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ПРАЙМ-ТАЙМ
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Розповсюджується БЕЗКОШТОВНО

ДЕНЬ
             ФАКУЛЬТЕТУ

                       ДЕРЖАВНОГО
                                УПРАВЛІННЯ

С В Я Т О! С В Я Т О!

Шановні слухачі та колеги!
Життя не стоїть на місці, – постають нові проблеми удосконалення професійної підготовки спеціалістів у сфері

державного управління. Потреба сьогодення – це креативні, відповідальні та патріотичні спеціалісти, з вміннями
аналізувати і приймати вірні управлінські рішення та надавати якісні державні послуги. З 2000 року саме підготовку
таких фахівців здійснює факультет державного управління нашого інституту. За цей час майже в 10 разів зросла
кількість слухачів факультету, відкрито нові форми навчання та спеціалізації, залучені висококваліфіковані
професорсько-викладацькі та наукові кадри, оновлено матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.
На сьогодні факультет державного управління – це дослідницько-орієнтований учбово-науково-інноваційний

комплекс в галузі знань «Державне управління», який позиціонує  себе як кадровий лідер, випускники якого займають
високі посади в органах державної влади та місцевого самоврядування не тільки Південного регіону, але і всієї України.
Тож прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня факультету державного управління!

Викладачам та співробітникам факультету бажаю добробуту, наукових та творчих успіхів, міцного здоров’я  та наснаги.
Слухачам  – нових пошуків, звершень, перемог та якісно нових професійних знань, які у подальшому стануть міцним фундаментом Вашого майбутнього.
                                   З повагою
                                   Директор ОРІДУ НАДУ
                                   при Президентові України                                                                                        М.М.Іжа

Шановні друзі!
День народження закладу – завжди відповідальна подія. У такий час розумієш, що це не тільки вітання і

подарунки, це також велика відповідальність за виконання завдань, які держава поклала на нас – організація
підготовки фахівців з державного управління за IV рівнем акредитації. Зрозуміло, що таку значну задачу ми
можемо виконати тільки через створення організаційно-функціонально спроможного колективу інституту.
Сьогодні ми з особливою повагою і вдячністю  звертаємось до керівників, які були у витоків створення філії, потім інституту, –

Олексія Петровича Якубовського та Анатолія Михайловича Пойченко. Окремі слова подяки нашому директорові Миколі
Михайловичу Іжі та його заступникам за мудрість проявлену задля збереження надбань попередниками та спроможність покра-
щити діяльність інституту і посісти перше місце за рейтингом серед гуманітарних вищих навчальних закладів Одещини.
За дев’ять років існування факультету державного управління його очолювали декани з різними науковими інтересами та

поглядами на    життєдіяльність у нашому закладі. Але всі вони керувалися спільним й найголовнішим принципом відповідаль-
ності за доручену їм справу. Так при Олександрі Дмитровичі Корвецькому пройшло становлення факультету як структурного
підрозділу інституту, розпочало свою діяльність слухацьке самоврядування. Микола Миколайович Миколайчук у 2005 році

провів роботу щодо розроблення та впровадження символіки (герб і гімн) факультету та було започатковано святкування Дня факультету у першу п’ятницю
листопада. За часів  декана Петра Степановича Кривоцюка вийшла друком перша газета слухацького самоврядування, налагоджено співпрацю слухацьких рад
та ознайомлення з кращим досвідом регіональних інститутів Національної академії, розпочав роботу центр культури слухачів та студентів інституту.
Щодня, особливо сьогодні, треба висловлювати слова подяки вельмишановним завідувачам кафедр, професорам, доцентам, старшим

викладачам за натхненну працю задля підготовки висококваліфікованих публічних службовців, які відповідають вимогам сьогодення.
Щиру подяку адресую всім структурним підрозділам інституту. Шановні колеги, без вашої відданої праці не можливо створити сприят-

ливі умови для забезпечення на достойному рівні навчального процесу.
Хочу також звернутися до наших слухачів. Друзі, ми чітко розуміємо, що саме за ради вашого навчання створено та функціонує

факультет. Всі, хто причетні до навчально-виховного процесу, намагаються через впровадження нових підходів до викладання
дисциплін вчити вас умінням і навикам працювати у сучасному суспільстві.
Звертаюсь до наших випускників із вдячністю за продовження ділової співпраці. Саме ви  допомагаєте нам залучати до

навчання майбутніх слухачів. Саме ви не залишаєте наш інституту без уваги та підтримуєте наші ініціативи, які спрямовані на
покращення підготовки магістрів державного управління та створення позитивного іміджу інституту.
Шановні друзі, прийміть щирі побажання успіхів у такій важливій справі, як підготовка золотого резерву управлінських кадрів. Хай всім

посміхається доля, робота приносить тільки задоволення, міцне здоров’я спонукатиме вас до нових творчих звершень.
З Днем факультету державного управління!

                           Декан факультету  державного управління                                                                 М.П. Попов
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С Т О Р І Н К И   І С Т О Р І Ї

Щороку першої  п’ятниці  листопада в нашому інституті відзначається День факультету державного управл-
іння ОРІДУ НАДУ. Для кожного з нас це традиційне свято стало червоним днем календаря в інститутському житті.
В цей день зі словами привітань хочеться звернутися до керівництва, викладачів та працівників інституту,

а насамперед до колективу факультету державного управління.
Ми, слухачі, щиро дякуємо за щоденну напружену титанічну працю усім працівникам факультету ДУ, які не лише

щедро  діляться з нами своїми знаннями, а й виховують покоління фахових державних службовців. Нехай і сьогодні, і завжди,
в свята і будні не покидає вас високе почуття причетності до святої справи – становлення особистості нашої держави.
Бажаємо вам міцного здоров’я, творчого вогнику, здійснення найсокровенніших мрій, хай ваша робота

приносить вам лише радість та достаток!
Україна – молода і перспективна держава, яка починає розвиватися і потребує високоморальних, професій-

них, молодих, компетентних та активних людей, тобто нас, слухачів, невід’ємну частину факультету ДУ.
Студентські роки – це інвестиції не лише в майбутнє кожного з нас, але й у майбутнє усієї України в цілому. Тому, шановні слухачі, нам необхідно знайти

свою дорогу до мудрості, подолати її легко, гідно підкоривши найвищі та найзаповітніші вершини, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної  мети.
Пам’ятаймо, колеги, що ми потрібні Україні. Саме ми можемо змінити ситуацію у нашій державі і саме від нас залежить яким буде майбутнє наших дітей.
То ж успіхів Вам у всіх Ваших добрих справах!

  Голова слухацького врядування В.В.Покотило

    Так виглядає історичний наказ

Завжди цікаво знати про свята, з чого все починалось, і як воно відбувалось. Нашій редакції
стало відомо, що у джерел заснування нашого інституту і факультету  була начальник відділу
кадрової роботи Крук Валентина Тимофіївна, з якою ми провели дуже цікаву бесіду.

 

З розмови з Валентиною Тимофіївною, яка пра-
цює в інституті з початку його заснування, стало
відомо, що на той час трудовий колектив тоді філіалу
Академії був  набагато   меншим. Деканату та деяких
відділів взагалі не існувало, кількість слухачів, які
навчались за денною формою,  складала 30 осіб, за
заочною – 60. Іншими були терміни навчання: денна

форма - 1 рік, заочна – 1,5 року. Першим директором, який створював інститут,
підбирав і формував трудовий колектив за принципами професіоналізму, вміння
працювати зі слухачами, досвідом практичної роботи, був Олексій Петрович Яку-
бовський – завідувач кафедрою філософських та соціально-політичних наук.
Олексій Петрович із самого початку намагався створити в інституті

атмосферу дому, де кожний міг підставити своє плече іншому, допомогти
практичною порадою незалежно  від того, чи її потребує слухач або викла-
дач. Слухачі того часу дійсно намагались використати рік свого навчання
для накопичення знань, підвищення кваліфікації, формували високий рівень
іміджу нашого закладу. Повертаючись на роботу після навчання в інституті,
доводили в практичній діяльності, що завдяки здобутим знанням, своїй
відповідальності та відданості справі вони є гідними звання державних службовців,
як мінімум вищі на голову за тих, хто не здобув освітнього ступеня магістра
державного управління. Високий рівень підготовки магістрів державного
управління забезпечували як викладацький склад, так і  практики, які систематич-
но читали слухачам лекції. Особливо велика заслуга в тому, що інститут
відбувся, належить Гриневецькому С.Р. Він доклав дуже багато зусиль до
розвитку та становлення цього навчального закладу. Наші перші випускни-
ки вступали до аспірантури, докторантури, захищали дисертації та залишались
у нас працювати викладачами. Так, сходинка за сходинкою, формувався колек-
тив інституту. Багато сил і вмінь було докладено до створення, зміцнення та
розвитку матеріально-технічної бази, особливо в умовах розрухи 90-х років.
Безперечна увага завжди надавалась особисто Олексієм Петровичем Якубовсь-
ким розвиткові  нашої бібліотеки. Всі  працювали однією командою: викладачі,
державні службовці, інші працівники відділів, слухачі і недарма, бо це дало свій
результат - Інститут функціонує, розвивається, досягає своїх успіхів.
Звичайно, значною подією стало створення факультету державного

управління, а потім  факультету менеджменту. Створення факультету держав-
ного управління та його деканату було пов’язано зі збільшенням терміну
навчання та чисельності слухачів, і дало полегшення в роботі навчального
відділу. Першим деканом факультету, його батьком, був Корвецький О.Д.
Вже на той час він працював завідувачем кафедрою управління охороною
здоров’я і зарекомендував себе як високий професіонал, практик, досвідче-
ний керівник, людина, яка могла будувати партнерські відносини зі слухача-
ми, відчувати їх потреби й одночасно забезпечувати чітку дисципліну.
Значним поштовхом у розвитку як інституту, так і факультету державного

управління стало створення відділу з міжнародних відносин. Спочатку відділ був
представлений в особі одного спеціаліста 1 категорії. Але ентузіазм та наполеглива
праця дали можливість нашим слухачам проходити стажування закордоном. Перше
стажування відбулось в Англії в рамках реалізації спільної Програми з Університе-
том Північного Лондону, і той випуск зміг отримати дипломи цього університету, а
викладачі - підвищити кваліфікацію, набути цінного  іноземного досвіду.
Поступово в нашому закладі розвивались інформаційні технології, які без-

перечно пов’язані з іменем Юрія Борисовича Пігарева – твор-
чою особистістю і професіоналом. Тепер  завдяки цим техноло-
гіям декан може, не виходячи з кабінету, спостерігати за навчаль-
ним процесом та участю в ньому слухачів, а слухачі, працюючи в
електронній бібліотеці, - здобувати знання, отримувати будь-
яку інформацію, здійснювати зв'язок зі світом.
Наприкінці спілкування Валентина Тимофіївна побажала факульте-

ту державного управління досягати нових здобутків, активніше розвива-
ти зв’язки з випускниками, розширювати можливості стажування
слухачів, в тому числі закордоном, а слухачам – найраціональніше вико-
ристовувати час навчання в інституті як дуже важливий фактор в їхньо-
му житті для подальшого професійного зростання, відчуття відпові-
дальності за те, «який державний службовець – така і державна служба!».

«Успіхів всім, любіть інститут як свій дім, примно-
жуйте його авторитет особистими добрими справами», -
побажала Валентина Тимофіївна.



 Молодожен Юлія Борисівна,
доцент кафедри державного управ-
ління і місцевого самоврядування,
випускниця 2001 року

Нажаль, людська пам’ять має
здатність поступово стирати
моменти нашого життя, іноді й
найяскравіші, але іноді маленька
дрібничка (стара фотографія,
повідомлення на «одноклассниках»,
несподівана  зустріч) дає поштовх,
щоб згадати події минулого життя.
Я спробую дещо пригадати,  як
кажуть папір все стерпить. Рито-
ричне запитання: як я попала до
інституту? На той момент я
працювала спеціалістом відділу
аналізу та прогнозування розвит-
ку області в Головному управлінні
економіки Одеської облдержадмініст-
рації і до нас на роботу працевлаш-
тували одного хлопця, який був
випускником першого випуску
новоствореного інституту академії
державного управління. Сьогодні
цей хлопець посідає провідну по-
саду в Секретаріаті Президента
України, а тоді я із зацікавленістю і
певним скепсисом слухала його
розповіді про інститут, де готують
майбутніх державних службовців.
Про якісь дивні назви предметів,
що там вивчають, про стажування
за кордоном, про можливість май-
бутнього кар’єрного росту. І мені
спало на думку: а чому б не спро-
бувати і мені поступити туди на
навчання, може дійсно щось нове
дізнаюсь. Спробувала. Поступила на
заочну форму навчання. І в принципі
не шкодую. Навчання в інституті дало
можливість під час основної роботи
дивитись на певні речі з різних точок
зору, застосовувати комплексний
підхід при аналізі проблем в будь-якій
сфері управління, звертати увагу на
ті моменти, які раніше навіть не
помічали. Оволодіння навичками
економічної теорії, існуючих теорій
управління, ознайомлення з процеса-
ми формування правових відносин
дало певний поштовх для особистої
самоорганізації, відпрацювання вмінь

керувати підлеглими під час робо-
ти в колективі. Це сьогодні сучасні
інформаційні технології, достатня
забезпеченість комп’ютерами і по-
тужний бібліотечний фонд дозво-
ляють нинішнім слухачам скоро-
чувати час на пошук потрібного
матеріалу,   законодавчих доку-
ментів, наукових  та  методичних
праць. А тоді, набрати власноруч маг-
істерську роботу на службовому ком-
п’ютері (за умов, що він взагалі був)
вважалося не аби яким досягненням. І
реферати, або творчі роботи, ми писа-
ли у переважній більшості  самі, нама-
гаючись  розібратися з  темою, яку
обирали для   дискусії. Семінари готу-
вали  разом, всією групою, обгово-
рюючи  проблеми в кімнатах гурто-
житку.  З  вдячністю хочу відмітити
викладачів, які навчали нас в той пері-
од: це Надолішній П.І., Топчієв О.Г.,
Кривцова В.М., Ахламов А.Г.,
Чередніченко О.Г, Корвецький О.Д.,
Свірін М.Г., Оганісян М.С. та інші.
Більшість з них і сьогодні працює в
інституті. Після закінчення   інституту
я пройшла шлях від головного спеціа-
ліста  до заступника начальника уп-
равління економіки, і знання, отримані
в інституті, мені стали у нагоді. Згодом
я відчула потребу передавати знання
іншим, тому сьогодні я викладаю в
ОРІДУ НАДУ і намагаюся донести
до сучасних слухачів ті знання, які
стануть їм у нагоді в практичній
діяльності на державній службі.
Минає час. Зміни, яких заз-

нає система підготовки магістрів
державного управління в нашо-
му інституті,  свідчать все ж таки
про позитивну динаміку:
збільшується кількість  комп’ю-
терів, поповнюються бібліотечні
фонди, молодшає професорсь-
ко-викладацький склад, ремон-
туються навчальні аудиторії і т.і.
Проте, з нагоди святкування
Дня  факультету державного
управління, хочеться вислови-
ти декілька побажань нинішнім
слухачам. Сьогодні ми живемо
в складний період, коли престиж
державної служби значно знизив-
ся. Але будь-хто з вас розуміє,
що треба мислити стратегічно і
працювати на перспективу.
Будь-яке покоління за своє жит-
тя переживає певні труднощі,
але сьогодні ви повинні накопи-
чувати знання, розширяти свій
світогляд, набувати практично-
го досвіду, тому що ми в вас
віримо і сподіваємося, що
більшість з вас сформують той
потенціал, який зможе ефектив-
но управляти як країною, так і
регіоном, районом, містом і
невеличким селом. Успіхів вам.

(продовження на стор.4)

Матюх Оксана Володими-
рівна, генеральний директор
Одеської обласної державної
телерадіокомпанії, випускниця
2001 року

Як  Ви дізналися про
Академію управління при
Президентові України та про
її Одеську філію? Що спону-
кало Вас до вступу на денну
форму навчання?
З 1997 року мій трудовий

шлях в Одесі проходив у стінах
Одеської обласної державної
адміністрації. Деякі з колег, які
згодом стали моїми друзями, із
прагненням до нових знань та
захопленням до студентського
життя, розповідали про навчан-
ня в Академії та перспективи,
які відкриваються по її закін-
ченню. Мабуть головну скрип-
ку у цьому зіграв Ігор Бори-
сенков – який був щирим дру-
гом, професіоналом і обдарова-
ною людиною але несвоєчасно
пішов із життя. Згадую з вдячн-
істю. Ще є одна причина. Мій
дідусь – Ілля Лежнюк, який у
радянські часи закінчив Одесь-
ку партійну школу, був досвід-
ченим управлінцем в Хмель-
ницькій області з гідними риса-
ми керівника. Дуже хотілось
його порадувати. Так і сталося.
А денна форма навчання за спец-
іальністю „Державне управлін-
ня” була обрана через доцільне
поєднання важливих факторів -
якості та терміну навчання.

Ваші загальні враження від
навчання. Найбільш яскраві події.
Які викладачі запали до души?
Моє  навчання тривало з

1999 по 2001 рік. Другу освіту,
мабуть, кожна людина обирає
більш свідомо та вкладає в неї
надії, вимоги до себе та розумі-
ння щодо формування свого
майбутнього „знаку якості” на
ринку праці. Частіше за все,
саме на роки навчання припада-
ють такі прояви особистих рис

характеру, як здорові амбіції,
прагнення пізнати світ та
знайти своє місце в ньому.
Через призму цих завдань-
бажань й проходило навчан-
ня – цікаве, корисне, якісне.
Зрозуміло, що розбавлене
активним життям: яскравими
зустрічами за межами „гра-
ниту науки” із завжди нови-
ми враженнями. Якщо про-
цес навчання відбувається
якісно, то слухачі з виклада-
чами починають дихати в ун-
ісон, перебувати в постійно-
му єдиному ритмі. Я впевне-
на, що випуск 2001 року от-
римав взаємний якісний ре-
зультат на виході. Моя осо-
биста вдячність О.П.Яку-
бовському, В.М.Кривцовій,
З.В.Балабаєвій, П.І.Надоліш-
ньому, А.Г.Ахламову,
Е.А.Гансовій, О.Г.Топчієву,
Т.І.Пахомовій, С.І.Яроміч,
В.П.Марущаку, Л.Л.Шатух,
В.Т.Крук, Ю.Б.Пігарєву,
І.Л.Росколотько, О .С.Ор-
ловському, М.Г.Свіріну,
М.С.Оганісяну.

Чи підтримуєте Ви зв’язок
з Вашими однокурсниками?
Над цим питанням випус-

кникам 2001 року треба по-
працювати. Рідкими  є
зустрічі, а якщо вони і відбу-
ваються, то під час офіційних
заходів. В перші роки після
закінчення Академії була
інша ситуація. Однак, дуже
приємно зустрічати своїх од-
нокурсників чи випадково у
процесі роботи, або у запла-
нованих відрядженнях. Ма-
буть, особливо у відряджен-
нях. Коли ти у віддалі від
дому знаєш, що є той, на кого
можна покластися.

Ваші побажання з на-
годи 9-тиріччя факультету
державного управління.
Вітаю весь професорсь-

ко-викладацький склад та всіх
слухачів факультету держав-
ного управління Одеського
регіонального інституту
державного управління
НАДУ при Президентові
України! Бажаю любити
свою справу, бути впевнени-
ми, що вона корисна та по-
трібна. В будь-яких ситуаці-
ях вдало находити рішення та
не падати духом. Щастя,  здо-
ров’я, кохання та натхнення!
Гідних справ на благо України!

ТАКІ СПОГАДИ ТА БАЧЕННЯ ВИПУСКНИКІВ...
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ПРАЙМ-ТАЙМ
РЕДАКТОР- ТАМАРА ОНІЩЕНКО

Верстка - Тамара Оніщенко
Коректура - Юлія Шпичка

Напередодні свята ми
поцікавились думкою слу-
хачів 1 курсу факультету
державного управління ден-
ної форми навчання про
перші враження від навчаль-
ного процесу. Поспілкував-
шись зі слухачами, більшість
яких вже мають певний
досвід роботи в органах дер-
жавної влади та місцевого са-
моврядування, ми з’ясува-
ли, що у переважної їх
кількості склались позитивні
враження від організації та
забезпечення умов навчання
на факультеті та в інституті
в цілому.
Треба сказати, що особли-

во приємно вразив слухачів
сильний викладацький по-
тенціал кафедр факультету,
пунктуальність та поважне
ставлення викладачів до
аудиторії. Оскільки кожен
розуміє, що саме нам випала
чудова нагода вчитися  у
викладачів-професіоналів,
викладачів-майстрів своєї
справи  і просто викладачів
з великої літери. Байдуже
яку посаду вони займають,
яке вчене звання вони ма-
ють.  Головне – вони наші
наставники. Адже, кожен з них,
подібно актору, перетворює
заняття у творчий і головне
колективний навчальний
процес. Їхній творчий, висо-
копрофесійний, індивідуаль-
ний підхід до викладання, май-
стерність та презентація
матеріалу за допомогою
технічних засобів творять  чу-
деса. На заняттях ми просто
відпочиваємо не помічаючи
того, як з кожним днем набуває-
мо нових знань, нового досвіду.
Серед важливих заходів,

які дозволяють задовольни-
ти свої потреби з навчання,
слухачі зазначили наступні:

- це можливість поглибле-
ного вивчення іноземних мов;

- використання медіа-тех-
нологій в навчальному процесі;

- забезпечення доступу
до великої кількості цікавих
різноманітних профільних на-
вчальних матеріалів як на папе-
рових, так і електронних носіях;

- можливість участі в
конференціях різних рівнів з
обговорення питань удоско-
налення механізмів державно-
го управління, створення умов

ефективного функціонування  місце-
вого самоврядування,  боротьби з
корупцією, шляхів і методів забезпе-
чення партнерства державного сек-
тору, бізнесу та недержавних гро-
мадських організацій та з інших пи-
тань з метою обміну досвідом.
Все це було б неможливим без

консолідованої роботи деканату
факультету, який на досить
високому рівні забезпечує весь
організаційно-навчальний процес.
Слухачі першого курсу  також

висловили свої побажання щодо
покращення умов проживання в
гуртожитку, особливо тих, що сто-
суються подачі гарячої води,
освітлення та опалення кімнат,
проведення мережі Інтернет.
На завершення , в рамках

святкування Дня факультету,
слухачі побажали всьому викла-
дацькому складу, працівникам
деканату на чолі з деканом
факультету державного управ-
ління Поповим М.П. доброго
здоров’я, творчої наснаги,
партнерської співпраці, взаємо-
розуміння, щастя та добробуту.

 О Г О Л О Ш Е Н Н Я

(продовження статті «Такі спо-
гади та бачення випускників»)

Левицький Артур Олексійович, на-
чальник відділу прийому, розподілу слухачів
та зв’язків з випускниками, випускник
2001 року

Наиболее яркие впечатления об обуче-
нии в институте?
Очень понравились занятия, на ко-

торых преподаватель являлся  постанов-
щиком задачи для всеобщего  обсужде-
ния.  Обычная на первый взгляд пара
превращалась во всеобщую дискуссию,
в ходе которой каждый слушатель аргу-
ментировал свое мнение с позиции лич-
ного опыта разных сфер государствен-
ной службы. Этот подход показывал нео-
жиданные ракурсы проблемы,  застав-
лял  думать, делались нетривиальные
выводы. Так преподаватель подталки-
вал нас учиться друг у друга - и это
существенно повышало интерес к занятиям.

Что вы посоветуете с позиции
выпускника?
Хочу посоветовать слушателям: рас-

сматривать  каждую изучаемую тему сквозь
призму своей будущей  деятельности. Сра-
зу начинать  работать над своей специализа-
цией, чтобы магистерский проект не был
формальной  задачей, а стал ступенькой  к
повышению  личного  профессионализма.
И при этом особенное внимание уделять ра-
боте над своими слабыми сторонами – их к
окончанию  обучения остаться не должно.

Что бы вы хотели пожелать
слушателям?
Хочу пожелать  - никогда не терять азар-

та. Чтобы та планка, которую Вы ставили
себе до поступления в институт, была не
только легко достигнута, но и стала трамп-
лином к достижению новых целей. А реали-
зовать задуман-ное поможет  качественное
образование, полученное в нашем институте.

Каким  вы видите институт в буду-
щем?
Институт постоянно развивается - об-

новляется материально-техническая база,
совершенствуется учебный процесс, рас-
ширяются возможности иностранных ста-
жировок. Меняются и слушатели – каж-
дый  последующий выпуск сильнее преды-
дущего. Сейчас уже многие поступающие в
совершенстве владеют иностранным язы-
ком и компьютером.
Содержание и качество образования го-

сударственных служащих – это адекватный
ответ вызовам,  стоящим перед обществом.
И требования, предъявляемые  к нашим вы-
пускникам, – это причина и движущая сила
постоянного развития института и специаль-
ности. Уверен, что с течением времени наши
выпускники будут все более востребованы.

Перші враження
першокурсників

Свято встановлено в Україні
«…враховуючи велике значення
місцевого самоврядування для
розвитку народовладдя, демокра-
тизації суспільних відносин та
зміцнення української держав-
ності…» згідно з Указом Президен-
та України «Про День місцевого
самоврядування» від 25 листопа-
да 2000 року № 1250/2000.
Саме цього дня, ще в 1990

році, коли Україна перебувала у
складі іншої держави - Радянсь-
кого Союзу, був прийнятий за-
кон про місцеве самоврядування.
Сьогодні місцеве самовряду-

вання стало вагомою складовою
народовладдя, одним з головних
чинників розвитку громадянсько-
го суспільства, дійовим інструмен-
том вирішення не лише регіональ-
них, а й загальнодержавних завдань.
Від професійних якостей праців-

ників органів місцевого самовряду-
вання значною мірою залежить
авторитет влади на місцях, забезпе-
чення розвитку регіонів України.
З нагоди свята прийміть щирі

привітання. Бажаємо вам міцно-
го здоров’я, родинного щастя,
благополуччя, добра і достатку,
творчої наснаги у вашій нелегкій
та відповідальній роботі.

                День місцевого
самоврядування в Україні                   Юлія Шпичка,

                  слухачка 1 курсу

Редакція

6 грудня 1991 року Верхов-
на Рада прийняла Закони "Про
оборону України" та "Про
Збройні Сили України". Тому
саме ця дата увійшла в історію
сучасної Української держави
як День Збройних Сил України.
Немає більщ благородної місії, ніж

захист свого народу і Батьківщини.
6 грудня - це особливий день,

коли ми вітаємо тих, хто присвятив
себе справі захисту Батьківщини
Тож  вітаючи  захисників

Вітчизни з Днем Збройних Сил
України, бажаємо їм успіхів у
бойовій підготовці. Щастя, доб-
ра та злагоди вам і вашим роди-
нам, дорогі військові!
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних віків.

11 грудня 2009 року в актовій
залі інституту о 16.00 розпочнуть-
ся урочисті заходи  з нагоди Дня
факультету державного управлін-
ня  Одеського   регіонального
інституту  державного управлін-
ня   Національної академії держав-
ного  управління при Президен-
тові України:

1. Привітання від керів-
ництва та співробітників
інституту,  слухачів і гостей.

 2. Концертна програма.
  3. Гра КВК «А у нас в інсти-

туті!» між командами факуль-
тетів державного управління та
менеджменту.

  4. Дискотека.

Запрошуємо працівників
інституту, слухачів, керівників
органів влади та випускників на
святкування Дня факультету!

День Збройних Сил України

mailto:izdat@oridu.odessa.ua

