ВС ТУПНЕ СЛОВ О ГОЛОВН О ГО Р Е Д АКТО РА

Ш

ановні автори й читачі !

Ви тримаєте в руках перший номер «Українського педагогічного журналу» в 2018 році, який присвячено найважливішим
проблемам розбудови української освітньої системи. Зокрема,
на сторінках цього випуску автори розкривають аспекти оновлення змісту освіти, формування предметних та ключових компетентноcтей в учнів і студентів, описують сучасні методики й технології
навчання у закладах вищої та загальної середньої освіти, висвітлюють провідні ідеї видатних учених-педагогів, які зробили значний
внесок у розвиток вітчизняної освіти й педагогічної науки.
Наукове періодичне видання «Український педагогічний журнал», що було засновано
Інститутом педагогіки НАПН України в 2015 році, є досить молодим в українській науковій періодиці.
За три роки існування журнал став відомим серед освітян як в Україні, так і за її межами. Інтерес
європейської наукової спільноти до української освіти й педагогічної науки та готовність до діалогу
дали можливість обговорювати проблеми та перспективи розвитку європейських національних
освітніх систем на сторінках нашого видання не лише представникам України, а й ученим з інших
країн. Серед авторів «Українського педагогічного журналу» є вчені, науково-педагогічні працівники
та вчителі з Польщі, Румунії, Республіки Білорусь, Угорщини, Молдови тощо.
Така співпраця є важливою для українських учених і педагогів-практиків в умовах
реформування освітньої системи України, що активно інтегрується в освітній простір Європи
та світу. Переорієнтація суспільних запитів і пріоритетів вимагає кардинальних змін в освіті й
потребує врахування провідних міжнародних тенденцій освітніх трансформацій.
На сьогодні «Український педагогічний журнал» відіграє важливу роль у забезпеченні
діалогу науковців і практиків освітньої галузі України та світу, створюючи платформу для
дискусій та пошуку інноваційних ідей для вирішення проблем в освітній галузі, висвітлюючи й
популяризуючи результати сучасних науково-педагогічних досліджень.
Нині наш журнал є фаховим науковим виданням, що індексується в Google Scholar (Google
Академія), входить до міжнародної наукометричної бази РІНЦ (SCIENCE INDEX RU), має ISSN.
Наразі надано всі необхідні документи для входження «Українського педагогічного журналу»
до міжнародної бази наукових видань ICI Journals Master List (Index Copernicus) та в глобальні
індекси цитування Web of Science.
Плануючи свою подальшу роботу в 2018–2022 рр., Наукова рада й Редакційна колегія
«Українського педагогічного журналу» пріоритетними завданнями визначила такі, як:
сприяння розвитку педагогічної науки та популяризації наукових досліджень в українському
й міжнародному інформаційному просторі; розвиток і зміцнення професійних зв’язків з
редакційно-видавничою спільнотою; забезпечення співпраці з науковими установами та
закладами освіти з метою залучення провідних науковців і педагогічних працівників-новаторів
до співпраці на сторінках журналу; підвищення якості наукового видання та його поширення в
світових інформаційних ресурсах.
Попереду в нас ще багато роботи – нові дискусії, нові ідеї, нові дослідження. Але ми
впевнені в успішності наших з Вами спільних зусиль! Отже, чекаємо на Ваші статті, запитання та
пропозиції.
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