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У 2012 РОЦІ ЖУРНАЛУ РІДНА ШКОЛА  
ВИПОВНЮЄТЬСЯ 90 РОКІВ

Щиро вітаю улюблений науково-педагогічний часопис «Рідна школа» з ювілей-
ною датою – 90 річницею від дня заснування!

Поважний вік журналу, аналіз творчого шляху відображав великі суспільні транс-
формації, зміни в системі народної освіти, допомагав долати труднощі, розв’язувати су-
перечності, виявляти позитивні тенденції в практиці, обґрунтовувати корінні питання 
науки про виховання. Пишаємося, що з 1922 року – виходу його першого числа, моло-
дий часопис став найбільш популярним і поширеним педагогічним виданням в Україні. 

У 1926-1931 рр. завдяки творчій праці співробітників цього видання активний 
розвиток журналу продовжувався, визначалися його основні теми, напрями і рубрики, 
але основне – відбувалося формулювання теоретичної концепції, в основі якої – ідея 
всебічного і гармонійного виховання як найблагородніша загальнолюдська цінність, 
оскільки передбачає безкінечне удосконалення сутнісних сил людини і на такій основі 
– усього суспільства. Це був великий час пошуку змісту, методів, форм і видів виховної 
діяльності в сім’ї і школі.

У результаті плідної співпраці всієї педагогічної спільноти ідея виховання стала 
базовою в теорії і практичних рекомендаціях журналу, дозволила сформувати гума-
ністичну спрямованість виховання молодого покоління.

Значення часопису «Радянська школа», а з 1991 року – «Рідна школа» у вихованні 
дітей і молоді переоцінити просто неможливо. В ці роки журнал відіграє роль вели-
кого експериментального майданчика країни, разом із суспільством зазнає ідейних 
перетворень, але залишається вірним своїм гуманістичним принципам. Заслугою ви-
дання стала організація на його шпальтах гострих соціально-педагогічних дискусій, 
зокрема: про співвіднесення у становленні людини соціального і біологічного; про за-
соби реалізації Закону зв’язку школи з життям; значення функціонального і цілісного 
у розв’язанні практичних питань виховання; комплексного і диференційованого під-
ходів до формування особистості; єдності навчання і виховання, теорії і практики, що 
не втратили своєї актуальності в наш час і є вічними. Педагогічні дискусії, як на той 
час інноваційний прийом журналу, викликали значний інтерес і об’єднували навколо 
актуальних проблем виховання всю педагогічну громадськість. Редакція запрошувала 
до участі в дискусіях провідних учених і практиків, що робили наукові висновки, ви-
словлювали свої узагальнення, давали практичні рекомендації.

Сьогодні редакційна рада, очолювана головним редактором Анжеліною Пугач, 
оперативно й креативно висвітлює питання особистісно орієнтованого виховання, 
особистісно-соціального формування молоді, суб’єкт-суб’єктних відносин дорослих 
і дітей, компетентнісного підходу, духовно-морального зростання людини, системи 
цінностей особистості, інформаційно-комунікаційних технологій, проблем державних 
стандартів, упровадження досягнень педагогічної науки в практику та ін. у контексті 
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. Журнал став засно-
вником багатьох цікавих освітянських справ.

Від усієї душі засвідчую повагу й глибоке визнання головному редакторові, спів-
робітникам часопису і всім членам редакційної ради. Зичу журналу щасливого дов-
голіття, тепла від сонця й читачів, удячності від усієї педагогічної спільноти України!

Хай буйно квітне і рясно родить наше спільне освітянське дерево життя!
За дорученням колективу кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 
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