
Педагогіка формування 
творчої особистості у вищій 

і загальноосвітній школах 2022 р., № 83

Збірник наукових праць                   виходить шість разів на рік

Педагогіка формування 
творчої особистості у вищій 

і загальноосвітній школах

Сайт видання:

www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua

Засновник:
Класичний приватний університет

Свідоцтво Міністерства юстиції України  
про державну реєстрацію  

друкованого засобу масової інформації 
Серія КВ № 15844-4316Р від 16.10.2009 р.

Видавництво і друкарня –  
Видавничий дім «Гельветика»

665101, Україна, м. Одеса, вул. Інглезі, 6/1
Телефони: +38 (095) 934-48-28, +38 (097) 723-06-08

E-mail: mailbox@helvetica.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ДК № 7623 від 22.06.2022 р.

Bходить до Переліку наукових фахових видань 
України (категорія «Б») з педагогічних наук 

(спеціальності: 011. Освітні, педагогічні науки,  
012. Дошкільна освіта, 013. Початкова освіта,  
014. Середня освіта, 015. Професійна освіта, 

 016. Спеціальна освіта) відповідно до Наказу МОН 
України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1).

Журнал включено до міжнародної 
наукометричної бази Index Copernicus International 

(Республіка Польща)
 

Видання рекомендовано до друку  
та поширення через мережу Internet 

Вченою радою Класичного приватного університету 
(протокол № 10 від 29.06.2022 р.)

Усі права захищені.  
Повний або частковий передрук і переклади дозволено  

лише за згодою автора і редакції.  
При передрукуванні посилання на збірник наукових праць  

«Педагогіка формування творчої особистості  
у вищій і загальноосвітній школах» обов’язкове.

Редакція не обов’язково поділяє думку автора 
і не відповідає за фактичні помилки, яких він припустився.

Статті у виданні перевірені на наявність плагіату  
за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com 

від польської компанії Plagiat.pl.

Адреса редакції:
Класичний приватний університет

69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б.
Телефони/факс: +38 050 17 95 916.

Здано до набору 06.06.2022.
Підписано до друку 30.06.2022.

Формат 60×84/8. Цифровий друк. Наклад 150 пр. 

ISSN 1992-5786 © Класичний приватний університет, 2022

Головний редактор:
Сущенко А. – доктор педагогічних наук, професор

Заступник головного редактора:
Сущенко Л. – доктор педагогічних наук, доцент

Редакційна колегія:
Захаріна Є. – доктор педагогічних наук, професор;
Іваницький О. – доктор педагогічних наук, професор;
Кочарян А. – кандидат педагогічних наук, доцент;
Куліченко А. – доктор педагогічних наук, доцент; 
Пагута М. – кандидат педагогічних наук, доцент;
Сущенко Т. – доктор педагогічних наук, професор;
Даріуш Скальські – доктор педагогічних наук  

(Республіка Польща).

Технічний редактор: Н. Кузнєцова
Дизайнер обкладинки: А. Юдашкіна

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній 
школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Одеса : 
Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 83. 230 с. 


