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Міжнародна науково-практична конференція з такою назвою відбулася 14–15 травня в НТУ
«ХПІ». Її організаторами стали Міністерство освіти і науки України, Національна академія
педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут проблем
виховання НАПН України, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту
освіти» НАПН України.
Цей науковий форум був присвячений вшануванню пам’яті Івана Андрійовича Зязюна –
великого педагога і філософа сучасності, директора Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих Національної академії педагогічних наук України академіка НАПН України.
Академік І. А. Зязюн – визнаний в Україні і усьому світі педагог-новатор і філософ, доктор
філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки
України, кавалер орденів «За заслуги» 1, 2, 3 ступенів і Золотої медалі Спілки вчителів
Польщі, засновник наукової школи педагогічної майстерності, директор Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Він пройшов яскравий шлях у науці та
педагогічній освіті: від студента до Міністра освіти і науки України ( 1990–1991 рр.), від
аспіранта до академіка. Саме йому належать фундаментальні розробки в галузі філософії
освіти, професійної педагогіки, естетичного виховання молоді. Він автор понад 350 наукових
праць.
У 1998 році Американський біографічний інститут назвав І. А. Зязюна «Людиною року».
У роботі конференції в нашому університеті взяли участь понад 250 вчених, які підготували
238 наукових доповідей та повідомлень. Серед учасників конференції: 4 академіки; 2 члени-
кореспонденти НАН України; 3 члени-кореспонденти НАПН України; 69 докторів та 87
кандидатів наук – представників філософських, педагогічних, психологічних, біологічних,
технічних, фізико-математичних, історичних, політичних, державного управління, хімічних,
економічних, філологічних, архітектурних галузей знань.
Учасники форуму – представники 9 країн світу: Азербайджанська республіка (м. Баку),
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Республіка Бєларусь (м. Могильов), Федеративна Республіка Німеччина (м. Мюнхен),
Польща (м. Варшава), Румунія (м. Петрошани), Королівство Марокко (м. Ель-Джадіда),
Республіка Казахстан (м. Костанай), Турецька Республіка (м. Ялова), Російська Федерація
(м. Махачкала, м. Новосибірськ, м. Бєлгород). Нашу країну представляли науковці із 17 міст
України: Київ, Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Вінниця, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон,
Мелітополь, Бердичів, Рівне, Суми, Полтава, Глухів, Червоний Лиман, Донецьк і, безумовно,
представники більшості вузів Харківа.
Робота деяких секцій проходила у режимі відеоконференції та транслювалась в Інтернет.
Треба відзначити високий науково-теоретичний рівень доповідей учасників конференції, які
в своїх виступах проаналізували внесок І. А. Зязюна у теорію і практику вітчизняної
педагогіки та філософії, а також представили свої наробки щодо підвищення якості сучасної
освіти.
Учасники конференції прийняли розгорнуте рішення щодо розвитку ідей академіка І. А.
Зязюна і використання його творчої спадщини в педагогіці вищої школи. Конференція також
підтримала пропозицію професора О. Г. Романовського та інших учасників про присвоєння
кафедрі педагогіки та психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ» імені
академіка Івана Андрійовича Зязюна, оскільки саме він був ініціатором її створення, доклав
великих зусиль до вирощування її науково-педагогічного потенціалу, підвищення
педагогічної майстерності не тільки 


