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ПРАЙМ-ТАЙМ
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Розповсюджується БЕЗКОШТОВНО

Шановні абітурієнти!

Вітаю вас на вступних іспитах до нашого інституту. Символічним є те, що перший день випробувань співпадає з Днем
державної служби. Становлення системи безперервного професійного навчання державних службовців стало нагальною
потребою та важливим фактором зміцнення державності і формування соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Державна служба – це механізм здійснення цілей та завдань держави. Державна служба має стати повсякденним
каналом зв’язку держави та народу, їх взаємодії, а також виступати лідируючою силою суспільства. Подібний підхід
здатний забезпечити тільки такий державний апарат і такий його персонал, який зможе обґрунтовано висувати зрозумілі
для людей норми поведінки та праці, організовувати та регулювати соціальну активність громадян, домагатися змін і
відстежувати їх соціальну ефективність. Державна служба має поєднувати конституційно зафіксовані наміри та цілі
держави, його структури, відношення та зв’язки з кадровим потенціалом держави, втілювати їх у суспільне життя.

Саме для ефективного вирішення зазначених завдань державної служби створено й функціонує наш інститут. Вступаючи
до нас, Ви зробили правильний вибір, наш заклад є кращим у підготовці магістрів у галузі знань «державне управління».

Щиро бажаю Вам успіхів на вступних іспитах, а також міцного здоров’я, невичерпної енергії та нових здобутків
в ім’я майбутнього України.

                                                                                        М.П. Попов
                                                                                        Декан факультету державного управління

 

Шановні колеги!

Вітаю з професійним святом –Днем державної служби!
Україна в ході становлення своєї державності розв’язує багато складних завдань, одне з яких – формування

ефективної системи державного управління, яка має стати мобільною, гнучко реагувати на запити сучасного суспіль-
ства, забезпечувати реальне поліпшення життя народу. Сьогодні державна служба в Україні – це механізм забезпечен-
ня стабільності, надійності конституційного устрою та надання державному управлінню організованості, компетент-
ності і професіоналізму, інноваційного характеру. В системі владних відносин державна служба виступає одним із
головних чинників формування цивілізованої державності, об'єднання зусиль гілок влади, професійного кадрового
забезпечення роботи органів державного                 управління. Державні службовці покликані дотримуватись
наступних принципів у своїй діяльності:

- законності і верховенства права;
- орієнтації та потреби споживачів наших послуг;
- відкритості та прозорості діяльності;
- орієнтації на стандарти Європейського адміністративного простору.
Довіра до влади починається з людини, яка вирішує свої повсякденні проблеми. Саме тому суспільство

покладає на державних службовців найважливіші завдання по реалізації державних та регіональних програм  соціально-економічного розвит-
ку, чекає від них компетентності, ініціативи й творчого ставлення до справи.

У процесі вирішення цих завдань головною місією Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України є подальший розвиток професійної державної служби шляхом надання якісних послуг з
професійного навчання державних службовців, запровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес, а саме системи
електронного документообігу, електронного врядування, удосконалення веб-ресурсів та використання IP-технологій.

Бажаю Вам міцного здоров’я, добра, злагоди, впевненості в майбутньому. Щоб всі реформи, які проводяться в державі, закінчувались
покращанням матеріального та морального становища всіх людей, особливо державних службовців, їхнього грошового утримання, умов
праці.

       З повагою
      Директор інституту                                                                                                               М.М. Іжа

          Вітаємо абітурієнтів
        з початком вступних іспитів та

з Днем державної служби!

Хто твердить – люблю свій народ, а не виконує своїх обов’язків перед ним, – той
твердить лож.  І.Франко
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Уважаемые коллеги!

Примите теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем государственной службы!
Пусть Ваш профессионализм будет направлен на благо человечества, его настоящего и будущего!

Пусть такие качества как честность, доброжелательность, готовность прийти на помощь – всегда
остаются с Вами!

Пусть осуществятся Ваши сокровенные мечты и намерения, пусть будут успешными все светлые
дела и начинания! Пусть Ваша жизнь будет полна любовью родных, верностью друзей, уважением
коллег! Желаю крепкого здоровья, счастья, добра и мира Вам и Вашим родным!

От всей душу рада приветствовать абитуриентов Одесского регионального института
государственного управления НАГУ при Президенте Украины! Вы сделали правильный выбор, так как
институт имеет свою историю, добрые традиции, сильный педагогический коллектив и высокий рейтинг.
Вам предстоит нелегкая задача – с честью выдержать вступительные экзамены. Желаю от всей души с
ней справиться и стать обладателями гордого звания «магистр государственного управления»!

Будьте здоровы, успешны и востребованы!

                                                           Е.Л. Перминова
                                                           Заместитель начальника Главного управления кадровой
                                                           политики и государственной службы
                                                           Управления делами Совета Министров АРК,
                                                           слушательница 1 курса заочной формы обучения

Дорогі друзі, шановні колеги!

23 червня ми відзначаємо День державної служби.
Робота державних службовців згідно із Законом України „Про державну службу” базується на

принципах служіння народові і є політично нейтральною. Вона не завжди помітна для широкого
загалу, але саме завдяки злагодженій діяльності працівників виконавчих органів відбуваються кардинальні
позитивні зрушення в соціально-економічному житті нашого регіону.

У цей урочистий день хочу побажати вам, шановні колеги, і надалі з такою ж енергійністю,
самовідданістю, результативністю забезпечувати виконання завдань і функцій держави.

Бажаю вам міцного здоров’я, добра, миру та злагоди, невичерпних сил і творчої наснаги.
Нехай у славних здобутках втілюються всі ваші починання, спрямованні на благо нашої Батьківщини!

                                                           С.О. Белюк
                                                           Т.в.о. заступника голови-керівника апарату
                                                           обласної державної адміністрації,
                                                           випускник 2009 року

 Відмінність державного діяча від політика - у тому. що політик орієнтується
на наступні вибори, а державний діяч - на наступні покоління.

                                                                                                                                 У.Черчілль

Дорогі друзі!

23 червня ми відзначаємо День державної служби.
Державна служба – це нелегка праця, яка потребує справжньої відданості та бажання служити

суспільству. Державні службовці виступають єднальною ланкою між владою і народом, знають його
біди і проблеми, шукають і знаходять шляхи їх вирішення.

Саме для ефективної роботи державного апарату, і як наслідок – покращення життя українських
громадян створено ваш інститут. Я щиро вдячний професорсько-викладацькому складу за вагомий внесок
у підвищення професійного рівня державних службовців органів виконавчої влади Миколаївщини. Саме
ця ALMA MATER випускає зі своїх стін золотий фонд адміністраторів та менеджерів всіх рівнів.

Шановні слухачі!

Від імені голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Миколайовича  Гаркуші, від себе
особисто, зичу Вам життєвої енергії, творчого натхнення. Добра і щастя Вам і вашим родинам.

Щиро бажаю успіхів у навчанні, міцного здоров’я та нових здобутків в ім’я майбутнього України.
Ніколи не забувайте про своє високе призначення – вірно і чесно служити державі, своєму народу.

                                                            Д.М. Оборонько
                                                           Заступник голови – керівник апарату Миколаївської
                                                           облдержадміністрації, випускник 2005 року.

 Щоби вести людей за собою,  йди за ними.
                                                                                                                                      Лао Цзи.



Дорогі друзі, шановні колеги!

Державна служба – це нелегка праця, яка потребує справжньої відданості та бажання служити
людям. Державні службовці виступають єднальною ланкою між владою і народом, знають його біди та
проблеми, шукають шляхи їх вирішення.

У будь-якій цивілізованій країні ця професія є надзвичайно престижною. У найкращих університе-
тах світу існують факультети державного управління. Подібні навчальні заклади є і в нашій державі,
де провідна роль належить Національній академії державного управління при Президентові України
та її регіональним інститутам. Одеський регіональний інститут державного управління при Президен-
тові України співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування Півдня України і
готує для них магістрів державного управління, які становлять золотий фонд адміністраторів та
менеджерів усіх рівнів.  І як не дивно, початок вступних іспитів до ОРІДУ НАДУ при Президентові
України співпав з Днем державної служби. Абітурієнтам бажаю  вдалих випробувань, витримки та
терпіння, здійснення  мрій та планів.

Прийміть щирі вітання та побажання міцного здоров’я, творчого натхнення та нових звершень.
Ніколи не забувайте про своє високе призначення – вірно і чесно служити державі, своєму народу!

                                                           В.О. Бойко
                                                           Начальник відділу кадрової роботи апарату
                                                           Вінницької облдержадміністрації, випускник 2005 року.

Шановні колеги!

Напередодні вашого професійного свята – Дня державної служби, прийміть щирі вітання та
побажання міцного здоров’я, творчого натхнення та нових звершень. Нехай кожен день вашого життя
буде щасливий і радісний, а родинне тепло і затишок допомагають у виконанні почесного і відповідаль-
ного професійного обов’язку. Бажаю всім вам невичерпної енергії, нових звершень у справі служіння
народу та нових здобутків в ім’я великого майбутнього України.

Щиро вдячна професорсько-викладацькому складу інституту за вагомий внесок у підвищення
професійного рівня державних службовців органів виконавчої влади Херсонської області.

Шановні абітурієнти! В цей особливий для вас період бажаю вам життєвої енергії, творчого
натхнення та досягнення успішних результатів вступних іспитів.

Сердечно зичу всім вам і вашим родинам світлих життєвих обріїв, добра та щастя, злагоди та
задоволення від вашої почесної праці.

                                                           М.М. Саламаха
                                                           Начальник відділу кадрової роботи апарату
                                                           Херсонської облдержадміністрації,
                                                           випускниця 2009 року

Дорогі державні службовці!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем державної служби, яке засвідчує високу оцінку
внеску працівників органів виконавчої влади в управління економічними, соціальними і суспільними
процесами в країні, утворення демократичної і високорозвинутої Вітчизни. Нехай же на вашому
шляху не стають перешкоди, а почесне звання – державний службовець – назавжди залишається
шанованим людьми. Нехай з вами буде мудрість, витримка і сила духу, які допоможуть зробити все
можливе для створення економічно сильної, соціально заможної та духовно багатої України.

В цей день у стінах нашого інституту відзначається ще одна дата – починаються вступні іспити за спеціаль-
ністю «Державне управління». Здавалося б, звичайна щорічна подія. Між тим, у сучасних умовах вона
набуває нових рис. Ми повинні усвідомити, що сьогодні зі стін навчального закладу у велике життя держав-
ного управління мають виходити не тільки висококваліфіковані фахівці, а й, в першу чергу, розвинені особи-
стості – еліта нашої держави. Абітурієнтам хотілося б побажати вдачі, витримки при здачі екзаменів. А тим, хто
стане слухачем, я впевнений, своїм натхненним навчанням, чудовим відпочинком ви не тільки продовжите
славні традиції попередніх поколінь, а й примножите славу та авторитет слухача Одеського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

                                                            Віктор Покотило
                                                           Голова слухацького самоврядування,
                                                           слухач 1 курсу денної форми навчання

 

 Щоби мати вплив на людей, треба думати тільки про них, забуваючи про себе, а не згаду-
вати про них, коли виникне потреба нагадати їм про себе.

                                                                                                                      В.О. Ключевський

Совершенство в этом мире недостижимо. И лучше время от времени
ошибаться, чем ничего не делать...



ВИДАВНИЦТВО ОРІДУ НАДУ
65009, м. Одеса,
вул. Генуезька, 22
тел. (0482) 63-26-65, 68-14-62
E-mail: izdat@oridu.odessa.ua
ТИРАЖ -  480 екз.

ПРАЙМ-ТАЙМ
РЕДАКТОРИ- ВОЛОДИМИР ВІРИЧ
                      ТАМАРА  ОНІЩЕНКО
Верстка - Тамара Оніщенко
Коректура - Юлія Сложинська

Немного юмора

Соціальний характер
державної служби

Державна служба органічно по-
в’язана із багатьма іншими інститу-
тами суспільства. Необхідно особ-
ливо підкреслити, що державна
служба тільки тоді виконує соціаль-
ну функцію, коли вона будується
на правовій основі, взаємодіє з інсти-
тутами, які діють у духовній сфері
життя суспільства, у сфері культу-
ри, спирається на засоби масової ко-
мунікації, суспільну думку.

Виступаючи  елементом сус-
пільної структури, державна служ-
ба має ряд особливостей, притаман-
них їй як соціальному інституту.

По-перше, вона становить вла-
стиву тільки їй сферу професійної
діяльності. Всім своїм змістом, фор-
мами і методами ця діяльність спря-

мована на забезпечення виконання
повноважень державних органів.

По-друге, як зв’язуюча ланка
між державою і громадянином,
державна служба покликана захи-
щати права й свободи громадян.
Конституційне положення про те,
що «людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю» (ст. З
Конституції України), виступає
визначальним стрижнем в діяль-
ності державних службовців,  не-
залежно від їх службового статусу.

По-третє, державна служба
як суспільна явище – своєрідна
форма відображення суспільних
зв’язків і відносин, показник
ступеня гуманності, людяності,
існуючих в суспільстві порядків.

Як соціальний інститут держав-
на служба має свою об’єктивну
історію. На жаль, протягом століть
громадська думка страждала тим,
що недооцінювалась роль чинов-
ників, в той час як саме чиновницт-
во покликано бути своєрідним
двигуном суспільного прогресу.

У демократичному суспільстві
функціонування державної служ-
би постає за своїм характером як
процес служіння народу, тій
політичній системі, котра наро-
дом створена. Важливо при
цьому те, щоб ця політична
система, перш за все, в обличчі
держави, мала дійсно народний
характер, жила інтересами й
сподіваннями народу.

З історичного досвіду відо-
мо, що спільність  інтересів
держави й народу становлять
соціальне джерело могутності
політичної системи країни. Але
в історії було чимало держав,
які виражали інтереси саме вузь-
кої соціальної групи населення
й нехтували інтересами біль-
шості. Правителі таких держав
вважали, що їх сила полягала в
здібності маніпулювати масами,
переводити їх енергію на ті  спосо-
би діяльності, котрі служать
егоїстичним інтересам меншості.

В нових історичних умовах
докорінно змінюється уява про
силу держави. Держава міцна тоді,
коли відбиває (виражає) інтереси
народу, принаймні його більшості,
коли здійснюється координація
діяльності державних органів з
інститутами громадянського суспіль-
ства. Завдяки такій координації
створюється формальна й нефор-
мальна система вироблення й здійснен-
ня (реалізація) політики держави.

До політичних якостей дер-
жавних службовців звичайно
відносять патріотизм, готовність
відстоювати конституційний
устрій країни, наявність громадян-
ства, тобто належність до тієї
держави, інтересам якої й
підпорядкована державна служба.

До системи ділових якостей
належать такі, як інтелектуальність,
компетентність, організаторські
здібності, вміння ефективно й
цілеспрямовано по-новому діяти.

До особистих  якостей
відносяться моральні, фізичні,
комун ікаб ельн і .

До моральних – такі харак-
теристики особи, як чесність,
добросовісність, справедли-
вість, порядність тощо.

Фізичні якості включають в
себе стан здоров’я, працездат-
ність, придатність до праці в
особливих умовах та інші.

Комунікабельні якості –
доброзичливість , товарись-
кість, уміння прислуховувати-
ся до людей, налагоджувати
ділові контакти, регулювати
міжособисті відносини, здібність
сприймати чужу думку, перекону-
вати. Для керівника важливо та-
кож вміти привертати до себе
людей, об’єднувати колектив.

Зазначені якості формують-
ся соціальним устроєм суспіль-
ства, системою виховання і     осві-
ти, практикою функціонування
державної служби.

За последние 5-7 лет слова
«учиться», «обучение» стали
практически постоянными в
лексиконе многих компаний и
организаций, как крупных, так
и менее объемных, с количеством
персонала не более 100.

Эти слова знакомы с детства,
и для каждого из нас они имеют
свою эмоциональную окраску,
будоражат воспоминания, акти-
визируют весь прошлый опыт,
как удачный, так и печальный,
как позитивный, так и негатив-
ный, как приятный, радостный,
так и психотравматичный,
отрицательно эмоционально
окрашенный. Естественно,
перед любым актом обучения,
предстоящим взрослому
человеку, будь то семинар,
тренинг, курс повышения ква-
лификации или более длитель-
ное образование, возникают
вполне конструктивные вопросы:

• Зачем мне это надо?
• Что мне это даст?
• Будет ли это полезно?
Причем эмоциональная

компонента этих вопросов, как
правило, напрямую связана с
характером пережитого прошло-
го опыта. Кроме вполне конст-
руктивных вопросов могут
возникнуть имеющие и чисто
психологический характер.
Конструктивными их назвать
вряд ли возможно, зачастую они
не звучат в сознании простыми
вопросительными предложения-
ми, а  поступают туда в виде
сомнений, перепадов настрое-
ний,  настороженности, не
ясного  сопротивления, нежела-
ния обучаться. Если же их
перевести на язык слов, то
звучать они  будут примерно так
(и это не  зависит от должности
и статуса личности):

• Не пострадает ли моя
самооценка?

• Не упадет ли мой авто-
ритет в глазах коллег?

• Будут ли меня оценивать?
• Не будет ли авторитарен

тренер, преподаватель?
• Не обесценится ли весь

мой прошлый личный  и
профессиональный опыт?

• Смогу ли я быть здесь пол-
ноценной взрослой личностью?

И если человек не сможет
получить для себя ответы на те

и другие вопросы, осознать полез-
ность и психологическую безопас-
ность предстоящего обучения, то он
потратит огромное количество энер-
гии на сопротивление, как  самому
себе, так и ситуации, и на процесс
обучения ее уже просто не останется.

Конечно, здорово, когда лич-
ность открыта обучению, новому
опыту, восприятию, готова
пересмотреть мешающие развитию
стереотипы, соединить полученные
знания с накопленным профес-
сиональным опытом, очертить для
себя новые перспективы, осознать
полезность. Но, как известно, много
счастья не бывает, а такого и подав-
но. Даже если процесс действитель-
но отвечает всем профессиональным
и психологическим требованиям,
включая личность тренера,
преподавателя, все равно определен-
ный процент времени группа
потратит на сопротивление. И чем
быстрее она ответит на волную-
щие ее вопросы, чем очевидней
будут ответы.

К сожалению, далеко не все спе-
циалисты по обучению это знают,
понимают и относятся с должным
вниманием, так что в некотором смыс-
ле эта статья имеет легкий просвети-
тельский характер. (Если в этом ме-
сте у читателя возникает напряже-
ние и желание сказать: «Я и так все
это знаю», - стоит пересмотреть все
вышеизложенное с начала до этого
места еще раз, только чуть медлен-
нее, применяя непосредственно к
себе каждое предложение).

Итак – осмысленность и акту-
альность, практическая направлен-
ность, соединение с прошлым опы-
том, как можно больше практики,
доверительная атмосфера и процесс
обучения сможет стать куда более
позитивным, интересным, мотиви-
рующим к дальнейшему развитию.

Обучайтесь профессионально!

Абитуриент приходит с первого
экзамена, родители кидаются к нему:

- Ну, как экзамен?
- Ничего, только экзаменатор по-

пался какой-то набожный, каждый раз,
когда я что-то говорил, он поднимал
глаза к потолку и повторял: "Боже мой!"

               * * *
 Абитуриент приходит сдавать

вступительные экзамены в пре-
стижный вуз. Председатель приём-
ной комиссии его спрашивает:

- Молодой человек, из каких
соображений Вы выбрали наш вуз?

- Папа, хватит прикалываться...

Учиться? А зачем?

Державне управління в Україні
                     (Авер`янова В.Б.)

Куплю книги. Hазываются
"Пособие для поступающих в
ВУЗы". Hадо математика и физи-
ка. Да, если таких книг не найдет-
ся, с превеликим удовольствием
приобрету многотомник "Ты и
Армия", а особенно тома "При-
плыли", "Что дают в столовой" и
"Как дожить до дембеля".

                * * *
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