
Шановні колеги,  слухачі та випускники факультету!
    Щиро вітаю вас з 12-річчям факультету державного 

управління. Висловлюю сердечну подяку працівникам 
факультету за сумлінну працю та примноження 
інтелектуального потенціалу нації. Своїми глибокими 
фаховими знаннями і високими моральними 
цінностями ви сприяєте професійному становленню 
державних службовців.

 Головне завдання факультету – підготовка 
високопрофесійних, відповідальних державних 
менеджерів, які здатні осучаснити діяльність органів 
публічної влади, впроваджуючи новітні технології 
в процес державного управління,  реалізувати 
стратегічні пріоритети соціально-економічної політики 
та гуманітарного розвитку суспільства, визначених 
Президентом України В.Ф. Януковичем.

  На сьогодні факультет державного управління – 
це сучасний, дослідницько орієнтований навчальний 
комплекс, випускники якого займають високі посади в 
органах державної влади та місцевого самоврядування.

  Викладачам та співробітникам факультету бажаю 
процвітання та самореалізації, відкриття нових 
дослідницьких горизонтів, збереження добрих 
дружніх стосунків, які завжди були притаманні нашому 

колективу, а також міцного здоров’я, щастя, добробуту, невичерпної життєвої енергії, творчого 
натхнення та нових ідей! 

  Слухачам – нових пошуків, звершень, перемог та якісно нових професійних знань, які у 
подальшому стануть міцним фундаментом вашого майбутнього!

        З повагою
Директор ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України, 
доктор політичних наук, 

заслужений працівник освіти України 
Микола Михайлович Іжа
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Прийміть наші найщиріші вітання з 
нагоди 12-річчя факультету державного 
управління!

В даний час випускники Академії 
обіймають високі посади в органах виконавчої 
влади та місцевого самоврядування нашої 
держави. Набуті під час навчання теоретичні 
знання вони успішно використовують у своїй 
практичній роботі. Ми високо оцінюємо 
місце і роль Одеського регіонального 
інституту державного управління в 
системі професійної підготовки державних 
службовців.

Ми живемо в особливо відповідальний 
час, сучасність вимагає від нас творчої 
активності та наполегливості у досягнення 

загальної мети – зміцнення державності, злагоди та добробуту народу.
Бажаю професорсько-викладацькому складу, усім працівникам інституту 

доброго здоров’я, благополуччя, успіхів у нелегкій і відповідальній справі щодо 
підготовки управлінських кадрів для нашої держави.

Нехай ваша невтомна творча енергія  та щоденні професійні зусилля 
слугують розвитку України як демократичної, соціальної та правової держави!

Олександр Анатолійович Прокопчук, випускник заочної форми 
навчання 2002 року, заступник голови – керівник апарату Вінницької 
обласної державної адміністрації 

Щиро вітаю Вас зі святом!

Літопис НАШОГО закладу – це історія 
становлення системи безперервного 
професійного навчання державних службовців. 
За роки існування інституту підготовка кадрів 
вищої кваліфікації в галузі менеджменту, 
державного управління та управління проектами 
стала вагомим внеском у формування нового 
кадрового корпусу як для державної служби, так 

і в галузі підприємницької діяльності.
З нагоди святкування Дня факультету 

державного управління дозволю собі деякі 
спогади зі «студентського життя». 

Я часто згадую 2001 рік, коли прийняла 
рішення та вступила до Одеської філії Української академії державного 
управління при Президентові України. То був тільки п’ятий рік існування 
Академії, а факультет державного управління щойно створювався. Але 
незважаючи на це, відчувалася креативність наших викладачів та їх велике 
бажання працювати з нами на благо нашої молодої країни.  Перші зустрічі з 
тодішнім директором Олексієм Петровичем Якубовським, першим деканом 
Олександром Дмитровичем Корвецьким були просто вражаючі. Ми відчували 
– тут працюють справжні фахівці! 

За дуже короткий термін – прямо на наших очах – філіал перетворюється 
на регіональний інститут. 

Нам пощастило вчитися при двох директорах – приймав нас на навчання 
професор Олексій Петрович Якубовський, а випроводжав у зв’язку із 
закінченням навчання професор Анатолій Михайлович Пойченко.

Сьогодні Одеський регіональний інститут державного управління – це 
провідний заклад в структурі навчальних закладів системи підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у 
Південному регіоні, головними пріоритетами якого є оптимізація процесу 
навчання і зміцнення зв’язків з органами державної влади та органів місцевого 
самоврядування. Сформовано потужну команду науково-педагогічних і 
наукових кадрів, яка здатна виконувати наукові дослідження на високому 
фаховому рівні.

Зі щирою повагою по всій країні керівники та фахівці управлінської сфери 
гідно несуть горде звання «Випускник ОРІДУ».

Упевнена, що й надалі знання, досвід, талант і професіоналізм керівництва 
та науково-педагогічних працівників інституту служитимуть народові 
України, сприятимуть розвитку і впровадженню новітніх принципів підготовки 
високопрофесійних кадрів для органів державного управління та органів 
місцевого самоврядування, прискоренню формування державно-управлінської 
і політичної еліти.

Бажаю всім міцного здоров’я, щастя, людської шани, добробуту в родинах і 
нових вагомих здобутків на благо України.

Манежіна Тетяна Анатоліївна, випускниця заочної форми навчання 
2003 року, заступник міністра культури Автономної Республіки Крим

Шановні друзі !
Щиро вітаю рідний факультет державного 

управління зі святом!
Теплотою, найприємнішими та 

найяскравішими спогадами залишились в моїх 
думках роки навчання в нашому інституті.

Під час навчання ми відчули дух 
«студентського» життя, знайшли багато нових 
друзів, познайомилися з цікавими людьми – 
високопрофесійними спеціалістами.

Висловлюю сердечну вдячність викладачам, 
фахівцям - за невтомну працю, за великий 
талант, професіоналізм та майстерну реалізацію 
покликання сіяти мудрість та знання. 

Бажаю успіхів у вашій важливій і відповідальній місії. 
Нехай надійними супутниками вам будуть невичерпна творча енергія й 

наснага, нові ідеї й творчі знахідки.
Міцного Вам здоров’я, щастя, добра і добробуту, нових професійних 

перемог!
Сергій Семенович Каністратенко, випускник заочної форми 

навчання 2004 року, голова Іванівської районної державної адміністрації 
Херсонської області

Шановні співробітники Одеського регіонального 
інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові 
України!

Вітаю колектив факультету і Інституту з нагоди 
Дня факультету державного управління! 

Найкращі побажання науково-педагогічним 
працівникам Інституту, всім працівникам структурних 
підрозділів які забезпечують навчальний процес, 
керівництву Інституту і факультету. 

Сергій Миколайович Химченко, випускник 
заочної форми навчання 2005 року, перший 
заступник Голови Державної служби 
експортного контролю України, генерал-
лейтенант запасу

Уважаемые преподаватели 
и слушатели ОРИГУ!

 Сегодня наш любимый факультет 
государственного управления отмечает 12-летие. Я 
имею право говорить «Наш», потому что являюсь 
его выпускником. Несмотря на то, что все радости 
«студенческой» жизни в ОРИГУ воспринимались 
мной уже не так, как в юности – на момент 
поступления мне было 34, я очень люблю наш ВУЗ, 
наш факультет. Люблю его и благодарю за знания, 
которые получил; за преподавателей, которые 
научили по новому мыслить; за перспективы, 
которые открылись. 

Для меня это был третий ВУЗ, третий диплом. Я могу сказать, что в ОРИГУ 
поступал осознанно. Это был мой выбор. И спустя годы я чётко знаю, выбор 
правильный!

Я от души поздравляю вас с этим знаменательным событием – Днём 
рождения факультета! Желаю, чтобы наша страна процветала! Согласитесь, 
–таким должен быть главный показатель успешности работы Института. Ведь 
это одно из немногих высших учебных заведений Украины, выполняющих 
подобные государственные заказы, – подготовку квалифицированных 
управленческих кадров, которые сегодня так необходимы Украине. 

Юрий Александрович Преснов, выпускник заочной формы обучения 
2006 года, депутат Одесского городского совета

Незабвенный факультет госуправления, 
поздравляю с юбилеем!

Желаю больших и чопорных государственных 
наград, маленьких и важных личных побед, 
творческого беспорядка и управленческой 
стройности, безумных идей и разумных решений, 
титанического терпения и просто СЧАСТЬЯ!!!

Всегда рядом - магистр государственного 
управления в сфере культуры и искусств 
(2007 год), кандидат педагогических наук, 
доцент Одесской национальной музыкальной 
академии имени А.В. Неждановой, солистка 
Одесского академического театра музыкальной 
комедии имени М. Водяного, Народная артистка 
Украины - Ольга Оганезова

Все это из нашей Истории строки…



Щиро вітаю керівництво Одеського регіонального 
інституту державного управління НАДУ при 
Президентові України, професорсько-викладацький 
склад, слухачів, випускників, однокурсників з 
12 річницею створення факультету державного 
управління!

Зрозуміло, що вступаючи до інституту у 
2005 році, та маючи багаторічний стаж роботи 
на відповідальних керівних посадах, я (як і 
більшість моїх однокурсників!) сподівалися тільки 
на отримання дипломів магістрів державного 
управління, ми були впевнені, що навчання нічого 
нового нам не надасть.

Але висока педагогічна майстерність наших 
викладачів разом з їх практичним досвідом і творчим підходом до проведення 
занять повністю змінили наше відношення до навчання. Ми – різні за 
віком та фахом – чекали нової сесії, нам потрібні були і лекції, і дискусії, 
і просто спілкування один з одним. Ми поступово змінювалися, я б сказав – 
удосконалювалися!

Тому невипадково моя донька отримала другу вищу освіту саме в нашому 
інституті, вона стала магістром державного управління у 2010 році.

Шановні викладачі, нехай всі ваші задуми знаходять своє відображення в 
реальних результатах, нехай кожен день радує вас звершеннями, нехай буде 
багато досягнень та вдалих проектів, які дозволять факультету досягати ще 
більших висот.

А слухачам та випускникам бажаю міцного флотського здоров’я, особистого 
щастя, благополуччя, добробуту, невичерпної енергії, амбіційних планів і нових 
перемог, подальшого розвитку і процвітання!

З повагою, Ігор Володимирович Тимчук, випускник заочної форми 
навчання 2008 року.

Начальник управління особового складу – заступник начальника 
штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, 
контр-адмірал

Шановні викладачі та співробітники,  слухачі 
та студенти, випускники та майбутні абітурієнти 
Одеського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України!

Щиро вітаю вас із 12-річчям нашого 
факультету державного управління. Сьогодні 
Одеський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президенті України – це 
сучасний навчальний центр із багатопрофільною 
структурою факультетів та спеціальностей. 

Так приємно усвідомлювати, що за роки свого 
існування наш навчальний заклад зробив вагомий 
внесок у підготовку кадрів для державної служби 

та підвищення кваліфікації державних службовців, став справжньою колискою 
для багатьох видатних людей сьогодення, виховав плеяду талановитих 
керівників та провідних управлінців нашого регіону. 

Високий статус та престиж інституту, його значимість та визнання у 
сучасному світі – найвища оцінка роботі викладацького складу і співробітників 
навчального закладу.

Окремі слова подяки хочу висловити нашим на той час деканам Миколі 
Миколайовичу Миколайчуку та Петру Степановичу Кривоцюку. Окрім цікавого 
навчального процесу мої однокурсники з приємністю згадують організацію 
та проведення різноманітних мистецьких, культурно-розважальних заходів, 
зокрема День факультету 2007 року, тоді я мав честь особисто брати участь 
у святковому концерті, бути на сцені. Взагалі навчання на денній формі – це 
найцікавіші й найнезабутніші роки!

Тож у цей святковий день хотілося б побажати рідному навчальному закладу 
подальшого освітянського зростання та процвітання, щоб у цих стінах і надалі 
готували відмінних спеціалістів та справжніх професіоналів. А викладацькому 
складові та студентам інституту – міцного здоров’ я на довгі роки, добробуту, 
нових успіхів та високих злетів у щоденній праці.

Микола Васильович Жук, випускник денної форми навчання 2009 року,
начальник управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської 

обласної державної адміністрації

Дорогі викладачі, слухачі, 
співробітники інституту!

Від імені випускників спеціалізації «Управління 
охороною здоров’я» щиро вітаю вас із 12-ю річницею 
створення факультету державного управління!

Багато це чи мало? З погляду історії – то лише мить, 
для навчального закладу – це пора розквіту, проміжок 
часу, упродовж якого викладачі самовіддано торували 
нелегкий шлях підготовки державних діячів: це сотні 
лекцій, семінарів, екзаменів, це тисячі  випускників.

Шлях становлення самого факультету, як і 
інституту в цілому, уквітчаний доброю славою, 
значними успіхами, досягненнями випускників, які 
своєю трудовою діяльністю високо піднесли честь 
рідної альма-матер. Сьогодні ви можете гордитися 

нашими досягненнями, тими фахівцями, яких випускає наш заклад. Вони стали 
справжніми професіоналами своєї справи і працюють в різних медичних

закладах. Медицина – це не тільки наука, а й мистецтво - мистецтво управління 
людьми. І наразі слухачі інституту, з вашою допомогою,  оволодівають ним. У 
нас попереду немало відкриттів, та лише одне незмінне – любов до пацієнта, до 
своєї справи – на благо розбудови нашої держави.

Колектив викладачів нашого інституту – це когорта висококласних педагогів з 
власним баченням сучасної моделі освіти, з великим бажанням і можливостями 
навчати і виховувати справжніх управлінців.
        Тож, всім викладачам та працівникам інституту, висловлюємо щиру вдячність 
за надані знання та можливості. Бажаємо, щоб підґрунтям щасливого життя та 
плідної професійної діяльності були міцне здоров`я, серце сповнене любові та 
добра, натхненна думка й щирі почуття. Нехай кожна мить життя радує своєю 
неповторністю! Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, 
невтомний творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі. Бажаємо 
вам здійснення найзаповітніших мрій, а також, щоб у ваших родинах завжди 
панували тепло, радість та затишок.    

 Зі святом, рідний факультет!
Голубенко Максим Юрійович, випускник заочної форми навчання    2010 

року, кандидат медичних наук, головний лікар комунальної установи 
«Пологовий будинок №2»

Шановні друзі!
Із усією теплотою серця згадую незабутні 

роки навчання на заочно-дистанційній формі 
факультету державного управління. Це особлива, 
цікава і незвичайна форма навчання, яка дає 
реальні навички роботи над собою, навички 
самопідготовки та самодисципліни, що вкрай 
необхідні кожному керівнику будь-якої установи. 
Процес навчання відбувався безперервно, а 
ще доводилось виконувати свої безпосередні 
обов’язки на робочому місці. Професіоналізм, 
підтримка, порозуміння викладачів інституту 
сприяли успішному цілеспрямованому процесу 
навчання.

У цей святковий день хочеться від усієї душі 
побажати вам нових звершень, успіхів і натхнення 

у педагогічній праці, приємних вражень та яскравих перемог на науковому 
шляху, адже саме ви плекаєте еліту нації, що відкриває нові горизонти розвитку 
нашої держави.

Усім слухачам, які зробили свій вибір на користь факультету державного 
управління, бажаю впевненості у власних силах, наполегливості, жаги пізнання, 
терпіння і усіх життєвих благ. Пам’ятайте: від вас залежить наше майбутнє і 
майбутнє нашої країни. Тому навчайтеся сумлінно, прислухайтеся до порад 
викладачів. Успіхів вам у праці та навчанні.

Хай вам щастить! Хай живе і  процвітає наш факультет!
Ірина Семенівна Пастушкова, випускниця заочно-дистанційної 

форми навчання 2011 року, директор загальноосвітньої школи № 26      
м. Миколаєва

Вітаю весь колектив Одеського регіонального 
інституту державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові 
України з 12-ю річницею створення факультету 
державного управління!

На плечі колективу лягла надзвичайно важка, 
але почесна місія – створення нової формації 
держслужбовців, що є головним джерелом розвитку 
України. 

Навчання в Інституті було покликано бажанням 
скоригувати свою освіту, необхідністю раціонально 
організовувати і використовувати свій вільний 
час, здобути додаткові знання. Сама  ж специфіка 
вечірньої форми навчання відкриває необмежені 

можливості для успішного кар’єрного росту і нашої самореалізації. Серед нас 
багато здібних, талановитих людей, які успішно працюють і здатні до освоєння 
різних наук. Проте нам, зазвичай, бракує науково-теоретичної підготовки. 
Вечірня ж форма навчання має свої особливості й переваги. Головне – вона 
дозволяє тісно пов’язувати навчання з практикою, розвиває ініціативність 
та самостійність. Досягнуті успіхи були б неможливими без повсякденної 
наполегливої праці колективу регіонального інституту, в якому трудяться творчі 
люди, відомі й талановиті педагоги і вчені, тому окремі слова вдячності хочеться 
передати директорові інституту Іжі Миколі Михайловичу за керований ним 
колектив справжніх професіоналів.

Випускники факультету державного управління несуть службу на 
користь нашої держави в різних куточках України і показують високий рівень 
професійних знань і навичок. Я пишаюся тим, що здобув кваліфікацію магістра 
державного управління саме в цьому поважному навчальному закладі. Високий 
інтелектуальний рівень, знання, організаторські здібності та ділова ініціатива 
притаманні кожному викладачу.

Від щирого серця зичу колективу безмежного щастя, розмаїття та щедрості 
почуттів. Нехай життєва мудрість та наполегливість допомагають підкоряти нові 
вершини, а коло однодумців стає дедалі ширшим та міцнішим.

Бажаю слухачам Інституту успіхів у розбудові Української держави, 
цілеспрямованості та натхнення в досягненні поставленої мети, а також 
примножувати здобуті знання!

Клочко Віталій Віталійович, випускник вечірньої форми навчання 
2012 року, начальник управління роботи з особовим складом Головного 
територіального управління МНС в Одеській області, полковник служби 
цивільного захисту
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Інститутом підготовлено 3631 магістра в галузі знань «Державне управління», 
37 з яких  працюють сьогодні в ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Давтян Степан Гургенович, заступник директора з короткотермінового підвищення кваліфікації.
Лук’янчук Петро Хомич, заступник директора інституту з ЕГР і розвитку.
Попов Микола Петрович, декан факультету державного управління.
Воронов Олександр Ігоревич, декан факультету менеджменту.
Миколайчук Микола Миколайович, професор кафедри економічної та фінансової політики.
Приходченко Людмила Леонідівна, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування.
Молодожен Юлія Борисівна, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування.
Крупник Андрій Семенович, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування.
Сокур Наталя Володимирівна, доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук.
Колісніченко Наталя Миколаївна, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування.
Осадчук Світлана Вікторівна, доцент кафедри економічної та фінансової політики.
Піроженко Наталія Вікторівна, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування.
Філіпова Тетяна Володимирівна, доцент кафедри української та іноземних мов.
Овчаренко Юрій Олексійович, доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук.
Яценко Володимир Архипович, доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук.
Чебан Олександр Іванович, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування.
Кривцова Олена Миколаївна, доцент кафедри європейської інтеграції.
Токарчук Олександр Йосипович, доцент кафедри права і законотворчого процесу.
Коваль Зіновій Васильович, ст. викл. кафедри права і законотворчого процесу.
Пастушенко Павло Петрович, ст. викл. кафедри права і законотворчого процесу.
Куспляк Ігор Сергійович, провідний фахівець деканату факультету державного управління.
Криницька Олена Олександрівна, ст.викл. кафедри права і законотворчого процесу.
Абрамова Євгенія Георгіївна, ст.викл. кафедри державного управління і місцевого самоврядування.
Левицький Артур Олексійович, начальник управління персоналом.
Макарова Вікторія Олександрівна, начальник бібліотечного відділу.
Гадомський Олександр Леонтійович, начальник відділу дистанційного навчання.
Привалова Наталія Володимирівна, начальник відділу Управління підвищення кваліфікації кадрів.
Щасна Ірина Миколаївна, заступник начальника фінансово-економічного відділу.
Андрушко Наталя Анатоліївна, головний спеціаліст відділу кадрів.
Бойко Тетяна Павлівна, провідний спеціаліст відділу координації наукових досліджень та інформаційно-
аналітичної роботи.
Матвєєнко Ірина Володимирівна, провідний спеціаліст Управління підвищення кваліфікації кадрів.
Харченко Тетяна Юріївна, головний спеціаліст відділу документообігу та контролю.
Насипаний Віталій Іванович, головний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків.
Сивак Тетяна Володимирівна, провідний спеціаліст відділу підготовки науково-педагогічних кадрів.
Невечеря Валентина Володимирівна, провідний спеціаліст управління персоналом.
Панченко Ганна Олександрівна, провідний спеціаліст відділу координації наукових досліджень та 
інформаційно-аналітичної роботи.
Гавриш Анна Олександрівна, провідний фахівець управління персоналом.

   Дорогий факультет державного управління!
Сьогодні великий день, велике свято, факультету державного управління 12 років!
Викладачі та співробітники дбайливо зберігають, гідно продовжують і творчо 

розвивають кращі традиції підготовки магістрів державного управління. На факультеті 
здійснюється постійний пошук сучасних форм і методів навчання, ведеться робота над 
вдосконаленням всіх сторін освітньої діяльності.

Я вдячний досвідченим, талановитим і глибоко відданим своїй справі викладачам, які 
ведуть нас непростою, але захоплюючою  дорогою.

Навчання на факультеті ДУ, це не тільки веселі  часи слухацького життя, але і 
безцінний досвід, який, безсумнівно, знадобиться в подальшому житті. Досвід спілкування 
з однокурсниками і викладачами, досвід у вирішенні життєвих і професійних завдань. Я 
радий та гордий тим, що живу в цьому згуртованому колективі слухачів і викладачів нашої 

рідного факультету!
Нехай  Інститут з кожним роком приймає все більше і більше розумних, працьовитих і талановитих 

слухачів, які зможуть показати всім, наскільки престижно вчитися в ОРІДУ!
Бажаю  факультету  творчих успіхів і звершень, стабільності, миру і добра, розвитку і процвітання!            

І в цьому йому допоможемо ми, слухачі, як нинішні, так і майбутні!
З Днем народження факультет!!!
         
         Олександр Дібров
          Голова слухацького самоврядування 
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