Від редакції

Нам пишуть
Шановний Ярославе Степановичу!
Ви особисто і Ваша діяльність як головного редактора журналу “Сві
тогляд” добре відомі серед наукового загалу. Ваше прагнення донести до
суспільства результати наукових досягнень українських учених, сторінки
(в тому числі й невідомі) з історії розвитку української науки, представити
видатних особистостей робить честь і Вашому журналові, й тим, хто є авто
рами чи героями Ваших публікацій.
В умовах усе більшої значущості освіти й виховання для формування
зреалізованого й успішного громадянина, для розвитку соціуму в цілому,
зростає цінність педагогічних і психологічних знань як у вихованні дітей і
молоді, так і самовихованні й саморозвитку дорослих, а також розумінні
процесів, що відбуваються в сучасному українському суспільстві. Ми
робимо Вам пропозицію тісної взаємовигідної співпраці у вигляді публі
кацій (у будьякому зручному для Вас форматі) про наукові досягнення
українських учених — педагогів і психологів, які реально впливають на
формування світогляду та підвищення якості життя сучасної людини.
Національна академія педагогічних наук України є провідною науковою
установою в галузі педагогіки і психології та здійснює широкий спектр досліджень із зазначених наук прак
тично для будьяких категорій громадян. Як вагома складова української гуманітарної науки, результати цих
досліджень були б цікаві й для широкого наукового загалу, й для інших кіл українського соціуму, серед яких є
популярним Ваш журнал. Без зайвої скромності відмітьмо, що корисність результатів досліджень Академії
для суспільства настільки безсумнівна, що вони могли б додати ваги й привабливості Вашому виданню.
З повагою до Вас і сподіванням на плідну взаємовигідну співпрацю
Президент НАПН України,
академік НАПН України, академік НАН України
В.Г. Кремень, Київ, 26 січня 2015 р.
Вельмишановна пані Лідіє!
Щиро дякую за надіслані примірники “Світогляду” і “Вісника НАН
України” з моїми статтями. Одержав приємність ще раз відчути гуманну
душу Вашого творчого колективу і стимул до пошуку ще чогось нового,
актуального.
З глибокою повагою
Михайло Голубець, академік НАН України,
Львів, 9 липня 2014 р.

Високошановний Ярославе Степановичу!
Дуже дякую Вам за чудовий подарунок — журнал “Світогляд” (№4, 2014),
де крім цікаво викладеного матеріалу знайшлося місце й про мого батька, який
у світовій “хуртовині” загинув безслідно.
Зі свого боку прийміть з наших рідних сторін Карпатського краю
“Гуцульський календар” (2015 р.).
Хіба це не “чудо”, що рідне слово пролунало про мого Батька — в різних для
нас виданнях — в час свята Стрітення!
Щиро Ваш, з повагою
Юрій Сеньковський, членкореспондент НАН України,
Львів, 16 січня 2015 р.
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