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} виданн| висв|тлтоеться хиттевий'| науковий {плях видатного 1т<ра'йського
вченого та орган|затора осв|ти, доктора фйософських наук' професора, д!йсного
членаА|{Ё }кра]ни 1.А. 3язтона. .. ;обок вченого'€истематизовано матер1€ши' .що характеризу]оть творчии до1

зокрема з таких ва'о|ивих напрям1в як педагог|чна майстерн1сть, фйософй педаго-

г!чно|д|'. мистештво у п!лготовш! вчител'|.

Аля витс,тадач|в | кер|вник|в загальноосв|тн1х, профес|йно-техн1чних 1вищих
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Блискул1 трудов| та на1тсов| досягнен}{'1 доктора фйософських наук' профе-
сора, д|йсного члена А|1Ё ){'кра|ни, засл1океного праш1вника вищо| 111коли

}кра|ни, |[очесного 1{;]ена Рос|йсько| академ1| осв|ти, директора |нституту педа-

гог|чно] осв|ти та осв|ти дорослих А[{[| !краБи 1вана Атцр]йовича 3язтона охоп_

л|ототь друц половину {)( | початок {)(1 стол|ть, ма1оть 1широку геощаф|то в мехсах

)/кра|ни та за кордоном' ,!'1е чи не найбйьтп гллйний (акмеолог|нний) пер|од його
творчост1' на на1ш погляд'
пов'язаний з [[олтавщиното
(|975-\990 рр.). у ц| часи лйе-
ром област1 Ф.1. \{оргуном вг1ро-

вад)ктвалася безвйвальна
еколог|чна система землеробства,
яка слрияла потркному еконо-
м|нноплу зростанн1о села.

[уман|тарний аспект вйрод-
)кення осв|ти та культури рег1ону
очолив товйяр, на той час - най-
молодтший у кра|н| ректор пед|н-
стит),ту' запротшений на ц1о
посаду такох Ф. }:1оргуном
("Розка>ки' поле... ", "1{уд, {цетп,
}кра1но?" ). !. 3язюн почав !з зав-

данн'] п1дготовки таких сйьських
вчител|в з числа найкращих ви-
щлскник|в, яЁ, зак|ннив1пи педа-
гог|чний |нститщ, поверталися б

у р|дн| села.

[,тя виконання цього стратег|нного завдання ним була розроблена ! реал!зо-
вана |нновац1йна осв1тня програма ,,Б1итель: ||]кола - педвуз - !школа''. ?исяч|
стар1покласник|в област| пройтпли 1школу ,,$нийпедагог", систему експертного
профв]дбору |, вйтпл|ф}ъав11-ти сво1о педагог|нну майстерн1сть у ст|нах БЁ3, у бу-

д|вельних загонах' у тепер всесв|тньо в|домому хор| ,,(алина", |нтших худо>кн1х

цртках | спортивних секц!ях, свйомо ] в|дпов|дально несли кращ{ зразки укра|н_
сько| культур\1 та сунасно| осв|ти р|дному кра|о. 1епер програма ,,Б9итель''
набула всеукра|нського статусу ("Фснови педагог|чно| майстерност|", "Б9итель,
якого {ека]оть ", " |{р аса педагог1чно| д||'' )'
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Будгти фйософом, |сториком | патр1отом 9кра|ни, 1. 3язтон дом|гся достой-
ного вйзначення 100-р|ччя вй дня народ)кення А. €. \4акаренка' створення
\ц3е1о-заповйника видатного педагога в с. 1(овал|вка' орган1зац|| ]\41хснародно|

\{акаренк|всько] асоц|ац||, другим президентом яко] був обраний особисто, та

}'кра[нсько| \4акаренЁвсько| асоц!ац|] ("|[едагог|ка добра: 
'щеа;ти 

| реал||").

9к одил+ з кра11{|о( менеджер!в осв|ти - зум|в об'еднати споц|а-гл]ст|в р|зного про_

}1,тто (фйософБ, педагогь, психолог1в, фах!втт.]в-предметник|в та |н.) дтя розв'язання
:1оту)кних комтштексних осв!тн]х прощам. !1 зд|бност| лов|'тяра яскраво тц)оявил\4ся

згодом на г|осад! пдй!стра осв|ти }кра'йи та директора створених ним гтров1дътгпс нау-

'ово-дослйних установ: 1нстиц,ту педагог!лот ! пстшолог|] | профес|йно| осв1ти А[1Ё
}-краши, а згодом - {нститщу педагоЁчно| осв|ти ] осв|ти дорослтосА[]Ё |{'кра!'ни.

Бисокоповахному 1вану Андр|йовину 3язтонов|, до соратник|в | друз|в якого

]'1а€мо честь н,ш{е)кати \ лиллаемося цим, 3 нагоди 70-р|нного }0в!лето бокаемо |

надал| залитла-[исяп'ш1ким патр|отом )/кра|ни, л|дером макаренк|всько| трулово{

-тедагог]ки добра, зичимо карпатського здоров'я, пл|дно| науково| творчост|'
,]собистого родинного зати1шку в кол| д|тей та огцт<|в на многая л|та.
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€под|ватось, гцо вс| мо] полтавсьЁ вчител1' яЁ навнали мене секрет|в педаго-

_ |чно] майстеряост|, вибачать мо}о з}хвал|сть вносити корективи в роками виттле-

_{ану систему | теор|то. |[о_пертше, мен1 зовс|м не байд},тке майбуття педагог|чно|

:'тайстерност] як видатного педагог|чного феномена, а' по_др)'те, погляд ,,|но-
]емця'' 3да]|я, мохливо, мае св|к]сть ''незамиленого'' 

ока. Бт|м, зав)кди лег1ше

_ о-\гу' хто сто]ть на плечах г|гант|в, до яких н,ш1е)кить | постать вельми1шановного

1вана Андр7йовича3яз}она, з 70-р|нним товйеем якого щиро в1таемо!
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