
Бути слухачем нашого інституту - круто! 

 

Ще минулого року багато хто з нас вирішували нелегку дилему: вступати 

до інституту, чи планувати літній відпочинок. Проте 45 публічних службовців із 

Одеської, Миколаївської, Херсонської та Вінницької області вирішили літній 

відпочинок присвятити вступним іспитам до Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, а вже у вересні розпочали навчання, отримавши статус 

слухачів денної форми навчання факультету державного управління.  

Ми всі, такі різні й такі не схожі, за рік спільного навчання стали однією 

великою та дружньою родиною. Нас приємно здивував своєю компетентністю та 

високою кваліфікованістю викладацький склад інституту, вразило добре 

матеріально-технічне забезпечення, завжди привітні та турботливі працівники 

деканату. За цілий рік навчання ми освоїли понад 20 модулів навчальних 

дисциплін, знання з яких, безсумнівно, стануть у нагоді у нашій подальшій 

роботі в органах державної влади та місцевого самоврядування.  

Орган слухацького самоврядування, створений в інституті, організовує 

всіх слухачів до участі у виховних та навчальних заходах не лише у межах 

інституту, а й на регіональному та загальнодержавному рівні. Завдяки завзятості 

наших слухачів було організовано та проведено низку виховних заходів: 

благодійний захід, присвячений Дню Святого Миколая для дітей 

Великомихайлівської школи-інтернату, випускний вечір для випускників 2015 

року, святковий концерт до Дня Перемоги тощо. Також наші слухачі брали 

участь у благодійних заходах щодо збору коштів на лікування бійців АТО та 

хворих дітей, у різних екологічних акціях, що проводилися на території Одеської 

області.  

Дуже весело та цікаво проходили організовані слухацьким 

самоврядуванням заходи: спільний відпочинок біля Чорного моря, екскурсії 

містом, відвідування концертів та виставок. 

Проте не лише культурно-масовими заходами переймалися наші слухачі, 

а й науковою роботою, багато хто із нас вже неодноразово ставав учасником 

науково-практичних конференцій та має публікації у наукових виданнях. 

Швидко минув перший рік навчання: відвідано всі лекції, відпрацьовано 

всі практичні заняття, успішно складено екзамени. А тепер на нас чекає дуже 

відповідальна та цікава справа – стажування в органах державної влади та 

місцевого самоврядування. Пам’ятаючи всі настанови наших наукових 

керівників та великі сподівання керівництва інституту, ми гідно пройдемо 

стажування та проведемо велику роботу із накопичення практичного досвіду, 

який будемо втілювати в життя при поверненні на роботу. 

До зустрічі у новому навчальному році! 


