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ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Розповсюджується БЕЗКОШТОВНО
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         Шановні друзі!

Випуск 2010 року супроводжується значними подіями для нашого інституту. В цьому році, зокрема, ми
вперше видаємо дипломи зі спеціалізації «інформатизація державного управління», випускаємо магістрів денної
форми навчання за спеціалізацією «управління в інституціях Європейського Союзу». За всі роки існування
інституту в 2010 році дипломи магістрів державного управління отримає найбільша кількість випускників – 375
осіб. Зрештою, випуск – 2010 співпав з дуже  знаковою подією  поточного року – 15-ою річницею Академії та
Одеського регіонального інституту і  10-ою річницею факультету державного управління.

Навчальний процес забезпечували  всі структурні підрозділи інституту. Тому всі ми – викладачі та
співробітники – сьогодні теж згадуємо з приємними почуттями слухацькі роки наших випускників.

Звертаючись до нових магістрів державного управління, хочу сказати наступне: «Дякую  Вам за налагод-
жену під час навчання ділову співпрацю. Саме Ви допомагаєте нам залучати  до  навчання майбутніх слухачів.
Саме Ви не залишаєте наш інститут без уваги та підтримуєте нас задля створення позитивного іміджу нашого
закладу. Наприклад, тільки завдяки випускникам нам вдалося в цьому році придбати нові мантії, які вже стали
символом випуску. Сподіваюсь, що Ви станете гідними та активними членами Асоціації випускників і назавжди

залишатиметесь членами нашої великої інститутської родини».
Шановні випускники, прийміть щирі побажання того, щоб робота приносила Вам тільки задоволення, щоб отримані знання Ви змогли

використати задля великого майбутнього нашої держави.
М.П. Попов
Декан факультету державного управління

СПЕЦІАЛЬНИЙ
ВИПУСК

ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß!
Шан овн і  ви п у с к н и к и !

          Стає історією ваше навчання в інституті. З кожним днем, тижнем, місяцем після отримання диплому магістра
державного управління ви зможете реально оцінити щасливі миті навчального процесу: дискусії, спори, пошуки відпо-
відей на складні питання державного та регіонального управління, своїх улюблених викладачів, непрості екзаменаційні
білети, кульмінаційні хвилини захисту магістерських робіт, колег і друзів по групі, потоку, курсу, урочисту церемонію
вручення дипломів. Важливо відзначити, що кожний з 375 дипломів магістрів державного управління містить значну
частку плідної співпраці та підтримки інституту з боку керівництва органів виконавчої влади та місцевого самоврядуван-
ня АР Крим, Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та м. Севастополь. За це ми їм дуже вдячні.

         Ви навчались в одному з кращих навчальних закладів Півдня України, який готує висококваліфікованих уп-
равлінців для держави. Розуміючи потреби та виклики часу, все те, що є позитивним і що покращує якість навчання, було
впроваджено в навчально-виховний процес – це і нові технології навчання з використанням найсучасніших мультимед-
ійних систем, комп’ютерне тестування, можливості доступу та вивчення наукової і навчально-методичної літератури
через мережу Інтернет, сучасна електронна бібліотека, можливість вивчення іноземних мов, стажування за кордоном.

         Хочу зазначити, що ваш випуск здійснюється в період важливих історичних подій. Насамперед, це - 65-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні, до якої причетні
наші старші покоління. Щира й глибока їм пошана й низький уклін! А також 15-річчя утворення Національної академії та нашого інституту, яке виповнюється 11 вересня 2010
року. Не дивлячись на неповнолітній вік, інститут сьогодні заслужено посідає провідне місце серед вищих навчальних закладів Півдня України.

         Сподіваюсь, що набуті знання, навики та досвід сприятимуть вашому професійному становленню, вмінню оперативно та якісно вирішувати найскладніші завдання,
які постають щоденно перед органами публічної влади, а відповідальні високі посади, просування по службі, добробут ваших родин та розвиток держави стануть наслідком
вашої  інноваційної та високопродуктивної праці!

         Бажаю всім міцного здоров’я, успіхів та Божого благословіння!

М.М. Іжа
Директор ОРІДУ НАДУ
при Президентові України
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Селецький Олександр Валерійович,
заступник начальника юридичного уп-
равління - начальник відділу звітності
та аналітичної роботи Головного уп-
равління Пенсійного фонду України в
Одеській області

1. Що мотивувало Ваше рішення
вступити до ОРІДУ НАДУ?
На моє рішення щодо вступу до

ОРІДУ НАДУ при Президентові Украї-
ни вплинуло декілька чинників.
По-перше. В сучасній Україні поряд

із процесами державотворення відбу-
ваються докорінні суспільні трансфор-
мації, які спричиняють зміни характе-
ру відносин між суспільством та дер-
жавними органами. Це значить, що місія
держслужбовця, система його ціннос-
тей повинні відповідати суспільним
інтересам. В свою чергу, це вимагає від
державного службовця бути високоос-
віченим, володіти високою загальною
культурою, стратегічним мисленням й
ерудицією. Саме навчання в Одеському
регіональному інституті державного
управління – єдиному на  Півдні Украї-
ни центрі професійного навчання дер-
жавних службовців і посадовців
органів місцевого самоврядування – є
важливим фактором зміцнення держав-
ності і формування соціально орієнто-
ваної держави, надає можливість одер-
жати сучасну спеціальність магістра
державного управління, розкрити свій
творчий потенціал, поглибити знання,
забезпечити впевненість в своєму май-
бутньому.
По-друге. Це рекомендації колег по

роботі, які пройшли навчання в ОРІДУ
НАДУ при Президентові України та от-
римали кваліфікацію магістра держав-
ного управління. Саме їх відгуки щодо
якості отриманих знань, високої квалі-
фікації професорсько-викладацьких та
наукових кадрів, спеціалістів-прак-
тиків, які мають досвід роботи в орга-
нах державного управління та місцево-
го самоврядування, зумовили мій вибір
щодо навчального закладу.
Ще одним, не менш значним фак-

тором, стала можливість підвищити
свій професійний рівень, отримати
якісні знання в сфері державного уп-
равління, які в подальшому будуть
обов'язково застосовані   в моїй про-
фесійній діяльності.
І, нарешті, я  –  одесит. Можливість

в майбутньому принести користь
державі, завдяки отриманим  в інсти-
туті знанням, викликає гордість за
те, що ці знання здобуті саме  в ОРІ-
ДУ НАДУ, і що  в свою чергу я, хоча
і опосередковано, своєю працею теж
примножу славу  Одеського регіо-
нального інституту.

2. Чим найбільше запам'яталось
знайомство з одногрупниками?
Два з половиною роки навчання в

інституті не лише дозволило отрима-

ти знання, підвищити свій професійний
рівень, а й сприяло знайомству з ціка-
вими, цілеспрямованими, щирими та
доброзичливими людьми. Спілкуван-
ня з ними створювало сприятливу ат-
мосферу під час навчального процесу,
дозволило розширити власний кру-
гозір, збагатити знання про культуру
та самобутність регіонів країни. Цьо-
му сприяло те, що спілкування з одно-
групниками відбувалось не лише під
час навчального процесу, а й у нефор-
мальній обстановці, зокрема під час
відвідування товаришів за їх запро-
шеннями (Севастополь, Херсонська та
Вінницька області).

3. Якими були Ваші враження від
першого року навчання?
Незважаючи на те, що обрана мною

форма навчання, а саме заочно – дис-
танційна, вимагала великих затрат
часу, оскільки процес навчання відбу-
вався безперервно, і крім навчання
доводилось виконувати свої безпосе-
редні обов'язки на  робочому місці,
загалом враження від першого року
навчання залишилось  позитивним.
Цьому сприяло також і відношення
викладачів до нас. Подекуди доводи-
лось спілкуватись із ними і в той час,
коли, здавалося б, люди повинні відпо-
чивати, але ні – наші викладачі  були
завжди на зв'язку, і це справляло по-
зитивне враження, що своїм навчаль-
ним процесом переймаєшся не лише
сам.

4. Назвіть найяскравіші моменти
Вашого життя, що пов'язані з періо-
дом навчання в ОРІДУ НАДУ?
Не хотілося  б виділяти окремо

якісь певні події, дати, пов 'язані з
періодом навчання, оскільки кожні з
них мали свої відмінності, свій коло-
рит, що загалом створили картину
того позитиву, який кожен з нас отри-
мав, перебуваючи у стінах інституту.

5. Яким чином навчання в ОРІДУ
НАДУ вплинуло на Ваше особисте
життя і професійну діяльність?
Особисто для мене навчання дало

поштовх для реалізації своїх планів
на майбутнє, дозволило більш ефек-
тивно використовувати вільний від
роботи час для підвищення загальної
культури, соціальної активності і
відповідальності.
Скажімо так, що знання, отримані

в ОРІДУ НАДУ, дозволили більш
критично оцінити своє відношення до
державної служби, до ролі та місця
державного службовця у реалізації
завдань і функцій держави, у розбу-
дові громадянського суспільства та
демократії в нашій державі. Сам факт
навчання в інституті дозволив укрі-
пити свої позиції перед керівництвом
моєї установи, підвищити авторитет
серед колег та підлеглих. Сподіваюсь,
що у майбутньому отримані знання
стануть на службі у моєму просуванні
по кар'єрних сходах.

6. Що Ви побажаєте випускникам
ОРІДУ НАДУ 2010 року та викла-
дацькому колективу?
Випускникам ОРІДУ НАДУ 2010

року хотів би побажати, щоб отри-
мані знання знайшли практичну реа-
лізацію в їхній професійній діяль-
ності, не зупинятись на досягнутих
результатах та прагнути до подальшо-
го становлення себе як особистості та
управлінця з великої букви, як гово-
рив відомий  письменник: “... чтоб не

было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы”.
Викладацькому колективу  від

імені всіх випускників 2010 року, і я
вважаю, за це мене ніхто не осудить,
хочу висловити щиру подяку за на-
дані нам знання, за ті турботу та поро-
зуміння, проявлені до нас за період
навчання , побажати добробуту та
процвітання, міцного здоров'я, яке б
дало можливість виплекати плеяду
майбутніх керівників, управлінців, та
навіть просто громадян, яких би тур-
бувало майбутнє нашої держави та
суспільства.
Окремо хотілося б підкреслити

керівні  та організаторськи здібності
директора інституту Іжи  Миколи
Михайловича та висловити слова гли-
бокої вдячності за професіоналізм у
виконанні службових обов’язків, то-
лерантність по відношенню до слу-
хачів та увагу, проявлену у процесі на-
вчання.

Лазаренко Тетяна Іванівна, на-
чальник організаційно – конт-
рольного відділу виконкому Миколаї-
вської міської ради.
Згідно з планом - графіком підви-

щення кваліфікації державних служ-
бовців та посадових осіб виконавчо-
го комітету Миколаївської міської
ради, де я працюю,  29 травня 2007
року була направлена в Центр підви-
щення  кваліфікації кадрів ОРІДУ
НАДУ. В рамках  навчання за профес-
ійною програмою «Організаційне за-
безпечення діяльності органів влади
та місцевого самоврядування» для
начальників організаційних відділів
апаратів обласних державних адміні-
страцій, начальників організаційних
відділів міських рад міст обласного
значення мала можливість познайо-
митись з викладачами ОРІДУ НАДУ.
Мені  сподобались  дуже змістовні

та цікаві заняття  Якубовського  О.П.,
Пахомової  Т.І.,    Бронікової  С.А.,
Балабаєвої З.В., Ковалевської Т.Ю.,
Крупника  А .С ., Оганісяна  М.С.,
Яромич С.А., Саханенка С.Є. Корис-
ним для використання в подальшій
практичний діяльності був досвід
роботи органів влади в місті Білго-
род-Дністровський, з яким слухачі
були ознайомлені під час виїзного
практичного семінару за участю ди-
ректора ОРІДУ НАДУ при Президен-
тові України Іжи М.М. і заступника
директора – начальника Центру ПКК
Давтяна С .Г. Запам’яталась також
лекція радника Головного управлін-
ня державної служби України Анн
Азам - Прадей на тему «Розвиток дер-
жавної служби та системи підготов-
ки державних службовців у Франції».
В цей період,  під час навчання  в
Центрі підвищення  кваліфікації
кадрів,  у мене зародилась думка про
необхідність  вступу до інституту.
Мені було дуже приємно, що бажан-

Після вступу почались проблеми: з`я-
сувалось, що на  той час мережа Інтернет
була відсутня в районі, де я живу. Пер-
ший семестр я провчилась практично в
Інтернет – кафе. Було багато чого незро-
зумілого: що робити, щоб практичні ро-
боти не загубились та вчасно потрапили
до т’юторів? Був навіть період, коли я
розглядала  варіант переходу на денну
або заочну форму навчання. Та головним
для мене у той час була підтримка дітей
та допомога начальника контрольного
відділу апарату Миколаївської облдер-
жадміністрації Ларіонової О.М. Коли я
опанувала механізм дистанційного на-
вчання, то з’явилась  гордість за себе  -
ця форма навчання дійсно іноваційна та
цікава.
Запам’ятався мій публічний виступ на

тему «Професійне згорання» (викладач
Бронікова С.А.). Публічний виступ зав-
жди є дуже серйозним випробуванням.
Але як було приємно, коли в кінці вис-
тупу я почула багато дуже добрих, чут-
ливих слів на свою адресу, а одногруп-
ник підніс квіти у горщику, які стояли
на віконці в цій аудиторії.
Я дуже щаслива, що не упустила свій

шанс отримати не тільки другу  вищу
освіту, а й  продовжити свою молодість.
Незважаючи на  великий віковий розрив
у слухачів групи, я точно знаю, що «Та-
нюхою» мене вже мабуть ніхто не нази-
ватиме. За цей час я познайомилась з
цікавими, неповторними людьми, одеси-
тами Журінок  Т., Білоус В .,
Іллюченко А.,  Куруч В. та  херсонцями
Жадан М.  та  Співакіною О. Я буду дов-
го пам`ятати і їх і наших викладачів.
А всім випускникам  ОРІДУ НАДУ

2010 року, викладачам бажаю здоров’я,
любові, удачі та успішної кар’єри. Хочу
скористатися нагодою і від щирого сер-
ця висловити  велику подяку та повагу
за терпіння, професійність керівництву
та викладацькому колективу  ОРІДУ
НАДУ при Президентові України, у тому
числі декану Попову М .П . за його
строгість і одночасно демократичний
підхід до слухачів, керівнику центру
дистанційного навчання Гадомському О.Л.,
викладачам Надолішному П.І., Аравен-
ко О.С., Молодожон Ю.Б., Приходченко
Л.Л (за її терпіння при роз’ясненні по-
няття моделі «Внесок - Продукт»), кер-
івнику магістерської роботи Давтяну
С.Г.  за  вимогливість  і  системний підхід
до справи та ,безумовно, нашому  янго-
лу–охоронцю   Наталії   Вікторівні   Хад-
жирадєвій.

НАВІЩО    ЦЕ     БУЛО    ПОТРІБНО?..  або    ВРАЖЕННЯ    ТА   СПОДІВАННЯ    ВИПУСКНИКІВ   2010  РОКУ
ня навчатися підтримали Миколаївсь-
кий міський голова Чайка В.Д. і заступ-
ник міського голови Яблоновська Т.О.
Форму навчання я обрала заочно–дис-
танційну тому, що це була нова форма,
яка давала можливість спілкуватись з
викладачами через мережу Інтернет.

Жильникова Тетяна Броніславівна,
начальник загального відділу апарату
Херсонської облдержадміністрації



2.Якими були Ваші враження від
першого року навчання?
На сьогодні я  зрозуміла, що мені

дуже пощастило, однак надто швидко
промайнули ці роки навчання. Перший
навчальний рік дозволив знову відчу-
ти себе студентом і сприяв формуванню
глибокої поваги до висококваліфікова-
них викладачів зазначеного інституту.
Ці фахівці є особливими, оскільки крім
забезпечення доведення до слухачів та
сприйняття ними положень з тієї чи
іншої дисципліни, вони володіють ви-
соким вмінням заохочення до навчаль-
ного процесу і толерантної поведінки у
будь-якій ситуації (чи-то незгода слу-
хачів-практиків із деякими положення-
ми теоретичних аспектів, чи-то різне
ставлення колег до вирішення однієї
проблеми тощо).
Крім цього, незважаючи на те, що з

одногрупниками ми зустрічалися лише
двічі на рік, залишається неймовірне за-
доволення від знайомства та спілкуван-
ня з колегами-слухачами. За навчальний
період ми пізнавали один одного і по-
ступово об’єдналися не просто як слу-
хачі групи № 2, а й як справжні това-
риші. Зараз я впевнена, що це є особли-
вим здобутком крім набутих знань для
мене, як і для кожного з нас, на даному
етапі життя і в подальшому також.

3.Що Ви побажаєте випускникам
ОРІДУ НАДУ 2010 року та викладаць-
кому колективу?
Ще не зовсім розуміючи, що навчан-

ня в ОРІДУ НАДУ при Президентові
України все ж таки скінчилося для нас,
і ми вже є випускниками цього могут-
нього закладу, хочеться висловити гли-
боку вдячність усім  викладачам за
їхню наполегливу працю та побажати
міцного здоров’я і нових досягнень у
своїй діяльності, такій необхідній для
багатьох з нас і для держави в цілому.
Також маю за честь привітати всіх

випускників 2010 року з отриманням
кваліфікації «Магістр державного уп-
равління» та побажати плідної праці на
благо України!

1.Що мотивувало Ваше рішення
вступити до ОРІДУ НАДУ?
Працюючи деякий час в органах ви-

конавчої влади, я відчула потребу в не-
обхідності розширення своїх знань у
даній сфері діяльності. Це та настанови
досвідчених колег спонукали мене
вступити до Одеського регіонального
інституту державного  управління
НАДУ при Президентові України.

2.Чим найбільше запам’яталось
знайомство з одногрупниками?
Під час навчання найбільше запа-

м’яталось те, що  усі одногрупники
під час спілкування обмінювались
своїми знаннями та навичками в ро-
боті, особливо цікавим було спілку-
вання з тем, пов’язаних із роботою
щодо мови ділових паперів, які ма-
ють бути взірцем і відповідати пев-
ним нормам, що діють у мовній сис-
темі, незнання яких знижує рівень
культури мовлення в загальнонаці-
ональному вимірі.

3. Якими були Ваші враження від
першого року навчання?
В перший рік навчання було дуже

цікаво – адже ми почали опановува-
ти багато нового та вдосконалювати
ті навички, які у нас були.

4. Назвіть найяскравіші момен-
ти Вашого життя, що пов’язані з пе-
ріодом навчання в ОРІДУ НАДУ.
Думаю все, що пов’язане з навчан-

ням, є найяскравішими моментами
мого життя, і те, що  я навчалася в
ОРІДУ НАДУ, - це дуже добре – всі
враження яскраві і незабутні: це й
спілкування з цікавим викладаць-
ким складом і одногрупниками, що
важливо не тільки на лекціях, прак-
тичних заняттях, тематичних корот-
котермінових семінарах, а й при осо-
бистих бесідах, зустрічах, вечорах, ек-
скурсіях тощо.

5. Як навчання в ОРІДУ НАДУ
вплинуло на Ваше особисте життя і
професійну діяльність?
За час навчання я знайшла багато

нових друзів і однодумців, познайо-
милась з цікавими людьми, фахівця-
ми своєї справи. Щодо професійної
діяльності, саме основне - це підви-
щення кваліфікації, особливо важ-
ливо для мене, як начальника загаль-
ного відділу апарату облдержадмін-
істрації, знайомство з усім новим, що
стосується кваліфікаційних ознак,
правильності та грамотності укладан-
ня та складання ділових паперів, дот-
римання етикету ділового спілкуван-
ня в моєму колективі та правильних
в психологічному плані взаємовід-
носин в самому відділі й в апараті,
ознайомлення з обліково-фінансови-
ми та іншими документами і багато
іншого цікавого, пізнавального і не-
обхідного.

1. Що мотивувало Ваше рішення
вступити до ОРІДУ НАДУ?
Насамперед – це можливість знач-

но підвищити свій професійний
рівень, отримати знання та навички,
які можуть бути успішно втілені у
практичній діяльності.
Також навчання  саме  в ОРІДУ

НАДУ – це унікальна можливість от-
римати освіту в галузі державного
управління, тобто в обраному  на-
прямку професійної діяльності.
Незаперечним є також той факт,

що підготовка держслужбовців на
тому рівні,  як  це  проводиться  в
ОРІДУ НАДУ, суттєво сприятиме
удосконаленню загальної системи
державної служби відповідно до по-
треб державних органів.

2. Якими були Ваші враження від
першого року навчання?
Досить незвичним було навчання

за кредитно-модульною системою та
оцінювання за Європейською кре-
дитно-трансфертною системою
(ECTS). Проте, саме така організація
навчального процесу, спрямована на
дотримання  європейських стан-
дартів якості освітніх послуг, на мою
думку, дозволяє усунути  перепони
для розширення  мобільності слу-
хачів, значно впливає на мотивацію
навчання, сприяє створенню атмос-
фери систематичної самостійної ро-
боти з оволодіння знаннями.
Водночас проведення практичних

занять у вигляді дискусій, обгово-
рень та  доповідей  з  обраних тем,
дозволяє набувати слухачам  такі
риси особистості, як: самостійність,
радикалізм , активність ,  ініціа-
тивність тощо.

3. Що Ви побажаєте випускникам
ОРІДУ НАДУ 2010 року та викла-
дацькому колективу?
Випускникам ОРІДУ НАДУ - но-

вих пошуків, звершень, перемог та
якісно нових знань, які у подальшо-
му стануть міцним фундаментом їх
майбутнього.
Викладацькому  колективу

ОРІДУ НАДУ - нехай Ваш досвід і
професіоналізм, величезний творчий
та інтелектуальний потенціал і надалі
служитиме справі підготовки
фахівців державного управління.

было волнительным. Все разные, но при
этом яркие и интересные люди. Если в
начале нашего знакомства я обращалась
к ним, называя коллегами, то сейчас -
друзьями.

 Впечатления самые хорошие. Обще-
ние с коллегами, обмен практическим
опытом работы, «горячие» обсуждения
на семинарах, знакомство с достоприме-
чательностями Одессы. Такое общение
дорогого стоит.

 А полученные знания, безусловно,
применяю в профессиональной деятель-
ности.

 Огромное спасибо и низкий поклон
директору Иже Николаю Михайловичу,
преподавательскому  коллективу
ОРИГУ  НАГУ за высокий профессио-
нализм. Всем выпускникам, а особенно
моей любимой группе номер два, желаю
здоровья, профессионального  роста,
удачи, радости  каждодневного общения.

СЛУХАЧІ,  ЯКІ  ЗАКІНЧИЛИ
   НАВЧАННЯ З ВІДЗНАКОЮ
Заочна форма навчання
Бондарева Ліна Володимирівна,

  Херсонська обл.
Грушко Віталій Вікторович,
Херсонська обл.
Долока Лідія Сергіївна,
АР Крим
Король-Головань Юлія Сергіївна,
м. Севастополь
Ліпач Олена Олександрівна,
Вінницька обл.
Малінін Володимир Володимиро
вич, Вінницька обл.
Петряєва Ірина Станіславівна,
м. Київ
Попова Наталя Миколаївна,
Одеська обл.
Путренко Олена Володимирівна,
АР Крим
Соколова Ірина Володимирівна,
Одеська обл.
Тодорич Ірина Вікторівна,
Одеська обл.
Ульянова Тетяна Олександрівна,
 м. Севастополь
Шадчнєв Олександр Олегович,
АР Крим
Денна форма навчання
Абдурашитова Ельнара Нусретівна,
АР Крим
Адирова Ірина Сергіївна,
Одеська обл.
Бортник Олександр Віталійович,
Вінницька обл.
Галаган Марина Олександрівна,
Одеська обл.
Георгієнко Вадим Миколайович,
Одеська обл.
Дмитренко Наталія Тарасівна,
Житомирська обл.
Жонца Зоя Станіславівна,
Одеська обл.
Миронова Юлія Віталіївна,
Одеська обл.
Нюнько Ольга Володимирівна,
Одеська обл.
Редчиць Юлія Володимирівна,
АР Крим
Семенко Галина Вікторівна,
АР Крим
Слободянюк Ганна Вікторівна,
Одеська обл.
Слобожанська Олена Володимир
івна, Миколаївська обл.
Сложинська Юлія Валеріївна,
Одеська обл.
Таран Юлія Миколаївна,
Херсонська обл.
Чорна Тетяна Григорівна,
Вінницька обл.
Вечірня форма навчання
Амангалієва Белла Гасієтжанівна,
Одеська обл.
Воронов Олександр Ігоревич,
Одеська обл.

Довгань  Оксана Миколаївна, на-
чальник загального відділу апарату
Вінницької облдержадмiнiстрацiї

1.Що мотивувало Ваше рішення
вступити до ОРІДУ НАДУ
Моєю метою вступу на навчання до

ОРІДУ НАДУ було рішення  щодо
підвищення моєї кваліфікації як дер-
жавного службовця,  та фахівця, який
дбає про престиж своєї держави, а також

6. Що Ви побажаєте випускникам
ОРІДУ НАДУ 2010 року та викла-
дацькому колективу?
Викладацькому колективу бажаю

і надалі зміцнювати свій статус як
пропагандистів сучасних знань, а
випускникам  - їх закріплення  на
місцях. Бажаю їм як людям, що спри-
яють розширенню процесів демок-
ратизації нашого суспільства, вико-
ристовувати набуті знання в усіх
сферах громадського і державного
життя  та великих успіхів у цьому.

Бойко  Олена  Анатоліївна,  заступ-
ник  начальника  відділу  координації
регіональних  економічних  служб  Де-
партаменту  регіонального  розвит-
ку Мiнiстерства   економіки  України

Кислиця Жанна Іванівна, дирек-
тор Ялтинського міського центру
соціальних служб для сім'ї, дітей і
молоді виконкому Ялтинської
міськради Автономної Республіки
Крим

 Решение поступать  в ОРИГУ
НАГУ было ответственным и взве-
шенным.Учебе, повышению квали-
фикации уделяла всегда большое
внимание. Отношусь с большим ува-
жением к тем, кто не останавливает-
ся на достигнутом, стремиться к зна-
ниям, при этом добросовестно тру-
дится на рабочем месте.

 Знакомство с одногруппникамивласний.



ВИДАВНИЦТВО ОРІДУ НАДУ
65009, м. Одеса,
вул. Генуезька, 22
тел. (048) 72-97-632
E-mail: izdat@oridu.odessa.ua
ТИРАЖ -   400 екз.

ПРАЙМ-ТАЙМ
РЕДАКТОР- Юлія Шпичка
Верстка - Віктор Віліжінський,
Дмитро Яшин, Деніс
Тімановський

У 315 аудиторії: “А завзяття, праця щира, свого ще докаже !“

Їх сірі  будні:  “Праця створила людину… процес триває.”

 

Майже любительський альпінізм: “Із  друзями і Гімалаї по плече.”

“Гуртом, як відомо, дробре не тільки батька бити, але й у футбол грати.”

 

 

 

 

  

Шановні випускники!

Ось і підійшов до завершеня навчальний процес, процес
становлення магістрів державного управління. Сумно на душі,
що нас залишають ваші усміхнені обличчя, відкриті душі, які
завтра будуть покликані вирішувати завдання та функції дер-
жави. І не виключено, що ви займете гідні посади в органах
публічної влади і сприятимете ефективному розвитку Украї-
ни.
Під час навчання  в інституті ви набули досвіду, який

згодиться не тільки на державній службі, а і в повсякденно-
му житті. Поряд з цим ви добре відпочили: поніжились на
лагідному Чорноморському узбережжі, відвідали театри,
кінотеатри, побували в музеях та місцях бойової слави. Знач-
на частина серед вас відвідала та перейняла досвід таких країн,
як Польща та Німеччина, в сфері здійснення державного уп-
равління і функціонування місцевого самоврядування. Деякі
з вас побували на стажуванні в центральних органах держав-
ної влади. Без сумніву, навчання в Одеському регіональному
інституті державного управління залишить в ваших серцях
приємні враження та спогади на все життя.
Тому дорогі випускники прийміть найщиріші вітання з

нагоди успішного завершення навчання і здобуття ступеня
магістра державного управління. Бажаємо вам міцного здо-
ров’я, благополуччя, родинного затишку, професійної само-
реалізації та творчих злетів. В добрий час, панове!

                                                     1 курс денної форми навчання
                                                                   факультету державного управліня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна екзаменаційна комісія. Хорошо там, где вас нет...

                                         Втішайся народ, читай анекдот

Студент заходит на экзамен.
- Знаешь?
- Знаю.
- Что знаешь?
- Предмет знаю.
- Какой предмет?
- Который сдаю.
- А какой сдаёшь?
- Ну, это вы придираетесь!

Плыли на одном коpабле студент
и декан. Коpабль pазбился о скалы,
а их двоих выбpосило на остpов к
людоедам. Пpиводят их к вождю:

- Что делать с ними?
- Студента накоpмить, напоить и

спать уложить, а с этим я еще
поговоpю о своем pаспpеделении!

 

НАСТАНОВА   ВИПУСКНИКАМ

Служба  психологічної  підтримки

 

 

 Добиться чего-то в жизни сможет
лишь тот, кто чётко знает поставленную
цель и видит преграды.

mailto:izdat@oridu.odessa.ua

