ЖУРНАЛУ «ІМІДЖ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА» – 20 років
Дорогі читачі та автори публікацій журналу!

Надія Білик,

головний редактор електронного
наукового фахового журналу України
«Імідж сучасного педагога», доктор
педагогічних наук, доцент, професор
кафедри педагогічної майстерності
та інклюзивної освіти
ПОІППО ім. М. В. Остроградського

Нині ви отримаєте не просто черговий випуск нашого часопису, а ювілейний.
Виповнюється 20 років із часу виходу першого числа журналу «Імідж сучасного педагога» – одного із провідних освітянських видань Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної совіти ім. М. В. Остроградського.
Упродовж багатьох років часопис згуртовує навколо себе вагомий науковотворчий потенціал педагогічної галузі, репрезентує досягнення освітян, надає
змогу педагогам із різних куточків країни ділитися думками.
Широкою є тематика його публікацій – теорія, методологія, педагогіка, проблеми виховання, методика, практика, досвід, законодавство в освіті тощо. Журнал
завжди надає інформацію про актуальні події й заходи освітянського життя.
З нагоди ювілею на адресу редакції надійшли поздоровлення знаних науковців і шанувальників.
У зв’язку з виходом святкового номера часопису пропонуємо вашій увазі тексти вітань.
Дякуємо всім, хто долучається до творення журналу, всім вірним нам
читачам! Залишайтеся з нами й надалі – на прийдешні роки та десятиліття!

Шановна Надіє Іванівно!
Шановні члени редакції і редакційної колегії
журналу «Імідж сучасного педагога»!

Василь Кремень,

Президент Національної академії
педагогічних наук України,
доктор філософських наук, професор,
академік Національної академії
наук України,
дійсний член (академік)
НАПН України

Щиро вітаю Вас, а також засновників журналу, авторів і читачів журналу із визначною датою з дня заснування – 20-річчям видання!
«Імідж сучасного педагога» є незмінним навігатором інновацій в освітньому
просторі України. Журнал розширює професійні горизонти – знайомить з новітніми ідеями і технологіями, спонукає до творчості в єдиній команді професіоналів.
Редактори, члени редакційної колегії і автори дотримуються заданої гуманістичної людиноцентристської траєкторії. Це надає впевненості сучасному вчителеві і викладачу закладу вищої освіти у вибудовуванні власної професійної
траєкторії, віри у професійні досягнення і цілеспрямованості у творчій педагогічній діяльності.
185 чисел журналу, оприлюднених протягом 1999–2019 років, пронизані турботою про розвиток національної освіти, думкою про педагога й покоління учнівської молоді. Тематичні випуски – «Модернізація післядипломної педагогічної
освіти», «Новаторський рух у післядипломній педагогічній освіті України», «Трибуна інноваційного розвитку педагогів», «Щоб встигати у світі, треба випереджати в
освіті», «Освіта: післядипломна, професійна, вища», «Педагогічна освіта та освіта
дорослих» – свідчать про глибину професіоналізму і сучасність мислення команди
творців.
Журнал набув популярності не лише в Україні, але й за рубежем, про що свідчать матеріали науковців Австралії, Бельгії, Білорусії, Вірменії, Данії, Італії, Ізраїлю,
Молдови, Німеччини, США, Польщі, Чехії, Угорщини й інших країн.
Зичу Вам творчого неспокою, впевненості у власних силах, нових здобутків
на ниві наукової видавничої діяльності!
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Олена Харченко,

директор Департаменту
освіти і науки
Полтавської обласної державної
адміністрації,
кандидат педагогічних наук

Вітаю колектив редакції та редакційної колегії з 20-річним ювілеєм
електронного наукового фахового журналу України «Імідж сучасного педагога»!
Завдяки вашій невтомній праці протягом 1999–2019 років було видано 185 випусків журналу, що містять понад 3,5 тисячі статей, кожна з яких
розширює наші професійні горизонти та сприяє об’єднанню наукової
спільноти України, дарує відчуття творчої наснаги в єдиній команді професіоналів.
За два десятки років свого існування «Імідж сучасного педагога» завоював право бути обличчям науковців, задекларував і зберігає донині
освітню думку керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників
Полтавського краю.
На часі є рубрика журналу «Шкільна родина», яка висвітлює питання
національно-патріотичного та художньо-естетичного виховання учнівської та студентської молоді, дає можливість поширювати й популяризувати український освітній простір.
«Імідж сучасного педагога» – відкрита платформа, де друкувалися
статті відомих науковців України (І. Зязюна, Л. Даниленко, В. Моргуна,
Н. Ничкало, В. Олійника, В. Пащенка, М. Степаненка, А. Тхоржевського), науково-педагогічних працівників Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського та Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна та інших закладів
вищої освіти України.
Бажаю подальших успіхів у висвітленні передової наукової думки
на благо освітян Полтавщини і всієї країни!

Олег Топузов,

директор Інституту педагогіки
НАПН України,
доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України,
заслужений діяч науки і техніки
України, віце-президент
НАПН України

6

C

Галаур С. П., Педченко С. О.

За 20-річну історію освітянський журнал «Імідж сучасного педагога»
пройшов шлях від друкованого фахового Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу до електронного наукового фахового видання України, який завжди був на вістрі інноваційних змін, реформ освітньої галузі країни.
На його шпальтах друкували свої наукові доробки найвідоміші та найталановитіші науковці-освітяни України та світу.
Журнал «Імідж сучасного педагога» відіграє важливу роль у розвитку
вітчизняної педагогічної науки та практики, а науково-педагогічні працівники України є активними дописувачами та читачами журналу.
Головний редактор є високопрофесійною людиною, ентузіастом своєї
справи – Білик Надія Іванівна, яка й нині успішно керує видавничим процесом журналу, а також тепер є і нашим старшим науковим співробітником Інституту педагогіки НАПН України.
Враховуючи пройдений зі славою і честю 20-річний тернистий шлях
становлення і розвитку журналу, бажаємо всім причетним творцям часопису «Імідж сучасного педагога» й надалі –
«ТАК ТРИМАТИ!»
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Любов Покроєва,

ректор КВНЗ «Харківська академія
педагогічних наук»,
кандидат педагогічних наук, доцент,
заслужений працівник освіти України

Ігор Бондар,

в.о. ректора Київського національного
університету культури і мистецтв,
доцент, заслужений працівник
культури України

У період реформування освіти в Україні за Концепцією «Нова
українська школа» гостро постала проблема якості професійної підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, про що підтверджують
тематичні спецвипуски електронного наукового фахового журналу «Імідж
сучасного педагога»:
– «Перші кроки до оновленої школи» (№ 3, 2017);
– «Світоглядні ідеї Івана Зязюна у Новій українській школі» (№ 2, 2018);
– «Менеджер Нової української школи» (№ 4, 2018) тощо.
Кожний номер журналу змістовний, наповнений матеріалами, які
стають у нагоді для діяльності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів дошкільної, початкової, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої, післядипломної освіти.
На сторінках журналу маємо змогу ознайомитися з новими нормативними документами, інноваційними технологіями, цікавими формами роботи з педагогічними працівниками. Це допомагає побудувати стратегією
професійного розвитку педагога в системі підвищення кваліфікації.
Бажаємо редакційній колегії журналу довгого життєвого шляху
разом із педагогічною спільнотою України!

Із двадцятою річницею, дорогі колеги!
Ці 20 років засвідчують вашу вірність видавничій справі закладів післядипломної педагогічної освіти та педагогічним принципам.
Ви не просто функціонуєте у складних реаліях сьогодення, а життєтворите – висвітлюєте актуальне, благословляєте нове, даєте молодим рости,
про що засвідчують ваші дописувачі Київського національного університету культури і мистецтв, яких постійно радують рубрики вашого журналу:
– «Вінок митців і мисткинь»;
– «Талан-доля».
Активно впливаєте на освітянське життя.
Ризикуєте, публікуючи проблемне, складне, неоднозначне; намагаєтеся розібратися у сутнісному; відстоюєте те, у що вірите.
Критеріями оцінки вашого 20-річного доробку є високий професіоналізм, особистісна культура, творчий потенціал, відкритість інноваціям, активна життєва позиція.
Журнал «Імідж сучасного педагога» приковує інтерес освітян, породжує нові запитання, надихає на подальший творчий пошук.
Творчого вам натхнення!
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