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Розповсюджується БЕСКОШТОВНО
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В и п у с к н и к а м  2 0 0 9  р о к у
Шановні випускники!

Вітаю Вас з успішним завер-
шенням навчання в Одеському
регіональному інституті дер-
жавного управління Національ-
ної академії державного управ-
ління при Президентові Украї-
ни та отриманням дипломів ма-
гістра державного управління.
Ваш випуск поповнює кад-

ровий корпус державного уп-
равління та місцевого самовря-
дування в час практичного
впровадження заходів з модер-
нізації системи професійного
навчання державних служ-
бовців і посадових осіб місце-
вого самоврядування Півдня
України, подальшого підви-
щення ролі Інституту в кадро-
вому і науковому забезпеченні
суспільно-політичних реформ,

що відбуваються в регіоні, пе-
редусім у галузі державного
управління та місцевого само-
врядування, а також в інформа-
ційно-аналітичному супроводі
діяльності органів влади Півдня
України.
Держава сьогодні надзвичай-

но гостро потребує висококвал-
іфікованих управлінців, які ста-
нуть прикладом професіоналіз-
му, порядності та патріотизму.
Адже розбудова сучасної євро-
пейської держави неможлива без
впровадження інноваційних ме-
тодів управління, без стратегіч-
ного бачення і нестандартних
підходів. В умовах демократії та
глобалізації, жорстокої політич-
ної конкуренції та багатопартій-
ності саме Ви щоденно будете
реалізовувати економічні та соц-
іальні реформи, надавати грома-

дянам послуги на рівні євро-
пейських стандартів та захищати
їх інтереси. Завдання, які стоять
сьогодні перед випускниками
досить складні, тому важливо
невідкладно братися до роботи,
об’єднавши зусилля публічної
влади та територіальних громад.
Бажаю результативної ро-

боти, міцного здоров’я, щастя,
творчих успіхів!

 М.М. Іжа
 Директор Одеського
 регіонального  інституту
державного управління
Національної академії
державного управління
при Президентові України

        Шановні друзі!

Сьогодні в нашому інституті
отримають дипломи магістрів
державного управління 338 дер-
жавних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування.
Державний службовець – це

особлива професія, представник
якої володіє, з одного боку, широ-
кими повноваженнями, а з іншого
– несе відповідальність за стан
справ у суспільстві. Це нелегка
праця, яка потребує самовідда-
ності, бажання служити людям та
справжньої відданості своїй справі.
Майбутнє нашої держави

неможливе без розвитку місце-
вого самоврядування. Ваша на-
полеглива і самовіддана праця,
високий професіоналізм і компе-

тентність, відповідальність та ак-
тивна громадська позиція є
гідним внеском у розбудову на-
шого регіону і держави. Нехай
надійними супутниками Вам ста-
нуть розуміння і підтримка всіх
територіальних громад.
Щиро бажаю нашим випус-

кникам витримки і терпіння, та-
ких необхідних у нашій роботі.
Сподіваюся, що слово „чинов-
ник” поступово набиратиме
іншого значення і звучання,
означаючи: товариськість, розумін-
ня людських проблем і спосіб їх
вирішення. Будьмо ж тактовни-
ми, ввічливими, толерантними.
І цим самим завоюємо  довіру
співвітчизників!
Висловлюю слова подяки

вельмишановним викладачам

нашого інституту за натхнену
працю задля підготовки висо-
кокваліфікованих публічних
службовців. Щиро дякую всім
структурним підрозділам інститу-
ту за допомогу в організації на-
чального процесу. Окрема подяка
господарським структурам за
підтримку на достойному рівні
приміщень інституту та гурто-
житку.
Бажаю всім міцного здоро-

в’я, невичерпної енергії, нових
звершень у справі служіння на-
роду та нових здобутків в ім’я
великого майбутнього України.

М.П. Попов
в.о. декана факультету
державного управління
ОРІДУ НАДУ
при Президентові України
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Урочиста церемонія з наго-
ди випуску магістрів державно-
го управління у цьому році тра-
диційно пройде у актовій залі
інституту. Але випускники 2009
року отримають дипломи
магістрів у відремонтованому
залі. Для нашого інституту це
дуже важлива подія, тому що
ремонтні роботи здійснювалися
у стислий період та в умовах
недостатнього фінансування.
Тільки завдяки високому про-
фесіоналізму всіх працівників
ВАТ «ІСПК “Квадр”»  вдалося
вчасно завершити ремонт акто-
вої зали.

чем Давтяном, Валентиною
Михайлівною  Кривцовою,
Петром Хомичем Лук'янчуком.
Для придбання крісел внесли
гроші структурні підрозділи
інституту, зокрема деканат фа-
культету державного управлі-
ння; відділ підготовки науково-
педагогічних та наукових
кадрів; відділ прийому, розпо-
ділу слухачів та зв’язків з ви-
пускниками; відділ документо-
обігу та контролю; бібліотеч-
ний відділ; навчально-методич-
ний відділ; працівники гурто-
житку; економіко-господарсь-
кий відділ; кафедра менедж-
менту організацій.
Слова подяки за допомогу

в ремонті актової зали та прид-
бання обладнання висловлює-
мо: Людмилі Ярославівні Про-
копечко, голові Комінтернівсь-
кої районної державної адміні-
страції Одеської області, випус-
книці 2008 року;   Івану  Геор-
гійовичу Кюссе, голові Тару-
тинської районної державної
адміністрації Одеської області,
випускнику 2009 року; Вален-
тину Григоровичу Таранцю,
професору кафедри українсь-
кої та іноземних мов; Володи-
миру Івановичу Паламарчуку,
доценту кафедри менеджменту
організацій ; Валентині Ти-
мофіївні Крук, начальнику
відділу кадрів; Наталії Володи-
мирівні Приваловій, начальни-
ку відділу ЦПКК, випускниці
2006 року;  Василю Михайло-
вичу Велкову, аспіранту, випус-
книку 2002 року; Василю Пет-
ровичу Радукан, приватному
підприємцю.
Ми вдячні нашим випуск-

никам заочної та заочно-дистан-
ційної форм навчання за вне-
сення грошей для придбання
крісел та прикрашення інсти-
туту гарними декоративними
квітами.
Щиро дякуємо всім за

підтримку та сподіваємось на
подальшу плідну співпрацю.

Вручення дипломів магістрів державного управління
відбудеться у відремонтованій актовій залі!

Бути слухачем денного
відділення факультету «Держав-
не управління» ОРІДУ НАДУ
при Президентові України - це
дуже цікава, відповідальна,
серйозна робота зі здобуття знань
та навичок управлінської діяль-
ності. Одержуючи другу вищу
освіту ми знову переосмислює-
мо філософію та історію розвит-
ку людини, суспільства, держави
і ще більше духовно збагачуємось
і розвиваємось, вбираючи в себе
усе те добре, чисте, світле.
У нашому храмі науки ство-

рені всі умови для якісного на-
вчання. Високий рівень профе-
сорсько-викладацького складу,
методичного, бібліотечного,
технічного забезпечення дозво-
лив нам добре навчатися, бра-
ти участь у науково-практич-
них конференціях, культурно-
му, спортивному, самоврядно-
му житті інституту.
Цей час назавжди увійде в

історію життя кожного випуск-
ника. Ми часто згадуватимемо
захоплюючі лекції  і пізнавальні
семінари, які проводили мудрі
викладачі – золотий запас регіо-
ну. Виходячи з цієї тихої гавані
культури, ми завжди будемо па-
м’ятати настанови і поради нашої
професури: «Благо народу – най-

вищий закон»; «Будьте милосер-
дними, любіть свій народ»; «Чи-
новник й інтелігент – це синоніми,
а порядна людина скоріше помре,
але хабар не візьме!».
І тепер йдучи працювати в

органи влади ми завжди послу-
говуватимемось лише принци-
пам служіння народу України,
демократизму і законності, гу-
манізму і соціальної справедли-
вості, пріоритету прав людини і
громадянина, професіоналізму,
компетентності, ініціативності,
чесності, відданості справі, пер-
сональної відповідальності за
виконання службових обо-
в’язків і дисципліни, дотриман-
ня прав підприємств установ і
організацій, об’єднань грома-
дян. І тільки так ми поступово
перетворимо бюрократію на
шановану верству суспільства,
справжніх служителів народу і
держави.
Шановні керівники, викла-

дачі, адміністративний і техніч-
ний персонал, нашого інститу-
ту, велика Вам вдячність за все!

З повагою,
Випускники денної форми
навчання  2009 року.

 

Урочиста церемонія з на-
годи випуску магістрів дер-
жавного управління ОРІДУ
НАДУ при Президентові Ук-
раїни відбудеться 27 люто-
го 2009 року в актовій залі
інституту.

Для участі у церемонії
запрошені представники
Головдержслужби України,
Національної академії дер-
жавного управління при
Президентові України, голо-
ви обласних державних
адміністрацій та обласних
рад і керівники кадрових
служб, міські голови міст
обласного значення півден-
них областей України, члени
громадської ради інституту,
голови державних екзамена-
ційних комісій, випускники
минулих років.

Під час церемонії випуск-
никам та гостям буде запро-
поновано виступи хореогра-
фічного ансамблю «Студія
117» (керівник – І. Ткачук),
тріо «Водограй» (керівник –
випускниця нашого інститу-
ту, магістр державного
управління В. Бурдейна),
українського шоу балету
«Александріт»  (керівник –
слухачка  1 курсу  заочної
форми  навчання спеціаль-
ності  управління  проектами
О. Загумьонова),   вокального
проекту «АРІЄС» (художній
керівник – слухачка 2 курсу
заочної форми навчання фа-
культету державного управ-
ління   О. Пінчук). Ведуча
урочистої церемонії – зас-
лужена артистка України
Діана Мала. Завершальний етап рес-

таврації нашого залу.

Ось  і  промайнуло
щасливе навчання ...

Чернега О.Л., заступник ге-
нерального  директора ВАТ
«ІСПК “Квадр”»

Висловлюємо щиру подяку
Генеральному директору
Леоніду Олексійовичу Чернезі
та його колегам. Ваша практична
діяльність – реальний внесок в
становлення  іміджу нашого
інституту. Навіть за складних
економічних умов Ви шукаєте і
знаходите шляхи поліпшення
своєї діяльності, конкурентоздат-
ності, зростання вашого автори-
тету. Бажаємо здоров’я, творчих
успіхів, нових ідей та великої
кількості замовників!
Цілком зрозуміло, що реалі-

зувати такий проект, як ремонт
та обладнання актової зали, мож-
ливо тільки при наявності нема-
лої кількості грошей. Нашому
керівництву вдалося, за умов
економічної кризи, знайти спон-
сорів. Ефективним поштовхом
для акумуляції коштів на облад-
нання актової зали стало внесен-
ня грошей директором інститу-
ту Миколою  Михайловичем
Іжею, заступниками директора
Анатолієм Геннадійовичем     Ах-
ламовим, Степаном Гургенови-



З  2006 р. в нашому інституті
проходить підготовка слухачів за
заочно-дистанційною  формою
навчання за спеціальністю "Держав-
не управління" (тривалість навчан-
ня 30 міс.).
Заочно-дистанційне навчання є

інноваційною формою підготовки,
що здійснюється безпосередньо за
місцем перебування слухачів без
відриву від основної діяльності та
на основі використання сучасних
інформаційних і телекомунікаційних
технологій (ІКТ).
Додатковими вимогами до осіб,

які вступають на заочно-дистанцій-
ну форму навчання (ДН), є:

• готовність до користування
сучасними ІКТ, що визначається при
вступі на основі комп'ютерного тес-
тування, порядок якого встанов-
люється приймальною комісією
Академії;

• наявність доступу до Інтер-
нету та електронної пошти.

ПЕРЕВАГИ
ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ

  ФОРМИ НАВЧАННЯ

Слухачі забезпечуються повним
комплексом навчально-методичних
матеріалів до кожної дисципліни.
Традиційно комплекси НММ
включають:

• електронний інтерактивний/
мультимедійний навчальний посібник;

• робочий зошит (з графіком і
планом навчального процесу, зав-
даннями та інформацією для всіх
видів занять);

• доступом до електронних
бібліотек; додатковими інформацій-
ними матеріалами на компакт-диску.
Слухачі мають можливість опе-

ративно і безпосередньо реалізову-
вати набуту підготовку у практичній
роботі.
Слухачі на практиці засвоюють

сучасні ІКТ та методи навчання і діяль-
ності інформаційного суспільства.
У міжсесійний період (10-тиж-

неві семестри) слухачі навчаються
дистанційно без відриву від основ-
ної діяльності та:

• вивчають теоретичний матеріал;
• з метою визначення рівня

засвоєння теорії складають тести
для самоконтролю;

• виконують практичні завдання;
• беруть участь у семінарсь-

ких занять, ділових та рольових
іграх, інших видах групових занять
(у синхронному та асинхронному
режимах).

Олексій Леонідович Чеви-
чалов, директор департамен-
ту інформаційних технологій
Одеської міської ради

 Відповідь на питання 1.
С учетом того, что боль-

шую часть времени я прово-
жу за компьютером, система
очень понравилась. Удобно то,
что все материалы дали на ком-
пакт-диске – методички, лек-
ции, даже выдержки из лите-
ратуры, рекомендованной к
прочтению. Это помогало мне
знакомиться с ними по мере
возникновения свободного
времени. Также понравился
сам принцип обучения – я не
зависел ни от кого, в свобод-
ное время сел за компьютер,
сдал зачет.

Відповідь на питання 2.
Очень рад, что мне дове-

лось быть среди «первопро-
ходцев» по такой прогрессив-
ной системе обучения. Тяжело
было перестроиться после при-
вычки, что каждый твой шаг
направляется преподавателем,
но дистанционное образование
дает необходимые навыки для
дальнейшего самообучения.
Желаю удачи будущим выпус-
кникам, а преподавательский
состав хочется поблагодарить
за помощь и поддержку при обу-
чении и пожелать здоровья и тер-
пения с новыми слушателями.

Світлана Йосипівна
Верба, міністр Міністер-
ства економіки Автономної
Республіки Крим

Відповідь на питання 1.
 Знайомство з програ-

мою навчання особисто в
мене розпочалося, на жаль,
не у навчальних аудиторіях,
а під час підготовки до сем-
інарів та практичних зав-
дань вдома. Перші вражен-
ня для слухачки, яка "сумл-
інно" пропустила першу
установчу сесію були не
зовсім позитивні – все зда-
валося незрозумілим, дуже
важким. Тим більше, що за
виробничими обставинами
часу на підготовку  та
участь у сесіях на першому
курсі бракувало. Але зали-
шався інтерес до нового та
несподіваного підходу у
навчанні.

Відповідь на питання 2.
Наразі можна казати:

"Два з половиною роки
пролетіли непомітно!"
Відчуваю по-перше –
гордість за те, що змогла
опанувати одну із складних
форм навчання, по-друге –
вдячність усім тьюторам,
викладачам інституту,
співробітникам деканату за
терпіння, порозуміння та
натхнення у спільному на-
вчальному процесі.
Знаю точно – заочно-

дистанційна форма більш
сприятлива для мене, як ке-
рівника з можливістю
мінімального одночасного
відриву від  роботи, та
відсутності тепер моїх
підлеглих, які вже навчають-
ся та готуються до вступ-
них іспитів.
Насичений графік

підготовки та складання до-
машніх тестів, спрямований
пошук та ознайомлення з
навчальними матеріалами,
чіткі вимоги до строків ви-
конання завдань, майже ав-
томатичне оцінювання – це

стимулюючі чинники для усві-
домлення необхідності безперер-
вного навчального процесу.
Бажаю, щоб слухачами заоч-

но-дистанційної форми навчання
ставали держслужбовці, які  з
першого дня налаштовані на по-
стійний  навчальний процес, ма-
ють змогу виїжджати на всі сесії,
мають за мету поглибити знання
та стати фахівцями на службі у
держави. Бажаю більш плідної
співпраці слухачів та викладачів,
більше часу на спілкування під
час сесій, кращих  оцінок та но-
вих досягнень.

Андрій Миколайович Нем-
ченко, голова Чаплинської рай-
онної державної адміністрації
Херсонської області

Відповідь на питання 1.
Перше враження  –

ЯК ЦІКАВО!  Потім – скільки
не зрозумілої теорії, ще далі –
коли це все встигати робити?
Але встигали , головне пра-
вильно організуватися, на мою
думку наша група впоралася
з цим дуже добре.

 Відповідь на питання 2.
 Навчатися необхідно пос-

тійно, зараз світ навколо нас
швидкоплинний, тому є постійна
потреба в нових знаннях, вже не-
можливо працювати, як років
10-15 назад за сталим алгорит-
мом дій державного службовця.
Як на мене, заочно-дистанційна
форма навчання найкраща, вона
спонукає до систематичної робо-
ти та дає змогу застосовувати
отримані знання на практиці не-
гайно. Пропоную скасувати інші
види заочного навчання, що до-
поможе покращити рівень підго-
товки державних службовців.
Всім  випускникам  та

викладачам Академії бажаю
успішно ї кар’єри ,  з адово-
лення  від  Вашої роботи  та
насолоди  від  її результатів.

Випускники заочно-дистан-
ційної форми навчання Одесь-
кого регіонального інституту
державного управління Націо-
нальної академії державного
управління при Президентові
України на запитання :

1. Згадайте вересень 2006
року та опишіть, будь ласка,
свої перші враження про нав-
чання у дистанційному режимі.

2. 27 лютого 2009 року Ви
отримаєте диплом магістра
державного управління. Ви
серед перших випускників заоч-
но-дистанційної форми навчання:
Ваші висновки та побажання.

відповіли так:

П Е РШИЙ   В ИПУС К  З АОЧНО - ДИ С ТА НЦ ІЙ НО Ї   ФО РМ И   НАВЧАННЯ



ВИДАВНИЦТВО ОРІДУ НАДУ
65009, м. Одеса,
вул. Генуезька, 22
тел. (0482) 63-26-65, 68-14-62
E-mail: izdat@oridu.odessa.ua
ТИРАЖ - 400 екз.

ПРАЙМ-ТАЙМ
РЕДАКТОР- ВОЛОДИМИР ВІРИЧ
Верстка - Тамара Оніщенко
Коректура - Юлія Сложинська

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ЗДІЙСНЮЄ
прийом документів на денну, вечірню, заочну та заочно-дистанційну форми навчання за спеціальністю

8.150000 “Державне управління” з наданням кваліфікації “магістр державного управління”
з квітня по червень 2009 року

Навчання в Одеському регіональному інституті державного управління здійснюється за державним замовленням та договорами між
інститутом та фізичними або юридичними особами на умовах, що в них визначені.
Термін навчання за денною формою – 18 місяців, вечірньою, заочною та заочно-дистанційною – 30 місяців.
На навчання до інституту за державним замовленням на конкурсній основі приймаються громадяни України незалежно від статі, які

мають вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра).
На денну форму навчання за державним замовленням на конкурсній основі за договорами-направленнями органів, установ, органі-

зацій приймаються особи, які:
• працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, на які поширюється дія

Законів України "Про державну службу" і "Про службу в органах місцевого самоврядування" (далі - органи, установи, організації), мають
стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік або страховий стаж за період роботи на
підприємствах не менш як три роки та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії;

• працюють на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності (далі - підприємства), мають страховий стаж
за період роботи на підприємствах, не менш як три роки та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії;

• працюють в органах, установах, організаціях та на підприємствах, мають страховий стаж за період роботи на підприємствах не менш
як один рік або диплом про повну вищу освіту з відзнакою та не досягли 35 років на момент подання документів до приймальної комісії.
Кількість таких осіб повинна становити не більш як 20 відсотків плану прийому на навчання за денною формою.
На вечірню, заочну та заочно-дистанційну форми навчання за державним замовленням на конкурсній основі за рекомендацією органів,

установ, організацій приймаються особи, які:
• не досягли 50 років, перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, займають посади IV-VII

категорії, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як три роки на момент подання
документів до приймальної комісії та зараховані до кадрового резерву для роботи на посадах першої - четвертої категорії.
Вступники проходять конкурсний відбір за результатами:
-  комп’ютерного тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань;
-  співбесіди із сучасних проблем державного управління з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей,

мотивації до роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування;
-  комп’ютерного тестування з іноземної мови для вступників денної форми навчання.
Особи, які бажають вступити на навчання до інституту та відповідають вимогам до вступників, можуть подати попередню електронну

заяву за формою, яка розміщена на сайті www.oridu.odessa.ua. Їм буде надаватися організаційно-методична допомога в підготовці до
вступу.
Більш детальну інформацію можна отримати у відділі прийому, розподілу слухачів та зв'язків з випускниками за адресою: 65009,

м. Одеса, вул. Генуезька, 22, тел. 8 (048) 741-48-84, 8 (0482) 63-86-55,  e-mail: priem@oridu.odessa.ua

Сторінки  життя  випускників   2009 року У 2009 році дипломи з відзнакою
отримали 15 випускників

Денна форма навчання:
Барановський Ігор Миколайович, Одеська обл.
Бєдєлєва Наталія Василівна, Херсонська обл.
Васильєва Інна Григорівна, Миколаївська обл.
Гладкоскок Надія Павлівна, м. Севастополь
Деревніна Неля Миколаївна, Одеська обл.
Кравець Ольга Іванівна, Вінницька обл.
Максименко Олексій Іванович, Одеська обл.
Роспутна Галина Григорівна, Вінницька обл.
Свірська Олена Віталіївна,  Автономна Рес-

публіка Крим

Вечірньо-заочна форма навчання:
Пуленко Костянтин Миколайович, Одеська обл.
Заочно-дистанційна форма навчання:
Немченко Андрій Миколайович, Вінницька обл.

Заочна форма навчання:
Бабич Світлана Олександрівна, Автономна

Республіка Крим
Істратов Олександр Леонідович,  Автоном-

на Республіка Крим
Калуєв Анатолій Григорович, Одеська обл.
Львова Світлана Миколаївна, Автономна

Республіка Крим
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