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До збірника входять статті, у яких розглядаються актуальні 

проблеми вдосконалення освітнього процесу середньої і вищої школи; 
окреслюються шляхи фахового зростання майбутніх фахівців у процесі 
професійної підготовки; компетентнісний підхід до сучасної навчальної та 
виховної практики; висвітлюються результати наукових досліджень у 
галузі педагогічних наук. Автори опублікованих матеріалів несуть повну 
відповідальність за достовірність наведених фактів, цитат, статистичних 
даних, імен власних та інших відомостей. 
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