
Високоповажний, вельмишановний  

Іване Федоровичу! 

Шановні присутні! 

Сьогоденна подія у нас незвичайна, зворушлива, знакова. Крім 

підсумків і планів, маємо намір іще раз промовити звеличене слово про 

нашого Івана Федоровича Прокопенка, про життєтворчий шлях нашого 

колеги, видатного вченого-педагога, авторитетного економіста, 

талановитого керівника, прекрасну людину, доктора педагогічних наук, 

професора, академіка Національної академії педагогічних наук України, 

заслуженого працівника народної освіти України, ректора Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

Народився і навчався Іван Федорович на Полтавщині, працював там 

у колгоспі імені Тараса Шевченка, згодом – теслярем, відбійником 

шахти «Полтавська комсомольська №2» на Донеччині, був висунутий 

на керівну роботу в молодіжній організації. Виходець із сім’ї трудівників 

села закінчив Харківський юридичний інститут, Інститут 

післядипломної освіти за спеціальністю «Політекономія» в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка, аспірантуру при 

кафедрі політекономії Харківського державного університету    імені 

О.М. Горького. 

Загальний стаж роботи 68 років, із них 40 років своєї яскравої 

діяльності присвятив Харківському національному педагогічному 

університету імені Г.С. Сковороди. На наших очах відбувалася краса 



його педагогічної діяльності: постійна робота над собою, ерудиція, 

етика, культура педагогічного спілкування, шанобливе ставлення до 

людей, вимогливість до себе. Невипадково Сковородинівський 

університет за ці роки мав досить виразні досягнення – відкривалися 

нові факультети, інститути, кафедри, лабораторії, центри, інші 

структурні підрозділи, спеціалізовані вчені ради, громадські об’єднання 

викладачів і студентів. Були започатковані спеціальності і спеціалізації, 

нові напрями освітньої діяльності і освітні програми підготовки 

бакалаврів, спеціалістів, магістрів, кандидатів наук, докторів філософії і 

докторів наук. За ініціативи ректора та його найактивнішої участі 

побудовані навчальні корпуси, гуртожитки, створювалася і 

поліпшувалася матеріально-технічна база університету. 

За сприяння та під безпосереднім керівництвом Івана Федоровича 

проводилися Міжнародні і Всеукраїнські наукові форуми, захисти 

кандидатських і докторських дисертацій, перемоги в олімпіадах, 

конкурсах, інтелектуальних, творчих, мистецьких і спортивних 

змаганнях, що забезпечувало імідж Харківського педагогічного. 

Започаткував і нині розвиває наукові, творчі освітянські зв’язки із 

зарубіжними інституціями. Ректора глибоко цікавила історія 

економічної думки, економічна освіта, педагогічні технології навчання і 

виховання, що відбилося в кандидатській і докторській дисертаціях, 

монографіях, підручниках, посібниках, наукових працях, перелік яких 

становить понад 600 публікацій. Академік І.Ф. Прокопенко працює з 

науковою молоддю, має свою наукову школу, яка налічує понад 30 



докторів і кандидатів наук. Головний редактор і член редакційних 

колегій фахових, науково-популярних, соціальних, культурологічних, 

освітянських видань. Багаторічний очільник спеціалізованої вченої ради 

із захисту дисертацій з педагогічних наук кандидатського і 

докторського рівнів. 

Харків і Слобожанщина, Україна і світ знають і поціновують 

талант, відданість і високу гідність керівника закладу вищої освіти – 

Харківського національного педагогічного університету імені               

Г.С. Сковороди. Іван Федорович Прокопенко в різні роки депутат 

Харківської міської ради, депутат Харківської обласної ради, академік-

засновник Національної академії педагогічних наук України, член 

Президії цієї академії, член ради з питань мовної політики при 

Президентові України, член комітету з Державної премії України в 

галузі освіти, польовий гетьман Українського козацтва в Харківській, 

Сумській, Полтавській областях, генерал-отаман Окремого науково-

освітнього центру Українського козацтва імені Г.С. Сковороди. 

Іван Федорович Прокопенко – засновник авторитетного конкурсу 

«Вища школа Харківщини – кращі імена», лауреат Регіонального 

рейтингу «Харків’янин року», Почесний громадянин м. Харкова та 

Харківської області, м. Лохвиці Полтавської області, м. Ємільчине 

Полтавської області. 

Освітянська, громадська, наукова діяльність була відзначена на 

державному рівні. Іван Федорович Прокопенко нагороджений знаком 

«Відмінник освіти України», орденами «Знак пошани», Дружби народів, 



Трудового Червоного Прапора, Святої Софії, почесними відзнаками 

Президента України «За заслуги» ІІІ, ІІ, І ступенів, медалями «Василь 

Сухомлинський», «Костянтин Ушинський», почесними грамотами 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, преміями та 

нагородами Міністерства освіти і науки України, Національної академії 

наук України, відзнаками органів державної влади, місцевого 

самоврядування, громадських організацій. 

Мудрі висловлювання Івана Федоровича Прокопенка стали 

крилатими фразами, які збагатили концептуальну і мовну картину 

світу освітян:  

«Мій університет – моя гордість!»,  

«Життєве кредо- робити добро людям!»,  

«Освіта збереже Україну!» 

Про життєтворчість і яскраву професійну фахову майстерність 

можна писати фундаментальні праці, монографії, педагогічні 

портрети, статті, знімати фільми, програми, відеоматеріали. Це 

перспектива для нинішніх і наступних поколінь Сковородинівців. 

Іване Федоровичу! Низький наш учнівський, студентський, 

викладацький, університетський уклін за все зроблене, що не лише 

сприяло розвитку педагогічної науки і практики, а й плідно вплинуло на 

особисте становлення кожного з нас, на стиль роботи, на подальший 

розвиток педагогічної справи всієї України. 

Ми радіємо з того, що ви лишаєтеся радником для всіх нас, тому 

бажаємо Вам здоров’я, снаги, радості спілкування з колективом 



викладачів, студентською молоддю, їхніми батьками, молодими 

науковцями і педагогами, громадськими організаціями та 

освітянськими установами. 

Сердечно дякуємо, низько вклоняємося, Іване Федоровичу, наш 

вчителю. Завдячуємо долі за те, що допомогла не лише зустрітися з 

Вами, а й прожити змістовним, натхненним, піднесеним, плідним 

життям! 
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