
Профессорско-преподавательскому составу, слушателям
факультета государственного управления Одесского регионального

института государственного управления Национальной академии
государственного управления при Президенте Украины

Примите мои искренние поздравления с 10-летней годовщиной образования факультета 
государственного управления Одесского регионального института государственного 
управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины!

В реализации новых стратегических целей возрождения и развития Украины, создании 
сильного, эффективного и демократического государства важным приоритетом становится 
качественное реформирование современной государственной службы как функциональной 
основы государственного управления.

Решение этой задачи требует усовершенствования и оптимизации госслужбы, 
профессиональной кадровой подготовки государственных служащих и должностных лиц. И 
роль факультета в этом процессе не вызывает сомнений. За эти годы факультет зарекомендовал 
себя мощным научным полигоном профессионального обучения государственных служащих и 

внедрения инновационных технологий управления в практику деятельности органов власти.
Убежден, выпускники факультета госуправления внесут достойную лепту в социально-экономическое и духовное 

развитие украинского государства, поспособствуют повышению эффективности государственного управления и авторитета 
государственной власти.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С уважением
Заместитель Председателя Совета министров 
Автономной Республики Крым,
доктор наук государственного управления,
доцент, выпускник 2006 года                                                                                      Псарёв Георгий Юрьевич 

Шановні друзі, колеги!
Від щирого серця вітаю вас зі знаменною подією – 10-річним ювілеєм створення факультету державного 

управління. Висловлюю сердечну вдячність його працівникам за сумлінну працю на просвітницькій ниві та 
примноження інтелектуального потенціалу нації, виховання державних службовців ефективними управлінцями 
в дусі любові до Українського народу, його багатокультурного надбання.

Своїми глибокими фаховими знаннями і високими моральними цінностями ви сприяєте особистісному і 
професійному становленню, соціальній активності та конкурентній спроможності 
державних службовців у сучасному глобалізованому світі.

Переконаний, що факультет і надалі буде спрямовувати всі зусилля на те, щоб 
вітчизняна школа здобуття знань відповідала найкращим європейським і світовим 
зразкам.

Хочу побажати всім викладачам, співробітникам і слухачам факультету 
процвітання та самореалізації, відкриття нових дослідницьких горизонтів, 
розширення освітніх можливостей, збереження добрих дружніх відносин, які завжди 
були притаманні нашому колективу, а також міцного здоров’я, щастя, добробуту, 
невичерпної життєвої енергії, творчого натхнення та нових ідей!

  

З повагою
Директор ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України                                                        Іжа Микола Михайлович                                                                             

  одеський регіональний інститут державного управління
 національної академії державного управління при президентові україни

Розповсюджується БЕЗКОШТОВНО
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ШАНОвНІ ДРУЗІ!

Десять років для факультету ніби й небагато, але у вимірі здобутків, досягнень, якими може 
пишатися факультет державного управління, можна впевнено заявити, що період становлення 
факультету відбувся. Сформовано потужний викладацький колектив, оновлено матеріально-
технічне забезпечення навчального процесу, відкрито нові форми навчання та спеціалізації, 
підготовлено 2910 магістрів державного управління.

Безперечно, гордістю факультету є його професорсько-викладацький склад, який своєю 
творчою наснагою, плідною працею, майстерністю допомагає слухачам здобути нові знання та 
досвід. І як результат – це випускники, які по праву займають високі посади в органах державної 
влади та місцевого самоврядування не тільки Південного регіону, але і всієї України.

Усі досягнення факультету тісно пов’язані з наполегливою діяльністю керівників інституту. 
Сумлінна праця директора інституту Миколи Михайловича Іжі та його заступників, їх сучасні 
підходи до організації навчального процесу та розвитку інфраструктури, надають можливість 

факультету посісти гідне місце серед споріднених навчальних закладів. Окремі слова подяки та найкращі побажання Олексію 
Петровичу Якубовському та Анатолію Михайловичу Пойченку.

Всім викладачам та співробітникам бажаю міцного здоров’я, реальних здобутків, творчого натхнення у нелегкій та 
відповідальній роботі; слухачам та випускникам - перемог та нових звершень в ім’я української держави.

Декан факультету державного управління
ОРІДУ НАДУ при Президентові України                         Попов Микола Петрович

Миколайчук Микола 
Миколайович, кандидат наук з 
державного управління, доцент. Декан 
факультету з квітня 2005 р. по листопад 
2007 р. Провів роботу щодо розроблення 
та впровадження символіки (герб і 
гімн) факультету. З ініціативи  Миколи 
Миколайовича було започатковано 
святкування Дня факультету у першу 
п’ятницю листопада.

Кривоцюк  Петро  Степанович, 
кандидат політичних наук, доцент. 
Декан факультету з листопада 2007р. 
по грудень 2008 р. Під час його 
керівництва вийшла друком перша 
газета слухацького самоврядування, 
налагоджено співпрацю слухацьких рад 
та ознайомлення з кращим досвідом 
регіональних інститутів Національної 

СтОРІНКи ІСтОРІї
Восени 2010 року в нашому 

інституті святкують ювілейну дату 
– 10-річчя факультету державного 
управління Національної академії 
державного управління при 
Президентові України.

Факультет державного 
управління є навчально-науковим і 
організаційно-структурним підрозділом 
ОРІДУ НАДУ в системі Національної 
академії державного управління 
при Президентові України. Він був 
створений наказом директора інституту 
від 1 листопада 2000 року №139-к 
у відповідності до рішення Вченої 
ради інституту. За роки існування 
факультету його очолювали декани 
з різними науковими інтересами та 
поглядами. Але всі вони керувалися 
спільним й найголовнішим принципом 
відповідальності за доручену їм 
справу.

 

Корвецький Олександр 
Дмитрович, кандидат медичних наук, 
доцент. Перший декан факультету 
державного управління (з листопада 
2000 р. по березень 2005 р.) Під його 
керівництвом пройшло становлення 
факультету як структурного підрозділу 
інституту, розпочало свою діяльність 
слухацьке самоврядування.

  

академії, розпочав роботу центр культури 
слухачів та студентів інституту.

Зараз на  факультеті  діє 
самоврядування слухачів денної 
форми навчання. 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 інституту та 
його структурними підрозділами.

У 2007 році активістами 
слухацького самоврядування 
засновано газету «Прайм-тайм». 
Газета виходить у друкованому 
вигляді. Всі бажаючі можуть 
ознайомитися з матеріалами цієї 
газети на офіційному сайті інституту  - 
на сторінках, які спеціально відведені 
з метою висвітлення діяльності 
слухацького самоврядування.

З вересня 2008 року в інституті 
розпочав роботу Центр Культури 
студентів та слухачів, який організовує 
дозвілля, проведення тематичних 
вечорів та розважальних заходів.

На факультеті державного 
управління за 10 років зроблено 
надзвичайно багато, але ніколи не 
треба зупинятись на досягнутому.  
Сподіваємось, що  кожне нове 
покоління робитиме слухацьке життя 
все кращим, цікавішим, насиченішим 
як в культурно-розважальному, так і 
в науково-пізнавальному аспектах. І 
наші послідовники, які відзначатимуть 
черговий ювілей факультету, будуть 
пишатись своїми попередниками. 



  

І ось минув рік нашого навчання 
в Одеському регіональному інституті 
державного управління. Що він нам 
приніс? Чого навчив? І взагалі: а що 
далі? 

Відома приказка навчає: 
“курчат рахують восени”, проте 
перші підсумки можна зробити вже 
сьогодні. Доречніше було б розпочати 
з постулату сучасної педагогіки: 
“навчити вчитися”, зміст якого так 
яскраво відповідає нинішньому 
характеру нашого курсу. Нас 
навчили здобувати знання, розуміти 
особливості управлінської праці, 

сформували вміння працювати в 
колективі та досить добре розвинули 
навички вирішення проблем. Кожен із 
нас, в залежності від своїх когнітивних 
можливостей, отримав вагомий багаж 
знань, інструментарій професійно 
впливати на прийняття ефективних 
управлінських рішень. Під час 
навчання ми здобули чіткі цінності, 
визначили особисті цілі, а головне – 
навчилися керувати собою.

Ви вважаєте: “Все так добре, так 
легко це вам вдалося”. Звичайно, не 
все так просто. Постійна систематична 

підготовка до занять, шалений темп 
навчання дали відповідні результати. 
Іноді важку рутинну працю замінювали 
години дозвілля, які назавжди 
залишаться у наших серцях приємними 
та незабутніми враженнями. 

Через декілька місяців перед 
нами відкриється новий етап життя, 
який передбачає: серйозний вибір, 
прийняття виважених рішень, 
об’єктивність, сумлінність у роботі, 
відповідальність за кожний свій 
крок. Тому основним завданням, яке 
перед нами ставить короткострокова 
перспектива, є чесна та наполеглива 
праця, різноманітність, комплексність 
та творчість у підходах до вирішення 
проблем.

Ми щиросердо бажаємо нашим 
послідовникам, слухачам 1-го 
курсу, повної реалізації їх творчості, 
ініціативності, виваженості у прийнятті 
рішень, наполегливості у навчанні 
та подальшій трудовій діяльності. 
Незабаром слухачі 1-го курсу приймуть 
естафету слухацького самоврядування,  
вони стануть найстаршими та 
повноправними господарями серед 
навчального контингенту інституту. 
Тому вони повинні гідно тримати її, 
стати взірцем для студентів факультету 
менеджменту, а також майбутніх 
новобранців серед слухацького 
загалу. 

                                                                                                       
Актив слухачів 2 курсу

ПРивІтАННя СлУхАчІв ІІ КУРСУ

З ДНеМ фАКУльтетУ!
Щороку першої п’ятниці листопада в нашому інституті відзначається День факультету державного управління ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України. Для кожного слухача це традиційне свято стало червоним днем календаря в інститутському 
житті. А цього року ми святкуємо не просто День факультету, а перший ювілей – 10 років! 

Ми, слухачі першого курсу, вчимось у стінах ОРІДУ лише другий місяць. Навчання розпочалось із входження до чудового 
колективу, схожого на велику дружну сім’ю – слухацького самоврядування. У випускників зараз дуже напружений період 
– підходить до завершення навчання і все ближче захист магістерської. Однак вони щодня допомагають нам звикнути до 
насиченого життя інституту.

Дорогі старші товариші! Прийміть щирі вітання до Дня студента, а також побажання здоров’я, успіхів та активної життєвої 
позиції. Хай вам завжди посміхається доля, а робота приносить тільки задоволення!

В цей святковий день від щирого серця дякуємо керівництву на чолі з директором – Миколою Михайловичем Іжею – та 
всім працівникам інституту. А також окремі слова подяки працівникам фінансово-господарських відділів за дбайливе ставлення 
до нашого побуту.

За короткий період перебування 
в ОРІДУ ми впевнились, що це дійсно 
один з найкращих і найпрестижніших 
навчальних закладів України. Перш 
за все, це заслуга викладацького 
складу. Спеціалісти кожної кафедри 
є кращими у своїй справі, а їх 
професіоналізму і самовіддачі можна 
позаздрити. Шановні викладачі! 
Прийміть щиру вдячність за високе 
служіння обраній справі, невтомний 
творчий пошук, самовідданість, 
добро і щедрість душі. Бажаємо Вам 
відчуття повноти і неповторності 
життя, здоров’я, невичерпних 
творчих сил, натхнення, щастя і 
здійснення усіх мрій!

                                                                                               
Актив слухачів І курсу                                                                                                                                            
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Дуже тремтливо на душі, 
коли випадає нагода привітати всіх 
слухачів, викладачів і працівників 
факультету державного управління 
з 10-річним ювілеєм. З року в рік 
факультет державного управління 
ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України готує чималу кількість 
дипломованих магістрів “Державного 
управління”. Слід зазначити, що в 
цьому навчальному році на факультеті 
розпочато підготовку магістрів 
публічного адміністрування. 

Час навчання на факультеті 
є довготривалим процесом 
кар’єрного сходження, морального 
вдосконалення, отримання тих 
управлінських знань, які сьогодні 
вкрай необхідні нашому суспільству. 
Тому свято факультету має зачепити 
краєчок душі не тільки слухачів та 
працівників інституту, але й  тих 
посадовців, які брали свій досвід саме 
із цієї колиски управлінської освіти.

Дозвольте мені від імені 
слухачів факультету державного 
управління  привітати всіх з цим 
чудовим ювілеєм, побажати міцного 
здоров’я, благополуччя, стрімких 
творчих злетів та невичерпної наснаги 
в професійній діяльності.

віктор віліжинський
Голова слухацького 

самоврядування

ГУМОР

Профессор спрашивает 
студента: 

- Почему вы так волнуетесь? 
Боитесь моих вопросов? 

- Да нет, профессор, я боюсь 
своих ответов.

На экзамене по уголовному 
праву. 

- Можете ли вы сказать мне, что 
такое обман? 

- Это произойдет, профессор, 
если вы меня завалите. 

- Каким образом, объясните. 
- По уголовному кодексу, 

обман совершает тот, кто, пользуясь 
незнанием другого лица, причиняет 
этому другому лицу ущерб.

Заплановано безліч екскурсій, адже в 
місті та області є достатньо місць, які 
варто відвідати.

Слухачка 1 курсу 
Татаренко Анна

До уваги слухачів факультету 
державного управління

В межах заходів до Дня Науки      
у травні 2011 року буде проведено 
конкурс «Якби я був главою 
держави».

Для організації та проведення 
конкурсу створені організаційний 
комітет та конкурсна комісія зі 
складу викладачів  і представників 
слухацького самоврядування. 
Запрошуємо всіх слухачів до участі. 

Організаційний комітет
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Вступ до ОРІДУ НАДУ при 
Президентові України був свідомим 
вибором кожного. І основною метою є 
отримання нових знань та підвищення 
власної кваліфікації. А також 
можливість згадати, як це – бути 
студентом, продовжити молодість і 
отримати досвід громадської роботи. 

Навчальний процес є достатньо 
складним. Тому відпочинок для 
слухачів вкрай необхідний. Щоб цей 
відпочинок був цікавим і корисним, 
усі заходи ретельно плануються. На 
факультеті за 10 років його існування 
склались певні традиції. Тож перед 
слухачами першого курсу стоїть 
завдання їх зберегти, а також зробити 
життя факультету ще цікавішим та 
насиченішим.

На початку вересня на першому 
курсі факультету державного 
управління було призначено старост 
груп, а згодом обрано старосту та 
актив курсу. Поступово вливаючись 
в життя інституту, вони вже почали 
працювати. В першу чергу складено 
план роботи, згідно з яким сумувати 
слухачам не доведеться. Постійно 
працює Центр культури, на базі якого 
кожен може відвідувати різноманітні 
гуртки на свій смак. За добрими 
традиціями продовжується співпраця 
з громадськими організаціями щодо 
проведення виховних заходів в 
інституті. Запланована зустріч із 
представниками організації «Центр 
здоров’я», а також з фахівцями 
гендерної політики. 

Одним із важливих завдань 
інституту  є  шефство  над  
Михайлівською спеціалізованою 
загальноосвітньою школою-
інтернатом Саратського району 
Одеської області. 

Продовжується активна 
співпраця та ознайомлення ради 
слухацького самоврядування з 
кращим досвідом роботи регіональних 
інститутів державного управління 
Національної академії державного 
управління при Президентові України. 
Обмін досвідом з колегами дає змогу 
покращити якість навчання і виховної 
роботи, а також знайти добрих друзів 
в різних куточках країни.

Окрім  навчання колектив 
слухачів активно займається 
культурною самоосвітою: відвідує 
театри, музеї, виставки, концерти 
та інші культурні заходи Одеси. 

Н А Ш е  М А й б У т Н є  в  Н А Ш и х  Р У К А х !

В рамках заходів з нагоди Дня 
української писемності та мови, 
що відбудуться 09.11.2010 року  
проводиться конкурсу на кращий 
прозовий твір та поезію українською 
мовою. Твір переможця буде 
опубліковано у газеті  «Прайм-тайм». 

Твори мають бути українською 
мовою. Обсяг – до 4000 знаків.

Роботи подавати Ковінчук Ользі, 
слухачці 1 курсу ДУ.

На першому тижні листопада 
буде проходити конкурс на найкращу 
кімнату в гуртожитку. Запрошуємо 
всіх до участі. Давайте зробимо наше 
житло кращим!

ОГОлОШеННя

Запрошуємо всіх на урочисте 
святкування дня факультету 
державного управління ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України, яке 
відбудеться 05.11.2010 року, о 15:00 
в актовій залі інституту. 


