
ІСТОРІЯ
~  в рідній школі -

НАУКОВО-МЕГГОДИЧНИЙ 
ЖУРНАЛ 
№ 2 (198)

ЛЮТИЙ 2018
Виходить щомісяця

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖ АВНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВИДАВНИЦТВО «ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА-
Журнал заснований у 1995 році 

До січня 2012 року виходив під назвою 
«Історія в школах України»

До січня 2014 року виходив під назвою 
«Історія в сучасній школі»

Свідоцтво про державну реєстрацію 
серія КВ № 20000-9800 Р від 25.06.2013 р.

П е р е д п л а т н и й  ін д е к с  6 8 8 3 3

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

РЕДАКЦІЙНА 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, проректор з навчально-методичної роботи
гуманітарних факультетів 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 ДАВЛЕТОВ, професор кафедри всесвітньої 
історії та міжнародних відносин Запорізького 
національного університету, кандидат історичних наук 
Олександр ЖЕЛІБА, доцент Ніжинського державного 
університету імені М. Гоголя, кандидат педагогічних наук 
Ніна ЗАГРЕБЕЛЬНА, 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, 
заступник декана факультету історичної освгти НПУ 
імені М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук 
Олександр БУШКО, декан факультету історичної 
освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор 
історичних наук, професор
Олександр РЕЕНТ, 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

© «Історія в рідній школі», 2018 
© «Педагогічна преса», 2018

зміст

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів з Історії України, Всесвітньої історії. 10-11 класи-------------------- ------------------------------ в
МЕТОДОЛОГІЯ. НАУКА -  ВЧИТЕЛЕВІ

Інна Вановська
Формування історичної компетентності з параметрального 
оцінювання генезисного національного невігластва

ПРАКТИКА. ДОСВІД
Ігор Коляда, М арко М ороз
Гетьманщина за правління Івана Мазепи 
Історія України, 8 клас---------------------------------------------------О]
Валентина Енько
Велика Британія. Тетчеризм 
Всесвітня історія. 11 клас------------------------------------------------щ
ШКІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТРО

Валентина Расулова
«Мої і твої права». Турнір з права для учнів 9 -10  класів--------------------------------------------------- Е|

ВІДКРИВАЄМО УКРАЇНУ
Катерина Двірна
Духовно-релігійне життя на Бориспільщині 
в період німецької окупації (1941-1942 рр.)

Вікторія Д іканова
Голованівськ
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ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР
Цей день в історії. Лютий -----------------ш

На с. 1 обкладинки:
Петро Дорошенко -  гетьман, державний діяч, воєначальник і дипломат


