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Шановні абітурієнти!
Великий історик, перший український Президент М. Грушевський, колись ска-

зав: «Мета і зміст мого життя – у відродженні української держави...». Кожен, хто 
вже прийшов на державну службу, або хоче поєднати своє майбутнє із сферою дер-
жавного управління, також бачить перед собою досягнення такої цілі. Але найкраща 
ідея нічого не варта, якщо її не втілити у життя.

Державотворчі процеси, а також проведення адміністративної та адміністра-
тивно-територіальної реформ зокрема мають бути забезпечені фахівцями в галузі 
державного управління та постійним оновленням кадрового складу для високопро-
фесійного виконання завдань і функцій держави. Основу професіоналізму формують 
висока кваліфікація, майстерність і цілеспрямованість. Професіоналізм неможливий 
без наявності відповідної фахової підготовки. Таким чином, необхідно здобути мак-
симум знань для використання їх у подальшій практичній діяльності.

Найбільше досягнення інституту – його випускники, які отримали сучасну якіс-
ну підготовку в галузі управління та обіймають ключові посади в органах публічної 
влади та бізнес-структурах Південного регіону. Магістри державного управління пра-
цюють у Кабінеті Міністрів України, в Адміністрації Президента України, є народними 

депутатами, очолюють місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Вони безпосередньо  реалізують 
Програму економічних реформ в Україні на 2010 – 2014 роки, яка розроблена за ініціативою Президента України В.Ф. Янукови-
ча, Стратегію розвитку державної кадрової політики, адміністративну реформу та інші пріоритетні завдання, які стоять перед 
державою та її регіонами.

Протягом 15 років Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України успішно 
здійснює навчання службовців для Автономної Республіки Крим, Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей 
та міста Севастополя, а також менеджерів для інвестиційної, банківської, фінансової сфер. За цей час закладом підготовлено 
майже 5 тисяч управлінців, дві третини з яких – магістри державного управління. 

Гордістю інституту є викладачі, 85% яких – професори, доктори та кандидати наук, доценти, що є одним з найкращих 
показників якісного складу викладачів серед ВНЗ м. Одеси та Півдня України.

Інститут постійно і цілеспрямовано зміцнює та розширює зв’язки із зарубіжними закладами освіти та організаціями, вико-
ристовує передовий досвід споріднених навчальних закладів Франції, Німеччини, Польщі, бере участь у багатьох міжнародних 
проектах і програмах, співпрацює з ВНЗ та організаціями майже 20 країн світу. Тільки у 2010 році стажування за кордоном 
пройшли 37 слухачів та студентів: щойно повернулися зі стажування у Німеччині 13 слухачів, з Франції – 4.

Інститут намагається врахувати інтереси як працедавців, так і вступників, слухачів, студентів та випускників закладу, бо 
для багатьох навчання в інституті стає реальним шансом кардинально змінити сферу своєї діяльності. Найголовнішою пере-
вагою інституту є наявність нових, сучасних спеціальностей, що охоплюють практично всі сфери управлінської діяльності.

Все це було б неможливо без плідної співпраці з органами публічної влади Півдня України, адже саме завдяки їх підтримці 
забезпечується щорічне виконання плану набору слухачів за державним замовленням та за державним контрактом з Голо-
вдержслужбою України, а також 100% працевлаштування випускників денної форми навчання.

Для забезпечення якісного навчання при інституті функціонує бібліотека, бібліотечний фонд якої становить 53 020 оди-
ниць, у т.ч. 4 556 - іноземними мовами, облаштовано залу електронних носіїв інформації та читальну залу, реалiзований до-
ступ до глобальної світової мережі Інтернет. 

За даними лабораторії кіберметрики центру інформації та документації Національної дослідницької ради Іспанії, яка 
сьомий рік поспіль розробляє рейтинг щодо висвітлення діяльності в мережі Інтернет «Вебометрика», серед 20 000 ВНЗ світу 
ОРІДУ посідає 6082 позицію, серед ВНЗ України - 40, а в Одеському регіоні – входить до трійки лідерів ВНЗ.

Помітна присутність ОРІДУ в Інтернет-мережі свідчить про його впевнене входження та закріплення у віртуальному про-
сторі завдяки використанню сучасного менеджменту, який передбачає відкритість та прозорість в своїй діяльності та новітні 
інформаційні технології.

Завдяки прагненню до підвищення якості навчання вже чотири роки поспіль інститут визначається одним з найкращих 
серед вищих навчальних закладів освіти Одещини.

Поважаючи абітурієнтське прагнення до здобуття фахової освіти, що відповідає вимогам сьогодення, зичу вам терпіння, 
наполегливості та успіхів у проходженні вступних випробувань до нашого інституту.

З повагою
Микола Михайлович Іжа,

директор ОРІДУ НАДУ
при Президентові України

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

Видання факультету «Державне управління»
             Слухацьке самоврядування



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.

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 одногруп-
ників під час навчання, не можна виміряти. 

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 вияви-
лося, що все можливо. Головне - навчитися 
правильно планувати свій день, і заняття 
будуть приносити задоволення. Для мене це 
була свого роду перемога над собою. Зараз я 
впевнена, що буду нудьгувати без цього.

Найяскравіші моменти, без сумні-
ву, –це очні сесії. Незважаючи на заочно-
дистанційну форму навчання, у мене постій-
но було відчуття, що викладачі знаходяться 
поруч. Їхня підтримка та увага до кожного з 
нас допомагали нам у найважчі хвилини про-
тягом навчання. Тому особливо цінною для 
мене була можливість живого спілкування з 
ними. Я вважаю, що нам дуже пощастило, з 
нами ділилися знаннями професіонали най-
вищого рівня. Крім того, це люди, захоплені 
своєю роботою та яскраві особистості. 

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 знання на 
практиці, головне - сумлінно трудитися.

Я бажаю слухачам не сумувати, навіть 
якщо їм важко, і цінувати кожен день навчан-
ня в цьому чудовому інституті. Викладачам 
я бажаю творчого натхнення. Адже кожен з 
них не тільки вчитель, але й учений. І тепер, 
закінчуючи інститут, я точно знаю, що нашій 
країні не обійтися без нових наукових дослід-
жень. 

Перминова Елена Леонидовна 
заместитель начальника Главного управле-
ния кадровой политики и государственной 
службы Управления делами Совета мини-

стров 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 коллективом, с 
интересными и умными людьми. Все это по-
служило толчком к принятию решения – по-
ступать в институт, который имеет очень 
высокий рейтинг.

Знакомство с одногруппниками 
было волнительным и приятным. За вре-
мя учебы мы получили не только «багаж» 
знаний и определенный опыт, но и обще-
ние с интересными и целеустремленными  
людьми. Все самодостаточные, уверенные, 
профессиональные и компетентные люди. 
Мы объединились в одну дружную команду. 
Все относились с уважением и пониманием 
друг к другу и создавали доброжелательную 
атмосферу. 

Была очень удивлена подходами и ме-
тодами преподавания. Нам профессионально 
преподносили знания, очень грамотно, до-
стойно, толерантно, с пониманием, и каза-
лось порой, что мы друг у друга учимся. Мы 
настолько уважали преподавателей, 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.  «Магистр государствен-
ного управления» – звучит гордо в системе 
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! 

Челомбітко Олександр Іванович
Голова Гагарінської райдержадміністрації 

міста Севастополь

В умовах реформування кадрової полі-
тики пріоритетного значення набуло профе-
сійно-функціональне вдосконалення держав-
них службовців. 

Свого часу, працюючи на посаді за-
ступника голови Гагарінської районної ради 
у місті Севастополі, я проходив підготовку в 
Центрі підвищення кваліфікації Одеського ре-
гіонального інституту державного управлін-
ня. Це ВНЗ найвищого рівня акредитації, тут 
працюють досвідчені викладачі, є прекрасна 
бібліотека, створено всі умови для здобуття 
якісної сучасної освіти.

Від першої зустрічі з одногрупниками 
у мене залишились найприємніші спогади.  З 
різних регіонів, різного віку, різні за фахом, 
але всіх нас об’єднувало одне – бажання вчи-
тись, здобувати знання!

Найбільше  мені запам’ятався перший 
рік навчання. Надзвичайно приємним було те, 
що, коли ми сиділи за партами, відмінностей 
у посадах помітно не було. Усі навчалися, усі 
здавали іспити – і при цьому чудово спілкува-
лися між собою. На заняттях мова заходила 
не лише про проблеми України, ми активно 
обговорювали міжнародне становище. По-
рівняльний аналіз  ситуації в нашій державі 
та в країнах Євросоюзу дозволив глибоко ви-
вчати проблеми і шукати шляхи їх вирішен-
ня. Викладачі, коли було необхідно, робили 
історичний аналіз різних аспектів державного 
управління. 

Під час другого року навчання в інсти-
туті я тісно поєднував і навчання, і роботу, 
і активне громадське життя. Після виборів 
Президента України В.Ф. Януковича, навесні 
2010 року розпорядженням Президента Укра-
їни мене було призначено на посаду голови 
Гагарінської районної державної адміністра-
ції  м. Севастополя. Гагарінський район най-
молодший, але це найбільший район міста, у 
ньому мешкає більше 121 тис. чол.

У процесі виконання повноважень, 
майже щодня, я згадую інститут, викладачів, 
інформацію, яку отримав під час лекцій та 
практичних занять. Особливо відзначу такі 
дисципліни, як «Територіальна організація 
влади в Україні» та «Стратегічне плануван-
ня». Це – найактуальніші, на мою думку, дис-
ципліни.

Сучасні знання та вміння, отримані під 
час навчання, є необхідними для утверджен-
ня реальної демократії, соціальної справед-
ливості, забезпечення прав і свобод людини, 
сталого розвитку на основі світових та євро-
пейських стандартів. 

Висловлюючи щиру подяку викладаць-
кому колективу, щиро бажаю їм подальшої 
плідної роботи, професійного зростання, 
міцного здоров’я і добробуту. Впевнений, 
що результатом їх праці стане нове  су-
часне покоління професійних управлінців.  



Васильєва Галина Іванівна
начальник інспекції навчальних закладів 
Головного управління освіти та науки вико-
навчого органу Київської міської державної 
адміністрації
 

Я за фахом педагог. Маючи дві освіти 
за плечима і працюючи начальником відділу 
освіти районної державної адміністрації, ро-
зуміла, 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. 

Одразу було не легко, як у справж-
нього “студента”, виникало багато питань і 
непорозумінь. Але завдяки налагодженому 
процесу, якості використаних матеріалів, 
майстерності педагогів та викладачів-тьюто-
рів і нашому бажанню, ми з успіхом підвищи-
ли свій рівень знань і отримали впевненість у 
своїх силах і планах на майбутнє.

 Переконана, що отримані знання є за-
порукою успіху в роботі та здійсненні життє-
вих планів у професійній діяльності. 

За роки навчання найбільше 
запам’ятались мудрі лекції викладачів, гарні 
умови проживання у гуртожитку, весела ком-
панія однодумців. Важливими є контакти та 
партнерські стосунки. Студентське братство, 
яке утворилося у нас, неодноразово доводи-
ло свою спроможність допомогти у скрутній 
ситуації, і не тільки словом, а й ділом.

Хочу подякувати всім викладачам, які 
протягом тривалого часу наполегливо навча-
ли нас, допомагали, надавали роз’яснення, 
ставилися до нас з розумінням. Побажаю їм 
наснаги, творчого натхнення,мудрості, а та-
кож ніколи не зупинятися на досягнутому та 
самовдосконалюватись. 

А майбутнім слухачам хочу побажати 
сили волі у навчанні, гарних успіхів і веселого 
слухацького життя.

Грабова Людмила Миколаївна
заступник голови Вiнницької райдерж-
адмiнiстрацiї

Маючи практичний досвід  роботи у 
райдержадміністрації, хотілося  більш деталь-
но ознайомитись з роботою інших відомств, 
організацій та установ, підвищити свій фахо-
вий рівень і набути  знань та досвіду у тео-
рії державного управління. Познайомитись з 
роботою колег з інших галузей та напрямків 
державної служби.

В одному колективі зібралися державні 
службовці різних рангів, військовослужбовці, 
представники місцевого самоврядування та 
ще й з різних регіонів України! 

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, 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, звичай-
но, знайомство з Одесою та з неповторним 
одеським темпом життя.

В період сесії відбувалося святкуван-
ня 15-річчя інституту. Це було цікаве, гарно 
сплановане та організоване дійство, яке дій-

сно 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.

Насамкінець, хочу подякувати всьому 
викладацькому колективу інституту за працю 
та надані знання, за  турботу та розуміння,  
проявлені до нас за період навчання,  та по-
бажати, щоб Ви не втомлювалися від роботи і 
мали лише вдячних слухачів. 

Бажаю всім вам, вихованцям інститу-
ту, щоб у вас завжди вистачало сміливості 
на формування дерзновенних ідей. Щоб ви-
стачало терпіння та працелюбності для їх вті-
лення. І якщо відчуєте, що вам не вистачає 
знань,  то пам’ятайте:  ви вже отримали осві-
ту,  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 якістю 
навчання, майстерністю професорсько-ви-
кладацького 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 Півдня 
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.  

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

Дякую Вам! 

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

Вступити до ОРІДУ  НАДУ – це перша 
думка після зарахування на посаду началь-
ника відділу культури, сім’ї, молоді та спор-
ту Вознесенської міської ради  Миколаївської 
області в лютому 2008 року. Головна мета – 
прагнення до нових знань, які б дали змогу 
бути гідними звання державного службовця. 
Ще одна причина – особистий приклад бать-
ка та керівника, які ще в радянські  часи за-
кінчили  Вищу партійну школу і багато років 
працюють на керівних посадах.

Спеціалізації «Управління у сфері куль-
тури» об’єднала різних людей: посадових осіб 
місцевого самоврядування, державних служ-
бовців, артистів театру, викладачів дисциплін 
мистецьких напрямків та ін. Але з перших 
днів спілкування  вразила  висока культура та 
інтелект, дружні стосунки,  спільні духовні та 
моральні цінності. Такою і залишилась наша 
група – «кращою із кращих».

Другу освіту кожна людина обирає 
більш свідомо, підвищуючи вимоги до себе, 
покладає надії на майбутнє. Перший рік на-
вчання запам’ятався новими враженнями, 
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». 

Позитивні емоції, вміння працювати 
командою, творчий підхід до справи – якості, 
які кожен отримав, знайдуть своє відобра-
ження 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 ква-
ліфікації, розширення світогляду. Це поява 
нових однодумців та друзів.

Бажаю слухачам успіхів у навчанні, а 
викладачам – здоров’я, натхнення, віри, надії 
та любові. Пишаємось, що МИ – ВАШІ!
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ЗДОБУТКИ ІНСТИТУТУ

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президен-
тові України – освітній, науковий і методологічний центр державного будівництва, який впливає на прийняття стратегічно 
важливих державноуправлінських рішень, процеси кадрового і наукового забезпечення адміністративної, політичної, еконо-

мічної, соціальної реформ в Україні.
Становлення системи безперервного про-

фесійного навчання державних службовців є 
невідкладною потребою і важливим фактором 
зміцнення державності й формування соціально 
орієнтованої ринкової економіки.

Інститут є членом Міжнародного союзу 
інститутів і шкіл державного управління Цен-
тральної і Східної Європи, Української асоціації 
проектного менеджменту, Європейської асоціа-
ції проектного менеджменту.

На 2011 рік заплановано участь у міжна-
родній конференції «Політика та управління в 
сучасній державі» м. Мінськ (Білорусія), у се-
мінарі «Шлях до Європейського Союзу», який 
проводитиметься в м. Краків (Польща).

Для слухачів та студентів в інституті ство-
рені найкращі умови для успішного поєднання навчання з творчістю, спортом, участю в цікавих заходах, поїздках та екскур-
сіях. Виховна робота в інституті враховує історичні та культурні традиції регіону, вікові особливості слухачів, здійснюється 
як під час навчального процесу, так і поза ним. Так, слухачі беруть участь у заходах з приводу річниць Одеської області, 
Дня визволення Одеси від фашистських загарбників, Дня Перемоги, Дня Європи в Україні, акції «Серця до серця», шефської 
допомоги вихованцям Михайлівської школи-інтернату Одеської області тощо. 

На факультеті державного управління діє 
самоврядування слухачів денної форми навчан-
ня. Метою діяльності органів слухацького само-
врядування є сприяння сумлінному виконанню 
слухачами своїх обов’язків з одночасним захис-
том їх прав та інтересів, сприяння організації 
навчально-виховного процесу в інституті, фор-
муванню нової високопрофесійної еліти публіч-
них службовців на засадах ділової співпраці з 
директором, посадовими особами, які здійсню-
ють керівництво інститутом та його структурни-
ми підрозділами. 

У 2007 році активістами слухацького са-
моврядування засновано газету «Прайм-тайм». 
Газета виходить у друкованому вигляді, також 
всі бажаючі можуть ознайомитися з матеріала-
ми кожного номеру «Прайм-тайм» на офіційно-
му сайті інституту - на сторінках, які спеціально 
відведені з метою висвітлення діяльності слу-
хацького самоврядування. 

З вересня 2008 року в інституті розпочав 
роботу Центр культури студентів та слухачів. 
Завданням центру є організація дозвілля слуха-
чів, студентів та працівників інституту, прове-
дення тематичних вечорів та розважальних заходів. 

Всього за 15 років існування інститута підготовлено 553 службовця органів публічної влади та бізнес-структур АР Крим, 
302 - Вінниччини,  258 - Миколаївщини, 1651 - Одещини,  267 - Херсонщини, 89 - м. Севастополя та 175 з інших регіонів.

Диплом магістра ОРІДУ НАДУ при Президентові України - це можливість отримання нових та якісних навичок і знань у 
сфері державного управління, вивчення передового світового досвіду управлінської діяльності, перспектива просування по 
службі та зразок генерації нових управлінських кадрів європейського типу.

Зробіть правильний вибір - і вже завтра будуть зміни, завтра розпочнеться нова епоха Вашого життя, вже завтра вті-
ляться Ваші найзаповітніші плани і найсміливіші ідеї. Завтра Ви прокинетесь із абсолютним відчуттям того, що новий день 
подарує Вам нові можливості, до Вашого життя увійдуть нові люди та нові думки. Від Вас може залежати розбудова демо-
кратичної державності нашої країни!

Ми чекаємо на Вас!!!

Слухачі систематично проходять стажування в європейських країнах. У 
березні-квітні 2011 року слухачі факультету державного управління проходили 
стажування у Вищій школі державного управління поліції і права міста Гюстров 

(Німеччина).

Директор інституту М.М. Іжа читає лекцію


