
Шановні слухачі, колеги!
Ми в черговий раз святкуємо День факультету державного управління – з чим 

вас щиросердечно вітаю!
Життя кожної людини – це сторінки книги, які перегортаються зі змістовним 

наповненням. Життя факультету державного управління є титульною сторінкою 
книги ОРІДУ НАДУ при Президентові України, зміст якої кожного року 
наповнюється новими досягненнями, знаннями, новими слухачами.

Впровадження Президентської програми реформ спрямоване на залучення 
якісних кадрів, котрі мислять як лідери, фахівців, що є ініціативними, 
цілеспрямованими, прагматичними та комунікабельними, які палко бажають 
кидати виклики традиційному мисленню та покращувати своє оточення, які 
вміють швидко та якісно оцінювати ситуацію, самостійно приймати потрібні 
рішення і мотивувати людей, які готові брати на себе відповідальність і досягати 
розв’язання поставлених перед ними завдань. Тому перед Одеським регіональним 
інститутом державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України постає завдання виховувати своїх слухачів саме в 
такому дусі. І я впевнений, що нам це вдається. Доказом цього є наші випускники, 
які ефективно виконують покладені на них завдання в органах державного 
управління і місцевого самоврядування та на підприємствах і в організаціях 
різних форм власності. 

З гордістю констатую, що високий авторитет і довіру, добре ім’я закладу 
творили наша щоденна праця й навчання, спільна мета, взаєморозуміння і 
відповідальність. Адже від всіх нас залежить формування ефективної системи 
державного управління. 

Бажаю всім міцного здоров’я, натхнення, здійснення мрій і задумів. 
Хай факультет процвітає здобутками свого колективу на довгі і щасливі роки!

З повагою

Директор ОРІДУ НАДУ 
при Президентові 

України 
Іжа Микола Михайлович

  ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
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Видання слухацького самоврядування

З НАГОДИ ОДИНАДЦЯТИРІЧЧЯ ФАКУЛЬТЕТУ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Шановні колеги!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня факультету державного управління Одеського 
регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. 

Довіра до влади починається з довіри до кожного службовця. І вже більше десяти років 
ваш факультет гідно виконує поважну місію - професійну підготовку принципово нової 
формації управлінців, здатних ефективно працювати в органах публічної влади. 

Висловлюю щиру вдячність за вашу плідну діяльність!
Ваш професіоналізм, старанність, завзяття і великий практичний досвід є запорукою 

успішного виконання намічених вами цілей та відкриття нових горизонтів в галузі знань 
«Державне управління». 

Бажаю вам наснаги, впевненості у майбутньому, стабільності.
Нехай ваша подальша професійна діяльність буде сповнена творчим натхненням, 

життєвою енергією та злагодою!

З повагою

ваш випускник 2003 року,
перший заступник голови

Миколаївської 
облдержадміністрації                                                                                                                  

Геннадій Ніколенко
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Шановні колеги! Дорогі слухачі!
Вітаю вас з Днем факультету державного управління!
Це свято – черговий крок згуртованості навколо дивовижного світу, що дарує радість пізнання! 

Роки повернення в «студентство» не тільки передують дорозі у майбутнє, а й залишають особливий 
слід у душі кожного на все подальше життя. 

Слухачам факультету відкрита широка дорога до фахових знань, до можливості проявити 
ініціативу та відданість обраній справі. Кожен з вас, я впевнений, виховує в собі якості лідера, 
прагне бути кращим у всьому: в навчанні, в роботі, в творчості. Наші випускники поправу займають 
відповідальні посади в органах публічної влади.

Усі досягнення факультету тісно пов’язані з наполегливою діяльністю керівників інституту. 
Сумлінна праця директора Іжі Миколи Михайловича та його заступників, їх сучасні підходи до 
організації навчально-виховного процесу та розвитку інфраструктури, надають можливість 
факультету посісти гідне місце серед споріднених навчальних закладів.

Великі надії і відповідальність з підготовки нової формації управлінців покладається на 
викладачів інституту, які закладають фундамент не тільки майбутнього слухачів, а й держави в 
цілому. 

Щиру подяку висловлюю всім структурним підрозділам інституту. Саме від їхньої відданої праці 
залежить забезпечення на достойному рівні навчального процесу.

Бажаю всім величезних творчих успіхів, енергії та оптимізму, здійснення найсміливіших планів, 
здоров’я і теплоти людського спілкування!

Декан факультету 
державного управління

Микола Попов

Привітання до Дня факультету 
державного управління

Корвецький Олександр Дмитрович - кандидат медичних наук, 
доцент, перший декан факультету державного управління з листо-
пада 2000 р. по березень 2005 р. Під його керівництвом пройшло 
становлення факультету як структурного підрозділу інституту, розпо-
чало свою діяльність слухацьке самоврядування.

Вам знайоме дивне відчуття, 
коли все навколо набуває над-
звичайності та дивної чарівності? 

Таке ми можемо спостерігати 
в будь який з днів... Але якщо він 
співпадає з днем народження, це 
особливий випадок!

Шановні викладачі, працівни-
ки факультету, слухачі і аспіран-
ти!

Прийміть найщиріші вітання з 
нагоди одинадцятиріччя факуль-
тету державного управління!

Високий авторитет і довіра, 
добре ім’я факультету були ство-
рені нашою спільною щоденною 
працею й навчанням, взаєморо-

зумінням і відповідальністю.
У нас великі плани і перспективи, ми не спинятимемо рух! 
Хай факультет процвітає здобутками свого колективу на довгі і 

щасливі роки!    
Бажаю всім міцного здоров’я, натхнення, здійснення мрій і задумів.

Миколайчук  Микола Миколайович - доктор наук з державно-
го управління, доцент, декан факультету з квітня 2005 р. по листопад 
2007 р. В ці роки розробленно та впровадженно символіку (герб і 
гімн) факультету. З ініціативи  Миколи Миколайовича було започатко-
вано святкування Дня факультету у першу п’ятницю листопада.

Сердечно вітаю вас з визначною 
подією в житті нашого Інститу-
ту – Днем факультету державного 
управління. Це свято – гарний при-
від для того, щоб побажати всім 
щастя, здоров’я та успіхів.

Життя - така складна річ, коли 
не завжди вдається вчасно отрима-
ти те, чого хочеться. Тому я бажаю 
вам здійснення всіх мрій та кращо-
го життя в нашій прекрасній країні, 
майбутнє якої залежить від нас.

В День факультету хочу поба-
жати всім і кожному: живіть радіс-
но і захоплено, тоді все негативне 

і те, що вас засмучує, покине ваше життя. Вчіться радіти життю – 
гарній погоді, зустрічам з цікавими людьми, успіхам в роботі. Вчіться 
кожен день вважати щасливим.

Хочу, щоб ви завжди опинялися в потрібний час у потрібному міс-
ці. Це і буде називатися прихильністю долі. Будьте завжди її улюблен-
цями. Вітаю!

Кривоцюк  Петро  Степанович - кандидат політичних наук, 
доцент, декан факультету з листопада 2007 р. по грудень 2008 р. 
Під час його керівництва вийшла друком перша газета слухацького 
самоврядування, налагоджено співпрацю слухацьких рад, регіональ-
них інститутів Національної академії. Розпочав роботу центр культури 
слухачів та студентів інституту.

Прийміть мої щирі вітання з приво-
ду Дня факультету державного управ-
ління нашого інституту. 

Приємно відзначити, що з роками 
це свято все більше перетворюється у 
свято всього колективу інституту, аб-
солютної більшості його випускників. 
Кожного року наш факультет відкри-
ває свої двері для здібної молоді, яка 
хоче отримати сучасні знання з дер-
жавного управління та публічного ад-
міністрування, поповнити ряди управ-
лінської еліти України. На сьогодні  на-
гальною потребою суспільства є під-
вищення ефективності роботи органів 
державної влади, зокрема й шляхом 

надання ними якісних державних по-
слуг. Державні службовці мають демонструвати високий професіона-
лізм, ініціативність і відданість справі, бути спроможними вирішувати 
на рівні сучасних вимог важливі соціально-економічні завдання роз-
витку України.

Вважаю, що факультету є про що сказати у цей святковий день, 
він без зайвих слів може гордитися своїми досягненнями у підготовці 
фахівців державного управління. З вдячністю пригадую часи і своєї 
роботи у складі цього поважного колективу.

Користуючись нагодою, бажаю науково-педагогічному колективу 
факультету, слухачам, працівникам деканату творчої наснаги, нових 
здобутків у підготовці управлінської еліти, міцного здоров’я та добро-
буту.



Привітання від слухачів ІІ курсу
«Время - это самое дешевое и вместе с тем самое дорогое, 

что есть у нас, ибо благодаря ему - времени - мы получаем всё.»
Ян Райнис

Дуже швидко минає час… Особливо тоді, коли проводиш його з цікавими 
людьми, коли здобуваєш нові знання, коли отримуєш незабутні враження... 

Сьогодні не хочеться говорити про сумне. На це в нас буде нагода під 
час випуску. Сьогодні хочеться радіти і вітати, посміхатись і веселитись! 
Адже сьогодні – День народження факультету «Державного управління» 
Одеського регіонального інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України! 

 І сьогодні ми, слухачі 2 курсу, звертаємось до тебе.

Шанований… Ні! Д О Р О Г И Й  наш Факультет!

Один рік… Це багато чи мало? 
За цей невеличкий час Ти став нашим другим домом, а усі слухачі стали немов рідні брати та сестри. Секунди, хвилини, години, 

які ми провели в Твоїх стінах, на все життя залишать в наших серцях яскраві спогади. 
Ми вдячні Твоїм працівникам, які немов рідні батьки турбувалися про нас, любили і вірили в розвиток наших здібностей. 
Ми схиляємося перед Твоїми викладачами, які нам дали найголовніше – путівку у життя… Путівку в Державну службу. 
Ми згадуємо Твоїх випускників, які навчили нас науковому, культурному і слухацькому життю! 
Ми бажаємо Твоїм першокурсникам, щоб вони ніколи не пожалкували, що обрали саме Тебе!
Нехай кожен з нас навчиться помічати й цінувати прості, але такі приємні моменти свого життя. Моменти, які роблять нас 

щасливими!
Нехай щодня ми будемо чесними і відвертими. Один з одним і з самим собою!
Нехай здійсняться наші мрії! Тому що з них складається наше життя!
Обіцяємо, що ми з гордістю будемо згадувати Тебе і з радістю вітати ДОРОГИЙ наш Факультет - з Днем Народження!

У тебя сегодня праздник,
Что ж не рада я нисколько?
У тебя сегодня праздник,
Что ж грустны мои глаза?

Потому что я в последний
Раз тебя с ним поздравляю,

Потому что твои стены
Скоро выпустят меня.

Я тебе желаю счастья,
Процветанья и развитья.
Я хочу, чтобы ты много
Еще выпустил ребят.

Чтоб тебя не забывали,
Приходили просто в гости

Ты поверь, что магистранты
Точно этого хотят!

Альона Солоненко, 
слухачка 2 курсу,

член Національної 
спілки журналістів 

України

Святковий день, знаменний
час!
Сповняє гордість душі в нас.
Наш управлінський факультет
Дістав твердий авторитет.

За ті знання, що як граніт,
Дадуть опору довгих літ,
Хлібної праці й боротьби
В промінні кращої доби.

Щоб Україна процвітала,
У ряд держав великих стала,
Щоб були з нами на рівні
Германці й янки керівні.

Ми вже пройшли трудний 
поріг,
Освоїлись на цій порі. 
І наші мудрі педагоги
Прийдешні світять нам 
дороги.

У цей святковий світлий час
Прийміть вітання всі від нас.
Бажаєм щастя, всяких благ,
Достатку і в сім’ї тепла.

Як дух народного веління, 
Ми - молодого покоління 
На незалежницькій зорі
Надій людей проводарі.

Будем нести свою наснагу,
Моралі день, закону звагу
У світ осель, у храм сердець
Із нами мир і Бог – отець.

На благо нашого народу,
Щоб впевнити добро і згоду,
Підемо у державний чин,
Де справедливості почин.

З днем факультету є нагода
Вітати всіх товаришів.
Щоби для вас ясна погода
Завжди сіяла у душі.

Здоров’я всім бажаєм щиро,
Любові радості і миру.
Хай краща доля нам ясниться,
Міцніє дух і волі криця.

Ярослав Шпильчин,
слухач І курсу

Привітання від слухачів І курсу
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Життя слухачів факультету державного управління

«Кожен поважаючий себе слухач повинен отри-
мати читацький квиток бібліотеки ім.  М. Горького»

Микола Попов

                                                                           

В Аркадії шукаємо знання, а в Софіївці кохання

ОГОЛОШЕННЯ
 Запрошуємо всіх на святковий концерт з нагоди Дня 

факультету державного управління ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України, який відбудеться 04.11.2011 року, о 12:00 в актовій залі 
інституту.

На другий тиждень листопада заплановано проведення конкурсу 
на кращу кімнату в гуртожитку. Запрошуємо всіх до участі. Давайте 
зробимо наше житло затишним!

В рамках заходів з нагоди Дня української писемності та мови, 
що відбудеться 09.11.2011 року, проводиться конкурс на кращий 
прозовий твір та поезію українською мовою. Твір переможця буде 
опубліковано у газеті «Прайм-тайм». 

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

Роботи подавати Гунько Анастасії, слухачці 1 курсу ПА.

Організаційний комітет

У рамках заходів, присвячених 10-річчю факультету державного управління ОРІДУ НАДУ при Президентові 
України, було проведено конкурс на розробку символу (логотипу) факультету державного управління. 

Випускника денної форми навчання 2011 року Люєва Олександра визнано переможцем конкурсу.

Не мыслями едиными силён 
государственный служащий

Справжній державний службовець 
повинен...

Театр не мода - он вечен всегда!

Після всьго цього вони ще й навчаються!


