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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 ІУІОН 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 ГАВРИЛКЖ, 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 
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національного університету, кандидат історичних наук 
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університету імені М. Гоголя, кандидат педагогічних наук
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наук, професор
Тетяна МЕЛЕЩЕНКО, доцент кафедри методики
навчання суспільних дисциплін і тендерної освіти,
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історичних наук, професор
Олександр РЕЕНТ, заступник директора Інституту
історії України НАНУ, член-кореспондент НАНУ,
доктор історичних наук, професор
Сергій ТРОЯН, професор кафедри зовнішньої
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при МЗС України, доктор історичних наук
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МЕТОДОЛОГІЯ. НАУКА -  ВЧИТЕЛЕВІ
Алла Киридон, Сергій Троян
Українсько-польські відносини 2014-2017 рр.: 
проблемне поле співробітництва

ПРАКТИКА. ДОСВІД
Антон Дрозденко
Що можна дізнатися про минуле з географічних назв
Вступ до історії, 5 клас

Ігор Коляда
Київська держава (Русь-Україна) за перших князів
Історія України, 7 клас

Ігор Коляда, Микола Петриченко
Передумови і початок Національно-визвольної 
війни українського народу середини XVII ст.
Історія України, 8 клас

Ігор Коляда, Денис Татко
Культура Галицько-Волинської держави у другій 
половині XI—XIII ст. Історія України, 7 клас

ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ
Оксана Кравченко
Фрідріх Вільгельм Райффайзен -
засновник кооперативного руху в середині XIX ст.

Ігор Коляда, Ю лія Коляда, Віталій Гудима
Як Тарас Шевченко не став лібретистом: маловідомі 
сторінки біографії Кобзаря (закінчення)

ВІДКРИВАЄМО УКРАЇНУ
Свгенія Теслович
Моя маленька батьківщина -  Чинадієво

ЦІКАВО ЗНАТИ
Зоряна Нінічук
Розвиток освіти на Ратнівщині в ХІХ-ХХ ст.
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ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР
Цей день в історії. Квітень

ш

На с. 1 обкладинки:
Богдан Хмельницький -  політик, полководець і дипломат, творець Української 
козацької держави та її перший гетьман.


