
Рэдакцыйная калегія

Мікалай іосіфавіч Мініцкі — галоўны рэдактар, 
доктар гістарычных навук, прафесар
П. Р. МаРтысюк — першы намеснік галоўнага рэдак-
тара, доктар філасофскіх навук, дацэнт
л. в. салаМаха — адказны сакратар
л. в. ЖэРка
в. М. ваРановіч
с. а. кудРаўцава
л. і. Шчэнікава 

Рэдакцыйная Рада

в. у. Пазнякоў — старшыня рэдакцыйнай рады, доктар 
філасофскіх навук, прафесар 
я. М. БаБосаў, доктар філасофскіх навук, прафесар, 
акадэмік
с. а. БалаШэнка, доктар юрыдычных навук, прафесар
в. в. БуШчык, доктар палітычных навук, прафесар
П. а. вадаП’янаў, доктар філасофскіх навук, прафесар
М. і. віШнеўскі, доктар філасофскіх навук, прафесар
в. в. даніловіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт
а. а. каваленя, доктар гістарычных навук, прафесар
в. а. каПРанава, доктар педагагічных навук, прафесар
П. с. каРака, доктар філасофскіх навук, прафесар
г. у. каРзенка, доктар гістарычных навук, прафесар
і. в. каРПенка
у. с. коШалеў, доктар гістарычных навук, прафесар
М. а. МаЖэйка, доктар філасофскіх навук, прафесар
с. в. Паноў, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
с. в. РаШэтнікаў, доктар палітычных навук, прафесар
с. М. ходзін, доктар гістарычных навук, дацэнт
і. і. цыРкун, доктар педагагічных навук, прафесар

Навуковаметадычны часопiс
Выдаецца 1 раз у 2 месяцы 

з 2019 года
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі сродку 

масавай інфармацыі № 1440 ад 25.04.2011,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі 

Рэспублікі Беларусь
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Рэдактар Л. В. Саламаха, карэктар Л. М. Сцяпанава,
камп’ютарны набор і вёрстка В. В. Сізовай.

Выхад у свет 27.06.2019.
Фармат 60 × 841/8. Друк афсетны. Папера афсетная. 

Ум. друк. арк. 7,9. Ул.выд. арк. 8,4.
Тыраж 572 экз. Заказ 43. Цана свабодная.

Адрас рэдакцыі часопіса  
«Гісторыя і грамадазнаўства»: 

вул. Будзённага, 21, 220070, г. Мінск; тэл. 2979320.

Надрукавана ў друкарні Таварыства з абмежаванай 
адказнасцю «СУГАРТ».

ЛП № 02330/427 ад 17.12.2012.
Вул. Кнорына, 50, корп. 8, каб. 305, 220103, г. Мінск.

Дасылаючы матэрыялы для публікацыі ў нашым часопісе, аўтары тым самым перадаюць выдаўцу невыключныя 
маёмасныя правы на ўзнаўленне, распаўсюджванне, паведамленне для ўсеагульнага ведама і іншыя магчымыя спо-
сабы выкарыстання твора без абмежавання тэрыторыі распаўсюджвання (у тым ліку ў электроннай версіі часопіса).

 Экалогія і грамадства

3         онуприенко с. П. Экологический императив в сознании учащейся молодёжи

 Навука і тЭхНалогіі

8         драгунова к. в. Специфика исторического научного и информационного знания

 дыдактычНыя тЭхНалогіі

14      кирейшин а. а. Использование различных типов заданий по хронологии  
            при подготовке к олимпиаде по истории

 аргаНізацыя адукацыйНага ПрацЭсу

23      Панкевіч і. а. Пачатак Другой сусветнай вайны. Уз’яднанне Заходняй Беларусі  
            з БССР. Гісторыя Беларусі, X клас

31      самолазова Н. м. Деньги. Обществоведение, X класс (повышенный уровень)

 Прававое выхаваННе

39      алёхно а. м. Формирование правовых компетенций на уроках обществоведения

 выхаваННе гісторыяй

44      Багдановіч а. і. Умовы фарміравання культурна-нацыянальнай ідэнтычнасці  
            ў сям’і. Пасяджэнне клуба для бацькоў

48      саханава а. Б. А памяць жыве

 ПазакласНая раБота

50      стукачова г. Б. Падарожжа па родным краі. Квэст-гульня, IX—XI класы

55      кожуховская в. а. «У войны не женское лицо». Внеклассное мероприятие  
            по истории

62      валатковіч л. м. Сем цудаў Беларусі. План-канспект пазакласнага  
            мерапрыемства па гісторыі Беларусі для вучняў V—VI класаў

64      слесарь т. а. «И это никогда не может позабыться»

На першай старонцы вокладкі — помнік Льву Сапеге ў Слоніме. Фота П. М. Казлова.


