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ПРАЙМ-ТАЙМ
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ  ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Розповсюджується БЕЗКОШТОВНО

 

У  червні 2010 року виповнюється 90  років  з  дня  народження  Кожедуба  Івана Микитовича - тричі Героя Радянського
Союзу. Який зробив вагомий внесок у визволення України, Росії, Білорусії, Прибалтики та інших  країн від фашистських
окупантів у роки Великої Вітчизняної  війни.
Кожедуб  І.М. народився в родині незаможного українського селянина. Після навчання у Хіміко-технологічному технікумі у

1940 р. вступив до Чугуївського військового авіаційного училища, яке закінчив напередодні війни. Як одного з найкращих
курсантів І. Кожедуба було залишено на викладацькій роботі. На посаді льотчика-інструктора він залишався і після евакуації
училища до Середньої Азії.
Тільки в березні 1943 р. йому вдалося домогтися відправки на фронт. Справжнє бойове хрещення льотчик отримав під час

битви на Курській дузі, а першою «Золотою Зіркою» Героя Радянського Союзу був нагороджений після битви за Дніпро. На цей
час на його особистому рахунку було 20 збитих літаків противника. Гучна слава про подвиги І. Кожедуба летіла по всіх фронтах.
Про небезпеку у зв’язку з появою в повітрі літака радянського аса попереджали своїх пілотів німецькі радіостанції. Наприкінці
1944 р., вже під час визволення Правобережної України, на грудях героя засяяла друга зірка. Так були відзначені ще 34 особисті
перемоги льотчика-винищувача в повітряних боях.
І. Кожедуба любили і поважали однополчани за простоту в поводженні, щирість душі, а також відчайдушну сміливість.

Завдяки досконалому опануванню технікою пілотування та відчуттю усіх потенційних можливостей машини він здобув
репутацію одного з найталановитіших пілотів, «пілота від Бога», виходив переможцем навіть із безвихідних ситуацій.
Улюбленою тактикою уславленого військового пілота наприкінці війни стало проведення «вільного полювання» у складі
сформованого ним «загону мисливців».

Назагал І. Кожедубом було здійснено 330 бойових вильотів, він взяв участь у 120 повітряних боях і вийшов переможцем у 62 двобоях (один із збитих ним уже в
Німеччині літаків був реактивним). Траплялося, що під час одного бою льотчик знищував одразу кілька ворожих літаків, проте сам жодного разу не був збитий.
За роки війни І. Кожедуб пройшов шлях від старшого льотчика до заступника командира винищувального авіаційного полку. Надалі обіймав ряд керівних посад у

Радянській армії, зокрема працював у Міністерстві оборони СРСР. У 1949 р. закінчив Військово-повітряну академію, в 1956 р. — Військову академію Генштабу.
Автор мемуарів «Служу Батьківщині» та «Вірність Вітчизні».

12 серпня 1991 р. Іван Кожедуба не стало, він похований на Новодівичому кладовищі в Москві.

 
 

Розвиток українського музейництва сягає корінням ще у другу пол. ХІХ ст.
Тоді, при сприянні історико-археологічних та пам’яткоохоронних товариств
відкривалися давньосховища старожитностей у Києві, Кам’янці-Подільському,
Житомирі та  інших центрах відродження української культури. Дещо пізніше, 6
травня 1956 року був відкритий і Одеський історико-краєзнавчий музей, який
сьогодні являється дітищем збереження минулого Одещини.

24 лютого 2010 року в приміщенні Одеського історико-краєзнавчого музею з нагоди відзначення 78-річчя створення Одеської області відбулася фотодокументальна
виставка "Одеській області - 78". Наші слухачі у складі семи чоловік взяли участь в цьому заході. Виставка була присвячена історії створення та розвитку Одеської області
в адміністративно-територіальному форматі. До уваги гостей були представлені документальні матеріали (фотографії, документи, відзнаки та грамоти відомих діячів
Одещини), що дало змогу уявити відголосок 78-річної давнини.
Перед гостями виставки виступив професіонал-краєзнавець, заступник директора Одеського історико-краєзнавчого музею з наукової роботи Слюсар Юрій Олександрович.

Він яскраво висвітлив ті бурхливі події, що сприяли створенню регіону в межах сучасних кордонів, а також розповів про розвиток та становлення всесвітньовідомих
закладів культури: театру опери та балету, одеської кіностудії, українського драматичного театру, одеських музеїв та ін. Особливу увагу Юрій Олександрович акцентував
на ідеї та процесі створення цієї виставки.
За словами наших слухачів Тетяни Шульгіної та Наталії Данькіної, виставка-ретроспектива дозволила поринути у ті неспокійні часи нашого краю, познайомитись зі

статистичною інформацією, мапами того часу, здивувавши своєю точністю. Музейна експозиція дала нам зрозуміти не тільки процеси формування територіальних кордонів
з Молдавською РСР, питання Бесарабії, але й документи, які реєстрували становлення УРСР: конституція і протоколи перших з’їздів. Не обійшли увагою соціально-
культурну складову області, багатоманітності національного впливу на формування сучасних кордонів.
Якість матеріалів експозиції, її продуманість та цікава розповідь не залишили байдужими слухачів та студентів ОРІДУ НАДУ, пресу та інших гостей. Враження від

побаченого та почутого залишили в їхніх серцях дух патріотизму та гордості за свій рідний край.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 В.Гуляєв,  слухач 1 курсу
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Обрано слухацьке самоврядування факультету
державного управління

Віктор Віліжінський, голова
слухацького самоврядування ОРІДУ
НАДУ при Президентові України

23 лютого 2010 року в актовій залі
інституту відбулися загальні збори
слухачів денної форми навчання
факультету державного управління.
Розглянуто три основних питання:

• звіт старости 1 курсу
В’ячеслава Шеремети про роботу
виконавчих органів слухацького
самоврядування;

• вибори голови
слухацького самоврядування;

• внесення кандидатур до
складу Вченої ради інституту.
На посаду голови слухацького

самоврядування слухачами було
запропоновано чотири кандидатури.
Претенденти виступили з промовою,
в якій розповіли про себе та про своє
бачення організації роботи
слухацького самоврядування.
За результатами голосування

головою слухацького
самоврядування обрано
Віліжінського Віктора
Миколайовича.
До складу Вченої ради інституту

запропоновані слухачі Віліжінський
В.М. та Мірошніченко Є.А.

    Біографічна довідка:
   Віліжінський Віктор

Миколайович, 1981 року
народження. Останнє місце роботи –
Серебринецький сільській голова
Могілів-Подільського району
Вінницької області.  Закінчив
Вінницький державний педагогічний
університет ім. М.Коцюбинського за
спеціальністю «Педагогіка і методика
середньої освіти. Історія».

18 березня поточного року шляхом
голосування було обрано
персональний склад виконавчого
органу слухацького самоврядування:

Філатов Володимир Андрійович,
заступник голови слухацького
самоврядування, староста 1 групи 1 курсу

Михайляк Віталіна Анатоліївна,
секретар

Алєксєєва Яна Валеріївна, комітет
навчально-наукової роботи

  Мірошніченко Євгенія Анатоліївна,
комітет міжнародних зв'язків

Селецька Ганна Миколаївна,
комітет культурно-просвітницької
роботи

 Гадіяк Світлана Анатоліївна,
комітет з захисту прав слухачів

Кузан Анатолій Євгенович, комітет
зі спортивно-оздоровчої роботи

Кравченко Марина Володимирівна,
комітет з фінансово-господарської
роботи

Тімановський Денис Олександрович,
комітет інформаційно-технічної
допомоги

 Шпичка Юлія Сергіївна, прес-центр,
староста 2 групи 1 курсу

Дядюченко Дмитро Олегович,
староста 3 групи 1 курсу

Метою  діяльності органів
слухацького самоврядування є сприяння
сумлінному виконанню слухачами своїх
обов'язків з одночасним захистом їх прав
та інтересів, сприяння організації
навчально-виховного процесу  в
інституті , формуванню нової
високопрофесійної еліти публічних
службовців на засадах ділової співпраці
з директором, посадовими особами, які
здійснюють керівництво інститутом та
його структурними підрозділами.

Стажування в центральних
органах влади

23 березня поточного року відулось
засідання комісії з проведення конкурсу
на  проходження стажування  в
центральних органах влади. В роботі
комісії взяли участь: А.Г. Ахламов,
перший заступник  директора,
М .П. Попов, декан факультету
державного управління,  тьютори
С.В. Осадчук,   Е.В .  Мамонтова,
Н.І.  Кадук ,  Л.В .Курносенко,
Є.О. Львова, старости груп
В .А. Філатов,  Ю.С . Шпичка,
Д.О. Дядюченко. Члени комісії при
оцінюванні учасників  конкурсу
враховували такі критерії, як стаж
державної служби або в органах
місцевого самоврядування;  ранг;  участь
в громадській діяльності; зв'язок місця
стажування з напрямком магістерської
роботи, професійною діяльністю;
рейтинг. З 13 слухачів, що брали участь
в конкурсі, 9 проходитимуть  стажування
в центральних органах влади: В .
Віліжінський,  Н. Данькіна,
О. Жулінська, М. Кравченко ,  А. Кузан,
О.  Лебедєва,      Г.  Маленко, Є.
Мірошніченко,     В. Шеремета.
До  того ж  слід  зазначити, що

обговорення подальших перспектив,
пов’язаних зі стажуванням слухачів
першого курсу денної форми навчання
факультету державного управління,
відбулось 7 квітня  на засіданні Вченої
ради ОРІДУ НАДУ.

В. Віліжінський,
голова слухацького самоврядування

Неабиякі можливості для тих, хто
вивчає іноземну мову, або
спілкування з французькими

сенаторами
3 березня 2010 року начальник

відділу міжнародних зв'язків ОРІДУ
НАДУ при Президентові України А.П.
Маєв, а також слухачі факультету
державного управління, які вивчають
французьку мову Н. Данькіна, Ю.
Шпичка, С . Куртєв відвідали
конференцію на тему "Що таке Сенат
Франції?", яка проходила на базі Альянс
Франсез в Одесі (вул. Садова, 3).

 Конференцію проводили пан Сімон
Дютур, сенатор від департаменту Гар



(регіон Лангедок-Руссільон), та пан
Жерар Сезар, сенатор від департаменту
Жіронда (регіон Аквітанія).
Під  час конференції аудиторія

отримала  інформацію про
адміністративний устрій Франції,
виборчу систему країни, процедуру
прийняття  законодавчих  актів

у двопалатному парламенті.Також сена-
тори Французької Республіки
розповіли про своє бачення перспектив
розширення Європейського Союзу та
проблеми, які пов'язані з цим процесом,
поділилися враженнями щодо
зустрічей з депутатами Верховної Ради
України, які вони мали в ході свого
візиту.
Французькі  парламентарі ї  з

задоволенням відповіли на  численні
запитання аудиторії, які стосувалися
перспектив європейської інтеграції
України, спрощення візового режиму
між Україною  та ЄС ,  розвитку
співробітництва між українськими та
французькими містами та регіонами.
Представники Інституту, зокрема,
поцікавились принципами формування
територіальної політики у Франції та
впливом  політичних  чинників на  цей
процес, а також проблемами втілення в
життя реформи державної служби, яка
була проголошена Президентом
Франції Ніколя Саркозі.

А.П. Маєв, начальник
відділу міжнародних зв’язків

Не прячьте доброты своей,
Откройте сердце всем наружу.
Тем, что имеете, щедрей
Делитесь, распахните душу…

Татьяна Лаврова

У 2009 році інститутом  було
встановлено шефство над
Михайлівською спеціалізованою
загальноосвітньою школою-інтернатом
для дітей з порушеннями розумового
розвитку,  яка знаходиться  в
Саратському районі Одеської області.
Протягом  декількох місяців
співробітниками,  слухачами та
студентами інституту було зібрано
близько 5 тисяч гривень.

 

З ініціативи слухачів та студентів
черговий виїзд до школи-інтернату
заплановано на 15 квітня. В програму
заходу  включено проведення
спільного концерту, занять та ігор з
дітьми.
Висловлюємо подяку всім, хто

взяв участь у зборі коштів для
придбання необхідного інвентарю
для вихованців інтернату. Давайте й
надалі дарувати своє тепло, увагу,
добро та щирість тим, хто цього
особливо потребує.

На ці кошти для вихованців школи-
інтернату були куплені канцтовари та
солодощі в якості новорічних
подарунків. Крім цього, слухачі та
студенти підготували  дітям
індивідуальні новорічні подарунки.
Педагогічний  колектив та

вихованці Михайлівської школи-
інтернату висловили глибоку подяку
керівництву інституту, слухачам і
студентам за щиру участь у житті

дітей, підготовку та проведення
новорічних заходів.
Слід відзначити, що співпраця зі

школою-інтернатом носила характер
не одноразової благодійної акції, а
буде здійснюватися на постійній
основі, у зв'язку з чим інститутом
розроблено план співробітництва на 2010
рік.

Одеський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління  при
Президентові України здійснює прийом слухачів на

факультет державного управління за спеціальностями:

- 8.150000 "Державне управління"
- 8.150107 "Публічне адміністрування"
з наданням кваліфікації
"магістр державного управління" на денну, вечірню,

заочну та заочно-дистанційну форми навчання

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ - з 19 квітня по 09 червня 2010 року

Приймальна комісія працює за адресою:
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22  каб. 218, 219

Понеділок-п’ятниця з 9.00 до 17.00
тел. (048) 741-48-84, (0482) 63-86-55
е-mail: priem@oridu.odessa.ua

Вступники  подають наступні документи:
1. Заяву, в якій вказують обрану спеціальність.
2. Особову картку (для державних службовців, посадових осіб місцевого

самоврядування).
3. Особовий листок з обліку кадрів (для недержавних службовців, не

посадових осіб місцевого самоврядування).
4. Автобіографію.
5. Рекомендацію державного органу, до кадрового резерву якого

зараховано вступника (для вступників на заочну, вечірню або дистанційну форми
навчання  за держзамовленням).

6. Копію договору-направлення,  засвідчену у встановленому порядку
(для вступників на денну форму навчання за держзамовленням).

7. Копію диплома з додатком про вищу освіту, засвідчену нотаріально.
8. Медичну довідку за формою 0-86-о.
9. Чотири фотокартки розміром 3х4 см.
10. Копію трудової книжки (кожна сторінка засвідчена у встановленому

порядку).
11. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.
12. Копію паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації).
13. Два поштових конверти з марками   (із заповненою зворотною адресою).

Абітурієнт особисто пред’являє оригінал диплому з додатком, паспорт та
військовий квиток.
Бланкова документація та зразки заповнення документів розміщено на сайті

інституту WWW.ORIDU.ODESSA.UA

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;
• комп’ютерного тестування з іноземної мови для вступників на денну

форму навчання

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ прийом здійснюється на конкурсній
основі за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної
академії державного управління при Президентові України, затвердженим
Постановою Кабінету Мiнiстрiв України від 14 квітня 2004 р. № 468 зі змінами.

ЗА ДОГОВОРОМ на конкурсній основі приймаються громадяни України, які
мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра).

Вартість одного семестру навчання:

на денній формі - 6 820 грн.
на вечірній формі - 4 220 грн.
на заочній формі - 4 370 грн.
на заочно-дистанційній формі - 3 310 грн.
в т.ч. на заочній формі за спеціалізаціями:
Управління охороною здоров’я  - 3 360 грн.
Управління у сфері культури  - 3 360 грн.

Увага, конкурс!
За  ініціативою деканату

факультету державного управління
у травні 2009 року наказом директора
інституту започатковано проведення
щорічного конкурсу «Якби я був
главою держави»  у рамках Дня науки.
У 2010 році цей захід присвячений

15-річчю Національної академії та
нашого інституту.
Конкурсанти змагатимуться у

номінаціях:
- Реформа адміністративно

територіального устрою України.
- Бачення соціально-

економічного розвитку.
- Е т и к о - м о р а л ь н і

принципи державних діячів та
політиків.

- Пріоритети зовнішньої
політики.

mailto:priem@oridu.odessa.ua
http://www.ORIDU.ODESSA.UA


ВИДАВНИЦТВО ОРІДУ НАДУ
65009, м. Одеса,
вул. Генуезька, 22
тел. (048) 72-97-632

ТИРАЖ -  200 екз.

ПРАЙМ-ТАЙМ
РЕДАКТОР- Юлія Шпичка
Верстка - Віктор Гуляєв,
Віктор Віліжінський,
Денис Тімановський

                              Увага! Нова спеціальність!

"ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ"
Master of Public Administration (МРА)

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів публічного адміністрування (МПА) розроблена Національною академією державного управління при Президентові
України спільно з Вищою школою управління та права (Берлін) за сприяння Німецького товариства технічної співпраці (GTZ) та підтримки уряду Федеративної Республіки
Німеччини.

Характеристика програми

Переважна більшість людей, що вже є державними службовцями або мають досвід управлінської діяльності в бізнес-сфері й планують перейти на роботу в органи
державної влади та місцевого самоврядування, орієнтуються не тільки і, не стільки на те, щоб одержати теоретичні знання. Вони зацікавлені головним чином у формуванні
комплексу ключових компетенцій (знання, вміння, навички), що дозволяють ефективно вирішувати складні практичні завдання підвищення якості державного управління.
Саме для них і призначена магістерська програма «Публічне адміністрування».
Система підготовки управлінських кадрів за спеціальністю «Публічне адміністрування» спрямована на розвиток нестандартних, творчих підходів у щоденній роботі.

Навчальні програми насичені актуальними для сучасних керівників дисциплінами з ефективною подачею навчально-інформаційного матеріалу.
Можна навести наступну аналогію - якщо вузівська (університетська) система підготовки кадрів виховує футболіста, то система підготовки управлінця виховує суддю

на полі, що повинен забезпечити дотримання правил гри й аргументовано застосовувати червону картку при порушенні правил. Правила гри повинні знати й гравці, і судді,
але використати ці знання вони повинні по-різному.
Саме на це орієнтована магістерська підготовка в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при

Президентові України.

Принципи магістерської програми «Публічне адміністрування»:

• забезпечення «горизонтальної мобільності», що дозволяє випускникам програми займати провідні позиції в ключових галузях суспільно-державного управління
(державному й муніципальному управління, бізнесі, науці, освіті, політиці);

• максимальна наближеність до актуальних питань вітчизняної й світової практики управління;
• організація навчального процесу навколо вирішення реальних управлінських і професійних проблем;
• залучення експертів-практиків: державних діячів, відомих політиків, представників бізнесу та управлінців-практиків, здатних передати свій досвід учасникам

програми;
• міждисциплінарний підхід і використання сучасних технологій навчання:, тренінгів, ділових ігор, case-study тощо.

Випускники програми «Публічне адміністрування» будуть здатні:

• здійснювати проблемний аналіз ситуації у своєму масштабі управління;
• приймати рішення з установкою на стратегічні цілі розвитку;
• здійснювати ресурсне планування проектів і програм з урахуванням управлінських цілей, необхідних ресурсів та інфраструктури;
• проводити комплексний моніторинг ефективності діяльності організації;
• вести політичну комунікацію з учасниками управлінської ситуації;
• володіти засобами проектно-програмного підходу до аналізу й вирішення управлінських і політичних ситуацій.

Вимоги до вступника за державним замовленням

                                                                                                                                                      Денна форма навчання

• 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;

• особи, які 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;

• особи, які 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.

                                                 Заочна, вечірня, заочно-дистанційна форми навчання

• особи, які не досягли 50 років, перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, 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.

 
Каждый живёт в мире

своих умственных возможностей


