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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 
Тетяна ЛАДИЧЕНКО, завідувачка кафедри 
методики навчання суспільних дисциплін 
і тендерної освіти НПУ імені М. Г). Драгоманова, 
кандидат історичних наук, професор

РЕДАКЩЙНА КОЛЕГІЯ:
Тамара БАККА, заступник головного 
редактора, доцент кафедри методики навчання 
суспільних дисциплін і тендерної освіти 
НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук 
Раїса ЕВТУШЕНКО, головний спеціаліст департаменту 
загальної середньої та дошкільної освіти МОН України 
Костянтин БАХАНОВ, професор кафедри 
педагогіки Бердянського державного педагогічного 
університету, доктор педагогічних наук 
ігор ВЕТРОВ, заступник директора Інституту 
історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, 
кандидат історичних наук, професор 
Поліна ВЕРБИЦЬКА, в. о. завідуючої кафедри історії 
України, етнокомунікації Національного університету 
«Львівська політехніка*, доктор педагогічних наук, 
професор
Жанна ГАВРИЛЮК, учитель історії, київської 
гімназії «Діалог*, кандидат педагогічних наук 
ігор ГИРИЧ, заввідділом джерелознавства Інституту 
української археографії та джерелознавства імені 
Грушевського НАН України, кандидат історичних 
наук, старший науковий співробітник 
Олександр ДОБРЖАНСЬКИЙ, декан факультету історії, 
політологи та міжнародних відносин Чернівецького 
університету, доктор історичних наук, професор 
Олександр ЖЕПІБА, доцент Ніжинського державного 
університетуіменіМ. Гоголя, кандидат педагогічних наук 
Ніна ЗАГРЕБЕПЬНА, доцент кафедри методики 
навчання суспільних дисциплін і тендерної освіти НПУ 
імені М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук 
Яніна КАМБАЛОВА, доцент кафедри методики навчання 
суспільних дисциплін і тендерної освіти НПУ 
імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук 
ігор КОЛЯДА, професор кафедри методики навчання 
суспільних дисциплін і тендерної освіти НПУ 
імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук 
Лілія КУЛІКОВА, перший проректор Херсонської 
державної морської академії, доктор педагогічних 
наук, професор
Тетяна МЕЛЕЩЕНКО, доцент кафедри методики
навчання суспільних дисциплін і тендерної освіти НПУ
імені М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук
Олександр СУШКО, директор Інституту історичної
освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор
історичних наук, професор
Олександр РЕСНТ, заступник директора Інституту
історії України НАНУ, член-кореспондент НАНУ,
доктор історичних наук, професор
Сергій ТРОЯН, професор кафедри зовнішньої
політики і дипломатії Дипломатичної академії України
при МЗС України, доктор історичних наук
Федір ТУРЧЕНКО, завідувач кафедри новітньої історії
України Запорізького національного університету,
доктор історичних наук, професор
ігор ЩУПАК, директор Українського інституту вивчення
Голокосту "Ткума*, кандидат історичних наук

Є -історія в рідній школі*, 2015 
Є «Педагогічна преса*, 2 0 '«  ^

ЗМ ІСТ
СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 

7егянз Ладиченко
Оновлюймо журнал «Історія в рідній школі» разом!

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ * ̂  ;
Про проведення державної підсумкової атестації 
(ДПА) з предметів суспільствознавчого циклу 
у загальноосвітніх навчальних закладах України у 2014/2015 н. р.

ХІІ Міжнародний конкурс творчих робіт учнів, 
студентів та вчителів «Уроки війн та голокосту -  
уроки толерантності». Положення про конкурс

МЕгадапопя. ндукд -  вчкююі
7егянз Мелещенко
Філософія історії Робіна Колінгвуда та Арнольда Тойнбі

Олександр Желйз
Урок історії: спроба відповіді на виклики сьогодення

Лілія йуя/ковз
Програма з класичної греко-римської міфології.
Для загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв профільної 
системи навчання та секцій Малої академії наук

№А№ПЖАГДВСЮД 
Лілія Кул/коаа
Античність як предмет освіти і виховання 
особистості сучасного вчителя

Тамара бакка, 7егянз Мелеіценко
Тестові завдання для ДПА з курсу «історія України» 9 клас

7егянз Ладиченко, Яніна Камбалона
Тестові завдання для ДПА з курсу «Всесвітня історія» 9 клас

ШКІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО 
7амара Баккз
З історії вивчення суспільствознавства 
в загальноосвітніх навчальних закладах України

ВІДКРИВАЄМО УКРАЇНУ 
Олександр Рееяг
Освітянське краєзнавство як один із пріоритетних напрямів 
діяльності Національної спілки краєзнавців України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД - .
7егянз Міикіиз-ІИілкс
Про важливість полікультурної історичної освіти 
Думка міжнародного експерта

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР ^
Цей день в історії. Квітень
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