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ановні колеги!
Прийміть мої щирі вітання із важливою подією:
виходом у світ нового часопису, заснованого поважною
установою – Інститутом педагогіки НАПН України.
Від усієї душі вітаю редакційну колегію, авторів і читачів!
Сфера педагогічної науки завжди була, є й буде оазою, де народжуються й
упроваджуються результати передової наукової думки, що має глибоке національне
коріння й міцні підвалини. «Коли зерно добре, добрими насолоджуєшся плодами» –
говорив Г. Сковорода. Зичу, аби добрі зерна педагогічної науки щедро засівали
нашу освітянську ниву й визрівали добірними плодами.
Висловлюю побажання і сподівання, що «Український педагогічний журнал»
стане жаданим вісником для наукової педагогічної спільноти, носієм і популяризатором
сучасних наукових думок, відображатиме провідні освітні тенденції, привертатиме
увагу до актуальних питань і пропонуватиме оригінальні способи розв’язання їх.
Нехай гуманістична сутність і високопрофесійне педагогічне спрямування Вашої
наукової творчості будять усе краще й світліше в людських душах, нехай активно
протидіють байдужості й застою, каламутним потокам псевдокультури і псевдонауки,
низькопробним ерзацам.
За словами В. Гюго, навчати народ – означає робити його кращим; просвітлювати народ – підвищувати його моральність; робити грамотним народ – значить
цивілізувати його. Вірю, що Ви не втратите натхнення й запалу у процесі пошуку шляхів
і способів такого навчання й просвіти, продукування нових ідей, створення інноваційних методик, розроблення технологій, не загубитеся й не розгубитеся у вирі світових
тенденцій і підходів.
Упевнена, що серед пріоритетів держави й надалі залишатимуться прагнення
модернізувати освіту, збагатити її світовим досвідом, новими ідеями, сприяти піднесенню статусу вченого і вчителя в суспільстві.
Нехай же Ваша подвижницька діяльність позначається світлими справами, спрямованими на розвиток і збагачення української освіти й науки, на добробут і розквіт у
цій царині, виплеканий Вами часопис і надалі продукує нові ідеї, розробляє конкурентоспроможні проекти, а Ваш неоціненний досвід збагачує нові покоління вчителів і вчених!
Зичу всім миру, здоров’я і злагоди, сил і натхнення, успіхів і задоволення від
роботи на благо нашої України!
З глибокою повагою,
Голова Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти
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ановні видавці й читачі Українського педагогічного журналу!
В умовах глобальної конкуренції й відкритої економіки Україна має перейти до
інноваційного, соціально орієнтованого типу розвитку всіх складових українського
суспільства.
Ключовою фігурою сучасного цивілізаційного поступу є особистість. Розвиток
особистості – високоосвіченої, інноваційної, творчої, патріотичної й здатної до діалогу в масштабах глобального суспільства – стратегічне завдання реформування національної системи освіти у ХХІ столітті.
Підвищення якості й доступності освіти, її конкурентоспроможності відповідно до вимог інноваційного розвитку держави є першочерговим завданням соціуму,
а особливо – педагогічної науки. Саме педагогічна наука та її напрацювання, втілені
в освітній практиці, обумовлюють шляхи особистісного розвитку, що ґрунтуються на
індивідуальних задатках, здібностях і потребах особистості.
Умовою підвищення якості освіти є забезпечення високого рівня наукового
діалогу, зокрема й на сторінках авторитетних наукових видань. Одним із таких має
стати Український педагогічний журнал, заснований поважною науковою установою
– Інститутом педагогіки НАПН України, з майже сторічними традиціями наукового
творення, експериментальної й пошукової роботи, аналітичних і порівняльних досліджень в усіх галузях педагогічної науки.
Український педагогічний журнал – це трибуна для оприлюднення інноваційної педагогічної думки, арена для наукових дискусій, майданчик для обговорення
авангардного педагогічного досвіду, радник для науковців та працівників освітньої
сфери, путівник до професійного самовдосконалення й наукового зростання.
Бажаю науковій раді, редакційній колегії та читачам журналу плідної багаторічної науково-видавничої діяльності, суттєвих здобутків у піднесенні національної
педагогічної науки в ім’я прогресивного поступу українського суспільства й утвердження сильної незалежної України!
Президент Національної академії педагогічних наук України,
доктор філософських наук, професор,
академік НАН України, академік НАПН України

Василь Кремень

