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  ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Видання слухацького самоврядування

Шановні колеги, слухачі 
та випускники факультету!

Прийміть найщиріші вітання з чотирнадцятою 
річницею утворення факультету державного 
управління!

За свій юний вік факультет пройшов успішний 
шлях. З кожним роком росла кількість слухачів, 
розширювався перелік спеціалізацій, розвивалася 
матеріально-технічна база та зміцнювалися зв’язки 
з публічними органами влади і сьогодні факультет 
державного управління поправу відповідає 
європейським та світовим стандартам.

Широка практична та інноваційна спрямованість, 
сучасні освітні та інформаційно-телекомунікаційні 
технології, а також новаторські проекти, що 
реалізуються на факультеті, дозволяють готувати 
спеціалістів нової генерації, здатних працювати в 
різних сферах публічного управління.

Впевнений, що в нинішніх непростих для України політичних 
та економічних умовах наші випускники стануть рушійною 
силою якісних перетворень на шляху впровадження у життя 
«Стратегію реформ – 2020», яка ініційована Президентом 
України П.О. Порошенком. 

Особлива творча атмосфера на факультеті сформувалася 
завдяки колективу талановитих викладачів та відповідальних 
співробітників. Спасибі вам, шановні колеги, за самовіддану 
працю з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі 
державного управління! 

Впевнений, що завдяки цілеспрямованості, енергії, 
високому професіоналізму, вмінню дбайливо зберігати 
закладені традиції, факультет державного управління 
незмінно досягатиме успіхів у здійсненні найсміливіших 
планів та задумів.

Бажаю всім міцного здоров’я, миру, спокою та стабільності, 
високих професійних досягнень та нових звершень у справі 
служіння народу України!

Директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України,
доктор політичних наук, професор,

Заслужений працівник освіти України
Микола Михайлович Іжа

14 РІЧНИЦЯ ФАКУЛЬТЕТУ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Життєва мудрість

Освіта - скарб; праця - ключ до 
нього.

П’єр Буаст
Живи ніби завтра помреш, 
вчися ніби будеш жити вічно. 

Махатма Ганді

Треба багато вчитися, щоб 
знати хоч трохи. 

Шарль Луї Монтеск'є

Я знав безліч людей, які мали 
величезні знання і не мали 
жодної власної думки. 

Уілсон Мізнер

Успіх приходить до того, хто 
робить те, що найбільше 
любить.

Малкольм Форбс



Від усього великого слухацького серця вітаємо всіх викладачів, працівників, слухачів та аспірантів факультету 
державного управління з 14-річчям із дня заснування!
За роки існування головною місією факультету, яку він успішно реалізував і продовжує це робити, 
була  підготовка  високопрофесійних, креативних та відповідальних державних службовців. Не 
менш важливими є і традиції, започатковані на нашому факультеті ще з часів керівництва Олексія 
Петровича Якубовського, а саме: розпочало свою діяльність слухацьке самоврядування, вийшла 
у друк газета факультету державного управління "Прайм-Тайм". А найулюбленішою традицією 
все ж таки є святкування Дня факультету державного управління у першу п'ятницю листопада!
Бажаємо нашому рідному факультету, щоб з кожним роком кількість активних, розумних і талановитих слухачів 
тільки збільшувалась. Нехай здійснюються найсміливіші плани і доля завжди буде прихильною до Вас!

Денна форма «Ставши держуправління магістром – претендуй на міністра!»

Вечірня форма
«Быстрее в мыслях, ярче в 
словах, чаще в «Прометее»!Вітаємо наш Інститут з 14-річчям! Бажаємо всім викладачам, працівникам 

та слухачам доброго здоров’я, творчого натхнення, нових здобутків у 
благородній справі – підготовці висококваліфікованих фахівців, справжніх 
патріотів України.
Перше, що нас дуже вразило – це гарне ставлення керівництва інституту 
та викладачів до нас.  Разом з тим, в Інституті створено всі умови не 
лише для здобуття якісної освіти, а й для особистого розвитку слухачів, 
організації змістовного дозвілля. Крім того, у нашій Альма-матер 
підтримуеться творчість та креативність!
Важливим аргументом для вступу в ОРІДУ є інноваційність навчального та 
виховного процесу, який не ставить за мету наздогнати провідні навчальні 
заклади, а сам йде попереду них!
Слухачі, які прийшли навчатися в ОРІДУ НАДУ, це люди без стереотипів, 
творчі та обізнані люди нового часу, які до того ж знають, чого вони хочуть і 
знаходять за допомогою викладачів шляхи досягнення найвищих вершин!

Заочна форма «Отримав лист із запрошенням на сесію – життя прекрасне. 
 Закінчилась сесія – знову сірі трудові будні.»

Шановні друзі!Вітаємо всіх з Днем створення нашого факультету державного управління!
За 14 років продуктивної діяльності факультет став поважним науково-методичним центром і надійною 
базою для професійного навчання висококваліфікованих державних службовців.
Усі ми сьогодні переживаємо непрості часи. Але наразі широка практична інноваційна спрямованість, 
сучасний підхід до навчання та новаторські проекти, що реалізує факультет державного управління 
і ОРІДУ в цілому, дозволяють впевнено йти у ногу з часом. Результати плідної дослідницької роботи 
втілюються в сучасних програмах розвитку нашого суспільства та країни загалом.
Бажаємо нашому декану – Липовській Світлані Олексіївні, працівникам деканату, мудрим викладачам 
та всім слухачам міцного здоров’я, добрих справ, оптимізму й нових успіхів!

Заочно-дистанційна форма«Державне управління –  хто,  як  не 
ми,  керуватиме державою!»

Поступили на дистанционку,
Завели новую колонку.
Дома – за компьютер в бой,
Ночью – хоть на луну вой.
Будем очень много знать,
Интеллект свой пополнять.
Ждем мы сессию как чудо,
Верим, что не будет худо.
В институте все нам рады,
Ждем диплома, как награды.
Мы желаем вдохновенья,
В «Прометее» – лишь везенья!
С факультетом повезло,
Всем удачи на все сто!

Шановні керівники 
інституту, викладачі 
та слухачі, вітаю Вас 
із чотирнадцятою 
річнецею факультету 
державного управ-
ління. Переконаний, 
що зерна науки, за-
кладені викладача-
ми інституту у світлі 
голови слухачів, зро-

стуть урожаєм мудрості та натхнення. 
Нехай світлим, радісним і плідним буде 
кожен ваш день, кожен крок.
Зичу Вам здоров’я, натхнення, нових 
творчих та наукових планів, хай лег-
ко працюється, добре живеться, все 
вміється, множиться і додається, здо-
ров’я міцного, щастя без краю, усього 
найкращого щиро бажаю! 

Голова слухацького самоврядування 
факультету державного управління

Сергій Жукевич 

Шановні колеги, слухачі та випускники 
нашого  факультету державного 
управління!
Щиро вітаю  всіх нас із прекрасною датою 
- 14-річчям з Дня заснування факультету!
Історія і традиції нашого факультету 
створюються завдяки чудовим людям, 
справжнім професіоналам – викладачам, 
співробітникам, а також носіям та 
примножувачам  цих традицій: слухачам та 
аспірантам. Саме вони покликані отримані 

знання задіяти для  розбудови демократичного суспільства, 
бути творчими та патріотичними державними управлінцями.
Щиро вдячна керівництву інституту, викладачам, які 
передають свій науковий та практичний досвід у галузі 
державного управління. Також виражаю слова вдячності 
всім деканам, які очолювали факультет за Ваш внесок у його 
розвиток та виконання важливої справи підготовки фахівців, 
від яких залежить майбутнє нашої країни.
Всім хочу побажати успішного професійного зростання, 
творчого наукового  пошуку, здоров'я та добра.

Декан факультету державного управління
Світлана Липовська



Факультет державного управління - велика і дружна сім’яСлухачі факультету на поклоні знанням

В и с л о в и  в и д а т н о г о  с л у х а ч а
- Бути слухачем добре, тільки навчання заважає.
- Стипендія необхідна, але недостатня.
- Вирішив не заводити будильник. Нехай Господь 
вирішує, йти мені до першої пари, чи ні…
- Сидячи на лекції не восхрапи, бо восхрапівши, 
потривожиш сон ближнього твого!
- Слухач вивчив всі екзаменаційні квитки по філософії, 
але не пішов на іспит, тому що життя не має сенсу і 
всі люди в ньому пішаки.Один із моментів традиційного знайомства 

першого та другого курсів

Як наші викладачі та слухачі на чолі з директором Китай підкорювали Де тільки слухачі ДУ не побували? Наші у Німеччіні

Тільки чесні вибори - шлях до успіху В спортивному тілі - здоровий науковий дух
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Подаруй дітям свято! 
Запрошуємо всіх небайдужих приєд-
натися до збору коштів та подарунків 
для вихованців Михайлівської шко-
ли-інтернату. Давайте разом спробує-
мо виправдати їх святкові сподівання 
- у День Святого Миколая подаруймо 
дітям щасливі святкові усмішки, задо-
волення, гарний настрій та надію на 
майбутнє! Приєднуйтесь! 
Зробіть і свій внесок! Приєднуйтесь 
до нас у підготовці до дитячого свята! 
Збір коштів та новорічних подарунків 
триває.
Координатор проекту: Фольгіна Тетя-
на, 048 729-76-11, 095 211-33-90

Ув а г а  к о н к у р с !
З метою реалізації творчого потенціалу слухачів, студентів та аспірантів 
оголошується конкурс “Інститут моїми очима”
Учасниками конкурсу можуть бути як окремі особи, так і авторські ко-
лективи з числа слухачів, студентів, аспірантів. Також участь у конкурсі 
можуть брати співробітники та науково-педагогічні працівники інституту.
На конкурс приймаються роботи в чотирьох номінаціях: 
1) Краща фоторобота. 
2) Кращий відеоролик.
3) Краща презентація.
4) Краще есе.
Прийом конкурсних робіт до 31 березня 2015 року.
Переможці конкурсу будуть нагороджені Почесними грамотами інститу-
ту та цінними подарунками. 
З умовами конкурсу можна ознайомитись у секторі організаційної та ви-
ховної роботи управління персоналом інституту, м. Одеса, вул. Генуезь-
ка, 22, к. 119, тел.: 729-76-11, е-mail: grichylevich@gmail.ru

28 жовтня 2014 р. в гуртожитку інституту 
відбувся конкурс на кращу кімнату серед 
слухачів факультету державного управління.
Головними  критеріями оцінювання стали: 
активність слухачів у проведенні ремонтних 
робіт у кімнаті, естетичний вигляд кімнати, 
обладнання та устрій, дотримування 
мешканцями правил проживання та 
санітарно-гігієнічний стан.
Конкурсна комісія на чолі з деканом факультету 
державного управління Липовською С.О. 
виявила ряд позитивних змін у гуртожитку, 
серед яких варто відзначити ремонтні роботи 
в деяких кімнатах  та використання економних 
ламп освітлення.
Усі кімнати були оцінені позитивно та комісія 
визначила  переможців конкурсу. Ними 
стали: І місце – Безребра І.В. (к. 702а), ІІ 
місце – Карабіньовський В.А., Предихіна Г.А. 
(к.810б ), Кіліян Л.Г., Рубаневич О.С. (к. 711а), 
ІІІ місце – Засименко Л.В., Катериняк Т.Б., 
Памбук Н.М. (блок 803).
Нагородження переможців відбудеться 7 
листопада на святкуванні Дня факультету 
державного управління.

І місце – Безребра І.В. (к. 702а)

ІІ місце – Карабіньовський В.А. Предихіна Г.А. (к.810б )

ІІ місце – Кіліян Л.Г., Рубаневич О.С. (к. 711а)ІІІ місце – Засименко Л.В., Катериняк Т.Б., 
Памбук Н.М. (блок 803).


