
  

 
УКРАЇНА 

Комунальний   заклад   освіти 

«Спеціалізована   середня   загальноосвітня   школа  №142 

еколого - економічного   профілю» 

Дніпровської  міської   ради 

 

ПРОТОКОЛ 

 засідання творчої групи високої педмайстерності «Освітній дайвінг» 

    17  жовтня  2018  p                                                                            № 2  

Присутні : всі члени методичної ради 

      Черга денна: 

1. «Актуальність питання підвищення рівня громадянської свідомості в 

учнів», керівник групи Фурсова А.М. 

2. «Формування громадянської компетентності в освітніх закладах країн 

світу», вчитель географії Мирошник Ю.А.  

3. «Виховання громадянської свідомості, патріотизму на уроках 

української мови та літератури»,вчитель української мови та 

літератури Скиба Л.П. 

4. «Шляхи підвищення громадянської компетентності засобами 

іноземної мови» ,Фурсова А.М. 

 

Слухали: 

1.Керівника творчої групи вчителів Фурсову А.М., яка нагадала, що 

одним із завдань, мабуть найважливіших, які розв’язує наша система освіти є 

громадянська освіта й виховання, а саме формування соціуму  свідомо 

активних громадян, підкреслила актуальність питання.  

2. Вчителя географії Мирошник Ю.А. про посилену увагу до проблем 

громадянського виховання, зумовлену тенденціями європейської інтеграції 

"європейської свідомості", про ініціювання  Радою Європи проекту  

навчальних програм "Виховання демократичної громадянськості"  «Education 

for Democratic Citizenship», націленого на заохочення виховання в ідеалах 

демократії, згуртування суспільства, соціальної інтеграції та поваги прав 

людини.   



3. Вчителя української мови та літератури Скибу Л.П. про те, що 

відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді серед виховних напрямів найбільш актуальним сьогодні виступає 

патріотичне виховання, що закладає фундамент для формування свідомості 

як сучасної молоді, так і наступних поколінь українців.     

4. Вчителя історії Ніколаєву К.С. про введення курсу 

«Громадянознавство» для учнів старших класів з 2018 р. 

 5. Вчителя англійської мови Фурсову А.М. про залежність   

громадянського виховання на уроках англійської мови від вибору методів 

роботи, серед яких пріоритетна роль належить активним, що ґрунтуються на 

демократичному стилі взаємодії, спрямованих на самостійний пошук істини, 

розвиток ініціативи й творчості учнів, підвищення їхньої активності, 

актуалізацію комунікативного потенціалу, формування критичного 

мислення, когнітивних, нормативних та поведінкових норм, вміння 

міркувати, аналізувати, ставити питання, аналізувати проблеми, робити 

власні висновки, захищати свої інтереси, поважати інтереси та права інших, 

самореалізовуватись, брати участь у громадському житті.                                     

Ухвалили: 

 1. Сприяти підготовці молоді до життя у громадянському 

демократичному суспільстві визнавати та приймати цінності, що виступають 

головними, для нашого суспільства та євросуспільства, формування свідомої 

активної громадянської позиції у кожного учня. 

2. Вчителям звернути увагу на інтегроване впровадження змістової лінії 

«громадянська відповідальність» на кожному предметі 

        3. Забезпечувати нові підходи для проведення уроків для розвитку 

такого набору знань, навичок і ставлень, які дають змогу учням 

підготуватися до самостійного відповідального життя, зваженого прийняття 

рішень і ефективної взаємодії у спільноті. 

        4.Сприяти створенню середовища у школі на основі принципів 

олімпізму: поваги, рівності, гідності, цілеспрямованості, чесної гри. 

                         

Секретар                       А.М.Фурсова 


