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ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Методичні рекомендації щодо викладання навчальних 
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МЕТОДОЛОГІЯ. НАУКА -  ВЧИТЕЛЕВІ
Ігор Щупак, Сгор Врадій
Вшанування 75 річниці трагедії Бабиного Яру: 
минуле, яке має служити майбутньому

Олександр Давлєтов
Ізгої у рідній країні: євреї Німеччини на 
теренах Третього рейху (1933-1939 рр.)
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Ігор Коляда, Володимир Івасіків
Священна Римська імперія на шляху до 
роздробленості. Всесвітня історія, 7 клас
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ШКІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО
Олександр Желіба
Поняття «Насилля». Людина і світ, 11 клас 

В’ячеслав Майорський
Індивідуалізація навчання правознавства учнів класів 
правового профілю: методичний аспект ________

ВІДКРИВАЄМО УКРАЇНУ
Андрій Мовчан
Місто Калинівка Вінницької області -  від 
давніх часів і до сьогодення

Інна Шабаш
Жашківщина: сторінками минулого

ЦІКАВО ЗНАТИ 
Лариса Джунь
Свята гора Афон. До 1000-ліття духовно-культурних 
зв'язків Київської Русі та Святої Гори

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР
Цей день в історії. Вересень
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