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Наталія Побірченко 
 

БЕЗПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА  
В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ 

 
Об’єктивні соціально-економічні, науково-технологічні і виробничі 

процеси, розвиток духовної, соціокультурної сфери і особистісних освітніх 
запитів не тільки молоді, а і дорослого населення, надали надзвичайної ак-
туальності проблемі безперервної освіти. 

Однак, у дискурсі розвитку педагогічної науки проблема, що нині 
актуалізувалася, не є новою. 

Часто позитивні педагогічні ідеї, пройшовши багатовіковий історич-
ний шлях, втрачалися. А потім відроджувалися, але в іншій якості. 

Такою, на наш погляд, є ідея безперервної освіти. Сьогодні, на поча-
тку ХХІ століття, вона виступає як нова парадигма мислення людини, що 
утверджує її прагнення до постійного збагачення особистісного потенціа-
лу, професійних можливостей відповідно до ідеалів культури, моралі, про-
фесіоналізму, бажаної повноцінної самореалізації в житті. 

Що ж є основою такого актуального зараз поняття «система безпере-
рвної освіти»? 

Завдяки розвитку гуманітарних наук сформувалося багато формаль-
них визначень системи безперервної освіти. Дехто вважає, що це – процес, 
який не переривається і протиставляють його «кінцевому» типу освіти, 
вносячи плутанину в усвідомлення проблеми, спрощуючи саму ідею ново-
го підходу до освітньої діяльності, зводячи її смисл до заміни формули 
«освіта на все життя» формулою «освіта через усе життя», «навчання 
упродовж життя» [1, 12]. 

Ми схиляємося до думки, що система безперервної освіти – це ком-
плекс державних та інших освітніх закладів, що забезпечують організацій-
ну і змістову єдність, взаємозв’язок наступності усіх ланок освіти, які да-
ють можливість тимчасового припинення і відновлення навчання, змін йо-
го форм, вибору індивідуальної освітньої траєкторії, підвищення кваліфі-
кації, перепідготовки з метою підтримки як високого рівня загальної осві-
ти, так і професійної конкурентоздатності, відповідності запитам ринку 
праці тощо.  

Водночас не вироблено єдиної точки зору на час появи ідеї безпере-
рвної освіти і її авторство. 

У науковій літературі основними вважають три погляди на час появи 
цієї ідеї. 

Перша належить прихильникам «давнього» походження ідеї безпе-
рервної освіти (О. Дарвінський, Х. Гумільов, Г. Ягодін та ін.), які вважа-
ють, що ця ідея існує стільки ж, скільки існує людство. 

Інші пов’язують її появу з сучасною епохою, що характеризується 
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активними процесами в духовній, соціальній, виробничій і науково–
технічних сферах (А. Купцов, В. Осипов та ін.) 

Ще інші переконані, що хоч сама ідея безперервної освіти існує в пе-
дагогіці давно, однак у теперішньому своєму вигляді вона набула поши-
рення недавно (О. Владиславлєв, Г. Зінченко, В. Онушкін та ін.) 

Так, справді ідея безперервної освіти у своєму соціально-
культурному значенні існує давно. 

Однак сучасного вигляду вона набула, пройшовши довгий історич-
ний шлях, що характеризувався різними трансформаційними процесами 
відповідно до суспільно-політичних, економічних та педагогічних детер-
мінант, організаційних і педагогічних засад реформування шкільної освіти 
в Україні. Саме це підготувало ґрунт для сьогоднішніх тенденцій і прогно-
зів системи безперервної педагогічної освіти. 

Початок розвитку системи безперервної педагогічної освіти ми 
пов’язуємо з кінцем Петровської епохи, коли у першій половині XVIII ст. 
Київська духовна академія стала осередком підготовки вчителів для націо-
нальних шкіл, відкритих згідно з Духовним регламентом 1721 р, складе-
ним Феофаном Прокоповичем. Ніяких інших закладів для підготовки педа-
гогічних кадрів не було, та й не могло бути, адже не було розвиненої сис-
теми шкільної освіти. За часів Катерини ІІ мали місце перші спроби ство-
рити певну систему народної освіти, а, отже, підготовки кадрів для неї. За 
зразок було взято австрійську шкільну систему. Згідно з «Планом к устано-
влению народных училищ в Российской империи» (1782) створювалися ни-
жчі, середні і головні училища. Головні готували учителів для нижчих на-
вчальних закладів, а для головних шкіл єдина учительська семінарія в Пе-
тербурзі, до якої направляли на навчання вихованців духовних семінарій. 

І тільки у ХІХ ст., з розпадом феодально-кріпосницьких і зароджен-
ням капіталістичних відносин, що сприяло культурно-освітньому розвитку 
країни, з’являються паростки системи безперервної педагогічної освіти.  

У 1802 р. створюється центральний орган управління освітою – Мі-
ністерство народної освіти. Для забезпечення управління закладами освіти 
на місцях Імперію поділяють на 6 навчальних округів: Московський, Ві-
ленський, Дерптський Санкт-Петербурзький, Харківський, Казанський. 
Українські губернії: Волинська, Київська, Подільська ввійшли до Віленсь-
кого округу, а Слобідсько-Українська, Чернігівська, Полтавська, Микола-
ївська, Катеринославська, Таврійська губернії – до Харківського. У кож-
ному окрузі повинен бути університет, у кожному губернському місті – гі-
мназія, в кожному повітовому – принаймні одна повітова школа і в кожній 
парафії не менше однієї парафіяльної школи [7, 100]. 

Як відомо, перший університет в Україні було засновано в Харкові у 
1803 р, Київський – у 1834. При університетах відкривалися педагогічні ін-
ститути, які були спеціальними педагогічними закладами, що забезпечува-
ли професійну педагогічну підготовку майбутніх учителів для гімназій і 
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частково – для повітових училищ [6, 44]. Крім того, педагогічні інститути 
готували магістрів, ад’юнктків, доцентів та професорів. Для підготовки 
професорів у Дерпті було відкрито навіть спеціальний професорський ін-
ститут. 

З 1808 р. вперше для підготовки професорів почала запроваджувати-
ся також практика закордонного стажування. Міністр народної освіти Ува-
ров у 1843 р. писав з цього приводу:  

«Ученые путешествия молодых людей служат непрерывною и жи-
вою связью между образованностюю отечественою и розвитием наук в Єв-
ропе и постояно поддерживают учёное сословие и университеты на высоте 
знаний народов, опередивших нас некогда на стезе образования» [9, 281]. 

Випускники університетів, гімназій, ліцеїв та духовних закладів та-
кож працювали вчителями. Випускники університетів переважно обіймали 
вчительські посади в університетах і гімназіях, випускники гімназій, ліце-
їв, духовних шкіл – у початковій школі та частково у середній. Вчителями 
або домашніми наставниками працювали і випускники інших середніх 
шкіл підвищеного типу – інститутів шляхетних дівчат та приватних пансі-
онів іноді – повітових училищ [6, 44]. Щоб підтримувати «науковий дух» 
(належний освітній рівень) учителів середніх навчальних закладів цирку-
ляром від 9 березня 1832 р., їм було запропоновано у вільний від викла-
дання час займатися дослідженнями природних явищ кожної губернії: бо-
танічних, зоологічних, мінералогічних і метеорологічних та ін. Така діяль-
ність, безумовно, підвищувала інтелектуальний рівень учителів [9, 203]. 
Згідно з міністерським розпорядженням результати наукових досліджень 
учителів друкувалися в «Ученых записках» університетів або «Начальст-
венных роспоряжениях» навчальных округів. Цей захід був викликаний 
тим, що «учителя, – як писав Міністр освіти С. Уваров,– по большой части 
ограничивают занятия свои одним преподованием в классах, не обращая 
особенного внимания на то, чтобы следить за ходом наук, и что таким об-
разом, большая часть наставников уклоняется от умственной деятельности 
в возрасте, наиболее к тому доступном и способном» [5, 27–29]. 

Широка освітня реформа в Російській імперії, поштовхом до якої по-
служило скасування кріпацтва (1861), а, отже, і в Україні, торкнулася всіх 
ланок освіти – вищої, середньої та початкової. У зв’язку із соціально-
економічними змінами в державі відбуваються й активні пошуки нових 
форм педагогічної освіти [3, 205]. 

Одні пропонували відкрити особливу педагогічну гімназію при кож-
ному університеті, інші вважали, що корисніше готувати майбутніх учите-
лів на курсах в усіх гімназіях університетського міста. 

Департамент освіти прийняв останню пропозицію. 
Термін підготовки вчителів на педагогічних курсах (1860 р.) при уні-

верситетах становив 2 роки. Предмети ділилися на 6 відділів (спеціальнос-
тей); крім спеціальних предметів обов’язковиим були педагогіка і дидак-
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тика. Заняття ділилися на теоретичні під керівництвом професорів, і прак-
тичні. Право одержання посади викладача надавалося тому, хто захищав 
творчу дипломну роботу на відповідну тему і успішно прочитував пробну 
лекцію. 

Відповідно до результатів випускних випробувань кращі випускники 
займали посади у середніх навчальних закладах інших очікували повітові 
училища. 

Під час практичної роботи вчителі на місцях постійно відчували про-
галини у своїй підготовці, відчували потребу в нових знаннях, обміні до-
свідом. 

Життя спонукало до пошуку нових форм професійного вдосконален-
ня. Однією з перших таких форм стали педагогічні з’їзди (своєрідні корот-
котермінові педагогічні курси). Термін «з’їзд» вживався, щоб підкреслити 
демократизм заходу, що забезпечили атмосферу вільного обміну думками, 
яка мала панувати на ньому. 

Ініціаторами таких з’їздів стали українські професори, зокрема, про-
фесор Харківського університету Микола Олексійович Лавровський. По-
силаючись на приклад Німеччини, він переконливо доводив, що педагогіч-
ні з’їзди можуть «стати для вчителів справжньою школою для продовжен-
ня їх власної освіти» [9, 373]. 

Перші з’їзди відбувалися у Києві у 1861–1862 рр. для учителів при-
родничих наук, у 1863 р. – для учителів російської мови, у 1864 р. – в Оде-
сі – окружний з’їзд директорів та учителів гімназій. 

З’їзди проводилися з метою підтримувати, оновлювати й поповню-
вати знання вчителів; спонукати їх до самоосвіти; зміцнювати зв’язок пе-
дагогічної науки й практики; розвивати корпоративний дух учительства; 
надавати вчителям можливість для спілкування, обміну досвідом і відпо-
чинку [2, 161]. Крім теоретичних знань, які вони одержували на з’їздах, тут 
часто організовували зразкові школи, в яких керівники – методисти, а та-
кож більш досвідчені вчителі давали пробні уроки з наступним їх обгово-
ренням [2, 68]. Один з учасників таких з’їздів, учитель М. Йорданський так 
висловлював свої враження про їхню роботу: «У підготовці та перепідго-
товці вчителів колосальну, а іноді вирішальну роль відігравали вчительські 
з’їзди і курси, на яких, власне, популяризувалися нові методи роботи, під-
тримувалося суспільне піднесення учительства та ентузіазм у роботі, тут 
перед ними розкривалися передові педагогічні ідеї й методи великих на-
ших педагогів» [8, 80]. 

Вирішальне значення для розвитку системи з’їздів і курсів мало при-
лучення до цієї справи земського руху. Так, з 1867 по 1874 р. відбулося бі-
льше 200 губернських та повітових з’їздів учителів. До цієї роботи долуча-
лися провідні вчені, педагоги, громадські діячі: М. Корф (Олександрійсь-
кий повіт Катеринославської губернії, Маріупольське земство (Херсонська 
губернія) Бердянськ) М. Бунаков (Херсонська губернія) К. Ушинський 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 32, 2010 

 188 

(Сімферополь) та ін. 
Після шкільної реформи 1864 р., яка вводила класичні та реальні гі-

мназії, новий тип початкової школи (приходські сільські училища, церков-
но-приходські училища, недільні школи), потреба у вчительських кадрах 
набула особливої гостроти. 

Розв’язання цієї проблеми ускладнювалася ще тим, що в Російській 
імперії на той час навчальні заклади випускали лише вчителів-
предметників без ґрунтовної педагогічної підготовки. 

У зв’язку з цим у травні 1866 р. на міністерському рівні був розроб-
лений проект «Положення про підготовку вчителів гімназій і прогімназій». 
Відповідно у 1867 р. було закрито дворічні університетські педагогічні ку-
рси як такі, що не відповідали сучасним потребам. Було прийнято рішення 
замість педагогічних курсів при університетах відкрити окремий інститут 
підготовки вчителів для гімназій З цією метою було реорганізовано Ні-
жинський ліцей князя Безбородька в історико-філологічний інститут (рео-
рганізація тривала з 1865 до 1875 р.) Крім того, уряд прийняв рішення до-
зволити особам жіночої статті займатися педагогічною діяльністю. З 1872 
р відкриваються перші Вищі Жіночі курси у Києві, які мали за мету дати 
дівчатам, що закінчили курси у жіночих гімназіях та інших середніх на-
вчальних закладах «можливість продовжувати подальшу освіту і підготу-
вати їх до педагогічної діяльності» [4, 124–125]. 

У зв’язку з тим, що педагогічних кадрів для народних шкіл не виста-
чало, було прийнято рішення про чітке розмежування підготовки вчителів 
для цих навчальних закладів. Так, підготовку педагогічних кадрів для по-
чаткових училищ здійснювали учительські семінарії, для міських – учи-
тельські трирічні інститути. 

Першими учительськими інститутами в Україні були Феодосійський 
(1874) та Глухівський (1874), яким міністр народної освіти граф Толстой 
надавав особливого значення. На його думку, вони будуть надавати мініс-
терству з «облаштування початкових училищ ту допомогу, якої вони най-
більше потребують, і разом з тим керувати всією народною освітою не 
тільки приписами і порадами, а насправді з допомогою хороших учителів» 
[9, 543]. 

Що стосується учительських семінарій, то починаючи з 70-х рр. вони 
набували поширення, їх кількість зростала. Так, до 1870 р. їх було в Росії 
лише 4, а з 1871 по 1876 р. було відкрито аж 37 (з них 7 в Україні). 

Важливим доповненням до організації учительських семінарій було 
відкриття при них з 1875 р. підготовчих класів. «Досвід кількох років пе-
реконливо показав,– писав Рожденственский,– що одним влаштуванням 
учительських семінарій не вичерпується завдання освіти народних учите-
лів і що турбота про підготовку кандидатів на учительські посади повинна 
починатися раніше вступу їх у спеціальні педагогічні школи» [9, 559]. 

У підготовчі класи добирали молодь, яка мала схильність до педаго-
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гічної роботи. Однак навіть такі заходи проблему не вирішували. Брак ко-
штів заважав збільшувати кількість вчителів. Тому уряд великі надії по-
кладав на земства, їх пожертвування та ініціативу у підготовці вчителів. І 
не помилився. Земства почали відкривати спеціальні жіночі учительські 
семінарії та школи для сільських учительок та проводити короткотермінові 
курси для підвищення загального та професійного рівня учителів. 

Літні земські короткотермінові курси були затверджені міністром 
народної освіти 5 серпня 1875 р. («Правила о временных педагогических 
курсах для учителей и учительниц начальных народных училищ»). 

«Правила» чітко визначили поняття «короткотермінові курси для 
вчителів народних училищ» як тимчасовий навчальний заклад з терміном 
навчання від 4 до 6 тижнів (§ 8), котрий ставить за мету ознайомити учите-
лів початкових народних училищ, які не мають достатньої підготовки, з 
кращими способами навчання, а також поновити або поповнити їхні знан-
ня з предметів курсу початкового училища, збагатити їхній досвід у справі 
здійснення початкового навчання (§ 1). 

Ще однією формою підготовки вчителів був екстернат. Для одер-
жання звання вчителя через спеціальні випробування необхідно було скла-
сти екзамен із закону Божого та загальноосвітніх предметів, які входили до 
програми народних училищ. Екзамени із спеціальних педагогічних дисци-
плін та методик викладання програмою не передбачалися, а практичні 
вміння кандидата перевіряли на одному з двох пробних уроків. Цікавою 
формою вдосконалення педагогічної освіти вчителів були публічні лекції, 
які організовували різні наукові та просвітні товариства. Так, починаючи з 
1871 р., Новоросійське товариство природодослідників виступило ініціато-
ром читання публічних лекцій для вчителів, студентів та всіх бажаючих. 
Лекції з різних предметів читали провідні вчені та педагоги [10, 171]. 

Один із сучасників писав у своїх спогадах про такі лекції: «Гімназис-
ти і гімназистки ломилися у двері університету на лекції, відкриті 
І. Мечніковим, І. Сєченовим, С. Ярошенком, Я. Вольцем, Н. Берштейном 
та ін. з природничих та інших наук» [10, 171].  

Події 1905–1907 рр. дали поштовх до змін у галузі освіти і підготов-
ки педагогічних кадрів.  

Зокрема, значний внесок у підготовку жінок-учителів для викладан-
ня у середніх школах зробили річні Вищі вечірні жіночі курси 
А.В. Жекуліної (1905), Вищі жіночі курси в Києві (1906), Одесі (1906), Ха-
ркові (1907), Фребелівський жіночий педагогічний інститут у Києві (1907) 
та ін. 

На початку ХХ ст. були відкриті ряд учительських інститутів, з-
поміж яких: Київський (1909), Катеринославський (1910), Вінницький 
(1912), Миколаївський (1913), Полтавський (1914), Чернігівський (1916). 
Для підвищення професійного рівня вчителів при цих інститутах відкрива-
лися короткотермінові педагогічні курси. Крім того, у травні 1916 р. мі-
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ністр народної освіти П. Ігнатьєв затвердив «Положення про тимчасові од-
норічні педагогічні курси при учительських інститутах для підготовки та 
перепідготовки вчителів вищих початкових училищ» У цьому ж році чи не 
вперше заговорили про запровадження ступеневості у набутті педагогічної 
освіти, надання учительським інститутам статусу вищих навчальних за-
кладів, поглиблення професійно-педагогічної підготовки в них. Так, дире-
ктор Чернігівського учительського інституту О. Фльоров пропонував нада-
ти право особам, які закінчили курс учительської семінарії і відпрацювали 
два роки на вчительській посаді, вступати (на основі іспитів) одразу до 3-
го педагогічного, класу, на одне із спеціальних відділень. Надалі ж, коли 
буде достатньо абітурієнтів, які попередньо закінчили курс учительських 
семінарій, О. Фльоров радив ліквідувати загальноосвітні класи, залишивши 
лише педагогічні, загальноосвітню підготовку зосередити в учительських 
семінаріях [6, 44]. 

Після жовтневого перевороту в системі безперервної педагогічної 
освіти відбуваються значні зміни. На січень 1919 р. в Україні підготовку 
вчителів для середньої школи здійснювали 22 вищих навчальних заклади: 
університети, Київський Фребелівський інститут, Вищі жіночі курси, різні 
педагогічні курси, педагогічні інститути, Педагогічна академія [3, 205]. 
Підготовку вчителів для початкової школи здійснювали учительські семі-
нарії (для народних початкових училищ) та учительські інститути (для ви-
щих початкових училищ). Упродовж 1917–1919 рр. на території України 
існувало 10 учительських інститутів: Житомирський єврейський (1873), 
Феодосійський (1874), Глухівський (1874), Київський (1909), Катеринос-
лавський (1919), Вінницький (1912), Миколаївський (1913), Полтавський 
(1914), Чернігівський (1916), Херсонський (1917). На думку нової влади, ці 
навчальні заклади повинні були перебудувати зміст підготовки вчителів у 
зв’язку з проголошенням нової школи, яка одержала назву єдина трудова 
школа і ґрунтувалася на принципі комплектності (предметна система від-
мінялася). Отже, життя вимагало прийняття термінових заходів підвищен-
ня кваліфікації педагогічних кадрів, переважна більшість учителів була зо-
всім не підготовлена до праці в новій школі.  

Раднарком України у 1921 р. прийняв силове рішення про навчальну 
повинність працівників освіти (включно до 40 років), які мали пройти про-
тягом трьох років спеціальні 6-місячні курси (Декрет народних комісарів – 
№ 46). В разі відмови виконати вимогу вчитель притягався до суду.  

У червні 1921 р. відбулася ІІІ загальноукраїнська нарада працівників 
освіти. Щоб надати підвищенню кваліфікації вчителів системного плано-
вого характеру, нарада визнала за необхідне розгорнути мережу коротко-
строкових і довгострокових курсів з перепідготовки, регулярно проводити 
з’їзди, конференції і семінари, навчити вчителя займатися самоосвітою.  

На час проведення в державному масштабі кампанії з перепідготовки 
працівників освіти були створені Центральне і Губернські лекторські бюро 
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з перепідготовки; на місцях діяли лекторські бюро за аналогією до Центра-
льного. Між цими органами існував тісний взаємозв’язок. Незважаючи на 
те, що розробка й затвердження керівних матеріалів здійснювалася 
центральними органами управління перепідготовкою, на місцеві органи 
покладалося завдання їх адаптації до місцевих умов з метою забезпечення 
ефективності перепідготовки.  

Цим було закладено основи централізації управління перепідготов-
кою педагогічних кадрів, що надавало їй певної впорядкованості і систем-
ності. 

Створення в 1925 р. Державного науково-методологічного комітету 
започаткувало новий етап керівництва післядипломною освітою. Безпосе-
редніми керівними органами поставали Науково-педагогічний Комітет Го-
ловсоцвиху, Методологічний Комітет Головпрофосвіти та Методологічний 
Комітет Головполітосвіти. 

У проведенні роботи з підвищення кваліфікації в галузі профосвіти 
головна увага надавалася роботі з викладачами та інструкторами виробни-
чого навчання, які працювали у фабрично-заводських школах і почасти не 
мали ніякої педагогічної підготовки.  

Апарат підвищення кваліфікації працівників політичної освіти діяв 
за такою схемою: центр (адміністративно-організаційне керівництво) – 
округи (адміністративне керівництво) – периферія (опорні пункти самопід-
готовки). 

Окружна система навчально-методичної роботи як складової підви-
щення кваліфікації педагогічних працівників включала: окружні навчаль-
но-методичні комісії; їх секції із соціального виховання, професійної осві-
ти, політичної освіти; кабінети із соціального виховання, професійної осві-
ти, політичної освіти; досвідно-основні «опорні» установи; педагогічні му-
зеї, книгозбірні; різні методичні наради, конференції, курси семінари, літні 
курси.  

У сільській місцевості діяли районі методичні бюро, їх комісії, райо-
ні методичні наради, районі конференції. 

Таким чином, протягом ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. була створена ієра-
рхізована система безперервної освіти педагогічних працівників, яка далі 
набирала різних ознак організаційної і змістової єдності, взаємозв’язку на-
ступності усіх ланок освіти. Цей процес продовжується і сьогодні, підва-
лини якого були закладені в означений період. Саме цьому періоду ми на-
магалися дати характеристику з погляду історичних перетворень та транс-
формаційних процесів. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Арнаутов В. В., Саранов А. М. Проектирование учебно-научно-

педагогического комплекса как инновационной образовательной сис-
темы. Методологический аспект : монография / В. В. Арнаутов, 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 32, 2010 

 192 

А. М. Саранов. – Волгоград: Перемена, 2001. – 174 с. 
2. Вдовенко Вікторія Віталіївна. Проблеми початкової освіти України в 

роботі педагогічних з’їздів (1861–1920 рр.) : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.01 / Вікторія Віталіївна Вдовенко / Кіровоградський державний 
педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кірово-
град, 2005. – 244 с. 

3. Дем’яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителів в Україні 
(ХІХ – перша половина ХХ ст.) : монографія / Н. М. Дем’яненко. – К., 
1998. – 323 с. 

4. Дем’яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні 
(ХІХ – перша третина ХХ ст.) : дис. … докт. пед. наук / Інститут педа-
гогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 1999. – 
468 с. 

5. Десятилетие Министерства народного просвещения (1833–1843). За-
писка, представления Государю Императору Николаю Павловичу Ми-
нистром Народного Просвещения графом Уваровым в 1843 году. – 
СПб. : Тип-я Императорской Академии Наук, 1864. – 161 с. 

6. Кравченко І. М. Учительські інститути в системі підготовки педагогі-
чних кадрів в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.01 / І. М. Кравченко / Національний педагогіч-
ний університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2008. – 215 с. 

7. Мединський Е. Н. История русской педагогики / Е. Н. Мединський. – 
М. : Учпедгиз, 1938. – 512 с. 

8. Ососков А. В. Начальное образование в дореволюцеонной России 
(1862–1917 гг.) / А. В. Ососков. – М. : Просвещение, 1982. – 208 с. 

9. Рожденственский С. В. Исторический обзор деятельности Министер-
ства народного просвещения (1801–1902) / С. В. Рождественский. – 
СПб., 1902. – 785 с. 

10. Савчук В. С. Природничо-наукові товариства півдня Російської імпе-
рії: друга половина ХІХ – початок ХХ століття. – Дніпропетровськ : 
Вид-во ТДДУ, 1994. – 232 с. 

 


