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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

серія КВ № 8822 від 01.06.2004 р. 
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Постанова № 1 – 05/3 від 14.04.2010. 

Редакційна рада: 

В.П.Андрущенко  доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, член-
кор. НАН України, ректор НПУ імені М.П.Драгоманова (голова 
Редакційної ради) 

А.Т.Авдієвський  Почесний доктор, професор, академік НАПН України 

В.П.Бех  доктор філософських наук, професор; 

В.І.Бондар  доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України 

Г.І.Волинка  доктор філософських наук, професор (заступник голови Редакційної 
ради) 

В.Б.Євтух  доктор історичних наук, професор, академік НАПН України 

І.І.Дробот  доктор історичних наук, професор 

М.І.Жалдак  доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України 

Л.І.Мацько  доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України 

О.С.Падалка  доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України 

В.М.Синьов  доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України 

М.І.Шкіль  доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН 
України 

М.І.Шут  доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України 

Редакційна колегія: 

Гузій Н.В. – доктор педагогічних наук, професор (відповідальний редактор); 

Козир А. В. – доктор педагогічних наук, професор; 

Матвієнко О.В. – доктор педагогічних наук, професор; 

Олексюк О.М. – доктор педагогічних наук, професор; 

Падалка Г.М. – доктор педагогічних наук, професор; 

Шевнюк О.Л. – доктор педагогічних наук, професор. 

 

Н 28    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.19 (29). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – 201 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 освітян-практиків. 
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ББК  74.2: 74.5 
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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 дев’ятнадцятий (двадцять дев’ятий) 

 

 

Рецензенти: 

Булда А.А., доктор педагогічних наук; 

Чачко А.С., доктор педагогічних наук. 

 

 

 

Збірник включено 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).  

Підписано до друку 22.05.2013. Формат 60х84/8. 

Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. 

Умов. друк. арк. === Облік. видав. арк. == 

Наклад 300 прим. Зам. №  ==    

Віддруковано з оригіналів. 
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