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Виходить щ омісяця

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
Д ЕРЖ АВНЕ ІНФ ОРМ АЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМ СТВО  

ВИДАВНИЦТВО «ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА»
Ж урнал заснований у  1995 році 

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

До січня 2014 року виходив під назвою 
«Історія в суча- ній школі»

Свідоцтво про держ їв ну реєстрацію 
серія КВ №  20000-980С Р від 25.06.2013 р.

Передплатний індекс 68833

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ЗМІСТ
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

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Ключові зміни в оновлених навчагьних програмах 
5-9 класів (за результатами обговорення на платформі 
ЕбЕга та у  предметних робочих групах)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класів 
Історія України 5-6 клас, Всесвітні історія 5-6 клас 
Історія України 7 клас

Костянтин БАХАНОВ, професор кафедри 
педагогіки Бердянського державного педагогічного 
університету, доктор педагогічних наук
Ігор ВЄТРОВ, 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 ДАВЛБТОВ, 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

МЕТОДОЛОГІЯ
Катерина Двірна, Наталія Ворон
Козаччина в науковій історичній спадщині членів 
Українського історико-філологічногп товариства у 
(20-30-ті роки XX ст.)

Празі

Генна дій Стрельський
Щоденники В. К. Винниченка як джерело дослідження 
До 100-річчя Української революції 1917-1920 років

ш

ш
Сергій Терно
Революція Гідності 2013-2014 рр.: які уроки варто 
винести? ЕЯ
Роман Спірідонов
бвропейський політичний інтерес і громадянське суспільство: 
вплив на сучасний стан суспільно-економічної свідомості ш

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 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 РЕЁНТ, 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

ЦЕ ЦІКАВО ..
Л. Ш евчук
бвропейська ідентичність України: аполітичний, 
історичний та ідеологічний аспекти
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II» 1 ІІгИЧНА ІШМАІЬ

Оксана Богомаз
Іван Огієнко -  яскрава постать української історії

— ...ш
Ігор Коляда
Микола Іванович Костомаров: штри; и до 
історичного портрета (1817-1885)
До 200-річчя від дня народження в ізначного вченого, 
письменника, громадського діяча Миколи Костомарова.
До 170-річчя діяльності «Кирило-Ме фодїївського
товариства» ^

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР
Цей день в історії. Липень. Серпень _ _
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