
 

ПЕРШІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ
пам’яті О.Я. Савченко
«Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування»

4 листопада 2021 року в Національній академії педагогічних наук України відбулись
Перші всеукраїнські педагогічні читання пам’яті О. Я. Савченко «Олександра Яківна
Савченко. Уроки співпраці і спілкування». Захід був організований відділом початкової освіти
імені О. Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України спільно з Президією НАПН України,
Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського НАПН
України, Педагогічним інститутом Київського університету імені Бориса Грінченка,
Бердянським державним педагогічним університетом, Ізмаїльським державним
гуманітарним університетом.
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На цьому заході об'єднались учителі, викладачі, науковці, студенти з різних куточків
нашої держави у спільному бажанні висловити світлий спомин про неперевершену людину,
про Вчителя Вчителів. У своїх виступах учасники педагогічних читань висвітлили події життя
і віхи діяльності Олександри Яківни Савченко – видатного педагога, дидакта початкової
освіти, автора численних наукових праць, навчально-методичних посібників для широкого
кола освітян, підручників для учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.
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ПОДІЇ, ЗАХОДИ, ОГЛЯДИ

В Україні не знайдеться педагога, якому не відоме ім’я Олександри Яківни. За її
підручниками багато років поспіль навчаються і діти, і майбутні вчителі. Її наукові праці є
настільними книгами для викладачів і дослідників дидактики. Олександра Яківна створила
міцний фундамент наукової школи. Вона була взірцем того, як працювати фахово,
відповідально, з любов’ю до професії, людей, до життя. Під її керівництвом успішно
захистили дисертації 32 кандидати і 15 докторів наук із педагогіки. Нині її учні –
висококваліфіковані фахівці – професори, доценти, працюють у наукових установах, закладах
вищої освіти і післядипломної педагогічної освіти.
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В освітянських колективах, з якими працювала Олександра Яківна, знали й цінували її
не лише як видатного науковця, а і як людину високої гуманності, порядності й доброчесності.
До неї будь-якої миті можна було звернутися за порадою й обов’язково отримати мудру
підказку, підтримку.
Для увіковічення світлої пам’яті про Олександру Яківну в Інституті педагогіки НАПН
України назвали її іменем відділ початкової освіти, в якому вона працювала; засновано
медаль її імені за визначні заслуги в дидактиці початкової освіти.
Матеріали виступів на педагогічних читаннях укладені в збірник, з яким можна
ознайомитись в Електронній бібліотеці Інституту педагогіки НАПН України
(https://undip.org.ua/library/oleksandra-yakivna-savchenko-uroky-spivpratsi-i-spilkuvanniazbirnyk-materialiv-i-vseukrainskykh-pedahohichnykh-chytan/)

Оксана Онопрієнко,
докторка педагогічних наук,
завідувачка відділу початкової освіти
імені О.Я. Савченко,
Інститут педагогіки НАПН України
(м. Київ, Україна)
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