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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ 

Й МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ 

 

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКА СПІЛЬНОТА 

ПОЛТАВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ВІНШУВАЛА 

З 25-РІЧЧЯМ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА 

 

13 грудня 2018 року професорсько-викладацька спільнота 

Полтавського національного педагогічного універси-

тету імені В. Г. Короленка приєдналася до освітянської 

громадськості України, яка віншувала з 25-річчям Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України. 

У конференц-залі Президії НАПН України вітальні промови 

лунали від Президента Національної академії педагогічних наук 

України Василя Кременя, керівника Експертної групи з питань 

освіти дорослих та педагогічної освіти Департаменту вищої 

освіти і освіти дорослих МОН України Ігоря Балуби, директорів 
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наукових установ України, ректорів вітчизняних закладів вищої 

освіти, міжнародних партнерів і численних гостей урочистостей. 

Від короленківців із вітальним словом звернувся ректор 

ПНПУ імені В. Г. Короленка Степаненко Микола Іванович: 

«Високодостойне зібрання! Преславні колеги! Полтавські 

зязюнівці здоровлять зазюнівців київських. Ми ж бо споріднені 

душі, позаяк вийшли із зязюнівської шинелі. Нас єднає спільне 

гніздов’я, яке звив-спорудив незабутній Іван Андрійович. Його 

15-літнє ректорування – найвиразніша сторінка в історії 

Полтавського педагогічного. Такою ж яскравою є його діяльність 

як очільника Інституту педагогічної освіти і освіти для дорослих. 

Сила вчення і міць дії цього педагога Божою милістю в тому, що 

він взорував передовсім на добро, умів бачити зорі в калюжах, а 

основне – виніс ідеї і сформував засадничі положення педагогіки 

добра. А воно, це добро, немислиме без любові до ближнього, без 

щирого співчуття, без пісні, яка й направду є геніяльною 

поетичною біографією українського народу. 

Усі ці духовні чесноти – підмурок нашого з вами дня 

натеперішнього, дня будущого з його найнелегшими викликами. 

Ви впевнено й надійно пройшли своїм, окремішнім, щедрим на 

успіхи, шляхом. Зроблено дай Боже, усе передумане й написане 

вже вбгате в грубезні томи, які студіюють ті, на чиї ромена лягає 

важлива місія – виховання суспільства, від малого до літнього. 

Упевнено продовжуйте розпочате, примножуйте створене, 

шукайте істини. Нехай вона впотужнюється й дає плідні 

результати. 

Погордіться в день ювілею собою, пошануйте себе, але не 

допустіть гордині, бо вона – зло зодчості. Отож уже завтра 

ставайте на прю з болями і тривогами дня, неодмінно 

перемагайте. Майте радість від успіхів, грійтеся теплотою серць 

ваших вихованців, шанувальників, прихильців. Із роси й води 

вам, дорогі ювіляри, близькі духом колеги! Нехай Усевишній 

дарує всім нам творче многоліття, а Україні – розквіт та мир! 

Слава Україні!» 
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На честь ювілярів пролунала улюблена пісня засновника 

Інституту Івана Андрійовича Зязюна «Ішли корови із діброви» у 

виконанні заслуженої артистки України, солістки українського 

народного хору «Калина», доктора педагогічних наук, професора 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка Наталії Сулаєвої. 

Сьогодні Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України – це наукова установа, яка є 

центром науково-дослідної роботи з проблем педевтології, 

андрагогіки, порівняльної професійної педагогіки; підготовки, 

підвищення кваліфікації та атестації наукових і науково-

педагогічних кадрів, цілеспрямованого розвитку їх педагогічної 

майстерності; здійснення потужних міжнародних зв’язків задля 

входження України в європейський освітній простір. 

 
 

Наталія Сулаєва 




