
 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 16, 2017 
 

 

1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ  

СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 
 

 

 

 

 

 

Збірник наукових праць  
 

 

Випуск 16 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Умань – 2017   



 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 16, 2017 

 

2 

ББК 74.580.2 

УДК 371.13 

П 78  

ISSN 2307-4914 

Problemi pìdgotovki sučasnogo včitelâ 

Probl. pìdgot. sučas. včitelâ 

 
 

 

 

 

Науковий збірник. Виходить 2 рази на рік. 

Заснований у 2010 році. Засновник: Уманський державний  

педагогічний університет імені Павла Тичини. 

Реєстраційне свідоцтво КВ № 17132–5902Р від 08.10.2010 р. 

 

 

Науковий збірник входить до нового Переліку фахових видань України 

(Бюлетень ВАК України № 4, 2011 р.), 

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 

(постанова президії ВАК України від 21.12.2015 р. № 1328) 

 

 

 

Рекомендовано до друку вченою радою 

Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

(протокол № 3 від 31 листопада 2017 р.) 
 

 

 

П 78  Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник 

наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. 

(гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – Випуск 16. – 

318 с. 
 

 
 

У збірнику наукових праць розкриваються результати досліджень у галузі 

педагогічної освіти в Україні, здійснюється інформування суспільства про 

дослідження проблем підготовки сучасного вчителя. Призначений для 

докторантів, аспірантів, викладачів загальноосвітніх та вищих навчальних 

закладів, усіх тих, хто цікавиться проблемами професійної педагогічної 

підготовки. 
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