
Шановні випускники, колеги та наші гості

От і настав день випуску, про який всі мріяли. Від усього серця вітаю ви-
пускників з успішним завершенням навчання та здобуттям високого звання 
магістра державного управління. 

За п’ятнадцять років існування інституту майже три тисячі випускників 
працюють в органах публічної влади та бізнес-структурах Півдня України, в 
Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України та народними де-
путатами України. Сьогодні кількість магістрів держаного управління збільшу-
ється на 386 випускників, з яких 27 отримують дипломи з відзнакою. 

Ми пишаємося нашими випускниками, їх успіхами та досягненнями. Впев-
нені, що випускники 2011 року здатні забезпечити виконання завдань Прези-
дента України В.Ф. Януковича щодо створення системи ефективного держав-
ного управління для забезпечення входження України у 2020 році в число про-
відної «двадцятки» світу, як сучасної держави з конкурентною економікою XXI 
століття. 

Сподіваємося, що знання, які отримані у стінах нашого інституту, дозво-
лять вам на практиці стати ефективними управлінцями, вирішувати актуаль-
ні питання державного управління та успішно завершити адміністративну ре-
форму. 

У практичній діяльності ви завжди можете розраховувати на підтримку 
та допомогу з боку керівництва та викладачів інституту, ми готові сприяти ва-
шій науковій діяльності, будемо раді бачити вас у стінах «Аlma Mater». У свою 
чергу сподіваємося на вашу активну участь у подальшому розвитку співпраці 

закладу з органами публічної влади, відбору кращих посадовців для навчання в інституті, розраховуємо на сприяння покра-
щанню умов для навчання та наукової діяльності. 

Сьогоднішній день – це свято всього колективу інституту та гарний привід висловити щирі слова вдячності викладачам 
та працівникам інституту за плідну, творчу роботу з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі державного управління.

Дякую керівникам органів публічної влади Півдня України за плідну співпрацю з питань професійної підготовки державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Бажаю всім здоров’я, щастя, наснаги та нових творчих звершень, а випускникам – мудрих рішень і дій, високих професійних 
досягнень, впевненості у своїх силах та кар’єрного росту!

З повагою
Микола Михайлович Іжа,

директор ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України                                                                                                                                 
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НАВІЩО ЦЕ БУЛО ПОТРІБНО?..АБО ВРАЖЕННЯ ТА СПОДІВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 2011 РОКУ

Добкевич Маргарита Олександрівна
начальник відділу попереднього аналізу 
скарг та документообігу, управління з питань 
оскарження рішень у сфері державних заку-
півель Антимонопольного комітету України

Я багато вкладаю в поняття «професі-
оналізм», тому для мене важливо виконувати 
свою роботу на високому рівні. Згодом при-
йшло усвідомлення того, що в будь-якій ро-
боті не достатньо вузьких професійних знань 
і навичок, необхідно розширювати горизонти 
пізнання. Для того, щоб чітко уявити, як ре-
зультати твоєї праці вплинуть на життя інших 
людей, потрібно вивчити механізми всієї сис-
теми державного управління. Тому для мене 
вибір був простий - тільки ОРІДУ НАДУ. До 
того ж я просто обожнюю Одесу.

Вступаючи в інститут, я навіть не ду-
мала про те, скільки яскравих вражень мені 
подарує знайомство з моїми одногрупника-
ми. Ви тільки уявіть: ми всі працюємо в різ-
них областях і живемо далеко один від од-
ного, а при цьому в нас була загальна мета 
– одержати знання, і це об’єднало нас. Під-
тримку, яку я відчувала від своїх одногрупни-
ків під час навчання, не можна виміряти. Це 
тепло сердець моїх друзів по інституту. 

Не хочу приховувати, на початку було 
нелегко. Сформований розпорядок дня, пев-
ний темп життя. І раптом одним з найважли-
віших пріоритетів стає виконання практично-
го завдання. Часу не вистачає, обрушується 
лавина інформації. Що робити? Але виявило-
ся, що все можливо. Головне навчитися пра-
вильно планувати свій день і заняття будуть 
приносити задоволення. Для мене це була 
свого роду перемога над собою. Зараз я впев-
нена, що буду нудьгувати без усього цього.

Найяскравіші моменти, без сумніву, –
це очні сесії. Зустрічи з Одесою, друзями і, 
звичайно, викладачами інституту. Незважа-
ючи на заочно-дистанційну форму навчання, 
у мене постійно було відчуття, що викладачі 
знаходяться поруч. Їхня підтримка та увага 
до кожного з нас допомагали нам у найваж-
чі хвилини протягом навчання. Тому особли-
во цінною для мене була можливість живого 
спілкування з ними. Я вважаю, що нам дуже 
пощастило, з нами ділилися знаннями профе-
сіонали найвищого рівня. Крім того, це люди, 
захоплені своєю роботою та яскраві особис-
тості. 

Знаєте, у нашому випадку, було б пра-
вильним видавати два дипломи, один – слу-
хачеві, а другий - родині. Мої рідні кожного 
разу хвилювалися та раділи за мене. І я дуже 
вдячна їм за це. Що стосується моєї профе-
сійної діяльності, для мене багато чого зміни-
лося. З вивченням кожного нового предмету 
з’являлася можливість застосувати свої зна-
ння на практиці, головне сумлінно трудитися.

Я бажаю слухачам не сумувати, на-
віть якщо їм важко, і цінувати кожен день на-
вчання в цьому чудовому інституті. Виклада-
чам я бажаю творчого натхнення. Адже ко-
жен з них не тільки вчитель, але й учений. 

І тепер, закінчуючи інститут, я точно знаю, 
що нашій країні не обійтися без нових науко-
вих досліджень. 

Перминова Елена Леонидовна 
заместитель начальника Главного управ-
ления кадровой политики и государствен-
ной службы Управления делами Совета ми-
нистров Автономной Республики Крым

Решение поступать в ОРИГУ НАГУ при 
Президенте Украины оказалось неожиданным 
и спонтанным. На протяжении нескольких лет 
по роду своей деятельности я занимаюсь во-
просами подготовки, обучения и повышения 
квалификации госслужащих и должностных 
лиц АР Крым. Ведущая роль в профессио-
нальном обучении государственных служа-
щих, подготовке молодых и перспективных 
работников отводится Национальной акаде-
мии государственного управления при Пре-
зиденте Украины и ее региональным инсти-
тутам. В ОРИГУ я познакомилась с сильным 
и слаженным педагогическим коллекти-
вом, с интересными и умными людьми: 
Н.М.Ижой, А.Г.Ахламовым, С.Г.Давтяном, 
П.Ф.Лукьянчуком, А.П.Якубовским, Т.И.Па-
хомовой, П.И.Надолишним, А.С.Крупником, 
З.В.Балабаевой и многими другими. Все это 
послужило толчком к принятию решения – 
поступать в институт, который имеет очень 
высокий рейтинг.

Знакомство с одногруппниками было 
волнительным и приятным. За время учебы 
мы получили не только «багаж» знаний и 
определенный опыт, но и знакомство, об-
щение с интересными и целеустремленными  
людьми. Все самодостаточные, уверенные, 
профессиональные и компетентные люди. 
Мы объединились как одна дружная коман-
да. Все относились с уважением и понима-
нием друг к другу и создавали доброжела-
тельную атмосферу. Институт для нас стал 
«нашим, родным». Хочу выразить благодар-
ность 4 группе за целостность, слаженность и 
порядочные отношения. Мы теперь большая 
каста магистров госуправления.

Очень была удивлена подходами и ме-
тодами преподавания, насколько профессио-
нально они нам преподносили знания, очень 
грамотно, достойно, толерантно, с понимани-
ем, и казалось порой, что мы друг у друга 
учимся. Мы настолько уважали преподавате-
лей, что не могли их подвести.

Учеба в институте – это прекрасная 
и незабываемая страничка в нашей судьбе! 
Мы стали богаче и как профессионалы, и как 
личности!

Полученные интересные и глубокие 
знания, навыки, обмен опытом, разносторон-
нее общение друг с другом оставляют отпе-
чаток на всю жизнь. Конечно, мы их будем 
использовать как в повседневной жизни, так 
и в особенные моменты. «Магистр государ-
ственного управления» – звучит гордо в сис-

теме государственного управления.
Желаю всем выпускникам, обладате-

лям гордого звания «магистр государствен-
ного управления», чтобы достижение цели 
всегда сопровождалось достойной мотиваци-
ей в дальнейшем!

Низкий поклон руководству и всему 
профессорско-преподавательскому составу 
за организованность, высокий уровень и ав-
торитет института. 

Хочу пожелать всем: пусть жизнь бу-
дет полна любовью родных, верностью дру-
зей, уважением коллег! Счастья, добра и 
мира вам и вашим родным! 

Сорокіна Анжеліка Володимирівна 
начальник відділу культури, сім’ї, молоді та 
спорту виконкому Вознесенської міської ради 
Миколаївської обл.

Вступити до ОРІДУ  НАДУ – це, як мов-
лять, перша і завжди  правильна думка піс-
ля зарахування на посаду начальника від-
ділу культури, сім’ї, молоді та спорту Возне-
сенської міської ради  Миколаївської області 
в лютому 2008 року. Головна мета – праг-
нення до нових знань, які б дали змогу бути 
гідними звання державного службовця. Ще 
одна причина – особистий приклад батька та 
керівника, які ще в радянські  часи закінчили  
Вищу партійну школу і багато років працюють 
на керівних посадах.

9 група спеціалізації «Управління у 
сфері культури» об’єднала різних людей: по-
садових осіб місцевого самоврядування, дер-
жавних службовців, артистів театру, викла-
дачів дисциплін мистецьких напрямків та ін. 
Але з перших днів спілкування  вразила  ви-
сока культура та інтелект, дружні стосунки,  
спільні духовні та моральні цінності.  І це дум-
ка кожного із нас. І такою  залишилась наша 
група – «кращою із кращих».

Другу освіту кожна людина обирає 
більш свідомо, підвищуючи вимоги до себе, 
покладає надії на майбутнє. Звичайно, перший 
рік навчання запам’ятався новими враження-
ми, зустрічами з досвідченими викладачами, 
професіоналами своєї справи, обдарованими 
людьми, які, незважаючи на термін  і специ-
фічну форму заочного навчання, намагались 
дати нам, слухачам, якомога більше пластів 
«граніту науки». Щира вдячність виклада-
чам О.П.Якубовському, Н.М.Драгомирецькій, 
Н.В.Сокур, Б.Ю.Ростіянову, Л.Л.Приходченко, 
П.І.Надолішньому, В.М.Кривцовій, З.В.Ба-
лабаєвій, Т.І.Пахомовій, М.С.Оганісяну та ін.

Найяскравіші моменти – отримане за-
доволення та гідні результати іспитів, контр-
ольних випробувань. У пам’яті одногруп-
ників залишилось спілкування на лекціях 
та семінарах дисципліни «Управління про-
ектами в сфері культури»  з професором 
Н.М.Драгомирецькою. Позитивні емоції, вмін-
ня працювати командою, творчий підхід до 
справи – якості, які кожен отримав, знайдуть 
своє відображення в подальшому житті.



Особисто я, завдяки навчанню в ін-
ституті, розвила вміння мислити і працювати 
на перспективу, застосовувати комплексний 
підхід для вирішення проблем у своїй сфері 
управління. Роки навчання – це певні кроки 
до підвищення рівня самоорганізації та квалі-
фікації, розширення світогляду. Це поява но-
вих однодумців та друзів.

Бажаю слухачам лідерства та успіхів у 
навчанні, а викладачам – здоров’я, натхнен-
ня, віри, надії та любові. Пишаємось, що МИ 
– ВАШІ!

 Васильєва Галина Іванівна
начальник відділу освіти Бiлозерської 
райдержадмiнiстрацiї Херсонської обл.
 

Я за фахом педагог. Маючи дві осві-
ти за плечима і працюючи начальником від-
ділу освіти районної державної адміністрації, 
розуміла, що для ефективного управління та 
кар’єрного росту не повинна зупинятися на 
досягнутому. Від колеги, який на той час був 
слухачем факультету державного управління 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України, я й ді-
зналася про таку форму навчання, як заочно-
дистанційна. І вже зараз я можу засвідчити, 
що це одна з найкращих сучасних технологій, 
яка сприяє навчанню й удосконаленню в про-
фесійній діяльності без відриву від роботи. 

Мені пощастило з одногрупниками. 
Нашу 083 групу неодноразово відзначали ви-
кладачі та адміністрація інституту за гарну 
підготовку, відповідальність у навчанні, згур-
тованість. Мені говорили, що це моя заслу-
га (мене призначили старостою цієї групи), 
та впевнена, що нічого не змогла б зробити 
сама, без підтримки одногрупників, їх розу-
міння та поваги один до одного.

Одразу було не легко, як у справжньо-
го студента, виникало багато питань і непо-
розумінь. Але практика та час все розставили 
на свої місця. Завдяки налагодженому проце-
су, якості використаних матеріалів, майстер-
ності педагогів та викладачів-тьюторів і на-
шому бажанню, ми з успіхом підвищили свій 
рівень знань і отримали впевненість у своїх 
силах і планах на майбутнє.

За два з половиною роки навчання 
найбільше я буду пам’ятати мудрі лекції ви-
кладачів, гарні умови проживання у гурто-
житку, веселу компанію однодумців. Важли-
вими є контакти та партнерські стосунки. Сту-
дентське братство, яке утворилося у нас, не-
одноразово доводило свою спроможність до-
помогти у скрутній ситуації, і не тільки сло-
вом, а й ділом.

Моя сім’я завжди мене підтримувала і 
допомагала у навчанні. Зокрема, чоловік роз-
друковував матеріал, син робив презентації, 
старша дочка допомагала в підготовці магіс-
терської роботи. Я знаю, що без них я не була 
б такою успішною у навчанні. Ми стали ще 
дружнішими і більш уважними один до одно-
го. Переконана, що отримані знання є запо-
рукою успіху в роботі та здійсненні життєвих 

планів у професійній діяльності. 
Хочу подякувати всім викладачам, які 

протягом такого тривалого часу наполегли-
во навчали нас, завжди допомагали, надава-
ли роз’яснення, ставилися до нас з розумін-
ням. Тож побажаю їм, перш за все, наснаги, 
творчого натхнення,мудрості, а також ніколи 
не зупинятися на досягнутому та самовдоско-
налюватись. 

А майбутнім студентам хочу побажати 
сили волі у навчанні, гарних успіхів і весело-
го слухацького життя.

Грабова Людмила Миколаївна
заступник голови Вiнницької райдерж-
адмiнiстрацiї

Маючи практичний досвід  роботи у 
райдержадміністрації, хотілося  спробувати  
більш детально ознайомитись з роботою ін-
ших відомств, організацій та установ, підви-
щити свій фаховий рівень і набути  знань та 
досвіду у теорії державного управління. По-
знайомитись з роботою колег з інших галузей 
та напрямків державної служби.

В одній групі, в одному колективі зібра-
лися державні службовці різних рангів, вій-
ськовослужбовці, представники місцевого са-
моврядування та ще й з різних регіонів Украї-
ни! А ще більше здивувало, що чоловіків удві-
чі більше ніж жінок.

Протягом першого року навчання ді-
зналась багато нового і познайомилася з чу-
довими досвідченими педагогами, при цьому 
зрозуміла, як мало я знаю про принципи та 
засади роботи державної служби, і як багато 
потрібно працювати, щоб набути цих знань, а 
потім спробувати їх застосувати.

Запам’яталось гарне ставлення праців-
ників інституту, які завжди доброзичливо ста-
вились до нас, слухачів і намагалися всіляко 
полегшити нам життя в його стінах.

Найяскравіші моменти - це, звичайно, 
знайомство з містом Одеса та з неповторним 
одеським темпом життя.

В період сесії відбувалося святкуван-
ня 15-річчя інституту. Це було досить ціка-
ве, гарно сплановане та організоване дій-
ство, яке дійсно справило враження на всіх 
учасників.

На мою професійну діяльність навчан-
ня, сподіваюсь, вплине, бо маю наміри руха-
тися тільки вперед, самовдосконалюватись 
та вдосконалювати роботу служб.

Щодо особистого життя – зустріла гар-
них людей та набула нових друзів. А це бага-
то важить у житті. 

Насамкінець, хочу подякувати, всьому 
викладацькому колективу інституту за вашу 
працю та надані знання, за  турботу та розу-
міння,  проявлені до нас за період навчання,  
та побажати, щоб Ви не втомлювалися від ро-
боти і мали лише вдячних слухачів. 

Бажаю всім вам, вихованцям інститу-
ту: щоб доля дарувала плідні ідеї і виклики 
суспільно-важливих справ. Щоб у вас завжди 
вистачало сміливості на формування дерзно-

венних ідей. Щоб вистачало терпіння та пра-
целюбності для їх втілення. І якщо відчуєте, 
що вам не вистачає знань,  то пам’ятайте:  ви 
вже отримали освіту,  і все інше необхідно 
зробити вам самим.  Бо людина навчається 
все життя.

Швирьова Людмила Олександрівна
начальник служби у справах дітей Одеської 
обласної державної адміністрації

Вступ до інституту був  обумовлений 
високим рівнем підготовки кадрів та якіс-
тю навчання, майстерністю професорсько-
викладацького складу та надзвичайною ат-
мосферою доброзичливості, яка створена 
адміністрацією та колективом інституту. Це 
головний державний навчальний заклад за-
гальнонаціональної системи підготовки ке-
рівних кадрів для органів публічної влади 
та топ-менеджерів для бізнес-структур Пів-
дня України. 

Знайомство з одногрупниками нага-
дало навчання в молоді роки. Перший рік 
навчання пролетів швидко та непомітно, 
оскільки був поєднаний з цікавими лекціями, 
знайомством з викладачами, першою сесією 
та безперервною професійною діяльністю.  

Яскравих моментів життя, пов’язаних 
з навчанням в інституті, дуже багато, але 
найяскравішим є, напевно, саме навчання, 
складання державного іспиту, захист магіс-
терської роботи.

В інституті ми знову відчули дух сту-
дентського життя, додалось настрою, біль-
шого ентузіазму в роботі, сил, нових ідей та 
відчуття гордості бути випускником Одесь-
кого регіонального інституту державного 
управління Національної академії держав-
ного управління при Президентові України. 
Розширилось коло знайомих та з’явилось ба-
жання продовжити навчання в аспірантурі.  

Окремо хотілося б підкреслити керів-
ні та організаторські здібності директора ін-
ституту Іжи Миколи Михайловича та висло-
вити слова глибокої вдячності за профсіона-
лізм у виконанні службових обов’язків, толе-
рантність по відношенню до слухачів та ува-
гу, проявлену у процесі навчання. 

Щиро бажаю слухачам та колективу 
інституту натхнення, душевних сил, радос-
ті та задоволення від улюбленої справи, по-
дальших успіхів, досягнень та перемог!

Я докладу зусиль, щоб мій син та-
кож закінчив ОРІДУ НАДУ при Президенто-
ві України!
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Слухачі, які закінчили 
навчання з відзнакою

Денна форма навчання
Алєксєєва Яна Валеріївна
Одеська обл.
Віліжінський Віктор Миколайович
Вінницька обл.
Гадіяк Світлана Анатоліївна
Одеська обл.
Данькіна Наталія Володимирівна
Одеська обл.
Жулінська Олександра Сергіївна
Миколаївська обл.
Кравченко Марина Володимирівна
Миколаївська обл.
Куліш Олександр Сергійович
Одеська обл.
Куртєв Сергій Іванович
Одеська обл.
Лебедєва Олена Сергіївна
Вінницька обл.
Маленко Ганна Юріївна
Херсонська обл.
Мірошніченко Євгенія Анатоліївна
Херсонська обл.
Шпичка Юлія Сергіївна
АР Крим
Шульгіна Тетяна Миколаївна
Одеська обл.
Яхвак Альона Анатоліївна
Одеська обл.

Вечірня форма навчання
Каприця Ганна Михайлівна
Одеська обл.
Маламанчук Наталія Миколаївна
Одеська обл.
Сенча Сергій Анатолійович 
Одеська обл.
Телешман Ірина Іванівна
Одеська обл.
Янковська Лідія Василівна
Одеська обл.

Заочна форма навчання
Борденюк Людмила Леонідівна
м. Севастополь
Заболотна Наталя Михайлівна
Вінницька обл.
Звягінцев Сергій Євгенович
Одеська обл.
Касьяненко Ігор Олександрович
АР Крим
Пермінова Олена Леонідівна
АР Крим
Соловей Микола Миколайович
Одеська обл.
Тимчук Олена Ігорівна
м. Севастополь

Заочно-дистанційна форма 
навчання
Ганчева Яна Юріївна
м. Севастополь

Шановні випускники!
Професіоналізм державного службовця означає високий стандарт діяльності за фахом, що 

характеризує його можливості, свободу вибору найбільш зручних і відповідних до конкретної си-
туації способів функціонування. Основу професіоналізму формує висока кваліфікація, майстер-
ність і цілеспрямованість. Тому, на даному етапі державних перетворень, великого значення на-
буває навчання еліти українського народу, яка має виконати свою історичну місію – розбудову-
вати могутню українську державу. Бо, справжній професіоналізм неможливий без наявності від-
повідної фундаментальної фахової підготовки.

Державна служба є організуючою силою суспільства, оскільки сприяючи здійсненню 
управління державою, запобігає хаосові в країні.

Саме розуміння цих простих, але, разом з тим, надзвичайно важливих істин, привело вас 
у стіни нашого навчального закладу. А висока майстерність професорсько-викладацького скла-
ду ОРІДУ НАДУ при Президентові України сформувала міцний фундамент теоретичних знань та 
практичних навичок вашої подальшої компетентної діяльності. 

Вже сьогодні, отримуючи дипломи магістрів державного управління, ви вступаєте в ряди 
оновленого апарату державної служби, з високими аналітичними здібностями та стратегічним 
мисленням, необхідними для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень, спрямова-
них на розвиток держави та благо українського народу.

Щиро вітаємо з цією величною подією у житті кожного з вас! Бажаємо безліч творчих 
звершень, професійної досконалості, ґрунтованих на активній та твердій громадянській позиції, 
засадах моральності та патріотизму! 

Слухачі 1 курсу денної форми начання факультету державного управління 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України

У 2011році диплом магістра державного управління отримали 386 осіб, з них: 42 випус-
кника денної форми навчання, 33 – вечірньої форми, 236 - заочної та 75 випускників заочно-
дистанційної форми навчання. 

Кількість підготовлених магістрів державного управління в 2011 році за регіонами:

За п’ятнадцять років сво-
го існування інститут перетво-
рився з невеличкого навчаль-
ного закладу в головний заклад 
загальнонаціональної системи 
професійного навчання держав-
них службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування 
Півдня України. З 1997 по 2011 
рік Одеським регіональним ін-
ститутом державного управлін-
ня було підготовлено 3296 ма-
гістрів державного управління.Динаміка кількості підготовлених в інституті магістрів 

державного управління протягом 1997-2011рр.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

39
70 83
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269 267 263 263
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267

338
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