Вельмишановний колектив Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Національної Академії педагогічних наук України!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого ювілею від
колективу Навчально-наукового інституту педагогіки, психології,
підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Ви здійснюєте неоціненний внесок у підготовку наукових кадрів,
маєте не одну визначну наукову школу, діяльність яких охоплює
дослідження важливих фундаментальних та прикладних проблем
професійної

освіти,

проблем

філософії

неперервної

освіти,

педагогічної майстерності, мистецької підготовки, інноваційних
технологій в освіті, формування професійної культури, професійних
компетенцій та компетентностей майбутніх фахівців.
За що так високо поціновуємо «Інститут Зязюна»? Передусім –
за притаманні вченим цього закладу загальнолюдські якості –
сердечності, порядності, академічної доброчесності, толерантності,
громадської й соціальної відповідальності, а головне – любові і поваги
до аспірантів і докторантів, здобувачів наукового ступеню, своїх
працівників та колег із інших навчальних закладів. Така невичерпна
любов і повага виявляється в реальній допомозі та підтримці багатьох
людей на різних життєвих етапах.
Дякуємо долі, що подарувала нам зустріч з видатними
українськими вченими Іваном Андрійовичем Зязюном, Семеном
Устимовичем Гончаренко, Неллею Григорівною Ничкало, Валерієм
Юхимовичем Биковим, Валентиною Олександрівною Радкевич,
Ларисою

Борисівною

Лук’яновою

та

іншими

талановитими

науковцями Вашого закладу. Вони завжди знаходили і знаходять час
щоб взяти участь в різноманітних заходах та творчих зустрічах з нами.
Таємниця потужного наукового зростання Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України на науковопедагогічній ниві - багатолітня системна праця, нові й нові ідеї та
експерименти,

осмислення,

узагальнення

їх

результатів

і

впровадження в практику.
Заснування, розвиток й плекання наукової школи – одна з
найважливіших ознак у характеристиці вченого. І ми дуже радіємо, що
науковці закладу плекають пам'ять про засновника на той час
Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України Івана Андрійовича Зязюна, а Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України присвоєно його ім’я.
За чверть століття ми бачимо блискучі успіхи і визначні
досягнення науковців вашого закладу, котрим вдалося підкорити
наукові вершини, стати неперевершеними майстрами своєї справи. Ще
з більшим захопленням ми оцінюємо тих унікальних людей, які вдало
поєднують у сяйві своєї неповторної аури кілька талантів. Саме такими
багатогранними є глибокоповажні науковці Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Завдяки лідерським і професійним якостям ваших керівників, які
зуміли згуртувати навколо себе когорту талановитих науковців, котрі
працюють на збереження традицій та розвиток наукового закладу ми з
радістю відзначаємо, що маємо за честь співпрацювати з вами на ниві
вітчизняної педагогіки і завжди відчуваємо у цьому потребу. Нас єднає
не лише спільна справа, а й теплі товариські стосунки, що допомагають

вирішувати найскладніші завдання і проблеми сучасної науки та
освіти.
Бажаємо вам міцного здоров’я, невичерпної творчої енергії,
наснаги, успішної діяльності, плідних звершень на науковій ниві.
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