
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 
3631 магістра державного управління, які 
успішно працюють в органах публічної 
влади та бізнес-структурах. У цьому році до 
управлінської еліти долучається рекордна 
кількість – 407 наших випускників, з яких 
33 отримують дипломи з відзнакою. 

Впевнений, що знання, яких ви набули у стінах 
нашого закладу, дозволять бути ефективними 
управлінцями і забезпечити реалізацію 

масштабних системних реформ у державі, запроваджених Президентом України В.Ф. Януковичем.
Бажаю не зупинятися на досягнутому, постійно підвищувати власний професійний рівень. У 

практичній і науковій діяльності можете розраховувати на нашу підтримку та допомогу, двері 
рідного інституту завжди відчинені для вас. Сподіваюсь також на вашу активну участь у співпраці 
закладу з органами публічної влади та відбору кращих посадовців для навчання в інституті.

Особливі слова вдячності керівникам органів публічної влади Півдня 
України за плідну співпрацю та порозуміння у питаннях професійної підготовки 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

У цей святковий день висловлюю щиру подяку науково-викладацькому складу, працівникам 
деканату факультету державного управління, всім членам колективу за самовіддану, 
інноваційну працю з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі державного управління.

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

З повагою
Микола Михайлович Іжа

Директор ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України, 

доктор політичних наук, 
заслужений працівник освіти України 
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Зуєв Павло Павлович, командир військової 
частини А-0800, м. Одеси, Міністерство 
оборони України.

Час плине дуже швидко. Ось і минуло два з 
половиною роки навчання в Інституті. Я приймав 
рішення щодо вступу до цього навчального 
закладу, вже маючи освітню кваліфікацію 
«магістр державного військового управління». 
Цілком природне запитання - навіщо? Саме 
цим поцікавились мої одногрупники під час 
знайомства, після оприлюднення наказу про 

зарахування нас до Інституту.
Відверто скажу, головним поштовхом були відгуки колег, які вже закінчили 

навчання, та бажання отримати знання, які надають у хороших цивільних 
навчальних закладах. У сподіваннях я не помилився.

Методика проведення занять, до речі, особлива, неповторна у кожного 
викладача, дала змогу поширити свою педагогічну майстерність, а 
специфічні знання, які не надають у військових навчальних закладах, 
суттєво допомогли розширити власний світогляд.

Крім того, мені пощастило зі складом групи – навчання сприяло 
знайомству з цікавими, цілеспрямованими, щирими і доброзичливими 
людьми, які працюють в різних сферах, включаючи органи державної 
влади. Впевнений – це майбутні керівники високого рангу, це справжнє 
майбутнє нашої держави.

Окремо хотілося б відзначити управлінські та організаторські здібності 
директора Інституту Миколи Михайловича Іжи. Саме завдяки його ініціативі 
проведено чимало зустрічей з високоповажними політиками, керівниками 
органів державної влади та місцевого самоврядування. Це дало змогу 
перебувати в центрі сучасного політичного життя, отримувати відповіді на 
питання, які цікавлять майбутніх магістрів державного управління.

Мені дуже сподобались змістовні, активні та творчі заняття, які 
проводили  О.П. Якубовський, В.М. Кривцова,  О.М. Овчар,  Т.І. Пахомова,  
С.Є. Саханенко, С.М. Козинський, І.Г. Нєнов, Ю.О. Овчаренко, Н.І. Кадук. 
Це високопрофесійні викладачі, сумлінні педагоги.

Всіх випускників сердечно вітаю із закінченням інституту та отриманням 
кваліфікації «магістр державного управління»!

Бажаю, щоб отримані завдяки наполегливій роботі викладачів знання, 
знайшли свою практичну реалізацію в професійній діяльності, допомогли 
самореалізації та досягненню поставленої кожним перед собою високої 
мети в житті! Хай усім щастить!

Демченко Борис Олексійович, голова 
Первомайської райдержадміністрації 
Миколаївської області.

Так сталося, що життя завжди дарувало мені друзів 
старшого віку, розумніших за мене, досвідченіших. 
Я вчився у них мудрості й виваженості. Саме таких 
друзів розумних, досвідчених я зустрів і під час 
навчання в Одеському регіональному  інституті 
державного управління НАДУ при Президентові 
України. Сьогодні мені здається, що наша група 

була найдружнішою. 
Різнобічність поглядів, освіти, професій і займаних посад вже із з перших 

днів знайомства створили своєрідне відчуття  довершеного колективу 
цікавих та енергійних людей, об’єднаних спільною метою – здобути нові 
знання  та збагатитися новим і корисним досвідом. У кожного за плечима 
– свої вагомі життєві й професійні досягнення, але ніхто не хизувався 
цим ані під час занять, ані у неформальній обстановці. Вже із першої 
сесії я зрозумів, що саме тут я знайду відповіді на ті непрості питання, які 
мимоволі ставить перед нами життя.

Навчання в Інституті – це не тільки лекції, практичні заняття й контрольні 
випробування. Це – саме життя, своєрідне примірювання тієї чи іншої 
тематичної ситуації до реалій свого колективу, своєї громади, свого 
району. Кожен тематичний випадок змушував нас замислитися над тим, 
яким саме чином можна використати нові знання у практиці своєї роботи. 
Можна сказати, що навчання стало для нас неупередженою оцінкою 
навколишньої дійсності, в якій існуємо і яку ми творимо своєю щоденною 
працею.

Мушу визнати, що ця сторінка життя не лише збагатила мій професійний 
досвід, але й неабияк допомогла зміцнити власну самооцінку, загартувати 
відчуття впевненості у своїх силах, освіжила уміння ставитися до різних 
проявів нашого різностороннього світу із більшим розумінням, толерантно.

Хотів би, перш за все, не втрачати дружніх зв’язків та того відчуття 
взаємопідтримки і, не побоюся цього слова, душевного братства, яке 
супроводжувало нас протягом цих  років навчання.

Зичу всім одногрупникам, щоб максимум ідей і програм, які виникли 
й створилися за цей період, вони змогли втілити у життя. Щоб джерело 
духовної братерської єдності й енергії  довершеного колективу завжди 
живило усі нові починання на благо людей.

А всім викладачам Інституту від імені випускників висловлюю щиру 
вдячність за подаровану нам незабутню школу життя! Бажаю всім удачі, 
міцного здоров’я, нових вдячних слухачів та родинного затишку!

Продан Мирослав Васильович, заступник 
начальника державної податкової інспекції      
у м. Вінниці. 

Протягом багатьох років після здобуття 
незалежності наша держава будувала фінансову 
систему, намагаючись створити унікальний та 
дієвий механізм існування та розвитку молодої 
держави. 

Здобуті професійні навички та практичний 
досвід роботи стали поштовхом до вступу в 
2010 році до Одеського регіонального інституту 
державного управління НАДУ при Президентові 

України. Я дуже вдячний Вінницькій обласній державній адміністрації за 
рекомендацію для вступу до Інституту.

Стосовно мого навчання в Інституті, я можу сміливо заявити, що зі 
мною навчалися цікаві люди. Усі різні, але у нас була спільна мета, що й 
перетворило нас на дружній колектив однодумців. 

Мені імпонувала орієнтована на Болонську систему організація 
навчального процесу. Нашим Інститутом закладені інноваційні зміни, котрі 
сприяли новим підходам до організації навчального процесу та модернізації 
підготовки кадрів, яка має європейський напрямок.

Результатом мого навчання стало магістерське дослідження щодо 
практичних засад організації діяльності податкової служби в окремо взятій 
інспекції Вінницької області, також мною визначені напрями вдосконалення 
механізмів підвищення ефективності діяльності податкової служби України 
в цілому. 

На завершення я хочу побажати випускникам факультету державного 
управління навчитися застосовувати отриманні знання на благо нашої 
країни, мати незгасаюче бажання творити та втілювати свої мрії в життя.

Зінова Оксана Адамівна, заступник 
начальника Головного управління 
Держкомзему у Херсонській області.

Моє знайомство з ОРІДУ НАДУ при 
Президентові України відбулося під час 
підвищення кваліфікації у 2008 році, коли я 
ще працювала у Роздольненському районі АР 
Крим. За цей короткий період вдалося відчути 
колоритність Одеси, дивовижну атмосферу 
Інституту, щирість і професіоналізм викладачів. 

Коли почула, що планується виїзний прийом 
документів представниками Інституту у 

Херсоні, не вагаючись почала збирати необхідні документи й готуватися до 
вступних іспитів. Вже на іспитах відбулося перше знайомство з майбутніми 
однокурсниками.

Наша група – найкраща. Це не просто слухачі – ми завжди були однією 
командою й дійсно керувалися гаслом мушкетерів «Один за всіх, і всі за 
одного!». Взаємна відвертість і доброзичливість органічно поєдналися 
з досвідом і знаннями кожного. Жартома нерідко казали: «Головне – 
отримати диплом», але усі ми прагнули спільної вищої мети – щось в житті 
змінити на краще.

Завдяки заочно-дистанційній формі навчання зустрічались на сесіях через 
кожні 2 місяці, був постійний контакт з викладачами та одногрупниками 
через систему «Прометей». Навчання летіло на одному диханні, майже 
всі завдання виконувалися в проекції на конкретний регіон, з врахуванням 
особливостей професійної діяльності кожного слухача. Особисто мені це 
додавало корисних неординарних ідей, які поступово втілюю на практиці.

Вже перший рік навчання в Інституті вразив високим рівнем організації 
навчального процесу, цікавим стилем викладення матеріалу та легкістю 
його сприйняття. Ми відчували внутрішню єдність із думками викладачів, 
із захопленням й відвертістю старанно виконували практичні завдання, 
особливо активними були під час сесій. Будь-яка думка слухача мала право 
на існування, нерідко лекції ставали дискусійними, однак викладачі ніколи 
не зловживали критикою нашого бачення ситуації чи запропонованих 
шляхів вирішення певних питань – навпаки, підтримували нас і наші 
пошуки.

Найбільше вразила взаємопідтримка у групі, відкритість керівництва 
закладу, досвідченість та, разом з тим, творчо-патріотичне мислення 
викладачів. Це заводить, дає наснаги й енергії для вдосконалення власної  
особистості, спонукає до більш активних дій у колективі, спрямованих на 
підвищення якості надання адміністративних послуг з метою покращення 
загального добробуту нашої країни.

Я почала дивитися на кожну проблему під іншим кутом зору, побачила 
певні недоліки у своїй роботі та шляхи вдосконалення діяльності моєї 
установи. Стала більше цінувати час і свою родину, ставлюся до критичних 
ситуацій тепер більш розсудливо. Ще сильніше зацікавилася політикою, 
історією та зарубіжним досвідом державного управління.

Усім випускникам 2013 року побажаю любові і щастя, нових звершень і 
досягнень у професійній діяльності, практичної реалізації набутих знань, 
кар’єрного зростання. А викладацькому колективу – здоров’я, талановитих 
і активних слухачів, розширення діяльності й реальної участі у формуванні 
та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики нашої держави.  



Катюха Ігор Сергійович, заступник 
начальника Південного регіонального 
управління Державної прикордонної служби 
України з матеріального забезпечення. 

Основною метою вступу на навчання до 
Інституту була потреба підвищення власної 
кваліфікації державного службовця. Рішення 
щодо вибору навчального закладу було прийнято 
досить швидко: в колах державних службовців 
ОРІДУ НАДУ при Президентові України має високу 
оцінку, до того ж мій син закінчував з відзнакою 

факультет менеджменту Інституту і завжди позитивно відгукувався про 
викладачів та співробітників. 

Під час першої зустрічі я був вражений різноманітністю професій 
одногрупників та реальним бажанням більшості не просто отримати 
диплом, а здобути якомога більше прикладних знань.

Моє головне враження від першого року навчання: я ще так багато не 
знаю! Незважаючи на великий стаж роботи в державних органах, зрозумів, 
що є дуже велика кількість інформації, якою просто не володію, і навіть 
не підозрював про неї. До того ж мене вразив рівень знань викладацького 
складу – усі викладачі  повною мірою володіють матеріалом, який 
вони викладають, мають великий досвід практичної роботи в органах 
державного управління. До того ж неможливо не відзначити високу якість 
та комплексність матеріалу, який нам викладали. 

Під час навчання в Інституті я значно краще почав розуміти устрій держави, 
розподіл органів державної влади та місцевого самоврядування, процес 
європейської інтеграції України, почав краще розбиратись в правильності 
й грамотності ділових паперів. Це дуже полегшує мені повсякденну 
роботу, особливо коли необхідно спілкуватися з представниками інших 
органів державної влади та навіть міжнародних організацій.

Тепер під час спілкування з керівним складом свого відомства я 
навіть  викликаю більшу повагу до себе, висловлюючи власну думку, що 
ґрунтується на знаннях з різних питань державного устрою та європейської 
інтеграції України. 

Хочеться висловити слова глибокої вдячності керівництву та всім 
викладачам Інституту за високий рівень професіоналізму і захопленість 
своєю працею. Особлива подяка - директорові Інституту М.М. Іжи – за 
щиру стурбованість та постійну підтримку в процесі навчання.

Викладацькому колективу від імені всіх випускників 2013 року хочу 
висловити глибоку подяку за передані нам знання, за професійність, 
за толерантне ставлення до слухачів, та побажати добробуту, достатку, 
наснаги і терпіння – «терпіння і труд все перетруть!». Спасибі вам за все! 

Ляшенко Станислав Алексеевич, 
управляющий центральным отделением    
ПАО «МАРФИНБАНК» в г. Одессе.

Жизнь достаточно быстро развивается – и мы 
вместе с ней: как говорили древние римляне 
– «tempora mutantur et nos mutantur in illis» - 
«времена меняются и мы меняемся вместе с 
ними». В жизни каждого человека происходит 
череда определенных событий, которые  
подталкивают нас к определенным поступкам. 
В какой-то момент ты понимаешь, что знания 

и навыки, приобретенные в процессах учебы и карьерного роста, не 
отвечают требованиям времени. Начинаешь задумываться: «А что 
дальше? Как, когда и, главное, где взять время на развитие умственных и 
интеллектуальных способностей так, чтобы их можно было применить?». 
Моя работа требует максимальной отдачи и собственной стратегии, так 
как банковская сфера на сегодняшний день достаточно конкурентная. 
Бесконечные мысли о развитии, организации, аналитике, и все это в 
рамках положений НБУ, с которыми не всегда согласен. Очень захотелось 
применить все свои экономические знания в масштабах государства. 

Решение о подаче документов в ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины 
было принято быстро и осознанно. Подготовка и поступление доставляли 
большую радость от того, что мысли и чувства уносили в беззаботную 
юность, и вновь возрождались когда-то пережитые, но теперь уже глубоко 
осмысленные волнения. 

В списке поступивших – люди очень разные и многогранные, но курс 
сформировался настолько дружный, что все время учебы пролетело 
быстро, несмотря на, казалось бы, тяжелую вечернюю форму обучения. 
Мысль о том, что ты вновь «студент», приводила всех в радостный 
трепет. У нас вновь была настоящая студенческая жизнь с бесконечными 
опозданиями, списываниями, играми в шахматы, и ещё переписываниями 
конспектов, спорами, вопросами, ответами – и все это доставляло 
огромное, ни с чем не сравнимое, удовольствие. С уверенностью 
и гордостью заявляю, что теперь многие коллеги-слушатели – мои 
настоящие друзья. 

Хочу сказать огромное СПАСИБО всему преподавательскому составу 
за переданные нам знания, приобретенный нами опыт, за уважение и 
терпение по отношению к нам, понимание и поддержку, возможность 
вновь почувствовать себя «студентами». Низкий вам поклон. Дай Бог 
здоровья и сил всем вам и вашим семьям.

Єсауленко Наталя Геннадіївна, завідуюча 
клініко-діагностичною лабораторією 
комунальної установи «Міська клінічна 
лікарня №1» м. Одеси.

На моє рішення вступити до ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України вплинуло декілька 
чинників. Насамперед те, що державній службі 
потрібні професіонали, фахівці своєї справи зі 
стійкими моральними принципами, а особливо 
– молоді талановиті фахівці, які не бояться 
змінювати, удосконалювати існуючу систему, 
бо вона таки потребує змін, і особливо у сфері 

охорони здоров’я, тому я і обрала для себе таку спеціалізацію. 
Незабутніми стали враження, отриманні від спілкування з колегами, 

одногрупниками та викладачами, однак надто швидко промайнули ці 
роки навчання. Спілкування створювало сприятливу атмосферу під 
час навчального процесу, дозволило розширити власний кругозір, 
збагатити знання  про державне управління, як взагалі, так  і суто в 
напрямку спеціалізації «Управління охороною здоров’я». 

Перший навчальний рік дозволив знову відчути себе «студенткою» 
і сприяв формуванню глибокої поваги до висококваліфікованих 
викладачів  Інституту. Ці фахівці є особливими, оскільки крім 
забезпечення доведення до слухачів  та сприйняття ними положень з 
тієї чи іншої дисципліни, вони володіють високим вмінням заохочення 
до навчального процесу і толерантної поведінки у будь-якій ситуації.

Водночас проведення практичних занять у вигляді дискусій дає 
можливість  обмінятися досвідом з людьми однієї професії, але 
працюючих  у різних напрямках медицини, в різних регіонах нашої 
держави, людей, котрі займають різні посади у сфері охорони 
здоров’я, та втілити цей  досвід в свою практичну діяльність.

Випускникам 2013 року хочу побажати нових пошуків, звершень, 
перемог та якісно нових знань, які у подальшому стануть міцним 
фундаментом їх майбутнього.

І нарешті, від імені слухачів заочної форми навчання хочу 
висловити щиру подяку керівництву та викладацькому колективу за 
наданні нам  знання, за  турботу, розуміння, виявлені до нас за період 
навчання, побажати добробуту та процвітання, міцного здоров’я, яке  
дасть можливість і надалі  передавати ваш досвід, професіоналізм 
та допомагати реалізовувати інтелектуальний потенціал фахівцям 
державного управління. 

Федорчук Сергей Владимирович, начальник 
юридического отдела Главного управления 
санаторно-курортных учреждений в АР Крым     
(г. Ялта).

Уже приходится вспоминать… Хотя не так 
уж давно это было - ведь два с половиной 
незабываемых года учебы в ОРИГУ НАГУ 
при Президенте Украины пролетели как один 
миг. Решение поступить именно в это учебное 
заведение было принято, в некоторой степени, 
благодаря коллеге по работе и хорошему другу, с 

которой мы, кстати, вместе и поступали, и поддерживали друг друга 
во время сессий. Несмотря на наличие у меня на тот момент высшего 
юридического образования и работы в узкоспециализированной 
области юриспруденции, решение о поступлении в магистратуру 
было принято осознанно. Тем более что, на мой взгляд, такое второе 
образование должно было дополнить первую специальность и дать 
возможность применить полученные новые знания и накопленный 
опыт именно в сфере публичного управления.

Особое впечатление уже при первом знакомстве на меня произвел 
наш дружный, сплоченный коллектив – мои одногруппники, многие из 
которых занимают высокие ответственные должности. 

Уже по окончании первого года обучения я пришел к однозначному 
выводу, что сделал правильный выбор, поступив в Институт, и это 
было связано, в первую очередь, с тем, что практически с самого 
начала обучения, которое проходило на високом уровне, я был 
настолько приятно поражен увиденным, что это превзошло все 
мои ожидания, в частности такие положительные эмоции были 
вызваны благодаря непревзойденному преподавательскому 
составу и особенно отдельным его харизматичным представителям, 
слаженной организационной и консультативной работе деканата и 
руководства Института, а также благоприятной атмосфере внутри 
самой академической группы.

Выражаю искреннюю благодарность всем нашим преподавателям, 
руководству и сотрудникам, которые, несомненно, вложили в нас не 
только огромный багаж знаний, но и огромную  часть себя – свою 
человеческую душу. Дай вам Бог крепкого здоровья, терпения, 
сил и возможностей продолжать свое непростое, но благородное 
дело. А выпускникам достижения поставленных перед собой целей 
практического внедрения полученных знаний и умений.  
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 Вітаємо слухачів, які
 закінчили навчання з

відзнакою
 

Денна форма навчання

Адубецька Людмила Володимирівна
Одеська обл.
Берлявська Тетяна Володимирівна
Одеська обл. 
Дворецька Лариса Іванівна
Миколаївська обл.
Лантінова Анастасія Василівна
Одеська обл.
Лемець Марія Василівна
Одеська обл.
Михайлович Ірина Василівна
Одеська обл.
Обертас Вячеслав Федорович
Одеська обл.
Сьомова Тетяна Юріївна
Одеська обл.
Тітаренко Ганна Сергіївна
Миколаївська обл.
Шайнога Юлія Антонівна
Вінницька обл. 
Шитель Юрій Михайлович
Чернігівська обл.
Шпильчин Ярослав Богданович
Одеська обл.

Вечірня форма навчання

Давтян Олександр Степанович
Одеська обл.
Іоффе Світлана Борисівна
Одеська обл.
Кустов Микола Анатолійович 
Одеська обл.
Ліщук Денис Євгенович
Одеська обл.
Ясиневич Станіслав Людвигович
Одеська обл.

Заочна форма навчання

Атанасова Валентина  Олександрівна
Миколаївська обл.
Гапанович Ярослав Валерійович
Одеська обл. 
Земляна Кристина Андріївна
Одеська обл.
Ляхович Людмила Миколаївна
Вінницька обл.
Ночевчук Алла Анатоліївна
м.Київ
Охоба Олена Миколаївна
м.Київ
Прилипко Олег Ігорович
Вінницька обл. 
Пустовойт Іван Петрович
Одеська обл.
Пустовойт Олеся Леонідівна
Одеська обл.
Сидоренко Інна Андріївна
Херсонська обл.
Сироватко Володимир Дмитрович
Вінницька обл. 
Трегуб Володимир Олегович
Автономна Республіка Крим
Шапоренко Олена Олександрівна
м.Київ
Шиндер Людмила Анатоліївна
Одеська обл.

Заочна-дистанційна форма навчання

Іванічева Вікторія Миколаївна
Херсонська обл.
Мисловська Аліса Олександрівна
Вінницька обл.

У 2013 році дипломи магістрів державного управління отримали 407 осіб з 
них: 65 - денної форми навчання, 33 - вечірньої, 245 - заочної та 64 випусників 
заочно-дистанційної форм навчання.

Кількість підготовлених магістів державного управління в 2013 році 
за регіонами

Шановні випускника, ми раді будемо у 2013 році розпочати 
навчання ваших колег, друзів, знайомих

Прийом документів з 8 березня по 13 червня 2013 року

День відкритих дверей: 13 квітня 2013 року, 11.00

Виїзди до регіонів у квітні – травні 2013 року (інформацію буде розміщено 
на сайті інституту)

 

Дата проведення Категорія 
вступників

Консультації перед вступними 
іспитами

16,17 червня 
2013 року

для вступників на всі 
форми навчання

Комп’ютерне  тестування
 з державно-управлінських, 

соціально-економічних, 
політико-правових, 

істотко-культурних питань

18,19 червня 
2013 року

для вступників на всі 
форми навчання

Комп’ютерне тестування 
з іноземної мови 20 червня 2013 року для вступників на денну 

форму навчання
Співбесіда із сучасних проблем 

державного управління 21 червня 2013 року для вступників на всі 
форми навчання

Оголошення результатів вступу, 
підписання договорів 21 червня 2013 року для вступників на всі 

форми навчання
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