
Шановні випускники!
Щиро вітаю вас з успішним завершенням навчання в 

Одеському регіональному інституті державного управління 
Національної академії державного управління при 
Президентові України та присвоєнням кваліфікації магістра 
державного управління.

За роки існування інститут випустив 3295 магістрів 
державного управління, які успішно працюють в органах 
публічної влади та бізнес-структурах. У цьому році до 
управлінської еліти долучаються 336 наших випускників, з 
яких 24 отримають дипломи з відзнакою. 

Сьогодні на вас покладається велика відповідальність за 
реалізацію стратегічних пріоритетів соціально-економічної 
політики та гуманітарного розвитку суспільства, визначених 
Президентом України В.Ф. Януковичем. 

Впевнений, що знання, які ви отримали у стінах нашого 
закладу, дозволять вам бути ефективними управлінцями, 
успішно вирішувати актуальні питання державного 
управління та зробити гідний внесок у модернізацію 
держави. 

Попереду у вас довге та цікаве життя і ви завжди можете 
розраховувати на підтримку «Аlma Mater».

Користуючись нагодою, висловлюю щиру подяку 
викладачам, працівникам деканату факультету державного 
управління, всім членам колективу за самовіддану працю 
з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі 
державного управління.

Особливі слова вдячності керівникам органів публічної влади Півдня України за плідну співпрацю та порозуміння 
у питаннях підвищення рівня професійної підготовки службовців.

Бажаю всім міцного здоров’я, добра та щастя, високих професійних досягнень та нових звершень у справі 
служіння народу України.

З повагою

Микола Михайлович Іжа
директор ОРІДУ НАДУ

при Президентові України 
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Хадай Оксана Владимировна, 
управляющи делами исполнительного 
аппарата Красноперекопского 
районного совета Автономной 
Республики Крым.

Доступность и обширность информации 
в наши дни позволяет мгновенно узнавать 
об изменениях, происходящих в любой 
специальности. Но как отделить зерна от 
плевел в этом нескончаемом потоке знаний? 
Такого рода размышления и желание 
узнать о новейших научно обоснованных 
и практически эффективных  методах 

управления послужили толчком для моего поступления в ОРИГУ.
В течение двух с половиной лет обучения я с удовольствием 

повышала свой профессиональный уровень. Но моя «студенческая» 
жизнь не ограничивалась приобретением новых знаний, хотя это была 
основная цель моего поступления в ОРИГУ. Как много радостных и 
волнительных переживаний принесла учеба! Мне было приятно вновь 
почувствовать себя «студенткой» с жадностью впитывающей каждое 
слово преподавателей, а в перерывах общающейся с  сокурсниками. 
Это общение было вдвойне ценным – ведь каждый из нас, 
слушателей, уже имеет  немалый профессиональный и жизненный 
опыт. К счастью отношения в нашей 7 группе  сложились по-дружески 
теплые. За время обучения мы стали настоящей командой, девизом 
которой вполне можно считать мушкетерское «Один за всех и все за 
одного», настолько каждый из нас был готов оказать помощь другому 
и проявить дружеское участие. Можно добавить, что нас связала 
не только взаимовыручка во время учебы, а настоящая симпатия 
и искренний интерес друг к другу: после окончания института мы 
продолжаем общаться.

Обучение в ОРИГУ благоприятно повлияло на мою 
профессиональную и личную жизнь. Приобретенные знания 
позволяют мне эффективней справляться с делами. Расширился круг 
знакомых – в нем появилось много замечательных людей.

Особо хочется отметить профессорско-преподавательский состав 
нашего института. Их профессионализм, глубина знаний, искренняя 
любовь к своему делу не перестают вдохновлять меня на собственные 
профессиональные успехи. Благодаря усилиям преподавателей и 
могучему научному потенциалу, можно с уверенностью сказать, что 
где бы  выпускники нашего института ни работали, их характеризуют 
высокий профессиональный рейтинг,  заинтересованное отношение к 
делу и искренняя признательность своей альма-матер!

Желаю нынешнему поколению профессоров, преподавателей, 
сотрудников, слушателей института поддерживать его прекрасные 
традиции, преумножать его достижения и славу. Новых перспектив, 
планов, творческих идей, смелых решений, успехов, удачи и, конечно, 
всем доброго здоровья!

Балагула Ірина Леонідівна, 
заступник голови Балтської 
районної державної адміністрації 
Одеської області.

Для українців у всі часи було 
почесним обов’язком вірно, чесно та 
шляхетно служити своєму народові та 
державі в ім’я її процвітання. Якщо ти 
володієш ще й спеціальними знаннями, 
то відчуваєш, що свою справу робиш 
якнайкраще. Тому я давно мріяла 
про навчання в ОРІДУ - вузі,  що має 
дуже високий рейтинг та  позитивний 

імідж серед  навчальних закладів нашої держави, які готують 
висококваліфікованих управлінців. 

Хочу відзначити особливу атмосферу тепла,  взаєморозуміння і 
дружби, яка склалася у нашій 4-й групі. Нас, представників різних 
регіонів України – Криму, Одещини, Миколаївщини, Вінничинни -  
поєднали спільне навчання та інтереси. Такого розуміння, підтримки, 
бажання допомогти один одному і в навчанні, і у вирішенні інших 
проблем, мабуть, не було в жодній групі.    

Враження – незабутні. Сам інститут справив враження особливого 
закладу – сучасного, оснащеного мультимедійною, комп’ютерною  
технікою, яка постійно застосовувалася викладачами  і нами впродовж 
навчання. Дуже зручно було працювати у бібліотеці.  

Роки навчання подарували чудову можливість на деякий час 
забути про відповідальність і клопоти професійних обов’язків і  знову 
відчути себе студентом! А найяскравіші моменти –  це цікаві лекції і 
семінарські заняття, захист творчих робіт,  складання іспитів,  веселе 
життя в гуртожитку, відвідування театрів  і - спілкування, спілкування, 
спілкування… 

Я сповнена відчуттям гордості, що навчалася в ОРІДУ. Саме в 

стінах цього навчального закладу я набула нового життєвого досвіду, 
розширила свій кругозір, збагатилася новими знаннями і вміннями, які 
вже сьогодні використовую у своїй професійній діяльності. Навчання 
сприяло моєму просуванню по службі – від начальника відділу до 
заступника голови райдержадміністрації. 

Адміністрації  та викладачам висловлюю безмежну вдячність і щиро 
бажаю плідної роботи, професійного зростання, міцного здоров’я 
і добробуту. Слухачам – щоб здобуті в ОРІДУ знання, приносили  
користь державі, людям і суспільству.

Бурлаченко Тетяна Володимирівна, 
начальник відділу кадрової роботи 
та нагород апарату Одеської 
обласної державної адміністрації.

Пропрацювавши чотири роки в 
обласній державній адміністрації, я 
зрозуміла, що основний критерій, який 
повинен бути притаманний державному 
службовцю – високий рівень 
професіоналізму, котрий  неможливий 
без фундаментальної підготовки у сфері 
державного управління. Я відчула: щоб 

стати справжнім професіоналом, мені не вистачає фахових знань 
для комплексного та системного аналізу процесів, що відбуваються 
в суспільстві в цілому та в системі управління зокрема. Тому рішення 
вступити до інституту було цілком осмисленим та закономірним.

Перше знайомство з одногрупниками було досить хвилюючим. 
Адже група об’єднала людей різного професійного спрямування, різної 
фахової підготовки, різних рангів та звань. Але найбільш приємним 
для мене стало те, що протягом всього періоду навчання жоден з 
одногрупників не дозволив собі продемонструвати свою винятковість 
або надмірність. Навпаки, повага один до одного, підтримка та 
взаємодопомога, а ще відмінне почуття гумору стали найяскравішою 
характеристикою нашого колективу.

Безумовно, перший рік навчання – це нові враження, несподівані 
знайомства, спілкування з високопрофесійними людьми. Разом 
з тим, навчатися на вечірній формі дуже нелегко. Це потребує 
високої самодисципліни, неабиякої витримки та відповідальності. 
Тим приємніше, що ми всі з цим успішно впорались і довели свою 
спроможність самовдосконалюватись.   

Особисто для мене навчання в інституті співпало з моїм кар’єрним 
просуванням по службі. Мене призначили на посаду начальника відділу 
кадрової роботи та нагород апарату Одеської облдержадміністрації, 
а отже значущість отриманих знань та навичок, їх застосування у 
практичній роботі важко переоцінити.

Хочеться висловити слова глибокої вдячності керівництву і 
всім викладачам інституту за високий рівень професіоналізму і 
захопленість своєю працею, за розуміння і толерантність, виявлену 
до слухачів. Особливо подякувати хотілося б висловити директору 
інституту Іжі М.М. - за щиру стурбованість та постійну підтримку в 
процесі навчання.  

Щиро бажаю колективу інституту творчого натхнення, подальших 
наукових досягнень та підтримки високого авторитету закладу, а 
слухачам - впевненості в своїх силах, успіхів в професійній діяльності 
та сміливих і прогресивних ідей. 

Лемець Сергій Петрович, 
керівник апарату Чечельницького 
районного суду Вінницької області.

Сьогодні для нас, випускників факультету 
державного управління, закінчуються 
прекрасні студентські роки. Ми виходимо 
із стін Одеського регіонального інституту 
державного управління. Це означає, що 
рішення при виборі професії державного 
службовця стало нашим сенсом життя і 

тепер ми готові внести свій вклад у розвиток і процвітання нашого 
суспільства.

Час навчання у стінах тепер уже рідного інституту промайнув наче 
один день. Здається лише вчора в урочистій обстановці спеціалісти 
деканату вручили нам – старостам груп - журнали навчальних занять, 
відбулась перша зустріч із одногрупниками, яка запам’яталась мені 
дещо курйозним випадком. На початку виступу перед групою мене 
переповнювали хвилювання, у зв’язку з чим мій виступ більше був 
схожий на читання скоромовки, причому виключно українською 
мовою. Слухачі, які в своїй більшості розмовляють російською мовою, 
незважаючи на це, уважно  слухали, я ж у свою чергу вважав, що 
вони повністю погоджуються зі всіх висловлених мною питаннях, а 
тому із відчуттям задоволення закінчив свій виступ. Лише з часом 
вони зізнались, що майже нічого не зрозуміли із сказаного мною 
на тій першій зустрічі. Разом з цим, цей випадок в подальшому не 



завадив всім нам знайти спільну мову, налагодити одночасно приємні 
й робочі відносини з деканатом та викладацьким складом інституту.

Роки навчання в інституті залишаються найяскравішою сторінкою 
нашого життя. А що таке інститут? Це не будівля і не лекційні 
приміщення –  це  науково-педагогічний колектив. Саме ви, шановні, 
були нашими вчителями і сподвижниками. Ви входили в нашу 
ситуацію при виникненні труднощів і допомагали своєю порадою. 
Ваша теплота і розуміння слухачів, а також відданість своїй справі 
змушує нас захоплюватися вами і брати з вас приклад.

Користуючись нагодою, хочу висловити щиру подяку всім науково 
-педагогічним працівникам інституту, які доклали чимало зусиль і 
виявили велику старанність, щоб підготувати висококваліфікованих 
фахівців державного управління. 

Окремі слова вдячності за професіоналізм, порядність та людяність 
хочу висловити на адресу директора інституту Іжі М.М. Хай Ваша 
доброта повернеться Вам сторицею в еквіваленті міцного здоров`я 
та людського щастя.

Подоляк Олександр Васильович, 
заступник начальника Головного 
управління Державної казначейської 
служби України у Миколаївській 
області.

У кожного в житті є своя мрія, а то 
і не одна. Для мене однією з мрій було 
отримання другої вищої освіти, яка б дала 
змогу підвищила кваліфікаційний рівень 
як державного службовця. Але постало 
питання – який навчальний заклад обрати?

Досить часто чув від колег по роботі, 
друзів, знайомих, що свого часу навчалися в 

Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при 
Президентові України, позитивні відгуки щодо цього закладу.

Проходячи в свій час курси підвищення кваліфікації в ОРІДУ, 
звернув увагу на особливість читання лекцій, неординарність та 
своєрідність  навчального процесу, поглиблені знання викладачів. 

Вибір було зроблено, і мої  сподівання справдились. Викладачі в 
ОРІДУ дійсно виявились фахівцями своєї справи. Тільки завдяки їх 
наполегливості та професіоналізму вдалося розширити свій кругозір 
та поглибити знання в різних аспектах державного управління. 

Незабутніми стали враження, отримані  від спілкування з колегами 
та одногрупниками. Люди з різних регіонів, різних професій, 
поглядів, переконань, і у всіх одна мета – стати магістром державного 
управління. Не часто в житті випадає можливість поспілкуватись з 
настільки різними людьми. Кожна така зустріч на очній сесії була як 
свято: обмін враженнями, досвідом, дискусії…

Цікавою та по-своєму особливою і незвичною виявилась обрана 
мною форма навчання – заочно-дистанційна. Така форма навчання 
дає реальні навички та вміння роботи над собою, самопідготовки, 
самодисципліни, що не завадить кожному державному службовцю. 
За нею майбутнє.

Навчання в ОРІДУ виявилося не лише втіленням мрії і можливістю 
підвищити свій кваліфікаційний рівень. Набуті знання стали підмогою 
при складанні обов’язкових тестових іспитів в Міністерстві фінансів 
при призначені мене на посаду.

Хочеться побажати слухачам ОРІДУ удачі і здійснення мрій, а 
викладацькому колективу - міцного здоров’я, наснаги і витримки 
у такій не легкій і потрібній усім нам праці та подякувати за їх 
наполегливу працю.

Попов Геннадій Васильович, голова 
Голопристанської районної ради 
Херсонської області.

Свого часу, працюючи на посаді першого 
заступника голови Голопристанської 
районної державної адміністрації, маючи 
практичний досвід роботи в державних 
органах, мені хотілося більш детально 
ознайомитись з роботою інших відомств, 
організацій та установ, підвищити 
свій фаховий рівень і набути знань та 
досвіду у теорії державного управління, 
познайомитись з роботою колег з інших 

галузей та напрямків державної служби. Саме вступ до інституту був 
обумовлений високим рівнем підготовки кадрів та якістю навчання, 
майстерністю професорсько-викладацького складу та надзвичайною 
атмосферою доброзичливості, яка створена адміністрацією та 
колективом інституту.

Перша зустріч з одногрупниками у мене залишила найприємніші 
спогади. З різних регіонів, різного віку, різні за фахом та рангами, 
але всіх нас об’єднувало одне – бажання вчитись, здобувати знання. 

Перший рік навчання пролетів швидко та непомітно, нагадуючи 
молоді роки навчання; надзвичайно приємним було те, що, в 
слухацьких аудиторіях зовсім не відчувалось відмінностей у посадах. 
Усі навчалися, усі здавали іспити – і при цьому чудово спілкувалися 
між собою, обговорюючи не лише проблеми України, а також роблячи 
порівняльний аналіз ситуації в нашій державі та в країнах Євросоюзу, 
вивчаючи проблеми і шукаючи шляхи їх вирішення.

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

Організація навчального процесу, спрямована на дотримання 
європейських стандартів якості освітніх послуг, на мою думку, 
дозволяє усунути перепони для розширення мобільності слухачів, 
значно впливає на мотивацію навчання, сприяє створенню атмосфери 
систематичної самостійної роботи з оволодіння знаннями.

Водночас проведення практичних занять у вигляді дискусій, 
обговорень та доповідей з обраних тем, дозволяє набувати слухачам 
таких рис особистості, як: самостійність, радикалізм, активність, 
ініціативність.

Висловлюючи щиру подяку викладацькому колективу, щиро 
бажаю їм подальшої плідної роботи, професійного зростання, 
міцного здоров’я і добробуту. Нехай ваш досвід і професіоналізм, 
величезний творчий та інтелектуальний потенціал і надалі служитиме 
справі підготовки фахівців державного управління. Впевнений, що 
результатом вашої праці стане нове сучасне покоління професійних 
управлінців.

Випускникам ОРІДУ - нових пошуків, звершень, перемог та якісно 
нових знань, які у подальшому стануть міцним фундаментом їх 
майбутнього.

Ковінчук Ольга Леонтіївна, 
випускниця денної форми навчання.

Публічна служба – це професійна 
діяльність, яка потребує не лише 
практичних навичок, а й ґрунтовних 
теоретичних знань щодо суспільного 
розвитку та впливу на нього 
державотворчих процесів. Саме розуміння 
цього привело мене у стіни ОРІДУ. Як, 
мабуть, і кожного з нас. Бо здобування 
другої вищої освіти – це не примарний, 
райдужно-бентежний крок у майбутнє, а     
свідомий внесок у свій власний розвиток.

Звичайно, знайомство з одногрупниками ознаменувалось безліччю 
думок, відкриттів, нових бачень оточуючого та очікувань від навчання 
в інституті. Яскравість вражень підкреслювалася особливою радістю 
повернення в студентське життя, хоча вже у статусі слухачів. Із 
перших днів - надзвичайно цікаві лекції, семінари, практичні заняття, 
захопили нас своїм наповненням та різноманітністю форм проведення. 
А у вільний час – спільні прогулянки містом, до моря, виїзні екскурсії. 
Все це згуртувало нас у велику дружню родину, справжнім батьком 
якої, мудрим і справедливим, усі ми вважаємо нашого декана 
факультету Попова Миколу Петровича.

Час пролетів неймовірно швидко. Безліччю яскравих моментів 
пройнятий і навчальний процес, і дозвілля. Згадати буде що. Від 
написання перших творчих робіт та аналітичних записок, зустрічей 
з представниками органів влади, зарубіжними гостями, до різного 
роду урочистих подій, обміну досвідом з колегами-слухачами з інших 
регіональних інститутів. А комусь, пощастило пройти закордонне 
стажування.

Наше перебування у стінах ОРІДУ не було марним. З кожним днем 
ми внутрішньо відчували свій власний ріст. Маємо надію, уже завтра 
приступивши до роботи, доводити звання Магістра державного 
управління своїм професіоналізмом при виконанні службових 
обов’язків.

І, звісно ж, хочеться подякувати директору інституту Іжі М.М., усім 
викладачам та працівникам інституту, за здобуті знання та дружню 
атмосферу, яка панує у цьому закладі. Натхнення вам, ще вищих 
здобутків та міцного здоров’я!

Слухачам-наступникам бажаю не витрачати даремно жодної миті 
з дарованої долею можливості навчання ОРІДУ, бути впевненими у 
своїх починаннях та йти з ентузіазмом по життю!
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Вітаємо слухачів, які 
закінчили навчання з 

відзнакою

Денна форма навчання

Гавриш Анна Олександрівна 
Херсонська обл.
Герасевич Євгеній Анатолійович     
Вінницька обл.
Джигова Тетяна Юхимівна
Одеська обл.
Ковінчук Ольга Леонтіївна             
Вінницька обл.
Корнієнко Тетяна Анатоліївна
АР Крим
Маркевич Зоя Валеріївна                  
Вінницька обл.
Нагорна Ганна Олексіївна                 
Одеська обл.
Письменна Інна Петрівна
Одеська обл.
Солоненко Альона Миколаївна        
Одеська обл.
Стременовська Майя Миколаївна 
Одеська обл.
Федчишена Поліна Григорівна         
АР Крим

Вечірня форма навчання

Бурлаченко Тетяна Володимирівна                 
Одеська обл.
Паламарчук Тетяна Петрівна                           
Одеська обл.

Заочна форма навчання

Балагула Ірина Леонідівна 
Одеська обл.
Єремейчук Сергій Валерійович 
Херсонська обл.
Кулікова Лариса Дмитрівна
АР Крим
Лемець Сергій Петрович 
Вінницька обл.
Павлова Юлія Миколаївна
Одеська обл.
Прокопенко Антоніна Миколаївна 
Херсонська обл.
Рогозенко Валентина Михайлівна 
АР Крим
Санжарівська Наталія Володимирівна
Одеська обл.
Цуркан Олександр Петрович 
Одеська обл.
Чуксіна Юлія Юріївна
АР Крим

Заочно-дистанційна форма навчання

Бланк Людмила Сергіївна
АР Крим

Київ та ін. 
- 12

АРК, 
Севастополь; -

54

Винницька 
обл. - 27

Миколаївська 
обл. - 25

Одеська обл. -
196

Херсонська 
обл. - 23

У 2012 році диплом магістра державного управління отримали 336 осіб, з 
них: 55 - денної форми навчання, 24 – вечірньої, 207 - заочної та 50 випускників 
заочно-дистанційної форм навчання. 

У цьому році 12 випускників денної форми навчання першими в історії 
інституту отримали дипломи магістрів публічного адміністрування.

Кількість підготовлених магістрів державного управління в          
2012 році за регіонами:

Шановні випускники, ми раді будемо у 2012 році 
розпочати навчання ваших колег, друзів, знайомих 

Прийом документів з 01 березня по 12 травня 2012 року

День відкритих дверей: 17 березня 2012 року, 11.00

Виїзди до регіонів у березні – квітні 2012 року (інформацію буде 
розміщено на сайті інституту)

 

Дата проведення Категорія 
вступників

Консультації перед вступними 
іспитами 20, 21 травня 2012 року для вступників на всі 

форми навчання

Комп’ютерне тестування з 
державно-управлінських, 

соціально-економічних, політико-
правових, історико-культурних 

питань

22, 23 травня 2012 року для вступників на всі 
форми навчання

Комп’ютерне тестування з 
іноземної мови 24 травня 2012 року для вступників на 

денну форму навчання

Співбесіда із сучасних проблем 
державного управління 25 травня 2012 року для вступників на всі 

форми навчання

Оголошення результатів 
вступу, підписання договорів

25 травня 2012 року для вступників, які 
вступають на навчання 

за договорами
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