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Випуск № 4 (18):  

Рекомендовано до друку вченою радою КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР (Протокол №  от          2014 року.) 

Відповідальність за зміст публікації несе автор. 
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40. Пришляк М.Б. - Україна, м. Львів, аспірант Прикарпатського національного  університету 

ім. В.Стефаника.  
Катехизація як один із способів здійснення екологічного виховання.  

41. Ременюк Д.Д. - Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний  

університет, бібліотекар, магістр з соціальної роботи.  
Формування громадянських цінностей особистості за допомогою феномена освіти. 
42. Сiбіль О.І. Україна, Запоріжжя,  КЗ «Запорізький обласний інститут  післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, доцент кафедри теорії та методики виховання, кандидат педагогічних 
наук, доцент.  

Громадянська освіта як чинник  формування демократичного досвіду школярів. 
43. Свиридова Т.Ю. - Україна, Запорізька область, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель хімії, комплекс «Всесвіт». 
Павлюк Л.А. - Україна, Запорізька область, соціальний педагог, вчитель української мови та 

літератури  комплекс «Всесвіт». 
Досвід громадянського виховання у Матвіївському загальноосвітньому навчально-

виховному комплексі «Всесвіт» Вільнянської районної ради запорізької області.  
44. Сергєєва Т.А. - Україна, м. Мелітополь, Комунальний заклад «Мелітопольське училище 

культури» Запорізької обласної ради.  
Формування особистості громадянина та патріота через  навчальні дисципліни 

народної музичної творчості. 
45. Сергієнко К.А.- Україна, м. Запоріжжя, Класичний приватний університет, доцент 

кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, 
доцент. 

Особливості здійснення процесу патріотичного виховання молоді у вищих навчальних 
закладах. 

46. Стариковська О.О. - Україна, м. Запоріжжя, КЗ «Обласний центр патріотичного  
виховання молоді» ЗОР, завідуюча програмно-методичного сектору.  

Військово-патріотичне виховання молоді в контексті викликів сучасності. 
47. Стефанюк С.К., Україна, м.Харків, Харківський національний педагогічний університет ім. 

Г.С. Сковороди, професор, доктор філософії;  
Гура С.П. Україна, м.Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, старший викладач кафедри теорії та методики виховання 
Шляхи формування громадянської позиції в освітянському просторі та часі.  
48. Тищенко О.І. - Україна, м. Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР, доцент кафедри інноваційних освітніх технологій, кандидат педагогічних 
наук, доцент. 

Військово-патріотичне виховання школярів в навчальному закладі як складова 
формування громадянської позиції. 

49. Усенко О.І. - Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний  університет, 
кафедра соціальної роботи, старший викладач.  

Самоорганізація громадсько-політичних рухів у соціальних мережах. 



50. Чабан Н.І. - Україна, Херсон, Херсонський державний університет, доцент  кафедри 
мовної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Формування громадянської позиції у майбутніх культурологів на заняттях з 
«української мови (за професійним спрямуванням)». 

51. Шипіш Л.Я. - Україна, м.Запоріжжя, Запорізький металургійний коледж Запорізької 
державної інженерної академії викладач суспільних дисциплін. 

Теоретичні засади формування національної самосвідомості студентської молоді в 
ЗМК ЗДІА. 

52. Шульга Л.М. -  Україна, м.Запоріжжя, Запорізький навчально-виховний 

комплекс «ОСНОВА», заступник директора, доктор філософії в галузі освіти; 

Смирнова В.Г. - Україна, м.Запоріжжя, Запорізький навчально-виховний комплекс 

«ОСНОВА» вчитель. 

Розвиток системи учнівського самоврядування як основного інструменту 

реалізації цілей громадянського виховання в ЗНВК «Основа». 
53. Щеголеватых О.Д. - Украина, г. Запорожье, Запорожский лицей №105 ЗГС ЗО 
Из опыта учителя информатики по созданию условий формирования гражданской позиции 

учащихся в процессе проектной деятельности 

54. Щеголеватых О.Д. - Украина, г. Запорожье, Запорожский лицей №105 ЗГС ЗО 
Підготовка вчителів інформатики до проектної діяльності з формування учнів як 

майбутніх свідомих громадян україни 
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