Вітаємо ювіляра

ХАЙ ЩЕДРОЮ БУДЕ ВАША 60а ОСІНЬ,
ПРОФЕСОРЕ!
29 листопада 60"літній ювілей відзначає доктор соціологічних наук, професор
кафедри державної політики та управління політичними процесами
Національної академії державного управління
при Президентові України Едуард Афонін.

Шановний Едуарде Андрійовичу!
Прийміть найщиріші вітання з подією, значущою і ваго
мою як для Вас особисто, так і для української наукової дум
ки. Ваш яскравий життєвий шлях на державній службі та в на
уці став свідченням активної громадянської позиції, любові до
Батьківщини, високого почуття обов'язку, відданості справі.
Вчені з України і Росії, Канади і Великобританії, Аргентини і
США пов'язують Ваше ім'я з новим розумінням природи сус
пільного та цивілізаційного розвитку. Професора Афоніна зна
ють як засновника школи соціальної циклістики й архетипіки,
військовосоціологічних досліджень і одного з ініціаторів станов
лення досліджень гендерної проблематики на теренах України.
Вам – талановитому педагогові, вчителеві, наставнику молоді, невтомному здобувачеві
і щедрому сіячеві нового знання притаманні новаторський підхід та впровадження новітніх
методик в освіті й науковому пошуку. Джерелом живої думки є наукові праці в галузях дер
жавного управління, соціології, політології, психології – як написані Вами, так і виконані під
Вашим безпосереднім керівництвом.
Сьогодні слухачі Академії державного управління, завтрашня політична еліта, серед
улюблених викладачів неодмінно називають професора Едуарда Андрійовича Афоніна, дя
куючи за неординарність і змістовність занять та високу школу світогляду, формування осо
бистості державного управлінця.
Ви користуєтесь заслуженим авторитетом серед учених Відділення історії, філософії, пра
ва Національної академії наук України, членів Українського товариства сприяння соціальним
інноваціям, експертного співтовариства творчої громадськості.

Тож із 60літтям Вас, шановний колего!
Нехай прихильною буде до Вас доля і дарує своє благословення, наснагу та завзяття!
Бажаємо Вам, Едуарде Андрійовичу, незгасного творчого запалу, добра і міцного здоров'я на
многії літа.
Хай Вам щастить у Ваших задумах і починаннях і хай рясніють на успіхи й удачу і пов
няться глибоким змістом Ваші труди й грядущі дні!
Колеги, друзі, колектив Українського
інституту соціальних досліджень
імені Олександра Яременка,
редколегія і редакція журналу "Український соціум"
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