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Шановні колеги,  слухачі та випускники факультету!
 Шановні колеги, слухачі та випускники факультету!
Щиро вітаю вас із тринадцятою річницею факультету 

державного управління!
Багато справжніх професіоналів вивчилися саме 

тут, отримуючи знання зі спеціальності «Державне 
управління». Слухачі та випускники завжди додавали 
й додають слави та честі факультету, працюючи 
продуктивно та якісно на керівних посадах в органах 
державної влади та місцевого самоврядування.

З впровадженням в життя стратегічних напрямків 
економічних та соціальних реформ Президента України 
В.Ф. Януковича, чітко визначеного євроінтеграційного 
курсу, перед Україною постає низка завдань, розв’язання 
яких неможливе без команди підготовлених фахівців 
у сфері публічного управління – креативних, здатних 
реагувати на різноманітні виклики сьогодення 
та забезпечувати високу якість життя громадян. 
Розбудова держави вимагає нового стилю управління 
висококваліфікованими, порядними, сповненими 
патріотизму управлінськими кадрами, підготовка яких 
здійснюється факультетом державного управління.

У контексті формування загальноєвропейського освітнього простору факультет державного управління 
працює над створенням потужного конкурентоспроможного кадрового ресурсу, готового взяти на 
себе відповідальність за майбутнє держави. Накопичений досвід науковців та викладачів інституту, їх 
професіоналізм, є гарантією постійного та всебічного вдосконалення процесу підготовки управлінців.

З нагоди чергової річниці факультету державного управління бажаю всім міцного здоров’я, невичерпних 
сил, професійних здобутків, успіхів у справі служіння народу України. Нехай прагнення до натхненної 
творчої діяльності буде завжди з вами.  
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Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю факультет государственного управления 

с 13-летием со дня создания!
За эти годы факультет зарекомендовал себя, как мощный полигон 

профессионального обучения государственных служащих, с 
прекрасным преподавательским коллективом и широкой научной базой. 

Гордость факультета – это выпускники, которые формируют 
управленческую элиту не только Южного региона, но и всей Украины. 

Я благодарен руководству института и преподавателям за ежедневный 
профессиональный труд, ответственное отношение к работе, чуткость, 
мудрость и опыт, которые вы передаете своим слушателям.

Желаю родному факультету ярких профессиональных побед, 
разумных решений, вдохновения и новых успехов на благо процветания 
Украины!

С уважением,
Народный депутат Украины

Труханов Геннадий Леонидович,
выпускник заочной формы обучения 2013 года

Шановні викладачі та співробітники факультету 
державного управління!

Дозвольте вас привітати з визначною датою – 13 – річчям факультету 
державного управління, випускником якого я являюсь! 

Саме викладачі факультету вносять визначальний вклад у розвиток 
України, формують нове покоління її громадян, передаючи кожній людині 
неоціненний скарб високої освіченості, багатої духовності та прагнення 
змінювати на краще своє життя і долю своєї країни. Довіра до влади 
починається з кожного службовця. І вже більше тринадцяти років ваш 
факультет гідно виконує поважну місію - професійної підготовки принципово 
нової формації управлінців, здатних ефективно працювати в органах 
публічної влади. Хай факультет процвітає здобутками свого колективу на 
довгі і щасливі роки!    

Дозвольте висловити вам щиру вдячність за самовіддану працю,  
педагогічну майстерність та безкорисливе добро, які повсякчас Ви даруєте 
своїм вихованцям! Щиро бажаю Вам подальших успіхів у навчальній роботі, 
нових результатів та значних досягнень у науці.

Ткачук Геннадій Віталійович
Народний депутат України 

випускник заочної форми навчання 2011 року

Шановні викладачі, слухачі та співробітники Одеського регіонального 
інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня факультету державного управління! 
Незважаючи на свій юний вік, факультет державного управління – це 

сучасний центр підготовки управлінців нової формації, здатних працювати в різних 
галузях публічного управління. Безцінний багаж знань, досвіду спілкування з 
цікавими і чудовими викладачами дають міцну базу для всього подальшого життя. 

День народження - не лише привід для свята, але й можливість проаналізувати 
етапи становлення факультету, його здобутки, та подумати про майбутнє. На мою 
думку, факультет має величезний потенціал динамічного розвитку, можливість 
стати найсучасним факультетом найкращих європейських традицій. Докладатиму 
до цього усіх свої сил, як випускник та патріот нашого факультету. 

З приємністю згадую свої роки навчання на денній формі навчання. Для 
мене – це місце з теплою, навіть домашньою атмосферою, дружнім слухацьким 
колективом. Тут мене навчили вчитися. Не просто надали сухі теоретичні знання, 
а й розвинули у мене навички знаходити потрібну та актуальну інформацію й 
ефективно її використовувати, планувати свій час і, головне – ставити реальні цілі 
та досягати їх.

Від щирого серця зичу викладачам та працівникам інституту невичерпної 
енергії, натхнення, успіхів та міцного здоров’я! А слухачам та студентам – 
бадьорості та активної життєвої позиції. Саме від вас та ваших вчинків залежить 
майбутнє нашої держави!

Жук Микола Васильович  
Народний депутат України 

випускник денної форми навчання 2009 року
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НАШЕ ЖИТТЯ
Для слухачів в інституті створені 

найкращі умови для успішного поєднання 
навчання з творчістю, спортом, участю в 
цікавих заходах, поїздках та екскурсіях. 
Виховна робота в інституті, яка враховує 
історичні та культурні традиції регіону, 
вікові особливості, здійснюється як під час 
навчального процесу, так і поза ним. Так, 
слухачі беруть участь у заходах з приводу 
Дня визволення Одеси від фашистських 
загарбників, Дня Перемоги, тощо. Постійно 
проводяться спортивні змагання з тенісу, 
волейболу, шахів, шашок, працює центр 
культури та ін.

На факультеті державного управління 
діє самоврядування слухачів денної форми 
навчання. Метою діяльності органів 
слухацького самоврядування є сприяння 
сумлінному виконанню слухачами своїх 
обов'язків з одночасним захистом їх прав та 
інтересів, сприяння організації навчально-
виховного процесу в інституті, формуванню 
нової високопрофесійної еліти публічних 
службовців на засадах ділової співпраці 
з директором, посадовими особами, які 
здійснюють керівництво інститутом та його 
структурними підрозділами. 

Біля будівлі РейстагуУ Верховній Раді України

У Кракові. Вища школа управління 
та адміністрації

В Одеському оперному театрі

В Одеському академічному театрі музичної комедії
 імені М.Водяного

 В Одеській національній науковій бібліотеці ім. М.Горького 

 Святкування
 Дня факультету - 2012



4
ПРАЙМ-ТАЙМ 
Редактор - Катерина Лозовська;  
Верстка - Дмитро Галков;    Коректура – Тетяна Бодня

НАДРУКОВАНО пл. Троіцька, 11  тел. (048) 738-530-98 
«Принт - Бистро»  Тираж- 200 екз. 

21 жовтня в гуртожитку 
інституту відбувся конкурс на кращу 
кімнату серед слухачів факультету 
державного управління. 

Метою конкурсу було визначити 
кімнату, в яку приємно заходити, в 
якій приємно жити. До складу комісії 
входили представники слухацького 
самоврядування: Башілов Валентин – 
голова слухацького самоврядування, 
Мочалов Євген – староста 1 курсу, 
Агліуліна Валентина – староста 
академічної групи №2, Ковальчук 
Руслан – староста гуртожитку, а 
також заступник декана факультету 
державного управління В.А. Яценко. 
При огляді кімнат оцінювались 
загальний стан кімнати, оформлення, 
проведення ремонту, чистота та 
порядок, а також ставлення слухачів 
до свого житла. 

Усі кімнати були оцінені 
позитивно. Та комісія визначила і 
переможців конкурсу. Ними стали 
Сарницька Оксана, Чорна Наталія, 
Голошивець Ольга та Паламарчук 
Валентина що проживають у 
кімнатах 808а та 808б. 

Нагородження переможців 
відбудеться 1 листопада на 
святкуванні Дня факультету.

ОГОЛОШЕННЯ

Запрошуємо всіх на 
святковий концерт з нагоди 
Дня факультету державного 
управління ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України, 
який відбудеться 01.11.2013 
року, о 12:00 в актовій залі 
інституту.

13 листопада 2013 року 
о 15.00 в кімнаті для занять 
7 поверху гуртожитку 
відбудеться турнір з шахів 
серед слухачів.

Бажаючих взяти участь 
звертатися по телефону 
0507323214 (Тетяна Башілова).

В рамках заходів з нагоди 
Дня української писемності 
та мови, що відбудуться 
09.11.2013 року, проводиться 
конкурс на кращий прозовий 
твір та поезію українською 
мовою. Твір переможця 
буде опубліковано у газеті 
«Прайм-тайм». 

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

Роботи подавати 
Лозовській Катерині, слухачці 
1 курсу ДУ.

Чорна Наталія і Сарницька Оксана

Паламарчук Валентина і Голошивець Ольга 


