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ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЯ. НАУКА -  ВЧИТЕЛЕВІ
Степан Борчук
«Заборона українства 1876 р.»: 
ґенеза оцінок та сучасне осмислення

------------------------ ---------------------В
Ігор Гирнч
Не так тії воріженьки, як «добрії люди»: діяльність 
української інтелігенції під німецькою окупацією--------------------------------------------- В
ПРАКТИКА. ДОСВІД

Ігор Коляда
Як пов’язані історія і час 
Вступ до  історії, 5  клас----------------------------------------------------Щ

Ігор Коляда, Павло Юрчншин
Козацько-селянські повстання у 20—30-х роках XVII ст.
Історія України, 8 клас------------------- ----------------------- цц
Ігор Коляда
Українська держава Павла Скоропадського 
Історія України, 10 клас------------------------------------------------щ

Свген Луняк
Гарячий Куліш
Д о 200-річчя видатного письменника---------------------------------------------

ШКІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО
Олександр Кузьменко
Загальні питання співучасті у злочині------------------------------------------------- щ
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР
Цей день в історії. Вересень--------------------------------------------- ш
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