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«Збірник наукових праць» включено до 
переліку наукових фахових видань України  

у галузі педагогічних наук 
(Постанова президії ВАК України 

№1-05/8 від 22.12.2010). 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 

(Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації 

№ 15618-4090Р від 28.08.2009) 

Рекомендовано до друку рішенням 
Вченої ради Хмельницького інституту 
соціальних технологій Університету 
«Україна» від 27 жовтня 2015 року 

(Протокол № 5) 

Збірник  наукових  праць  
Хмельницького інституту соціальних  
технологій Університету «Україна». – 
Хмельницький : ХІСТ, 2015. – №10. –  
96 с.  
У збірнику наукових праць уміщено 

наукові публікації вчених та науково-педа-
гогічного персоналу інституту, інших вищих 
навчальних закладів і наукових установ.  
Призначений для ознайомлення громадськості  
з результатами наукових досліджень. Розра-
хований на науковців, педагогів, а також тих, 
хто цікавиться питаннями педагогічної науки.  

Електронну версію збірника розміщено за 
веб-адресою: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ 
soc_gum/Znpkhist/index.html 
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