі випускники! 
Вітаю вас із знаменною подією – закінченням  навчання  та отриманням дипломів!  Ви подолали черговий і 

дуже важливий рубіж в житті. Сьогодні інститут проводжає вас в цікаву дорогу професійного зростання. 
Щиро бажаю вам, шановні випускники, міцного здоров’я, успіхів, особистих перемог, реалізації задумів і 

творчих планів!  Нехай отримані знання стануть запорукою вагомих здобутків, допоможуть  досягти омріяних 
вершин у вашій майбутній діяльності!  Божого вам благословення, щедрої долі, вірних друзів, наснаги, оптимізму 
та невичерпної енергії!

Гордо несіть по життю високе звання випускника Одеського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України!

Голова Ради студентського самоврядування факультету менеджменту 
В.Калініна 

Вітання від викладачів

Шановні колеги і слухачі! Прийміть 
щирі привітання з нагоди закінчення 
магістратури управління проектами, 
досягнення освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістра та здобуття кваліфікації 
керівника проектів та програм. 
Відповідний диплом державного зразка 

Вітаю із випуском й радості Вам зичу,
Хай успіх завжди прикрашає обличчя,
Життя хай натхненням і щастям вирує,
І миті гармонії доля дарує!

Процесній підхід
або реалізація потреб

є основним документом «виходу» процесного підходу, який є осно-
вою управління проектами.  

Усі перетворення у ході процесного підходу під час навчання ви-
явилися не такими легкими, як це здавалося на «вході». Особливо 
це стосується підготовки  магістерської роботи. Такі прості, на пер-
ший погляд, вимоги щодо стислості викладення результатів своїх 
досліджень,  формування висновків до розділів магістерської робо-
ти, зрозумілості та однозначності тлумачень застосованих термінів 
виявляються досить складними при їх практичній реалізації. Однак, 
період безсонних ночей і максимального перенапруження ваших  
фізичних і моральних сил уже позаду. 

Кожного з нас переповнюють почуття радості і задоволеності у 
досягненні поставленої мети. Згідно теорії ієрархії потреб Абрахама 
Маслоу наші випускники задовольнили найвищий рівень потреб 
людини - рівень самореалізації або творчий. Усі випускники пізніше 
будуть згадувати прекрасні роки навчання, як найкращий період 
свого життя, командний дух і синергетичний ефект, організованість і 
креативність слухацької групи, сприятливий морально-психологічний 
клімат кафедри управління проектами.  

Однак, поруч з безмежною радістю у глибині душі кожного з нас 
є нотки жалю і суму про те, що ми повинні розставатися. Тому, хочу 
висловити деякі побажання:

Доцент кафедри управління проектами 
Г.І. Кривогуз 

ЖИЗНЬ КАК ЗАДАЧА
Дорогие выпускники! Вот и наступил для вас торжественный мо-

мент, когда можно забыть про экзамены и диплом, а наслаждаться 
атмосферой веселья и радости - ваш выпуск. 

Эти 1,5 года прошли очень быстро и незаметно. Конечно же, 
как и любой студент, вы не всегда посещали мои занятия, но при 
этом выполняли задания. Во время практик, думая, что пара пройдет 
быстрее, иногда пытались отвлечь меня от темы посторонними раз-
говорами, не совсем во время или совсем не вовремя сдавали ла-
бораторные работы, получив рецензию на работу, вы с рвением за-
щищали их. С решением задач тоже были забавные случаи. Иногда 
предлагались довольно необычные варианты решения, которые не 
всегда соответствовали условию, а при простом условии мы  убеж-
дались, что оно крайне запутанное и за пару мы вряд ли успеем ре-

шить эту задачу. В общем, было множество разных событий и курьёзных 
случаев за время учебы. 

Дорогие друзья! Я хочу пожелать вам гладкой жизненной дороги, 
хороших друзей, удачи и посильных  испытаний! Будьте уверены в 
себе и своих знаниях! Еще раз удачи и будьте счастливы!

Доцент кафедры управления проектами 
И.А. Сенча

Чудове свято – випуск
студентів нашого факультету

Сьогодні колишні бакалаври от-
римали дипломи спеціаліста - один 
із найважливіших документів в їх 
професійному житті. Він, наче путівка 
у бурхливий світ, де набуті в інституті 
знання все частіше ставатимуть у 
нагоді та     відкриватимуть перед вами, 
шановні випускники,  нові можливості 
та перспективи професійного росту. 

Ви гідно пройшли студентський шлях 
і справедливо заслуговуєте право от-
римати найкращий і такий довгожданий - диплом спеціаліста галузі 
знань «Менеджмент і адміністрування».  Хотілося б нагадати, 
що немає сили могутнішої, ніж знання, а людина озброєна знаннями 
й умінням їх застосувати - це вже професіонал з великої літери - МЕ-
НЕДЖЕР.  Ви - наша управлінська еліта, яка буде працювати в усіх 
сферах і ешелонах влади. Будьте креативними особистостями, щоб 
ваші знання були витребуваними! Будьте патріотами нашої України і 
інституту, а ми будемо пишатися  вами!                                                                                                                                 

Залишаючи рідну alma-mater, не забувайте тих, хто вас вчив, вкла-
дав свою душу та завжди був поряд, тих хто забезпечував ваше на-
вчання. Якщо в подальшому у  вас буде необхідність в нашій допомозі 
- знайте, ви її завжди отримаєте, розраховуйте на нас і звертайтесь  в 
будь-якій  час. 

Дорогі випускники, вітаю із закінченням непростого, важкого ета-
пу вашого пізнавального життя. Щасливої вам долі у світі обраної 
вами професії! 

Професор кафедри менеджменту організацій
В.І. Паламарчук

ВЕРИТЬ И СОМНЕВАТЬСЯ!
Февраль - время вручения дипло-

мов выпускникам-заочникам нашего 
факультета. Заочники - особая кате-
гория студентов, которым удаётся  со-
вмещать обучение в ВУЗе с работой 
и заботой о семье, которые прошли 
долгий и тернистый  путь обучения. 
Семь лет назад многие из них по-
ступили  на факультет менеджмента 
ОРИГУ НАДУ при Президенте Укра-
ины и сегодня группой, в количестве 

24 человек пришли к «финишной прямой» получив дипломы специ-
алиста. Сегодня мы чествуем девятый по счёту выпуск специалистов 
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менеджмента организаций и администрирования. Всегда нужно помнить, что в жизни ничего не случается просто так. И если Вы учились у 
нас - значит,  так было предначертано вам судьбой.

Среди нынешних выпускников - учредители и собственники предприятий, заместители директоров, финансовые директора, менеджеры 
по продажам, маркетологи, которые  наряду с  дополнительными профессиональными знаниями, выработали у себя активную жизненную 
позицию. Нам хочется верить, что мы научили их, взрослых людей, прежде всего,  верить и сомневаться, так как именно сомнения толкают 
человека на поиски новых путей и возможностей, заставляют задуматься о самосовершенствовании, быть упорными в достижении постав-
ленной цели, концентрировать для этого все усилия.

Дорогие выпускники!  Поздравляем всех вас с окончанием учебы и получением диплома по специальности «Менеджмент организа-
ции и администрирование»! Самое большое и искреннее пожелание - чтобы этот диплом, полученные знания, новые знакомства и новые 
мысли пригодились вам в жизни. Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, творческих успехов на пути к новым вершинам про-
фессионализма для достижения задуманного, профессиональной реализации и самореализации в профессии и карьере, успехов во всех 
начинаниях и возникновения новых творческих идей.

А мы, со своей стороны, всегда будем рады вашим письмам, звонкам и встречам с вами, ведь в каждого из вас мы вложили частичку 
своего времени, интеллекта, эмоций, души - то есть часть своей жизни.

Позволю себе процитировать стихи поэта Алексея Резникова:

Профессор кафедры менеджмента организаций 
С.А. Яромич 

Вітання від слухачів та студентів
Второе образование
основа професионального роста! 

Написание магистерской работы..., государ-
ственный экзамен..., защита..., и вот он - долго-
жданный диплом!!! Два с половиной года про-
летели как один миг. А что все-таки произошло 
за это время? Главное, что это время мы про-
вели с удовольствием, обрели новых друзей и 
полезные связи, квалифицированных настав-
ников, получили глубокие и стабильные знания, 
систематизировали уже имеющиеся. 

Второе образование редко кто получает 
ради «корочки», как может случиться с первым. 
На этот шаг мы пошли осознанно, прекрасно 
понимая всю необходимость в тех знаниях и 
умениях, которые собирались получить. Ради 
этого мы лишали себя многих благ, одним из 
которых является время, которое в наш век 
дорого стоит. Это затраты энергии и сил, бес-
сонные ночи и поездки на сессии. Это высокий 
уровень ответственности и самоорганизации. 
Итогом этих «временных неудобств» стали зна-
ния, которые помогают либо помогут в даль-
нейшем изменить жизнь к лучшему. Вот почему 
второе высшее образование заочно – это шанс 
для тех, кто не хочет мириться с существую-
щим положением вещей и стремится управлять 

своей жизнью самостоятельно. Второе высшее 
образование может служить не только для сме-
ны профессии, но и дает возможность продви-
нуться по карьерной лестнице. Без постоян-
ного профессионального совершенствования 
и повышения собственной квалификации в 
наше время невозможно добиться высоких ре-
зультатов. Статистика свидетельствует, что 61% 
желающих получить второе образование - это 
работающие специалисты, стремящиеся по-
высить свой уровень с целью стабильности и 
карьерного роста. С точки зрения заочника - 
намного легче усваивать получаемые знания, 
если их можно сразу же применять на практике.  

Во время учёбы в ОРИГУ у меня сложилось 
мнение, что это высшее учебное заведение, 
которое ставит своей целью подготовку ква-
лифицированных специалистов современного 
уровня. Программа обучения наряду с тради-
ционными формами учебных занятий вклю-
чала деловые игры, круглые столы, тренинги, 
мастер-классы, встречи с представителями 
органов государственной власти и бизнеса, ме-
трами проектного менеджмента, которые с ра-
достью делились своим опытом и мастерством. 

Огромное спасибо руководству института, все-
му профессорско-преподавательскому составу 
за поддержку, доброжелательное отношение и 
понимание! Спасибо за то, что вы ориентиро-
вались на наш багаж знаний, а не на средне-
статистического студента, который едва успева-
ет писать конспекты. Спасибо за эти 2,5 года, 
которые были очень насыщенными и яркими!

Хочу пожелать тем, кто идёт за нами: цените 
и осознавайте, что именно здесь и сейчас за-
кладывается фундамент вашего будущего! Руко-
водству и преподавательскому составу инсти-
тута - терпения, здоровья, профессионального 
роста и, конечно же, легко обучаемых и благо-
дарных учеников!

Выпускница специальности 
«Управление проектами» 
заочной формы обучения, 

староста группы 
С. Эсауленко 

ПРИХОДИТЕ  В  НАШ ИНСТИТУТ!Науки юношей питают,
Отраду старцам подают, 
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут...
            М.В. Ломоносов

Меня зовут Татьяна Ганночка. Сегодня я и мои друзья за-
качиваем обучение  в ОРИДУ НАДУ при Президенте Украи-
ны. От всей нашей группы хочу выразить глубокую призна-
тельность  директору института Николаю Михайловичу Иже,  
руководству,   декану факультета  менеджмента Александру 
Игоревичу Воронову,  сотрудникам деканата,  преподавате-
лям, а особенно, заведующей  кафедры менеджмента орга-
низаций  Наталье Эдуардовне Красностановой и преподава-
телям кафедры. 

Самое главное, сейчас у меня есть прекрасная  возмож-
ность обратиться к гостям нашего института, которые  этот 
торжественный  для нас день разделили с нами. Если вы хо-

Ждет вас немало далеких широт,
Будут иные вам музы;

Пусть вам во всем непременно везёт!
Ну, с окончанием вуза!
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Шановні випускники програм з менеджменту 
та керівники проектів!

Настав той день, коли кожний з вас може сказати: «Так, 
мою мрію про здобуття знань та отримання диплому 
Одеського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при 
Президентові України реалізовано!». Та разом із цим по-
чуттям гордості в душі виникає занепокоєність, пов’язана 

З РІДНИМ ІНСТИТУТОМ

НАЗАВЖ ДИ!
Зв’язки з рідним інститутом 
залишаються на все життя!

з подальшими кроками у житті, відчуття розставання із рідним вищим, викладачами, а саме головне – із 
друзями. Ви навіть не уявляєте свій новий день без спілкування в аудиторіях, читальному залі бібліотеки, в 
улюбленій їдальні! 

Я говорю про це так тому, що сам закінчив наш інститут у 1999 році і як староста групи не уявляв собі жит-
тя без постійного спілкування з одногрупниками та однокурсниками, без рідного інституту. Може саме тому 
останні дев’ять років мого життя тісно пов’язано з процесом викладання, підвищенням кваліфікації держав-
них службовців та посадових осіб місцевого  самоврядування. Але як і всім людям, мені хотілося створити 
умови для більш тісного спілкування всіх випускників. Після обговорення з директором інституту М.М. Іжею 
питання щодо створення умов для спілкування випускників, слухачів, студентів і викладачів ОРІДУ НАДУ та 
забезпечення інформаційного обміну серед випускників, було прийнято рішення провести в грудні 2011 
року організаційні збори та створити громадську організацію «Нова еліта нації» - асоціацію випускників 
програм з державного управління, менеджменту та керівників проектів». Метою діяльності Асоціації є за-

доволення і захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів та сприяння створенню умов для освітнього, на-
укового, культурного і професійного спілкування випускників програм з державного управління, менеджменту та керівників проектів.

Разом з деканом факультету менеджменту Вороновим Олександром Ігоревичем, деканом факультету державного управління Поповим Ми-
колою Петровичем, іншими членами обраного на загальних зборах правління було вирішено, що основними завданнями діяльності Асоціації 
буде:

- сприяння зростанню престижу Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України, як одного з провідних навчальних закладів з підготовки висококваліфікованих фахівців в сфері публічного управління;

- сприяння професійному зростанню випускників програм з державного управління, менеджменту та керівників проектів, створенню умов 
для більш повної їх самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній та інших видах діяльності;

- збереження та примноження вічних духовних цінностей, що мають стати орієнтиром для забезпечення наступності у традиціях майбутніх 
поколінь випускників програм з державного управління, менеджменту та керівників проектів;

- сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовці фахівців, зміцненню зв’язків і відносин ОРІДУ НАДУ з іншими навчаль-
ними закладами України та іноземних держав;

- налагодження зв’язків та відносин Асоціації з підприємствами, об’єднаннями громадян, міжнародними організаціями України та іноземних 
держав;

- сприяння вирішенню соціальних, культурних, освітніх, наукових та управлінських проблем членів Асоціації.
Деякі кроки вже реалізовано. У 2013 році члени правління приклали чимало зусиль щодо працевлаштування бакалаврів та магістрів. В по-

точному навчальному році ми сприяли стажуванню на підприємствах концерну «Веста» семі наших студентів. Ми ради поінформувати Вас про 
те, що Асоціація створила свій сайт www.gonen.od.ua  і ми будемо вдячні, якщо Ви зареєструєтесь  на форумі нашого сайту, надасте пропозиції 
щодо його наповнення. Пропозиції щодо подальшої діяльності ГО «Нова еліта нації» можна також надіслати нам на адресу: gonen@ukr.net.

Відповідно до положень Статуту для того, щоб стати членом Асоціації необхідно в кімнаті №109 на першому поверсі інституту вул.Генуезька, 
буд.22, особисто подати заяву та сплатити членські внески. Консультацію можна отримати за  тел. (048) 729-76-77 або (048)729-76-75.

Бажаємо всім випускникам 2014 року міцного здоров’я, щастя, успіхів в майбутньому, реалізації всіх мрій!

Заступник директора -  начальник Управління підвищення кваліфікації кадрів,
Голова Правління ГО «Нова еліта нації»  

С. Г. Давтян

В сучасній ситуації, коли в середині організацій множиться число проектів, коли ці 
проекти відіграють все більш помітну роль і коли в окремих галузях економіки накопи-
чуються знання і досвід застосування методів управління проектами, все впевненіше 
заявляє про себе тенденція управління проектами на рівні організацій - ЕРМ (Enterprise 
Project Management). 

За спільним оцінками Інституту проектного менеджменту та Управління статистики США, число практикуючих проектних менеджерів у світі 
вже перевищило 17 млн. осіб. В різних дослідженнях, які були зроблені в останні роки, знання та навички в галузі управління проектами та 
інвестиційного менеджменту, економічної безпеки зазначаються в числі найбільш цінних характеристик працівників, які затребувані швидко 
мінливими економічними системами кінця ХХ - початку XXI століття. Великі організації у всьому світі ведуть 
енергійні пошуки висококласних менеджерів проектів і фахівців в галузі управління інвестиційними проектами.

Результати спеціальних опитувань, свідчать про те, що фахівці в галузі управління проектами та інвестиційного 
менеджменту непогано  заробляють. Навіть у кризовому 2002 році, якій відрізняється спадом ділової активності, 
попит на менеджерів проектів і фахівців з інвестицій та економічної безпеки залишався високим. Таким чином, 
професіонали, які займаються управлінням проектами та інвестиціями, повинні заробляти більше грошей, ніж 
ті, хто не знайомий з цією сферою діяльності.   

Наближається  15 річний ювілей існування факультету менеджменту, якій готує керівників проектів та про-
грам, менеджерів по роботі з інвестиціями і з економічної безпеки.  Сьогодні ми випускаємо чергову зміну 
професіоналів. За 14 років нами випущено: 168 спеціалістів з менеджменту організацій і адміністрування, з них 
13 отримали дипломи з відзнакою; 417 керівників проектів і програм денної форми навчання, з них 100 отрима-
ли дипломи з відзнакою; 544 керівника проектів і програм заочної форми навчання,  з яких 71 отримали дипломи 
з відзнакою. Всього з моменту виникнення факультету було випущено 2226 професійних менеджерів. Це надало 
можливості випускникам факультету зайняти достойне місце в лавах  Громадської організації «Нова еліта нації» - асоціації випускників програм з дер-
жавного управління, менеджменту та керівників проектів ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Відмінна праця наших випускників на внутрішньому 
і  зовнішньому ринках е підтвердженням їх  високої кваліфікації.  

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

Для отримання організаційно-методичної допомоги для всту-
пу до інституту 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

«Академія»
Головний редактор – Драгой І.
Верстка – Козаченко Ю.В.
Видавництво ОРІДУ НАДУ
65009, м Одеса, 
вул. Генуезька, 22.
тел.(0482)7297633,7297634
ТИРАЖ – 100 примірників

Поступив  в ОРИДУ НАДУ при Президенте Украины из другого ВУЗа я,  как и многие из нашей группы не знал, каким будет для нас 
процесс обучения на специальности «Управления проектами». Меня сюда привлекло то, что я  слышал  много хорошего про кафедру 
управления проектами и про ВУЗ в целом. И мои ожидания оправдались. Маленький факультет менеджмента с дружным коллективом 
профессионалов. Вызывает уважение то, что администрация и професорско - преподавательский состав относятся к студентам как 
коллегам и клиентам, а не как к детям. 

За полтора года обучения я смог поучаствовать в двух проектах для реального бизнеса, посетить полугодичный курс лекций от 
европейской миссии помощи - партнера нашего ВУЗа. Наши ребята участвовали в областных конкурсах по написанию бизнес-про-
ектов, выиграли поездку в Брюссель и многое другое. Мы организовали и проводили прекрасные Дни факультета и конечно сдружи-
лись.  Не смотря на то, что мы все разные и пришли из разных ВУЗов, а во многом и благодаря этому в нашей группе всегда было так 
интересно. Здесь было хорошо работать, интересно учиться и весело прогуливать пары.

Всегда с теплотой и радостью буду вспоминать, как мы вырабатывали навыки рассказа о том,  кто такой твой одногрупник, хотя 
виделись второй раз в жизни,  наших Лидеров групп и веселые спортивные мероприятия. Меня всегда восхищал наш корпоративный 
дух, начиная от футболок и флагов с логотипом специальности «Управление проектами», заканчивая глобусами, которые каждый год 
вручаются преподавателями выпускникам нашей кафедры. 

Для меня «темная лошадка» с названием «Управление проектами» в институте оказалась хорошей школой, а постоянную заботу 
о нас Татьяны Николаевны Безверхнюк и Екатерины Викторовны Пеклун, интересные задачи Ирины Анатольевны Сенчи, юмор и 
жизненный опыт Александра Владимировича Яценко я запомню навсегда.

Уверен, что каждый слушатель, вступив на нелегкий путь подготовки проектного менеджера в ОРИДУ НАДУ при Президенте 
Украины, найдёт то, что станет делом его жизни.  

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ ПРОЕКТОВ

Выпускник дневной формы обучения специальности «Управление проектами» 
Д. Сущевский

РАДІЙТЕ ДОСЯГНУТОМУ!
Дорогі випускники! Прийміть 

мої щирі вітання з закінченням чер-
гового етапу у вашому житті.

Кожен випуск це водночас 
радісна та печальна подія. Радісна, 
тому що ми, викладачі, нарешті ба-
чимо результат своїх старань, а ви 
отримуєте довгоочікувану пере-
пустку в нове життя. Печальна, тому 
що майже за 7 років, які ми провели 
з вами, ви стали для нас рідними і 

ми не хочемо вас відпускати.  Ви - наша гордість, ви професіоналі 
і вмієте самостійно приймати рішення, на вас можна покласти-
ся. Ми завжди будемо пам’ятати вас веселими і безтурботними, 
винахідливими і щирими, але  в той же час відповідальними та на-
полегливими. Ваші здобутки - наша гордість, тому не забувайте про 
інститут. Заходьте коли потрібна порада чи допомога, діліться ваши-
ми досягненнями. Ми завжди раді бачити кожного з вас! 

 Ви здобули освіту за спеціальностями, які затребувані сучас-
ним суспільством. Нехай отримані знання допоможуть вам повною 
мірою реалізувати свої таланти, прагнення і мрії. Перед тими, хто 
здатний наполегливо працювати, вдосконалювати свої знання та 
навички, життя відкриває найширші можливості для самореалізації. 
Обов’язково скористайтеся ними!

І на сам кінець хочеться нагадати афоризм, який належить Ло-
гану  Сміту «В житті необхідно ставити перед собою дві цілі. Перша 
- здійснення того, до чого ви прагнете. Друга - уміння радіти до-
сягнутому. Тільки наймудріші представники людства здатні досяг-
ти другої цілі». Тому, будьте мудрими - ставте перед собою цілі і 
радійте досягнутому. Гарного вам шляху!

Щиро ваша, Савенкова Світлана Володимирівна!
Старший викладач кафедри  менеджменту організацій

С.В.Савенкова 

Займатися 
улюбленою справою!

Шановні випускники! Щиро вітаю вас з успішним 
закінченням одного з найкращих вищих навчальних закладів 
України та отриманням дипломів. Успіхів вам і удачі на обра-
ному професійному терені! Бажаю повною мірою реалізувати 
отримані вами знання на практиці домогтися тих висот, які 
ви перед собою ставите! А головне - бажаю вам все своє 
життя займатися улюбленою справою, лише тоді ви зможе-
те реалізовувати себе як успішний підприємець, менеджер, 
управлінець, як майстер своєї справи, в якій Ви прагнете до 
найкращого результату і постійного розвитку.

Керівник хореографічної групи «Студія ФМ»
 Центру культури слухачів та студентів інституту

 М.О.Галаган


