
№ 26, ЧЕРВЕНЬ 2015 р.

М.М. Іжа

Щиро вітаю Вас з успішним завершенням навчання в Одеському 
регіональному інституті державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України!

 Ваш випуск відбувається у рік 20-річчя з дня заснування на-
шого інституту. За ці роки пройдено довгий, складний шлях розвитку, 
сьогодні наш заклад відомий та престижний виш Півдня України. 

 Безперечно, нам є чим пишатися і, насамперед, нашими ви-
пускниками: 2387 менеджерів успішно реалізовують себе в публічному 
управлінні, громадському житі нашого суспільства та бізнесі. Цього року 
до них приєднуються ще 66 бакалаврів та спеціалістів спеціальності 
«Менеджмент організацій і адміністрування», 11 — отримають дипломи 
з відзнакою!

 Швидко пролетіли студентські роки, попереду — напружена 
праця, цікаве життя. Саме вам, молодим, креативним, люблячим рідну землю адресовані слова Президента України П.О. 
Порошенка під час виступу зі щорічним Послання до Верховної Ради України: «Наше спільне завдання — подвоїти й 
потроїти зусилля для змін у країні». 

 Впевнений, що отриманні знання дозволяють Вам працювати так, щоб реформи та завдання Президента України, 
стали помітними для широкого кола людей, щоб з кожним днем життя становилося краще, щоб мир та спокій запанували 
на щедрій українській землі.

 У цей святковий день висловлюю щиру подяку науково-викладацькому складу, працівникам деканату факультету 
менеджменту, всім членам колективу за самовіддану працю з підготовки сучасних управлінців — патріотів України.

 Бажаю всім міцного здоров’я, щастя та добра, нових звершень та професійних досягнень у справі служіння народу 
України.

З повагою
Директор ОРІДУ НАДУ
при Президентові України,
доктор політичних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України      

к а д е м i яА
ГАЗЕТА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ
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Шановні випускники!
Ось і закінчилися студентські роки, які, окрім плідного навчання, були насичені 

подіями та емоціями. І тепер, коли ви вже випускники одного з найкращих інститутів 
в Одесі, для вас відкривається нове життя, яке неодмінно викличе ряд питань і по-
ставить безліч складних завдань. Я переконаний, що той рівень знань і кваліфікації, 
які ви придбали в стінах нашого інституту, буде надійним фундаментом, на якому ви 
побудуєте міцний будинок вашого майбутнього благополуччя. Протягом навчання ви 
навчилися мислити, систематизувати, аналізувати, розставляти акценти і пріоритети. 
Здобувши освіту в нашому інституті, ви отримали реальну можливість високо піднятися 
кар’єрними та соціальними сходами. 

Але на цьому навчання… тільки починається. Вам ще належить підтвердити на 
практиці вміння бути керівником і організатором, вчитися брати на себе відповідальність за сьогодення і майбутнє своїх 
підлеглих, а також рідних і близьких, за долю нашого міста, нашої країни. І я переконаний в тому, що ви в змозі не лише 
правильно розпорядитися тими знаннями, які винесете із стін нашого інституту, але й зумієте удосконалити їх, здобуваючи 
практичний досвід. 

Висловлюю науково-викладацькому складу та всьому колективу факультету менеджменту щиру подяку за спільну ефек-
тивну працю з підготовки висококваліфікованих менеджерів. Щиро зичу міцного здоров’я, невичерпної енергії, натхнення, 
оптимізму і нових плідних здобутків у роботі. 

Всім випускникам бажаю удачі, здоров’я, благополуччя та щасливої, успішної дороги у доросле життя! 

Декан факультету менеджменту
В.А. Яценко

Во время очередного выпуска специалистов специальности «Менеджмент организаций и администрирование» мы 
встретились с Председателем государственной экзаменационной комиссии по этой специальности, заместителем пред-
седателя специализированного ученого совета специальность 08.00.04, заведующим кафедрой экономики предприятий 
Одесского национального политехнического университета, Заслуженным деятелем Науки и техники Украины, членом 
редколлегии научного журнала «Экономика: реалии времени», академиком Украинской академии экономической киберне-
тики, д.э.н., профессором Бельтюковым Евгением Афанасьевичем. Беседа была посвящена вопросам сотрудничества в 
профессиональной сфере и давней дружбы между представителями Одесского политехнического университета и Одес-
ского регионального института государственного управления.

Мир не стоит на месте — он развивается, причем очень быстрыми темпами. И чем бы-
стрее происходят изменения в современном мире, тем быстрее люди осознают важность со-
временного образования и знания актуальных технологий.

В непростой период изменений в стране молодежь Украины активно стремится получить 
высшее образование, чтобы быть востребованными специалистами на рынке труда. 

Абитуриенты стремятся получить качественное образование и делают выбор очень вни-
мательно и осторожно. Кафедра менеджмента организаций предусмотрела и это. С этого 
года у вас работает «Школа будущего менеджера», которая качественно и доступно помогает 
школьникам сделать осознанный выбор и стать студентами ОРИГУ НАГУ при Президенте 
Украины.

Студенты Одесского регионального института государственного управления соединяют в 
себе талант и желание к обучению. Тяга и жажда знаний растет с каждым годом. Студенты 
хотят учиться и получить достойное образование. Специалисты в области инвестиций, экономической безопасности ценят-
ся на рынке труда. 

Радует еще и то, что о необходимости саморазвития задумываются и зрелые, вполне состоявшиеся люди, имеющие в 
обществе определенный статус и вполне определенные доходы. Получив знания в вашем институте, они получают возмож-
ность продолжить свой карьерный рост, удовлетворив естественные амбиции.

В Одесском региональном институте государственного управления руководство дипломными проектами осуществля-
ется опытными преподавателями. Тематика дипломных работ разнообразна, актуальна и требует глубоких теоретических 
знаний и умения воплотить их на практике.

Уже много лет продолжается плодотворное сотрудничество и обмен опытом преподавателей наших ВУЗов на стажиров-
ках, при рецензировании магистерских и дипломных работ, при участии студентов в олимпиадах, научных студенческих 
конференциях и семинарах. Всегда все отмечают высокий уровень подготовки и проведения Вашей конференции.

Хотелось бы пожелать Вашим Выпускникам качественно использовать знания и опыт, полученный в стенах Одесского 
регионального института государственного управления. Не останавливаться на достигнутом, развивать и полностью ис-
пользовать свой потенциал, расти над собой, КАЖДОМУ стать признанным лидером и сделать успешную карьеру в той 
сфере деятельности, которую он выберет сам!

Заведующий кафедрой экономики предприятий Одесского национального политехнического университета
д.э.н., профессор

Е.А. Бельтюков

Привітання від декана факультета менеджмента
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У кожного з нас в житті настає день, або ж, навіть, момент, коли треба зробити вибір, і відповісти самому собі на питан-
ня: «А куди ж мені поступити вчитися і на кого?». Ось так і сталося 5 років тому, коли ми зупинили свій вибір на ОРІДУ 
НАДУ при Президентові України, факультеті менеджменту. Кожен із нас прокидався щоранку із щоденними переживання-
ми й очікуваннями позитивних результатів. І ось настав той прекрасний момент, коли ми дізнаємося, що рекомендовані до 
вступу. Переповнені емоціями радості, ми поспішали ділитися цією новиною зі своїми близькими, приймали вітання від 
оточуючих. Адже ми тепер не абітурієнти, ми — студенти ОРІДУ НАДУ при 
Президентові України! 

Кожен із нас знає Майданюка Сергія Ігоровича, та що там кожен з нас, 
у нас навіть наші рідні його знають, жодного разу в житті не зустрівшись із 
ним. І кожна сесія, що містила у собі іспит із дисципліни, яку викладав Сергій 
Ігорович, відбувалася обов’язково із тремтінням тіла і завмиранням душі. Але ж 
тоді, на перших курсах, ми не знали ще, що насправді, крім своєї вимогливості 
та серйозного ставлення до навчальних дисциплін, Сергій Ігорович — чудова 
людина, із чуйним серцем і відмінним почуттям гумору. І навіть дуже чудово 
він розуміє нас, студентів, таких ще молодих і таких ще «незрілих». Не можу 
не згадати Красностанову Н. Е., Яромiч С. А., Томашевську М. В., Воловник 
В. Є, Савенкову С. В., Паламарчука В. І та ін. Це викладачі з великої літери. 
Дуже грамотно і професійно викладають матеріал, а скільки цікавих фактів із 
особистого досвіду, про який завжди вони діляться зі студентами, — не злічити! 
І завжди відкриті, доброзичливі, готові до діалогу та йти на зустріч кожному 
студенту. Спасибі Вам за вашу працю і витрачений час на нас. Ні, і зовсім я не 
забула згадати про нашу дорогу Соколову Катерину Віталіївну, нашу «другу 
матусю». Вашого терпіння та праці вистачить на всіх, у вас цього потрібно вчитися і вчитися. Ви завжди знаєте кожного 
студента, його успіхи і поразки, завжди із усмішкою зустрічаєте, завжди поруч з нами. Величезне Вам спасибі за всі п’ять 
років, що ви з нами.

Велике спасибі факультету менеджменту за вашу працю, за ваші знання та навички, якими ви поділилися з нами, за ваше 
розуміння.

Всі ми, студенти, різні, але всіх нас об’єднують стіни нашого ОРІДУ НАДУ при Президентові України. І кожен раз, за-
йшовши в інститут, відчуваєш себе як вдома, адже він став нашим другим домом. Тут все вже рідне: сходи, стіни, деканат, 
кафедра, їдальня, бібліотека.

І ось минуло вже 5 років нашого навчання, нашого життя в інституті, і навіть не віриться, що вже сьогодні нам вручать 
наші заповітні дипломи, і так швидко пролетів цей час, який хочеться ще продовжити.

Студентські роки — це найкращі роки, наповнені інтенсивним і цікавим життям. І зовсім не важливо, скільки Вам 
виповнилося років, коли Ви вирішили обрати статус студента — після школи або вже в очікуванні дітлахів. Двері нашого 
інституту відкриті для всіх завжди!

Студентка 5 курсу заочної форми навчання 
Світлана Вишневська

Зв’язки з рідним 
інститутом 

залишаються на 
все життя!

Шановні випускники програм з менеджменту та керівники проектів!
Настав той день, коли кожний з Вас може сказати: «Мою мрію про здобуття професійних знань та отримання диплому 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові 
України реалізовано!». Та разом із цим почуттям гордості в душі виникає цілком зрозуміла занепокоєність, пов’язана з по-
дальшими 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 життя без 
постійного спілкування з одногрупниками та однокурсниками, без рідного інституту. Може саме тому у 2004 році я при-
йняв рішення змінити місце роботи в Одеській обласній держадміністрації, повернутися до своєї «Alma mater» і присвя-
тити свою діяльність процесу викладання, підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

Наші найкращі роки
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Викладачі кафедри Інформаційних технологій та систем управління щиро вітають Вас з успішним завершенням на-
вчання. Сьогодні знаменна, визначна дата у Вашому житті. Ви стали 
фахівцями своєї справи, впевнено крокуєте у професійне життя!

Позаду залишилося студентське життя: веселе, наповнене радістю 
відкриттів та незабутніх зустрічей. Що може бути краще цієї пори? Вона 
дарує вірних друзів, окриляє дерзкими мріями та зміцнює вірою в себе! 
Час студентства позаду, позаду конспекти, іспити, безсонні ночі. Попере-
ду — пора звершень, пора самостійного, дорослого життя.

Перед Вами відкрилися тисячі доріг, але кожен з Вас обере свій осо-
бистий життєвий шлях. Прямуйте по ньому твердо і впевнено, а успішно 
розпочати професійну діяльність Вам допоможуть знання, уміння та на-
вички, отримані у стінах нашого інституту.

Бажаємо Вам, щоб доля дарувала плідні ідеї і виклики суспільно 
важливих справ, щоб у Вас завжди вистачало сміливості на формування дерзновенних ідей, щоб вистачало терпіння та 
працелюбності на їх доведення до втілення.

Упевнено йдіть життєвою дорогою, збагачуючись духовною наснагою, любов’ю до рідної землі, готовністю та вмінням 
працювати на її благо.

Хай щедрою на вагомі здобутки та радість буде Ваша доля! Будьте впевнені в собі, у власних силах, непохитно вірте у 
свій успіх, у свою велику мету! Разом змінимо життя на краще!

Кафедра ІТСУ

Закончились годы уче-
бы, уже в прошлом оста-
лись пары, оценки, зачеты 
экзамены, все, с кем вместе 
учились, встречались. Но 
кто учился в ВУЗе — тот 
студент навечно!

И вот уже вы уносите 
из института ценный багаж 
знаний, мечтаний! И у каж-
дого из вас свой кошелек со 
знаниями, у кого-то больше 
мелочи, у кого-то много бу-
мажных купюр...

Выходя из стен родного ОРИГУ, оглянитесь на проща-
ние. Здесь живут о вас всех воспоминания. Здесь были ваши 
слезы, ваша радость, ваши разочарования. Первый опыт в 
жизни и любви… А ведь дружба и любовь рождаются имен-

но здесь...
Я искренне надеюсь, что мы, преподаватели, научили вас 

главному — что всю жизнь нужно учиться и не останавли-
ваться на достигнутом.

Желаю, чтобы все вам было по плечу, чтобы каждый из 
вас жил хорошо и достойно. Больших вам свершений, радо-
сти, удач, здоровья и, конечно же, любви.

 Пусть легкою будет та дорога, которую вы выбра-
ли, отточенным будет стиль вашего мастерства. Пусть опыт, 
сын ошибок трудных, сметет на вашем пути все преграды.

Мы в жизнь большую отпускаем вас сейчас. Вас Alma 
Mater ждет всегда на свой порог.

Желаю вами много хороших и добрых дел. В добрый час!
Пусть судьба хранит Вас от неудач.

Профессор кафедры менеджмента организаций 
С.А. Яромич

Дорогие наши выпускники!

Прийміть мої сердечні вітання з нагоди знаменної події у вашому житті — здобуттям вищої 
освіти. Сьогодні, отримавши диплом випускника ВНЗ, ви зробили впевнений крок до своїх 
майбутніх звершень і перемог.

Перед Вами відкрилися тисячі доріг, але кожен із вас обере свій особистий життєвий шлях. 
Тепер лише від вас залежить, чи спроможні будуть ваші таланти, енергія, працьовитість за-
безпечили вам приналежність до еліти, яка зможе змінити наше життя на краще. Пам’ятайте, 
що еліта визначається за такими критеріями, як професіоналізм, творчість, відповідальність, 
особистісна спрямованість. 

Хотілось би побажати вам світлого майбуття, творчих досягнень і професійної 
самореалізації. Щастя вам, наснаги, нових звершень, мудрих рішень і дій, а також впевненості 
щодо кар’єрного зростання! Бажаю, щоб ваші плани та надії здійснилися! Нехай на життєвому 
шляху вам допомагають світлі орієнтири: гідність і відповідальність, працездатність і любов 
до рідного краю — до України!  

Доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук,
кандидат політичних  наук

Л.М. Титаренко

Шановні випускники! 

Привiтання вiд кафедри iнформацiйних технологiй
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Шановні  випускники факультету менеджменту!
Факультет державного управління вітає Вас з отриманням дипломів бакалаврів та 

спеціалістів.
Сьогодні завершився дуже значимий етап вашого життя. Швидко промайнули роки 

студентства — золота пора для кожного з Вас! 
Ми впевнені, що Ви отримали якісні знання, розвинули творчі здібності, навчилися 

відстоювати свої погляди та переконання. Це Ваш потенціал, який допоможе Вам впо-
ратися з усіма життєвими випробуваннями та досягти великих успіхів.

Не зупиняйтесь на досягнутому та продовжите свою самоосвіту. Адже сьогодні 
життя вимагає від людини все нових і нових знань та умінь. Вчіться, працюйте, спри-
яйте подальшому розвитку вашого інтелекту і ви знайдете своє гідне місце в житті!

Ви — наша управлінська еліта, яка буде працювати в усіх ешелонах влади та бізнесу, від Вас залежить майбутнє нашої 
України. Будьте креативними особистостями, щоб Ваші знання відповідали вимогам сьогодення!

Інститутські роки назавжди залишаться в пам’яті. Нехай Вас завжди супроводжує міцна дружба, підтримуйте і допо-
магайте один одному, дотримуйтесь добрих та мудрих порад ваших викладачів, нехай здійсняться Ваші самі сміливі надії 
та прагнення!

Щастя Вам, здоров’я, благополуччя та удачі!
Деканат факультету державного управління

Привітання від деканату державного управління

Дорогие наши выпускники!
Совсем скоро состоится замечательное событие — Ваш выпускной!
Студенты второго курса хотят искренне поздравить Вас и пожелать каждому найти себя в жизни, выбрать правильный 

путь, который, несомненно, будет 
вести вас к успеху.

Позади уже столько ярких и 
незабываемых моментов, столько 
интересных и веселых событий, а 
сколько еще впереди… 

Не зря говорят: студенческое 
время самое счастливое! Но мы 
хотим Вам пожелать, чтобы в 
дальнейшей Вашей жизни было 
еще больше положительных эмо-
ций, счастливых улыбок и солнеч-
ных дней! 

Так же хотим сказать Вам большое СПАСИБО за то, что помогли нам привыкнуть к новшествам студенческой жизни, 
поддержали в трудные дни сессии и подсказали, как подобрать «ключик» к каждому преподавателю!

Ждем вас вновь, в стенах родного ОРИГУ!
Студенты второго курса факультета менеджмента

Поздравление от второго курса 

Уважаемые выпускники!
От имени первого курса, хотим поздравить вас с окончанием 

обучения в нашем ВУЗе! Остались позади годы студенческой 
жизни: веселой, счастливой, наполненной радостью открытий и 
незабываемых встреч; позади конспекты, экзамены, бессонные 
ночи! Впереди — пора свершений, самостоятельной, взрослой 
жизни. Мы хотим пожелать вам не терять своих амбиций и 
упорности, не терять энергии и с каждым днем лишь приумно-
жать ее, а главное — верить в свои силы и возможности. Упорно 
идите вперед, добиваясь своей цели! 

С уверенностью можем сказать, что мы провожаем в само-
стоятельную жизнь достойных знатоков и специалистов своего 
дела, которые будут нести почетное знамя выпускника и с гор-

достью говорить, что они учились в ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины.

Студенты первого курса факультета менеджемента

Поздравление от первокурсников
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Дорог i  Випускники !
Ось і настав день, якого Ви всі дуже чекали на першому курсі навчання і не хотіли наближати його тепер: випускний! 

Вітаємо вас! Скільки радості, але, в той же час, – і смутку, містить у собі це свято.
Наш інститут випускає своїх студентів, своїх дітей у велике життя з вірою і надією на краще, адже всі ці роки наш 

дружній колектив вирощував у Вас паростки добра і любові до ближнього, виховував сильних духом людей, створював 
нових компетентних менеджерів!

Хочеться побажати Вам не втрачати амбіцій і наполегливості, не втрачати енергії, а з кожним днем лише примножу-
вати її, не втрачати віру в себе і свої можливості. Із упевненістю хочемо заявити, що зараз випускаються гідні фахівці та 
професіонали, які досконало знають свою справу.

Вітаємо вас з випускним!
Успіхів у підкоренні Ваших вершин!
Із щирими побажаннями,

Студенти третього курсу факультету менеджменту!

Мистецтво навчання є мистецтвом пробуджувати в душах допитливість, а 
потім задовольнити її. 

Саме навчання дає нам глибокі знання, які не є пасивним відвідувачем, що 
приходить незалежно від бажання, його треба наполегливо шукати. Це результат 
великої, кропіткої праці. Саме знання здатні підняти людину над іншими, дати 
їй змогу спілкуватись і жити.

Роки навчання промайнули для нас одним днем. Саме так швидко минають 
роки рідному домі. Чому у рідному? Бо тільки у такий дім хочеться повертатися, 
тільки такий дім нас робить щасливими. У ньому панує Честь, дотримується За-
кон, у ньому живе Любов.

Наш Храм Науки випромінював для нас надзвичайну енергетику, яка нас 
здружила, захоплювала, вчила знань, законів життя.

Храм Науки живе її творцями. Шановні викладачі, творчі та натхненні, мудрі 
та глибокі, саме Вам ми вдячні своїми досягненнями. Знання, які Ви віддали 
нам, ми пронесемо через усе життя як великий скарб та підґрунтя, як велику 

необхідність. Ви навчилися нас не боятися труднощів, досягати поставленої мети, чинити опір проблемам, йти по життю 
з гідністю.

Впевнена, що ми з Вашою допомогою, завдяки знанням, знайдемо і власну долю, побудуємо професійні кар’єри, знай-
демо істинне покликання — бути Людиною, здатною приймати правильні рішення, жити в соціумі.

Нескінченно вдячні за студентські роки та великий досвід.
З привітанням від 5-того курсу

А. Піноник

Мрiї збуваються
Ура, нарешті! Нарешті ми отримали омріяні дипломи, 

заради яких протягом багатьох років мужньо боролись. 
Сьогодні для нас, випускників факультету менеджменту, 
закінчуються прекрасні студентські роки. Ми виходимо з 
стін ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Так, не всі 
витримали цей бій за свою долю: ми несли бойові втрати, 
багатьом не судилося дістатися до диплома, потримати цей 
заповітний документ у руках. Рішення про вибір професії 
менеджера стало нашим сенсом життя і тепер ми готові вне-
сти свій вклад у розвиток і процвітання нашого суспільства.

Навчання в ОРІДУ для нас залишається найяскравішою 
сторінкою нашого життя. Інститут подібний організму, 
якому властива захисна реакція: він виштовхує зі свого 
середовища тих, хто не здатний любити і співпереживати, 
хто одержимий гординею або егоїзмом. Не терпить він 
песимістів, байдужих і випадкових людей. Саме тому в ньо-
му й залишаються навчатися, творити лише переможці — 
кращі з кращих.

Думаємо, що найкращою подякою для керівництва з на-
шого боку будуть плоди знань та життєвої мудрості, вирощені 

нами із того насіння, яке вони посіяли в наших серцях. У 
одному латинському прислів’ї зазначено, що ми вчимося 
не для інституту, а 
для життя. Ці слова 
глибоко закарбува-
лися в нашій пам’яті. 
І ось сьогодні ми 
розлучаємося з тими, 
кому так багато чим 
зобов’язані, — із 
професорсько-викла-
дацьким складом, які 
з таким самозречен-
ням віддавали і при-
свячували всі свої зу-
силля на нашу освіту і виховання. Тому ми, випускники 2015 
року, хочемо сказати: «Спасибі тобі, Інституте!»

Студенти четвертого курсу 
факультету менеджмента
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Вiтаю вас iз 
закiнченням важли-
вого етапу цiкавого 
пiзнавального життя!

Впевнений, що за час 
навчання в ОРІДУ НАДУ 
ви отримали не лише 
професійні знання, але й 
зросли як особистості.

Хотілося б нагадати, що немає сили могутнішої, ніж 
знання, а людина, озброєна знаннями й умінням їх застосу-
вати — це вже професіонал із великої літери — МЕНЕД-
ЖЕР! Це кажу вам я, ветеран Другої Світової війни, ветеран 
праці на викладацькій ниві. 

Досягнувши творчих успіхів, намагайтеся не розгубити 

студентських друзів, підтримувати один одного, оскільки 
через багато років ви зрозумієте, що цей період життя був 
найкращим та найнасиченішим.

Залишаючи рідну alma mater, не забувайте тих, хто вас 
вчив, вкладав свою душу та завжди був поряд.

Щасливої дороги, випускники! Творіть добро і намагай-
теся гідно нести статус випускника ОРІДУ НАДУ. Будьте 
патріотами нашого рідного краю та академії, а ми будемо 
пишатися вами!

З повагою,
ветеран війни, захисник м. Одеси, 

автор 3 х книг про буремні часи війни, 
почесний викладач кафедри філософських 

та соціально-політичних наук, 
доцент, кандидат історичних наук

Я.А.Савченко

Дорогие выпускники: специалисты и бакалавры — МЕНЕДЖЕРЫ!
От всего сердца поздравляю вас с окончанием института — Одесского ре-

гионального института государственного управления НАДУ при Президенте 
Украины!  

Четыре года, пять лет — как это много! И как быстро и незаметно про-
летели эти короткие, но очень содержательные и незабываемые годы. Насту-
пил долгожданный момент получения Диплома, и вам, вчерашним студентам, 
очень приятно сознавать, что, наконец, вы овладели очень полезной  и нужной 
специальностью.

В современном мире востребованность профессии менеджера неоспори-
ма. Сегодня в любой компании, холдинге или корпорации есть люди, являю-
щиеся представителями именно этого вида деятельности.

Очень надеюсь, что большинство из вас имеет такую черту в характере, 
которую психологи называют «мотивацией достижений», что вами  движет 
внутренняя потребность добиваться успехов в карьере, в жизни, покорять всё 
новые и новые вершины в профессиональном и личностном росте. Ваша про-
фессия не только нужная, но и очень сложная, требующая постоянного разви-
тия, самосовершенствования, желания овладевать новыми знаниями и всегда 
опережать время. Менеджеру следует исходить из того, что нет ни гарантий, ни перспективы занимать длительное время 
определенную должность на каком-то конкретном предприятии. Организациям требуются разные типы менеджеров на раз-
ных стадиях корпоративной жизни. Человеку, который стремится играть лидирующую роль в любой сфере деятельности, 
необходимо уметь адаптироваться к быстрым изменениям рынка и личных ситуаций, воспринимать и применять новые 
формы работы, противостоять новым видам давления, что требует гибкого интеллекта. 

У каждого из вас начинается новый период жизни, период профессионального становления и исполнения самых смелых 
начинаний! Но мы уверены, что в свою дальнейшую жизнь вы возьмёте не только знания, полученные в институте, но и сам 
его дух, его традиции, активное отношение к жизни. А значит, мы не зря провели эти годы вместе.

Искренне желаю вам счастья, благополучия, успешного начала профессионального пути, всего самого наилучшего. Мы 
рассчитываем на ваши знания, свежие силы и молодую энергию, на ваши здоровые профессиональные амбиции, которые 
будут способствовать росту Украины как процветающего государства с конкурентоспособной экономикой, интегрирован-
ной в глобальное экономическое пространство.

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

Н.Е.Красностанова

Дорогi випускники!

Поздравление от заведующей кафедры
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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
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самоврядування. Працюючи на посаді заступника директора — начальника управління підвищення кваліфікації посадових 
осіб органів публічної влади, доцента кафедри державного управління і місцевого самоврядування мені хотілося створи-
ти умови для більш тісного спілкування всіх випускників. Після обговорення з директором інституту М.М. Іжею питан-
ня 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 ство-
рити громадську організацію «Нова еліта нації» — асоціацію випускників програм з державного управління, менеджменту 
та керівників проектів». Метою діяльності зазначеної  Асоціації є задоволення і захист законних соціальних, економічних, 
творчих та інших інтересів своїх членів та сприяння створенню умов для освітнього, наукового, культурного і професійного 
спілкування випускників програм з державного управління, менеджменту та керівників проектів.

Разом з членами обраного на загальних зборах правління (Вороновим Олександром Ігоревичем, Поповим Миколою 
Петровичем, Кулаковим Володимиром Іллічем, Сивак Тетяною Володимирівною, Майгер Людмилою Афанасіївною та 
іншими) було вирішено, що основними завданнями діяльності Асоціації буде:

- сприяння зростанню престижу Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії дер-
жавного 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 навчальними 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, ми сприяли також стажуванню на різних підприємствах, в установах та організаціях 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) 729-76-75 або (048)743-86-35.

Бажаємо всім випускникам 2015 року міцного здоров’я, щастя, успіхів в майбутньому, реалізації всіх мрій!

Голова Правління Громадської організації «Нова еліта нації» — асоціації випускників програм з державного управління, 
менеджменту та керівників проектів» 

С.Г. Давтян

Бакалаври 
1. Калініна Валерія Миколаївна
2. Савіцька Яна Ігорівна
3. Цуркан Вікторія Вікторівна
4. Шатайло Ніна Михайлівна
5. Яременко Анна Валентинівна

Спецiалiсти 
1. Краснопьорова Діана Євгенівна
2. Марковська Яна Валеріївна
3. Пінонік Анастасія Володимирівна
4. Чебаненко Анжела Григорівна
5. Чеботарьова Катерина Костянтинівна
6. Ялома Ірина Вікторівна

Отримали дипломи з відзнакою: 


