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За підсумками Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова школа академіка І. А.
Зязюна в працях його соратників і учнів»

Ця конференція відбулася 25 – 26 травня в НТУ «ХПІ». Вона є логічним продовженням
традиційних педагогічних читань, які понад 10 років проводилися в нашому університеті з
особистої ініціативи І. А. Зязюна та кафедри педагогіки і психології управління соціальними
системами, котра з 2015 р. носить ім’я Івана Андрійовича.
У конференції взяли участь представники 7 країн, серед яких із нашої країни було 138
чоловік, у тому числі з вузів Харкова – 65 представників. Зарубіжні країни представляли 9
учасників із таких країн, як Франція, Велика Британія, Лівія, Азербайджан, Росія,
Туркменістан, Єгипет, Іран, Ємен, Ліван. Учасниками конференції були: 41 доктор та 51
кандидат наук, 17 викладачів вузів, 16 аспірантів і 13 магістрантів. У науковому форумі взяли
участь, крім нашого вузу, ще 24 заклади. Це Національна академія педагогічних наук України
(Київ), Університет Бордо ІІІ Мішеля де Монтень, United Kingdom of Great Britain Oxford
Education Group, Вінницький державний педагогічний університет, Донецький національний
медичний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Уманський державний педагогічний університет, Харківський національний педагогічний
університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний
технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, Український державний
університет залізничного транспорту, Запорізький класичний приватний університет,
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького, Одеський
національний політехнічний університет, Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка, Черкаський національний університет ім. Б.
Хмельницького, Львівський учбово-науковий центр професійної освіти Національного
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності, Кіровоградська льотна Академія Національного авіаційного
університету, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Горлівський
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інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету, коледж
переробної та харчової промисловості ХНТУСГ.
Відкриваючи конференцію, з вітаннями виступили ректор НТУ «ХПІ», д. т. н., професор,
член-кор. НАН України Є. І. Сокол та завідувач кафедри ППУСС ім. І. А. Зязюна, д. пед. н.,
професор, член-кор. НАПН України О. Г. Романовський. Вони підкреслили важливість ідей І.
А. Зязюна для нової педагогічної парадигми української держави та освітньої практики НТУ
«ХПІ», а також їх актуальність у системі підготовки українських лідерів нового покоління.
У ході пленарного засідання також виступили колеги І. А. Зязюна: директор інституту
інформаційних технологій і способів навчання НАПН України, д. т. н., професор, академік
НАПН України В. Ю. Биков; професор кафедри педагогіки вищої школи та освітнього
менеджменту Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, д. пед. н.,
професор, член-кор. НАПН України А. І. Кузьминський; ректор Харківського національного
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, д. пед. н., професор, академік НАПН України
І. Ф. Прокопенко; професор кафедри педагогіки і психології професійної освіти
Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, д. пед. н., професор Л. В.
Барановська; завідувач відділу змісту та технологій навчання дорослих Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, д. пед. н., професор Олександр
Андрійович Лавриненко, племінник І. А. Зязюна. Тематика їх виступів була дуже
різноманітною – було сказано про цифрову гуманістичну педагогіку відкритої освіти,
гуманітарно-екзистенційну педагогіку, комунікативний та компетентнісний аспекти підготовки
спеціалістів. Та стрижнем усіх виступів, їх об’єднуючим началом виступала педагогіка добра,
яку пропагував не лише в своїх працях, а й у практичній діяльності Іван Андрійович Зязюн.
У ході конференції працювало 7 секцій, кожна з яких була присвячена актуальним напрямам
сучасної освітньої парадигми. Іван Андрійович Зязюн все своє творче життя присвятив
великим ідеям Добра, Краси і Культури, підкреслюючи їх пріоритетну роль у процесі
формування особистості, вихованню та актуалізації найпрекраснішого в Людині. Ця позиція
І. А. Зязюна знайшла своє відображення в творчій частині конференції – концерті,
присвяченому пам’яті великого вченого та чудової людини. Цей концерт став органічною
частиною конференції, підтвердженням того, що саме культура виступає наріжним каменем
формування й розвитку особистості. Можна з упевненістю сказати, що традиція проведення
педагогічних читань у нашому вузі й на кафедрі педагогіки і психології управління
соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна багато в чому є унікальною, оскільки ось
уже понад 10 років вона щорічно збирає форуми, присвячені актуальним питанням
педагогіки у всьому її розмаїтті. Ця конференція – не лише важлива складова розвитку
української педагогіки, а й зустріч колег і соратників, у ході якої народжуються нові наукові
концепції та творчі ідеї.


