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Збірник включено до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися 
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових cтупенів доктора і кандидата 
педагогічних наук (затверджено постановою президії ВАК України від 27 травня 2009 р. 
№ 1— 05/2 (бюлетень № 8, 2009 р.). 

Друкується за рішенням Вченої ради державного вищого навчального закладу 
«Донецький національний технічний університет» (протокол № 10 від 18.11.2011 р.). 
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У збірнику публікуються наукові статті з питань розвитку творчої особистості в 

освітньому процесі, які розглядаються в аспектах: теорія та історія освіти і педагогіки; теорія 
і методика професійної освіти; теорія і практика навчання; теорія і практика виховання; 
психологія і соціологія освіти і виховання, соціологія управління. 

Матеріали збірника розраховані на аспірантів, викладачів, наукових співробітників 
навчальних та науково-дослідних інститутів. 
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