
Вельмишановний Олексію Петровичу!

Прийміть щиросердні, сповнені людської шани і поваги привітання з нагоди 
Вашого ювілею! Ми пишаємося тим, що нам випала можливість працювати з 
Вами і досягати разом професійних висот. Ваш професіоналізм, багаторічна 
послідовна та наполеглива праця принесли радість і віру у себе багатьом 
людям. Під Вашим керівництвом Одеський регіональний інститут державного 
управління НАДУ при Президентові України став провідним навчальним 
закладом Півдня України з підготовки управлінських кадрів. Ваші знання, талант 
організатора, невичерпна енергія, прагнення досягти досконалості у всьому, 
надвисоке почуття відповідальності, є прикладом для виховання молодого  
покоління  державних  службовців. Ваш багатий досвід, принциповість 
та активна життєва позиція викликають захоплення і глибоку повагу.

Шануємо і поважаємо Вас як скромну, інтелігентну людину, талановитого 
педагога, науковця, вмілого організатора. Нехай доля шле Вам добро і 
щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов будуть вірними 
супутниками на Вашому життєвому шляху. Нехай тепло і затишок родинної 
оселі надійно захищають Вас від негараздів, а в майбутньому на Вас чекає 
ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років. 

Бажаємо Вам нових здобутків, незгасної енергії та невтомності в 
повсякденній відповідальній діяльності. Ваша творча енергія і життєлюбність, 
організаторський талант, відданість справі і високий професіоналізм 
хай і надалі плідно слугують Вашим цілям. Міцного здоров’я, щастя, 
добра, миру і благополуччя, хай здійсняться  всі задуми та сподівання!

                        З повагою

Іжа Микола Михайлович
Директор ОРІДУ НАДУ

при Президентові України
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Видання слухацького самоврядування

27 вересня виповнюється 75 років від дня народження 

Якубовського Олексія Петровича 

- завідувача кафедри філософських та соціально-
політичних наук, члена-кореспондента 
Української Академії політичних наук, академіка 
Всеукраїнської громадської організації «Академія 
наук державного управління», почесного доктора 
НАДУ при Президентові України, почесного 
доктора Інституту вищої школи Національної 
академії педагогічних наук України, почесного 
професора сучасного гуманітарного університету 
(Москва), заслуженого працівника народної 
освіти України, кандидата історичних наук, 
професора.
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ЕТАПИ ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ
Якубовський Олексій Петрович 

народився 27 вересня 1937 року в 
с.Бармашове Жовтневого району 
Миколаївської області.

Свій дорослий життєвий шлях 
розпочав Олексій Петрович 1956 року 
службою в лавах Радянської Армії. А 
трудова діяльність Олексія Петровича 
почалася у 1959 р. – він став слюсарем 
будівельної ділянки. Здобув якісну 
освіту: 1964 року        О.П. Якубовський 
закінчив з відзнакою Одеський 
інженерно-будівельний інститут, у 

1977р. – Академію суспільних наук. Олексій Петрович згодом стане кандидатом історичних 
наук, професором, членом-кореспондентом Української Академії політичних наук, 
заслуженим працівником народної освіти України. По завершенню навчання в інституті 
працював майстром, виконробом на новобудовах міста Одеси, цілинного краю. З його ім’ям 
пов’язана організація перших студентських будівельних загонів в Україні. 

Олексій Петрович багато років працював на виборних посадах в комсомольських та 
партійних органах, обирався першим секретарем Малиновського райкому та секретарем 
Одеського міському Компартії України. На цих посадах Олексій Петрович з притаманною 
йому енергією, ініціативністю та діловитістю зробив вагомий внесок в соціально-економічний 
розвиток району та міста.

Олексій Петрович має великий досвід організаторської та науково-педагогічної 
роботи. З 1988 року він – ректор Одеської ВПШ, потім Інституту політології та 
соціального управління, декан факультету соціології, економіки та політології, 
директор Інституту соціальних наук 
Одеського державного університету імені   
І.І. Мечникова. 

Високий професіоналізм, досвід 
організаторської та науково-педагогічної 
роботи Олексія Петровича Якубовського 
особливо яскраво проявився у створенні 
та розвитку Одеського регіонального 
інституту державного управління. З грудня 
1995 року по жовтень 2002 року Олексій 
Петрович працював спочатку директором, 
а потім проректором-директором Одеського 
регіонального інституту державного 
управління НАДУ при Президентові України. 
Це був один з наймолодших інститутів 
Півдня України, але під вмілим керівництвом 
Олексія Петровича він впевнено посів 
позиції провідного вищого навчального закладу та навчально-методичного центру 
з підготовки управлінських кадрів для органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. Уже сьогодні випускники інституту працюють у всіх обласних, 
районних центрах Півдня України. Вони люблять і пам’ятають Олексія Петровича 
як свого вчителя, наставника, якому завжди 
притаманні висока порядність, відчування і 
прагнення нового, професіоналізм, справжня 
інтелігентність.

За безпосередньої участі Олексія 
Петровича розроблена програма підготовки 
магістрів державного управління, 
яка отримала міжнародне визнання і 
сертифікована Університетом Північного 
Лондону. Вперше в Україні запроваджено 
підготовку проектних менеджерів. Створено 
сучасну електронну бібліотеку. Все це 
завдяки йому, завдяки його старанням.

З жовтня 2002 року Олексій Петрович - 
завідувач кафедри філософських і соціально-
політичних наук. Він є автором 14 книг і 
навчальних посібників, близько 100 наукових 
статей. Також Олексій Петрович є одним з 
авторів освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням “Політологія” 
з грифом Міносвіти України. Під його керівництвом підготовлено і захищено шість 
кандидатських дисертацій.

Олексій Петрович Якубовський нагороджений Орденом Дружби народів, 
двома орденами Трудового Червоного Прапору, шістьма медалями, у тому числі 

             Шкільні друзі

        Відгук  про службу

Наш ювіляр приймає рапорт 
піонерів Одещини у зв’язку з 
черговим ювілеєм

Малиновський район на марші

Ювіляр доводить переваги 
соціалістичного ладу прем’єр-
міністру Фінляндії

Служба в лавах Радянської             
армії



медаллю «П’ятдесят років Цілині», 
Грамотами Верховних Рад УРСР та 
Казахської РСР, Грамотою Президента 
України, знаком Головдержслужби 
України “За сумлінну працю”, орденом 
«За заслуги» 3-го ступеня, орденом 
«Знак пошани» 3-го ступеня, Почесною 
відзнакою Голови Одеської обласної 
держадміністрації, Почесною грамотою 
Міністерства освіти і науки України.

Все своє життя Олексій Петрович 
– у вихорі подій, в оточенні широких 
кіл людей і їхніх доль. В різних країнах 
теперішнього пострадянського простору 
Олексія Петровича знають і шанують 
як скромну, інтелігентну людину, 
талановитого педагога, науковця, 
вмілого організатора. Мужнього 
чоловіка, який все життя живе і діє під 
гаслом – «Все віддавати людям». Саме 
завдяки таким особистостям як Олексій 
Петрович розквітає життя інших людей.

Закріплення контактів між 
Одесою та Йокогамою

              Хвилини відпочинку

Анатолій Карпов на відкритті 
шахового клубу, поруч нього голова 
ради ректорів Південного регіону 
Бородатий В.П.

З людиною, якій небайдужа доля нашого 
закладу

Друзі та наставники Одеської філії Української 
Академії державного управління 

                    У Франції (м. Нант)

                Сім’я у повному складі



4

ПРАЙМ-ТАЙМ
Редактор - Ярослав Шпильчин

Верстка -  Юрій Леонтьєв

Коректура - Анна Тітаренко,
Лариса Дворецька

НАДРУКОВАНО 
пл. Грецька, 46 
тел. (048) 715-50-99 
«ЕС–Сервис» 
Тираж- 100 екз. 

                     

П.І. Надолішній – доктор наук з державного управління, професор:
Нам, колективу ОРІДУ НАДУ, Одесі, дійсно пощастило. Мережа регіональних підрозділів УАДУ 

при Президентові України була б створена. Але це не означає, що один з таких підрозділів, тобто 
філіал Академії, обов’язково був би створений в Одесі. А якби і був би створений, то не обов’язково за 
нинішньою адресою. 

Якби не Олексій Петрович Якубовський!
Дорогий Олексію Петровичу! Вітаю Вас із Днем народження, з ювілеєм! 
Мені пощастило під Вашим керівництвом багато років  вершити справу, так необхідну молодій 

Українській державі. Хочу відзначити Ваше по-справжньому наукове бачення історичної парадигми 
розвитку нашої державності, Вашу віру в майбутнє України. Ви відчуваєте пульс часу,  нове в державному 
управлінні, реагуєте на нього відповідно викликам часу, показуючи приклад молодим. 

Щиро вдячний Вам за надану свого часу можливість працювати  з Вами, за допомогу, за товариське 
ставлення усі ці роки. 

Бажаю міцного здоров’я, наснаги і творчого довголіття! 

Дозвольте з ювілеєм привітати,
І побажати від душі

Багато щастя і добра багато.
Хай буде світлим кожен день в житті,

Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,

І словом добрим Вас завжди вітають.
Бажаємо успіхів великих у роботі,
Й побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають завжди всі турботи,

І хай приносить радість кожний день.

Кафедра філософських та соціально-політичних наук:
Дорогий наш шефе, дорогий Олексію Петровичу! Поталанило нам з Вами – 

працювати під Вашим керівництвом, працювати разом, працювати пліч-о-пліч. 
Для кожного з нас Ви зробили і робите настільки багато, що про це можна писати 
і писати, говорити і говорити. Кожен із нас, викладачів, співробітників Вашої 
кафедри, глибоко вдячний Вам за Вашу турботу, допомогу, увагу. Спасибі Вам за 
все! З радістю вітаємо Вас із днем народження, з 75-річним ювілеєм! Прийміть наші 
привітання і найкращі побажання! Любимо Вас, шануємо, цінуємо! За все, в чому 
не праві перед Вами, простіть нас, як батько – дітей своїх нерозумних. Дорогий Ви 
наш, з днем народження!

До ювілею Олексія Петровича Якубовського

Здається, наче вчора тільки-но створений Олексієм Петровичем молодий колектив нашого 
інституту святкував 60-річний ювілей свого керівника, а вже сьогодні йому –75!

Щиро зазначу, що минулі роки, незважаючи на важкі випробування долі, майже не змінили 
нашого ювіляра: така ж струнка постать, впевнена хода, зосередженість, красива сива зачіска, 
тепла, привітна усмішка, лагідний погляд.

Знаю і пам’ятаю Олексія Петровича з 70-х років, як першого секретаря Одеського обкому 
комсомолу. І ще тоді, будучи молодим керівником, він був уособленням людини високої 
державницької відповідальності, працьовитості, вимогливості до себе і колег - водночас людяний, 
дружелюбний, толерантний. Мене завжди зворушувало його турботливе, майже батьківське 
ставлення до молоді, наших слухачів, аспірантів, докторантів. З повагою та шаною він і сьогодні 
турбується про ветеранів.

Значущу роль відіграв Олексій Петрович і в моїй трудовій діяльності, за що я  йому глибоко 
вдячна! 

Майже вся трудова біографія нашого Ювіляра пов’язана з керівними посадами. Але в спілкуванні 
з підлеглими Олексій Петрович ніколи не дозволяв собі зверхнього  або грубого тону, він швидше 
вів діалог, переконував, пропонував співпрацю у вирішенні тих чи інших проблем, ставлячи чіткі, зрозумілі завдання. Знаю 
думку його  колег того часу, перших секретарів райкомів партії м. Одеси:  надзвичайно відповідальний, фанатично працьовитий, 
мудрий, інтелігентний, толерантний. Це, на мій погляд, найвища оцінка, бо ці люди теж були особистостями!

 
Шановний Олексію Петровичу!
У цей знаменний ювілей хочу Вас сердечно привітати, щиро побажати щасливого довголіття, творчої професійної діяльності, 

вдячних учнів та послідовників, вірних соратників, сімейного затишку та благополуччя, молодечої наснаги на життєвому шляху!
 
 З глибокою повагою і вдячністю - Крук В.Т.


