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Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і 

практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.18 (28). – К.: Вид-во НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2012. – 179 с. 

 

Присвячено вивченню проблеми формування творчої особистості учителя-професіонала; представлено 

панораму сучасних досліджень методологічних засад педагогічної творчості, майстерності, професіоналізму; 

аналіз шляхів формування творчої особистості вчителя на етапі професійного становлення; висвітлено 

практичний досвід професійно-творчої самореалізації вчителів. 

Для викладачів і студентів педагогічних навчальних закладів, науковців та практичних працівників. 

 

 

Схвалено рішенням Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова  

(протокол № 4 від29 листопада 2012 р.) 
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Наукове видання 

 

НАУКОВИЙ ЧАСОПИС  

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 

 

Серія 16 

ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ: 

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

 

Збірник наукових праць 

 

Педагогічні науки 

 

Випуск вісімнадцятий (двадцять восьмий) 

 

Рецензенти: 

Булда А.А. – доктор педагогічних наук; 

Чачко А.С. – доктор педагогічних наук 

 

 

Збірник включено ВАК України до переліку фахових видань з педагогічних наук 

(Бюлетень ВАК України, 1999. – № 5; 2004. – № 8; 2010. – № 5). 

 

За зміст і достовірність опублікованих матеріалів відповідають дописувачі. 

Редакційна колегія не завжди поділяє погляди авторів. 

 
Редакційна колегія збірника наукових праць “Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова”, Сер. 16 

“Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики”, затвердженого ВАК України як фахове видання з 

педагогічних наук (Бюлетень ВАК України, 1999, № 5; 2004, № 8) та внесеного до останнього переліку наукових 

фахових видань (Бюлетень ВАК України, 2010, № 5) запрошує дописувачів до участі у наступних його випусках.  

Збірник видається двічі на рік.  

Для отримання інформаційного листа щодо вимог до підготовки публікації звертатися за електронною 

адресою ptfah@ukr.net або тел-м кафедри педагогічної творчості 486-31-32 (044).  
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