


До збірника наукових праць включено статті з проблем сучасної теорії і практики освіти, 
навчання та виховання. Авторами наукових праць розміщуються результати науково- дослідної 
діяльності в галузі педагогіки співробітництва, нових педагогічних технологій соціалізації та 
самореалізації особистості. 
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