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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 
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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Про проведення державної підсумкової атестації 
у загальноосвітніх навчальних закладах 
у 2016/2017 навчальному році

Щодо відзначення в Україні 500-річчя Реформації

МЕТОДОЛОГІЯ. НАУКА-ВЧИТЕЛЕВІ
Михайло Міщенко
Геополітичні плани Третього Рейху щодо України ^
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ПРАКТИКА. ДОСВІД

Ігор Коляда, Роман Спірідонов
Запорозька Січ і Південь України в другії половині XVIII ст. 
Історія України, 8 клас

Загадки з історії за темами: «Найдавніші слов’яни», 
«Київська Русь»
Урок узагальнення з історії України, 7 клас

ГОТУЄМОСЯ ДО ДПА
Тетяна Ладнченко, Яніна Камбалова
Тестові завдання для ДПА з курсу «Всесвітня історія», 9 клас 

Тамара Бакка, Тетяна Мелещенко
Тестові завдання для ДПА з курсу «Істор я України», 9 клас

Тетяна Ладнченко, Яніна Камбалова
Тестові завдання для ДПА з курсу «Всесвітня історія», 11 клас

Тамара Бакка, Тетяна Мелещенко
Тестові завдання для підсумкового контролю 
з курсу «Філософія», 11 клас

Тамара Бакка, Тетяна Мелещенко
Тестові завдання для підсумкового контролю 
з курсу «Людина і світ», 11 клас
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РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ 

Олександр Цимбал
Демократія починається зі школи 
Упровадження демократичної освіти в навчально- 
виховний процес Деснянської гімназії

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР
Цей день в історії. Квітень
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