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МЕТОДОЛОГІЯ. НАУКА -  ВЧИТЕЛЕВІ
Наталія Онуфріенко
Загальноєвропейські цінності у професійній діяльності 
вчителів суспільствознавчих ДИСЦИПЛІІ
-------------------------------------------------------— -------------------------------------------------------------------д

ПРАКТИКА. ДОСВІД
Ігор Коляда, Дмитро Кокотіхін 
Російська революція 1905-1907 рр. 
та її вплив на Україну 
Історія України, 10 клас
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В

Ігор Коляда
Початок Української національно-демократичної 
революції. Історія України, 10 клас- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - па
Ігор Коляда, Альона Степаненко
Богоподібні лики, або ікони як історичні 
пам’ятки. Вступ до Історії України, 5 клас
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ш
ШКІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТОЗНАВСТВО

Ю рій Решетніков
Викладання предметів духовно-морального спрямування у 
загальноосвітніх навчальних закладах: стан і тенденції
--------------------------------------------------------- ----- ------------------------------— — ш

істошнйВ остаті ЯЯШШШИЯЯЯШШШШШШШЖХ
О лександр Давлетов
Прімо де Рівера -  військовий диктатор 
Іспанії 1923-1930 рр.

------------------- ш

РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ
М ихайло М Іщ енко
Політика уряду Директорії щодо вирішення земельного

цікаво

Ніна Загребельна, М икола Яретнк
Шевченкові роковини (1914-1917 рр.) реакція царизму------------------------------------------------------------------------------i n -------------в

Л іл ія  Кулікова
Символізм флори у міфах давніх греків і римлян
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ш
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР

Цей день в історії. Лютий
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- О ]О «Історія в рідній школі», 2017 

О «Педагогічна преса», 2017


