Шановні члени редакції, колеги!
Щиро вітаю вас зі своєрідним ювілеєм — п’ятиріччям з дня
випуску щомісячного спеціалізованого журналу «Музичний
керівник».
Вважаю за честь, що була одним із перших авторів, які стояли, так
би мовити, біля витоків цього видання. Його появу важко
переоцінити: вона була зумовлена самою життєвою необхідністю.
Так склалося, що багаточисельна творча спільнота музичних
керівників дошкільних установ встигла настільки серйозно заявити
про себе на ринку періодичних видань України, що знадобилося
вже окреме видання, де б знайшли місце і теоретична, і практична частини, і поради
спеціалістів, і матеріали зі скарбниці досвіду. Поява такого видання — це авторитетна
заявка на серйозне та уважне ставлення до проблеми музичного виховання
дошкільників.
Кожен номер журналу — немов феєрверк творчості та натхнення, каскад інновацій,
калейдоскоп неповторних приємних вражень. Журнал містить оригінальні винаходи,
практичні методичні рекомендації, конспекти занять та свят, фрагменти цікавих дійств,
матеріали для розвитку професійної майстерності та компетентності, самовдосконалення
музичного керівника як особистості. Цікавими є стиль та манера презентації матеріалів:
ґрунтовні, досконалі, методично грамотні.
Журнал універсальний, адже він цікавий і для молодих спеціалістів, які лише почали йти
шляхом опанування секретів професії «музичний керівник», і для досвідчених педагогів,
у скарбниці досвіду яких вже є багато напрацювань, і для батьків вихованців.
До співпраці запрошують науковців, працівників вищої школи, педагогів-практиків,
композиторів, поетів — усіх небайдужих, хто переймається проблемою естетичного
виховання підростаючого покоління.
Дописувачем може стати і молодий недосвідчений спеціаліст, який, попри невеликий
стаж роботи, має перспективні ідеї, педагогічні знахідки і здатний креативно мислити.
«Музичний керівник» є прикладом майстерного збагачення естетичного сприймання та
емоційної сфери дошкільнят через повсякденне звертання до Музики як до джерела
життєво необхідних приємних вражень.
Від імені всього загалу музичних керівників, батьків, просто читачів та прихильників
видання бажаю журналу довгії літа, розвитку та процвітання.
Всім членам редакції — творчого запалу, натхнення, успіхів, миру, здоров’я,
благополуччя в родинах.
Будьмо разом, на високій професійній ноті!
З повагою,
Хомуленко Любов Андріївна, музичний керівник ДНЗ № 68 «Пізнайко», м. Чернігів.

