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У Національній академії відбувся випуск магістрів

27 лютого 2015 року в Національній академії державного управління при
Президентові України відбулося вручення дипломів магістрів державного
управління та магістрів управління суспільним розвитком випускникам Інституту
вищих керівних кадрів, Інституту «Вища школа державного управління», Інституту
державної служби та місцевого самоврядування Національної академії.
На адресу випускників надійшли вітання від Президента України Петра
Порошенка, Голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана, Прем’єрміністра України Арсенія Яценюка.
Сьогодні дипломи магістрів в освітній галузі «Державне управління»
отримали понад 600 випускників Національної академії, із них 161 – з відзнакою.
Важливо, що нинішні випускники представляють усі регіони України, адже випуск2015 відбувається в умовах складної політичної і соціально-економічної ситуації в
Україні, зумовленої анексією Автономної Республіки Крим, подіями на Сході
України.
Випускників Національної академії, які сьогодні отримали дипломи
управлінців у сфері освіти, охорони здоров'я, національної безпеки, регіонального і
місцевого самоврядування, електронного урядування, публічного адміністрування,
публічної політики та управління, парламентаризму та парламентської діяльності, з
успішним завершенням навчання та отриманням дипломів привітали президент
Національної академії Юрій Ковбасюк, віце-президенти Національної академії
Марина Білинська та Андрій Попок, директори Інституту вищих керівних кадрів,
Інституту «Вища школа державного управління», Інституту державної служби та

місцевого самоврядування, Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів
Андрій Семенченко, Сергій Романюк, Сергій Телешун, Валентина Гошовська,
голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин
Ващенко.
Відкриття урочистих зборів з нагоди випуску магістрів розпочалося
виконанням Гімну України. Потім – хвилина мовчання на честь вшанування пам'яті
співвітчизників, загиблих у боротьбі за гідність та справедливість під час
протистоянь на Майдані Незалежності впродовж листопада 2013 – лютого 2014
року, та в АТО на Сході України.

У вітальній промові до випускників президент Національної академії Юрій
Ковбасюк наголосив, що сьогоднішні випускники долучилися до когорти
випускників Національної академії, серед яких 67 народних депутатів, Голова
Верховної Ради України Володимир Гройсман, члени уряду, голови обласних
державних адміністрацій, обласних рад, мери міст. Президент академії висловив
упевненість, що високий рівень професіоналізму випускників є вкрай затребуваний
Україною для розбудови нашої держави, особливо зараз, враховуючи складну
соціально-економічну і політичну ситуацію. Він побажав майбутнім управлінцям
успіхів та нових вагомих звершень на благо України.
Директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, завідувач
кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Валентина Гошовська
вітальному слові відзначила, що у стінах Національної академії, на єдиній в Україні
кафедрі парламентаризму та політичного менеджменту, надаються знання з
державного управління, політології, ділового спілкування, правознавства та інші, які
дозволяють новоспеченим магістрам державного управління за спеціальністю
«Парламентаризм та парламентська діяльність» не лише впроваджувати кращі
європейські стандарти у свою щоденну практичну діяльність, а й стати взірцем для
колег із європейських країн.
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