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ШАНОВНІ  ОСВІТЯНИ!  

 
Щиро вітаємо вас та ваші родини з Новим роком та Різдвом 

Христовим! 

Зичимо вам  міцного здоров’я, творчих успіхів, здійснення ваших 

професійних планів, особистих бажань та усіх мрій і задумів. 

Минулий рік був роком починань, досягнень та здобутків, які свідчать 

про зміни, притаманні ХХІ століттю. Ми отримали освітню реформу, яка 

зорієнтована на створення для всіх українських дітей рівного доступу до 

якісної освіти. 

Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – подарують вам 

добро, мир і достаток, а Новий рік увійде до кожної оселі добрим і радісним, 

принесе здійснення творчих задумів та нових вагомих здобутків, якими був 

сповнений минулий рік. 

Будьмо оптимістами, будьмо творцями добрих освітянських справ на 

користь Житомирщини і України. 

Нехай 2018 рік щедро наділить нас усіх  натхненням, наполегливістю у 

досягненні поставлених цілей. 

Бажаємо, щоб у новому році ви зробили все те, про що так давно 

мріяли. 

Нехай ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом домівки, 

сповнюються  радістю, а очі світяться щастям. 

 

 
 

                              З Новим роком!   

З Різдвом Христовим!                                                                                                   
Редакційна колегія 
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Журнал «Житомирщина педагогічна» -

2018: нові обрії  
 

   В умовах сьогоднішніх  реалій зростає роль інформаційно-просвітницької 

функції методичних служб, зорієнтованої на створення педагогічних умов для 

формування у вчителя здатності до самоосвіти, постійного підвищення  

кваліфікаційного рівня, оновлення  професійних і загальнокультурних знань. Ці 

завдання покладено в основу діяльності електронного науково-методичного 

журналу «Житомирщина педагогічна», який декларує багатоаспектну інформацію 

про актуальні проблеми  освітнього процесу школи, розкриває та висвітлює окремі 

наукові питання освіти, розповсюджує  і пропагує практичний досвід вчителів  

області. Протягом 2017 року підготовлено 4 випуски часопису, в якому розміщено 

134 статті з практично всіх складових галузі. Серед авторів - 30 викладачів  

закладу, з яких 19  мають наукові ступені,  63 методичні працівники інституту та   

райметодкабінетів, 5 керівників  закладів загальної середньої освіти, 40 вчителів та 

працівників дошкілля, 7 викладачів коледжів. 

У контексті нового Закону України «Про освіту» і Концепції «Нова 

українська школа» опрацьовуються рубрики журналу («Науково-методичний 

супровід», «Освітні технології», «До нової якості освіти», «Нова українська 

школа»,  «Інклюзивна освіта», «Фінансово-правові аспекти освіти») на основі 

принципу їх постійного оновлення. Враховуючи актуальність проблеми, 

планується  відкриття розділу «Освітянське життя в ОТГ». 

На шпальтах журналу розміщуються  кращі роботи вчителів-учасників 

обласної педагогічної виставки, найбільш оригінальні курсові роботи слухачів 

курсів. 

Журнал  знайомить вчителів з інформаційно-методичними листами та 

рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів, підготовлених фахівцями 

інституту до початку нового навчального року. 

З метою запровадження новітніх навчальних методик в журналі    

розміщуються матеріали веб-семінарів, захисту педагогічних проектів, методичних 

аукціонів з подальшою демонстрацією інтерактивних форм роботи зі слухачами 

курсів та методичним активом. 

Оновлена форма  випуску журналу обумовила зростання інтересу  до нього з 

боку педагогічних працівників, в т.ч. з інших областей, забезпечила ширший 

доступ освітян до методичних напрацювань, сучасних освітніх систем і технологій.  

До того, це дозволило спростити подачу матеріалів до журналу, створювати кращі 

умови для контактів з авторами. З цією та з метою оперативного отримання і 

опрацювання інформаційних  матеріалів активно використовується електронна 

скринька  лабораторії навчально-методичної інформації. 

        Програмою діяльності журналу на 2018 рік стане подальше висвітлення 

проблем організації освітнього середовища, поєднання на його сторінках теорії і 

практики, наукової розвідки та вчительських  досліджень, методичних порад і 

практичних надбань. 

 

Редактор журналу                                                             І.І.Смагін 

 


