Авторський колектив інтерактивного онлайн-посібника

«Друга світова війна на уроках історії в школі»

Бабенко Тетяна – вчитель історії Прилуцької гімназії №1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міської
ради Чернігівської області.
Автор методичних посібників «Методичні рекомендації щодо організації історико-географічних
туристичних експедицій для вивчення історії рідного краю», статті «Українізація церковного життя
в південно-східному регіоні Чернігівщини у ХХ – на початку ХХІ століття».
Цікавиться питаннями сучасного осмислення історії Другої світової війни, зокрема злочинів
тоталітарних режимів, які є організаторами геноцидів, методики інноваційного викладаня історії
України даного періоду в контексті всесвітньої історії .
Наталія Голосова вчитель-методист, учитель історії та правознавства НВК «Школа-садок
№ 38» м. Львова.
Член правління Всеукраїнської Асоціації викладачів історії, громадянознавства та суспільних
дисциплін “Нова Доба”. Тренер всеукраїнських та міжнародних навчальних семінарів для
педагогів, адміністраторів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів та школярів.
Співавтор методичних розробок, навчальних посібників з історії та громадянської освіти.

Дяків Василь, учитель історії Заліщицької державної гімназії Тернопільської області, тренер
з питань викладання суспільних та громадянознавчих дисциплін, співавтор навчальних посібників,
навчально-методичних матеріалів щодо формування та розвитку громадянського суспільства,
діалогу культур, гендерної рівності, Другої світової війни, статей з методики викладання історії
та суспільних дисциплін у школі, сучасного освітнього менеджменту; учасник всеукраїнських та
міжнародних проектів з методології викладання історії, громадянознавчих дисциплін, розвитку
демократичних засад побудови освітнього простору, впровадження громадянської освіти
у позакласну роботу навчальних закладів, забезпечення прав людини в Україні.
Цікавиться питаннями викладання контраверсійних питань сучасної історії у школі, філософії
історії, персоналізації історії, використання новітніх інформаційно-комунікаційних і проектних
технологій під час вивчення історії та суспільних дисциплін
Петро Кендзьор, координатор освітніх проектів Асоціації «Нова Доба», доцент Львівського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук.
Сфера професійних зацікавлень – методика викладання історії та громадянської освіти,
полікультурне виховання. Віддаю перевагу людям, які стверджують у житті добро малими
та конкретними справами.

Олександра Козорог, член міської творчої групи МО вчителів суспільствознавчих дисциплін,
тренер Всеукраїнської асоціації вчителів суспільствознавчих дисциплін «Нова Доба», вчитель
вищої категорії, вчитель-методист, координатор Української Гельсинської спілки з прав людини

Маркусь Наталія, вчитель історії та правознавства загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1
смт. Козова Тернопільської області.
Член Всеукраїнської Асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба»,
тренер та учасник міжнародних та всеукраїнських тренінгових програм та семінарів.
Сфера інтересів – історична та громадянська освіта, інноваційні освітні технології

Людмила Махун, вчитель історії та громадянської освіти загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
с. Дубечне, Волинської обл.
Автор наукових статей та методичних розробок з історії та громадянської освіти, ініціатор
краєзнавчих розвідок з малодосліджених сторінок історії ІІ світової війни.
Учасник міжнародного проекту «Захистимо пам›ять», координатор шкільних обмінів транскордонної
програми Європейського союзу PL-BY-UA. Голова ГО «Центр соціальної взаємодії «Громада».

Полянський Павло, кандидат історичних наук, доцент.
Автор декількох монографій з проблем міжнародних відносин у ХХ ст., десятків наукових
і науково-популярних статей на історичну тематику, підручників зі всесвітньої історії для учнів
9, 10 та 11-х класів, навчальних посібників з історії та громадянської освіти для школярів і вчителів.

Елла Ситник, вчитель історії та правознавства спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 250
з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну м.Києва. Спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист. Педагогічний стаж – 30 років.
Відмінник освіти України. Лауреат Всеукраїнських конкурсів: «Класний керівник року.
Крок у XXI сторіччя» (2000 р.) та «Учитель року – 2007» в номінації «Правознавство».
Нагороджена Почесним знаком «Василь Сухомлинський» (2008 р.).
Делегат II та III з’їздів працівників освіти і науки України.
Член Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба».
Тренер з громадянської освіти.

