
 

Подвижник добра, гуманізму і філософії освіти 

„Ім’я ... Івана Андрійовича Зязюна знане і шановане у педаго-
гічному світі. Але не посади, а, передусім, численні ґрунтовні нау-
кові праці, оригінальні ідеї, яскрава науково-педагогічна 
діяльність поставили його в ряд найпомітніших постатей сучасної 
української педагогіки” 

В.Г. Кремень 

Визначній події 2008 року — п'ятнадцятиріччю із дня заснування Інституту пе 
дагогічної освіти і освіти дорослих АПН України передує знаменна дата — 70-річчя 
від Дня народження керівника цього науково-дослідного закладу — Івана Андрі 
йовича Зязюна. У ці чудові весняні дні доктора філософських наук, професора, дій- 

сного члена АПН України І.А. Зязюна щиро вітають 
із ювілеєм не тільки вітчизняні науковці й педагоги, а Й 
уся освітянська спільнота України і зарубіжних 
країн. 

70 років — це вік життєвої мудрості й зрілості, здат-
ності цінувати життя й радіти йому. Це дата пере-
оцінки  досягнутого   й   планування   майбутніх 
звершень.  Цей ювілейний день приходить через 
радості й тривоги, щастя та прикрощі, втрати й 
знахідки, отримання великого життєвого досвіду, 
талановитих послідовників. 

Педагог-новатор, від природи наділений енергією 
подвижництва, чітким усвідомленням своєї 
громадської позиції в сучасному суспільстві, Іван 
Андрійович і сьогодні залишається молодим серцем 
і душею, показуючи приклад сумлінного служіння 
справі й відданості обраним ідеалам. 

I.A. Зязюн є не тільки одним  із  ведучих  вітчизня-
них організаторів професійної освіти, а й педагогомгуманістом, розробником 
теорії Педагогіки Добра, яка, за визначенням самого автора, в усіх складниках 
українського державотворення, зокрема економічному, політичному, 
ідеологічному, культурному, зумовлюється Освітою і Вихованням молоді1. 

Свій багаторічний науковий пошук Іван Андрійович присвятив справі сус-
пільного відтворення Людини2, і ця його діяльність дуже близька колективу ви-
кладачів, студентів та учнів Сімферопольського вищого професійного училища 
ресторанного сервісу та туризму (СВПУРСіТ), що розділяє життєве кредо Івана 
Андрійовича „Педагогіка — моє життя” і саме тому стало базою діяльності екс-
периментального педагогічного майданчика Відділу дидактики професійної 
освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України за темою 
„Педагогічні основи розвитку професійної майстерності у педагогів професійно-
технічних навчальних  закладів”.  Експериментально-дослідницька  діяльність учи- 

1 Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук.-метод. посіб.— К.: МАУП, 2000.— С. 288. 
2 Там само. — С. 308. 
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лища в рамках цього проекту спрямована на формування професійної компетен-
тності педагогів і зростання рівня організаційно-педагогічної ефективності на-
вчально-виховної роботи навчального закладу. 

Проблема визначення методологічних засад стратегічного розвитку нової пе-
дагогічної парадигми, нового погляду на особистість як суб'єкт розвитку і вихо-
вання потребує сьогодні уваги українських педагогів до здобутків сучасних 
українських дослідників-гуманістів, філософів освіти, чільне місце серед яких по-
сідають праці академіка І .А. Зязюна. 

Філософи — це унікальна когорта вчених, яких відрізняє особливий погляд на 
дійсність — погляд у майбутнє. Івану Андрійовичу належить почесне провідне місце 
серед вітчизняних філософів-сучасників. Його філософська позиція знайшла відоб-
раження в  „Педагогіці Добра”,  яка дивовижним чином відтворює долю свого творця, 
його життєво-культурний, автобіографічний досвід. І завдяки цьому творча доля пе-
дагога-філософа стає зрозумілою сучасникам і, безумовно, буде цікавою нащадкам. 

Сьогодні академік І.А. Зязюн — визнаний лідер в освіті, думках, вчинках, діях! 
Його  філософсько-педагогічні  концепції є провідними  для педагогів-гуманістів 
не тільки України, а й зарубіжжя. 

П'ятнадцять років, найбільш насичених і важких, сповнених натхнення і зна-
хідок, віддано І.А. Зязюном  Інституту педагогічної  освіти і освіти дорослих 
АПН України, який під його керівництвом по праву займає сьогодні провідне 
місце серед вітчизняних науково-дослідних інститутів. 

Академіком І.А. Зязюном заснована школа педагогічної майстерності, яка не 
тільки виховала  покоління  видатних  вчених України,  а й відчиняє двері в науко-
вий світ молоді. 

Наукові праці з проблем неперервної освіти та інших найактуальніших питань 
педагогічної освіти і освіти дорослих,  що розробляються вітчизняними науко-
вими школами під безпосереднім керівництвом І.А. Зязюна, є підґрунтям для 
науково-дослідної, науково-педагогічної і навчально-виховної діяльності віт-
чизняної освітянської спільноти. 

Для педагогічного  колективу  СВПУРСіТ,  який є виконавцем  науково-дослід-
ної роботи експериментального педагогічного майданчика Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих АПН України, представляють безсумнівний інтерес 
фундаментальні праці, підручники, навчально-методичні посібники, монографії з 
проблем філософії освіти, естетичного розвитку особистості, педагогічної 
майстерності, неперервної професійної освіти, автором яких є ювіляр. 

Благородна, повсякденна праця Івана Андрійовича Зязюна на благо розвитку 
вітчизняної освіти, його неоціненний науковий внесок у національну педагогічну 
спадщину, безумовно, заслуговують найщирішої подяки науково-педагогічного 
співтовариства України та зарубіжних країн.  Побажаємо ювіляру життєвої гар-
монії і  оптимізму,  миру і добра,  вдячних  і талановитих  вихованців,  благополуччя 
і натхнення, невичерпної творчої наснаги, нових починань і перемог! 

 

 

директор Сімферопольського вищого професійного 
училища ресторанного сервісу та туризму, 

кандидат педагогічних наук 
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