









О. Я. Савченко

ШАНОВНІ КОЛЕГИ,
АВТОРИ ТА ЧИТАЧІ ЖУРНАЛУ «NEW INCEPTION»!
Новий номер наукового електронного журналу «New Inception» присвячений пам’яті
видатної української вченої, талановитої педагогині, заслуженої працівниці освіти України,
академіка Національної академії педагогічних наук України, докторки педагогічних наук,
професорки Олександри Яківни САВЧЕНКО. Місією всього життя Олександри Яківни був
розвиток української освіти та науки.
О. Я. Савченко є авторкою педагогічної системи формування пізнавальної самостійності
дітей молодшого шкільного віку, кількох поколінь підручників для початкової школи,
методичних посібників для учителів, численних наукових праць. За керівництва Олександри
Яківни підготовлено низку основоположних освітніх документів: Концепцію державних
стандартів загальної середньої освіти для 11-річної та 12-річної школи, Концепцію 12-річної
школи, Концепцію початкової освіти, Державні стандарти початкової освіти, Типову освітню
програму для учнів 1-4 класів Нової української школи та ін.
Вдячні долі за знайомство та співпрацю факультету дошкільної, початкової освіти і
мистецтв Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка з
Олександрою Яківною Савченко.
Журнал відкривається уривком із останньої праці О. Я. Савченко «Система
міжпредметних завдань на уроках з літературного читання».
Пропонований номер вирізняється широким географічним охопленням та розмаїттям
наукових досліджень. У статті докторки педагогічних наук, завідувачки відділу початкової
освіти імені О. Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України Оксани Онопрієнко розкрито
дидактичні засади упровадження форм і методів контролю й оцінювання навчальних
досягнень молодших школярів в умовах Нової української школи. У науковій розвідці
докторки педагогічних наук, головної наукової співробітниці Інституту вищої освіти НАПН
України Олени Отич на основі аналізу законодавчих і нормативно-правових документів та
сучасної практики виявлено тенденції професійного розвитку науково-педагогічних
працівників в Україні. Докторки педагогічних наук, професорки ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет» Інна Хижняк та Ірина Вікторенко презентують
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результати наукового дослідження з питання стану сформованості мотивації майбутніх
учителів початкових класів до професійної діяльності в умовах Нової української школи.
Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри педагогіки початкової освіти
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ірина Гуменюк
знайомить із побудовою алгоритму організації самостійної роботи в контексті опанування
дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» здобувачами вищої освіти
спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта. Тандем кандидаток
педагогічних наук, доценток Юлії Павленко (Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка) та Юлії Лимар (Національний університет «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка) висвітлює систему роботи, побудовану на засадах музейної
педагогіки в закладі вищої освіти, та характеризує засоби її практичної реалізації під час
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. У статті кандидатки
педагогічних наук, професорки кафедри педагогіки і методики початкового навчання
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Тетяни Васютіної
розкрито організаційно-змістові аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування в учнів природничої компетентності засобами інтерактивних технологій.
Завершує статейний ряд наукова праця докторки педагогічних наук, професорки кафедри
дошкільної та початкової освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені
Т. Г. Шевченка Тетяни Гавриленко, присвячена обґрунтуванню методологічних засад
дослідження розвитку початкової освіти в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
У рубриці «Події, заходи, огляди» представлена інформація про Перші всеукраїнські
педагогічні читання пам’яті О. Я. Савченко «Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і
спілкування» та про співпрацю науково-педагогічних працівників Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка та Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова.
У науковому виданні є відомості про нові навчальні посібники «Компаративістика в
дошкільній та початковій освіті» і «Методика навчання каліграфічного письма в початковій
школі»для здобувачів вищої освіти спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова
освіта.
Важливо, що цей номер відкриває нову сторінку в історії журналу «New Inception».
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1017 від 27.09.2021 р.
електронний науковий журнал «New Inception» включено до Переліку наукових фахових
видань України (категорія Б) за спеціальностями: 011 Освітні педагогічні науки,
012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).
Усі матеріали журналу подано у відкритому доступі на сайті Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (https://journal.chnpu.edu.ua/index.php/
newinception/index ).
Дякуємо колективу редакції, редакційній колегії, авторам номера, зовнішнім та
внутрішнім рецензентам за активну участь у його створенні. Запрошуємо до співпраці та
формування змісту наступних номерів видання наукових, науково-педагогічних та
педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти України та зарубіжжя. Зичимо усім
авторам та читачам видання творчих успіхів. До зустрічі на сторінках наукового журналу
«New Inception».

Із повагою та найкращими побажаннями –
головний редактор журналу «New Inception»,
декан факультету дошкільної, початкової освіти
і мистецтв Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,
докторка педагогічних наук, професорка
Світлана Стрілець

12

