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Щодо методичних рекомендацій про викладання 
навчальних предметів у закладах загальної середньої 
освіти у 2019/2020 навчальному році E l

Про внесення змін до навчальних програм з історії України 
для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної 
середньої освіти

*
МЕТОДОЛОГІЯ. НАУКА -  ВЧИТЕЛЕВІ

Ярема Кваснюк
Українсько-польська війна 1918-1919 рр.: військові 
формування Галицької Армії на Станиславівщині Б З
Василь Марочко
Демограф Арсен Хоменко: гіпотези і 
реальні втрати від Голодомору

E U  

........... Е Я
Віктор Доренко
Закордонні єврейські організації і допомога 
голодуючим в Україні 1921-1923 рр. ЕЗ

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

НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ
Яна Якименко
Особливості організації краєзнавчої роботи 
в закладі загальної середньої освіти т
Сергій Терно
Гра цінностей та емоцій в освіті: 
де ми є та куди варто рухатись? ш

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 освіти НПУ
імені М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук
Олександр СУШКО, декан факультету історичної
освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор
історичних наук, професор
Олександр РЕСНТ, 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

ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ
Ігор Коляда, Свгеній Биба
«Тепер прийшла моя весна».
Кохання у житті П. Чубинського
До 180-річчя від дня народження П. Чубинського

ЦІКАВО ЗНАТИ
Любов Жванко
«...Життя як спалах...» Мар’ян Антоні Рузамський 
(2 лютого 1889 -  8 березня 1945) ______ шKSU

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР
Цей пень гі іп т гщ  Липень. Серпень

ш
© «Історія в рідній школі», 2019 
© «Педагогічна преса», 2019


