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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Вибіркова  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 7/210 

Курс 6  

Семестр 12  

Кількість змістових модулів з розподілом: 1 

Обсяг кредитів 7  

Обсяг годин, в тому числі: 210  

Аудиторні 48  

Модульний контроль 14  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота 148  

Форма семестрового контролю залік  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета курсу: проаналізувати аспекти соціальної історії Нового і Новітнього часу Західної 

цивілізації та методику їх дослідження в контексті світової практики соціокультурних 

вчень. 

 

Завдання: 

 

ФК 2. Здатність здійснювати історичні дослідження з визначеної тематики, в т.ч. 

використовуючи методологічний інструментарій інших гуманітарних наук, застосовуючи 

інформаційно – комунікативні технології та інформаційні бази даних.  

ФК 3. Вміння створювати тексти однією з іноземних мов з використанням термінів, які 

прийняті в фаховому середовищі.  

ФК 4. Здатність брати участь у дискусії з певної наукової проблеми, у різних формах 

наукової комунікації.  

ФК 5. Здатність виявляти специфіку в підходах до вирішення проблем в галузі історії та 

археології представників різних наукових напрямків та шкіл, критично осмислювати 

новітні досягнення історичної науки. 

ФК 6. Вміння застосовувати принципи та методи педагогіки і психології у навчально-

виховному процесі в середніх, професійно-технічних закладах та в системі післядипломної 

освіти. 

ФК 7. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної спеціалізації при розробці ( у 

відповідності до певних вимог) наукових проектів прикладної спрямованості, а також при 

вирішенні певних практичних проблем.  

ФК 8. Вільне володіння та оперування понятійно-категоріальним апаратом в галузі 

експертної аналітики.  

  

3. Результати навчання за дисципліною 

 

ПРН 11. Здатність аналізувати взаємозв`язки між позицією професійного історика та 

пануючими у суспільстві поглядами на минуле.  

ПРН 12. Здатність демонструвати навички професійного спілкування з використанням 

іноземної мови. 

ПРН 13. Здатність виявляти ініціативу, яка спрямована на збереження та управління 

культурною спадщиною. 

ПРН 14. Здатність брати участь у здійсненні реальних дослідницьких проектів.  

ПРН 15. Здатність аналізувати явища та процеси світової історії з урахуванням сучасних 

теорій суспільного розвитку.  

ПРН 16. Здатність визначати інформаційний потенціал конкретних історичних джерел при 

вирішенні певної наукової проблеми.  

ПРН 17. Здатність досліджувати життя та діяльність конкретних людей з урахуванням 

досягнень сучасної біографістики.  

ПРН 18. Здатність здійснювати експертизу пам`яток матеріальної та духовної культури, в 

тому числі з метою їх подальшого використання в сфері туризму та рекреації. 

ПРН 19. Здатність обгрунтувати мету та завдання власного дослідження з урахуванням 

актуальних проблем сьогодення.  

ПРН 20. Здатність узагальнювати результати власного дослідження.  

ПРН 21. Здатність використовувати квантифікаційні методи аналізу історичних джерел.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

С
ам

о
ст

ій
н

а
 

Л
е
к

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

і 

ін
д

и
в
ід

у
а
л

ь
н
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Змістовий модуль І.  

Соціокультурна історія Західної цивілізації 

                               Нового часу: індивід у системі освіти і виховання  

Тема 1. Освітні новації в Європі доби Просвітництва. 30 - 8 - - - 22 

Тема 2. Виховні новації в Європі доби Просвітництва: 

образ дитинства. 
28 - 6 - - - 22 

Тема 3. Історія освітніх закладів Нового часу. 28 - 6 - - - 22 

Тема 4. Освітній вимір модерних трансформацій: 

повсякдення навчальних закладів (ХІХ – початок 

ХХ ст.). 

28 - 6 - - - 22 

Тема 5. Становлення масової початкової освіти доби 

модерну. 
28 - 6 - - - 22 

Тема 6. Історія освіти крізь призму персоналістики 

(кінець XVIII – початок ХХ) ст. 30 - 8 - - - 22 

Тема 7. Історія вчительства й учнівства модерної доби 

крізь призму візуальної антропології. 24 - 8 - - - 16 

Модульний контроль 14       

Разом за змістовим модулем  210  48    148 

Усього годин    210  48    148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль І 

Соціокультурна історія Західної цивілізації 

   Нового часу: індивід у системі освіти і виховання 

 

Семінарське заняття № 1 (8 год.) 

Тема: Освітні новації в Європі доби Просвітництва. 

Мета: проаналізувати новаційні тенденції в розвитку освітньої сфери європейської 

цивілізації Нового часу; з’ясувати усталені освітньо-виховні практики в різних конфесіях; 

виокремити поведінкові стандарти, практики соціальної репрезентації, форми комунікації 

в навчальних закладах. 

Питання до обговорення: 

1. Критика гуманістами схоластичної церковної школи. Розробка основ гуманістичної 

освіти. Аналіз практики функціонування школи Гварино в Ферарі, палацової школи 

«Будинок щастя» В. де Фельтре в Мантуї. 

2. Природа як учитель у «Республіки вчених» ( Р. Декарт, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Б. 

Паскаль, Г. Лейбніц, Х. Гюйгенс, Дж. Локк, Р. Бойль, А. Арно і П. Ніколь, П. Ферма, брати 

Бернуллі, Р. Олденбург , М. Мерсенн, шведська королева Христина). «Велика дидактика» 

Я. Коменського і його просвітницькі ідеї. Формування принципів загальнонаціональної 

освіти, планування шкільної справи. 

3. Освіта – складова ідеалу людини Нового часу. Програма підготовки людини 

(джентльмена) Нового часу Дж. Локка. Дж. Локк і його «Думки про виховання». Британські 

просвітителі щодо реформи освіти. Думки просвітителів з приводу жіночої освіти і 

виховання. Англійська леді за шкільною партою: форми і методи навчання, навчальні 

плани. Освіта простолюдинки: «дамські», «граматичні» і благодійні школи. Жіночі академії 

Д. Дефо. Поради Дж. Локка «маленькій господині». «Новорічний подарунок для леді» 

маркіза Галіфакса. Просвітницькі часописи Стиля і Аддісона. Дж. Свіфт у ролі наставника 

і вчителя юних дам. 

4. «Готський статут» (1642 р.) – канон для навчальних закладів Німеччини. «Загальне 

повчання» і «Франкфуртський меморіал» Вольфганга Ратке (1571-1635). Просвітницькі ідеї 

німецької класичної філософії. 

5. Педагогічний досвід французьких колежів - школи Пор-Рояля і навчальні заклади 

католицького ордена «Ораторія». Янсеністи - послідовників голландського теолога К. 

Янсена (засновники П. Ніколь (1625-1695), А. Арно (1612-1694), К. Лансель (1615-1695). 

Система освіти в колежах Франції. Освітній патронат над закладами церковних орденів і 

конгрегацій (єзуїти, ораторіанці, доктрінарії). Новий тип навчального закладу – військові 

школи. Артилерійські школи в провінційних містах (1720), Паризька військова школа 

(1751), Королівська інженерна школа (1748). Боротьба проти єзуїтів у сфері освіти у 

Франції: доповідь прокурора Реннського парламенту Ла Шалоте. Становлення поняття 

«національне виховання». 

6. Реформи освіти в Австрії у XVIII ст.: школа як державна справа. 

7. Вища освіта в Європі. Інновації в організації університетського життя. Замойська й 

Острозька академії в Україні.  

8. Інституалізація науки: Академія природознавства в Німеччині (1652), Академія 

експерименту у Флоренції (1657), Лондонське королівське товариство для подальшого 

розвитку за допомогою дослідів, наук про природу і корисних мистецтв (1660), Паризька 

академія наук (1666), Берлінська, Мюнхенська і Петербурзька академії. 
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Семінарське заняття № 2. (6 год.) 
Тема: Виховні новації в Європі доби Просвітництва: образ дитинства. 
Мета: проаналізувати новаційні тенденції в розвитку виховної сфери європейської 

цивілізації Нового часу; з’ясувати усталені виховні практики до дітей різних 

прошарків; виокремити поведінкові стандарти, практики соціальної / гендерної 

репрезентації, форми комунікації в родині, дитячому середовищі, із вихователями, 

гувернантками.  

Питання до обговорення: 

1. Методики роботи з его-документами. Автобіографія як джерело в працях Ф. Ар’єса, 

Н. Еліаса. Его-документи як «засіб соціального та особистого спілкування і 

самопізнання». «Self-narrative» («розповідь про себе»), «personal narrative» 

(«персональний наратив»). Історичний суб'єкт в автобіографіях, щоденниках, 

сімейних хроніках - особистість у її культурному, лінгвістичному, матеріальному та 

соціальному середовищі. 

2. Автопортрет у дитинстві: XVIII ст. «Ми всі навчалися потроху, чому-небудь і як-

небудь». «Мене почали навчати грамоті». «Батько звернув увагу на моє виховання». 

«Я був в училищі один». 

3. «В людях», або світська поведінка. «Должно через виховання добрі нахили в юнацтві 

посіяти». «Звільнився я від панування хвороби». 

4. Педагогічна антропологія XVIII ст.: мовою текстів і персоналій того часу. (Винский 

Г.С. Мое время; Добрынин Г.И. "Истинное повествование, или Жизнь Гавриила 

Добрынина, им самим описанная в Могилеве и Витебске"; Хвостов В.С. "Описание 

жизни тайного советника..."; Лабзина А.Е. Описание жизни одной благородной 

женщины; Тревогин И.И. История Ивана Тревоги; Долгоруков (Долгорукий) И.М., 

кн. "Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни; Головина В. Н, гр. 

Мемуары; Тучков С.А. Воспоминания; Печерин Ф.П. Записки; Глинка С.Н. Записки; 

Рібопьер А.И., гр. Записки.). 

5. Історія домашньої освіти і виховання. Нормативна база діяльності домашніх 

учителів / льок. Гувернер/ка та їхня роль. Педагогічна і виховна діяльність 

гувернанток. Взаємовідносини з вихованцями: заохочення і покарання, дозвілля. 

Приходящі вчителі. Стереотипи сприйняття іноземних виховательок. 

 

 

Семінарське заняття № 3 (6 год.) 

Тема: історія освітніх закладів Нового часу. 

Мета: студіювати основні етапи становлення закладів освіти доби Нового часу; з’ясувати 

напрями і вектори трансформацій навчально-виховного процесу, роль громадськості і влади 

в організації закладів і їхньому функціонуванні, визначити соціальне замовлення освітніх 

інституцій. 

 

Питання до обговорення: 

1. Православні колегіуми. Духовні семінарії. Духовні академії. Благородні пансіони як 

тип приватних навчальних закладів. 

2. «Статут народним училищам Російської імперії» 1786 р. Головні і малі народні 

училища. Повітові училища. 

3. Класичні гімназії як основний тип середнього навчального закладу в Пруссії і 

Російській імперії. Гімназійна освіта: від традиції до модерну. Поширення гімназійної 

освіти в містах. Класичні і реальні чоловічі гімназії. 
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4. Петербурзький університет. Московский університет. Становлення університетської 

системи освіти. Університетські статути (1804, 1835, 1863, 1884). Харківський 

університет. Університет Св. Володимира. Новоросійський університет. 

5. Інститути шляхетних дівчат: історія створення і функціонування в Російській імперії. 

Роль IV відділення в.й.і.в. канцелярії (відомства імператриці Марії) в організації 

системи жіночої освіти. Зміцнення системи інститутів шляхетних дівчат у першій 

половині ХІХ ст. Приватні пансіони. 

6. Училища для приходящих дівиць. Жіночі гімназії. Маріїнські гімназії. «Положення про 

жіночі училища» (1858 р.). «Положення про жіночі гімназії і прогімназії Міністерства 

народної освіти» (1870 р.). 

7. Європейська університетська практика жінок: Цюріхський університет, Сорбонна, 

Монпельє. Жіночі коледжі в Англії. Практика допущення до університетів жінок у 

Російській і Австро-Угорській імперіях. 

8. Спеціальна фахова освіта. Петербурзька медико-хірургічна академія. Жіночий 

медичний інститут. Медичні відділення при ВЖК. Кадетські корпуси. Пажеський 

корпус. Академія генерального штабу. 

 

Семінарське заняття № 4 (6 год.) 

Тема: Освітній вимір модерних трансформацій: повсякдення навчальних закладів (ХІХ – 

початок ХХ ст.). 

Мета: вивчити чинники і соціальні умови повсякдення учасників освітнього процесу 

Нового часу; з’ясувати особливості навчального повсякдення, дозвілля суб’єктів навчання; 

виокремити кругозір, колективні цінності, стереотипи, поведінкові практики, притаманні 

навчальним закладам та їх вихованцям/кам. 

 

Питання до обговорення: 

1. Характеристика професорсько-викладацького складу університетів. Колективна 

біографія професорів імператорських університетів.  

2. «Статистичний портрет» університетського студентства. Студентська субкультура 

модерної доби. 

3. Гімназійне щодення. Форми проступків у гімназії. Покарання та заохочення. Ідеали 

гімназистів. Викладачі гімназій та реальних училищ: правовий статус, платня, соціальна 

характеристика. Взаємовідносини з гімназистами, батьками, колегами. Дозвілля 

гімназійного вчителя. Образ викладачів у мемуаристиці.  

4. Інститутка в колі буденного життя. Режим дня. Одяг і харчування. Взаємовідносини з 

класними пані, вчителями, маман. Образ інститутки в мемуаристиці і художній 

літературі. 

5. Навчальне повсякдення в жіночих гімназіях. Взаємовідносини з класними пані, 

вчителями, ученицями. Кругозір гімназисток. Гімназія як цінність для учениць. 

6. Повсякдення в народних училищах: розпорядок дня і взаємовідносини з учнями 

(батьками). Учителі земських / церковнопарафіяльних шкіл: соціокультурна 

характеристика. Побутові параметри повсякдення (вчительські квартири, одяг, платня, 

харчування, родина). 

7. Щоденне буття вихованців кадетських корпусів. Взаємовідносини з наглядачами, 

офіцерами. Поведінкові норми і правила в кадетському середовищі. 
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Семінарське заняття № 5 (6 год.) 

Тема: Становлення масової початкової освіти доби модерну. 

Мета: вивчити основні напрями і тенденції становлення доступної народної освіти в 

країнах Європи в епоху модерну; виокремити навчально-виховну парадигму 

початкової школи; з’ясувати систему мотивацій і стягнень у масовій народній школі.  

Питання до обговорення: 

1. Загальна освіта – нагальна вимога часу. Засади і принципи державної освітньої політики 

провідних країн світу ХІХ ст. Створення спеціальних державних інституцій у сфері 

освіти. Державне інспектування шкіл. 

2. Упровадження загальної обов’язкової безкоштовної початкової освіти. Трансформації 

методики й організації шкільного навчання. Змістовий компонент початкової освіти в 

різних країнах.  

3. Принципи загальності і обов’язковості народної освіти: реалізація в державах Європи. 

Варіант Пруссії. Закон Гізо (1833) у Франції. Акт Форстера (1870) в Англії. Італія, 

Швейцарія, Фінляндія та решта країн Європи на шляху впровадження загальної 

початкової освіти. 

4. Освіта народу як складова заходів влади щодо модернізації Російської імперії. 

Формування організаційно-правових засад народної освіти. Діяльність Міністерства 

народної освіти у шкільній справі. Ініціативи/Заходи Св. Синоду щодо поширення 

народної освіти. 

5. Громадська думка щодо концепції народної освіти в Російській імперії: організація і 

доступність народної освіти; зміст і якість шкільного навчання; дискусії щодо проектів 

загальної початкової освіти. А.С. Воронов, К. Д. Ушинський: запровадження загального 

безкоштовного обов’язкового початкового навчання ─ це стратегічне соціально 

педагогічне завдання для держави. Проекти А.С. Воронова «Про запровадження 

обов’язкового навчання в Санкт-Петербурзі» і «Про запровадження обов’язкового 

навчання за клопотаннями окремих земських зборів» (1874). Позиції радикалів, 

лібералів, консерваторів щодо загальної народної освіти. Український досвід: М.О. 

Корф і шкільна практика Олександрівського повіту Катеринославської губернії. 

6. Санкт-Петербурзький і Московський комітети грамотності (В.П. Вахтеров, 

В.І. Чарнолуський, Г.А. Фальборк) і діяльність з модернізації принципів доступної 

початкової освіти дітям шкільного віку (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). 

 

 

Семінарське заняття № 6 (8 год.) 

Тема: Історія освіти крізь призму персоналістики (кінець XVIII – початок ХХ) ст. 

Мета: вивчити розвиток освіти модерної доби, застосовуючи історико-біографічні 

методики та антропологічний підхід; з’ясувати соціальні біографії педагогів, освітян і 

просвітників; вивчити чинники кар’єрного поступу і мотивацій до освітньої діяльності за 

різних політичних режимів. 

Питання до обговорення: 

1. «Нова» біографічна історія: принципи, методи і технології дослідження. 

Біографістика в умовах постмодерну. 

2. І.Ф. Гербарт (1746-1841) – видатний німецький педагог. Ф. Гізо – міністр освіти 

Франції. 

3. М.О. Корф, К.Д. Ушинський – педагоги-новатори. А.С. Воронов, В.П. Вахтеров, Н.В. 

Чехов – освітні діячі, просвітники. 
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4. Д.А. Толстой, О.В. Головнін, І.І. Толстой – міністри народної освіти в Російській 

імперії. К.Д. Побєдоносцев – діяльність на ниві освіти народу. 

Жінки на ниві вищої освіти.  

1. О.Я. Єфименко – видатна історикиня і професорка Санкт-Петербурзьких ВЖК.  

2. О.А. Добіаш-Рождественська – видатна медієвістка. Н. Полонська-Василенко – 

історикиня і педагогиня.  

3. Юлія Іванівна Фаусек (Андрусова): курсистка і педагогиня: образ керчанки через 

спогади. 

      Жінки в народних школах.  

1. Христина Алчевська: творець народних шкіл.  

2. Софія Русова – служіння на педагогічній ниві.  

3. Марія і Борис Грінченко – родина видатних педагогів. 

 

 

Семінарське заняття № 7 (8 год.) 

Тема: Історія вчительства й учнівства модерної доби крізь призму візуальної 

антропології. 

Мета: опанувати методики аналізу візуальних джерел з історії освіти; виявити 

трансформації форменого одягу освітян і учнівства (студентства) ХІХ-ХХ ст.; 

виокремити чинники та форми нових репрезентацій жінок-освітянок (гімназисток, 

інституток, курсисток, вчительок) та їхній образ у мемуаристиці. 

Питання до обговорення: 

1. Методики візуального аналізу: технології застосування при вивченні світлин у 

контексті історико-освітніх студій. 

2. Образ вчителів / учительок земських шкіл у Російській імперії. Викладачі і слухачі 

педагогічних курсів. Учительство на екскурсіях: візуальний образ. 

3. Викладачі і директори чоловічих гімназій. Гімназисти і реалісти: світлини і художній 

образ. 

4. Викладачі і випускниці жіночих гімназій. Світлини гімназисток молодших і старших 

класів. 

5. Інститутки: світлини і портретні малюнки. Зображення викладачів, класних дам, 

начальниць інститутів («маман»). 

6. Гувернантки і гувернери: візуальний образ, світлини, портретні зображення. 

7. Студентство в Російській імперії: офіційний візуальний вигляд та образ у зображенні 

тогочасних художників (М.О. Ярошенко «Студент»). 

8. Карикатурні типи учнівства / студентства модерної доби. В. Ф. Кадулін і його 

колекція кольорових листівок серії «Типи студентів», «Типи курсисток», «Типи 

гімназистів» (1911-1915 рр.) київського видавництва «Рассвет». 

 

Картини до аналізу: 

Перов Василій. Приїзд гувернантки в купецьку оселю. 1866. 

Баллард Томас. Нова гувернантка.1877. 

Лейтон Едмунд Блер. Нова гувернантка. 1984. 

Шанкс Емілія. Наймання гувернантки. Раніше 1913. 

Кілберн Джордж Гулвін. Гувернантка з двома дівчатками. 1873. 

Тропінін Василь. Д.П. Воєйков, його донька Варвара і гувернантка міс Сорок. 1842. 

Соломон Ребекка. Гувернантка. 1851. 

Міллє Джон Еверет. Сон. 1867. 
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6.Контроль навчальних досягнень 

 
 6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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М
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к
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б
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Відвідування лекції  1 - - 

Відвідування семінарських занять  1 24 24 

Відвідування практичних занять 1 - - 

Робота на семінарському занятті 10 24 240 

Робота на практичному занятті 10 - - 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 7 35 

Виконання модульної роботи 25 7 175 

Максимальна кількість балів 474 

Розрахунок коефіцієнта 100/474 = 0.21 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

Самостійна робота № 1-3  

Тема: Освітні новації в Європі доби Просвтництва. 

Мета: проаналізувати новаційні тенденції в розвитку освітньої сфери європейської 

цивілізації Нового часу; з’ясувати усталені освітньо-виховні практики в різних конфесіях; 

виокремити поведінкові стандарти, практики соціальної репрезентації, форми комунікації 

в навчальних закладах. 

Завдання А:  

Використовуючи нижченаведені джерела, репрезентуйте аксіологію виховних засад доби 

Просвітництва; модальну особистість юнака, сформованого відповідно до нових вимог; 

ідеал світської панянки, підготовленої згідно настанов соціуму.  

 

1. Болингброк Г.С. Дж. Письма об изучении и пользе истории. М.: Наука,1978. 359 с. 

2. Локк Д. Мысли о воспитании и о воспитании разума. СПб., 1913. 

3. Локк Д. Мысли о том, что читать и изучать джентльмену // Локк Д. Соч. в 3-х т. Т.3. М., 

1988. 

4. Маркиз Галифакс. Новогодний подарок для леди, или Наставление дочери // Лабутина 

Т. Л. Воспитание и образование англичанки в XVII веке. СПб.: Алетейя, 2001. С. 185-

214. 

5. Дефо Д. Женские академии //  Лабутина Т. Л. Воспитание и образование англичанки в 

XVII веке. СПб.: Алетейя, 2001. С.214-221. 

6. Свифт Дж. Письмо к очень юной леди по поводу ее замужества // Лабутина Т. Л. 

Воспитание и образование англичанки в XVII веке. СПб.: Алетейя, 2001. С.222-227. 
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7. Свифт Дж. Об образовании леди // Лабутина Т. Л. Воспитание и образование англичанки 

в XVII веке. СПб.: Алетейя, 2001. С.228-231. 

8. Руссо Ж. Ж. Эмиль, или О воспитании // Руссо Ж.Ж. Пед. соч. – М. : Академия, 1981.– 

Т. 1. – 456 с. 

9. Фенелон Ф. «Про виховання дівчат».  

10. Ла Фара. Гувернер.  

 

Завдання Б:  

І. Опрацювати наведені нижче наукові статті і представити основні аргументи просвітників 

у боротьбі проти єзуїтів у сфері освіти у Франції. Що саме в освітньо-виховному процесі 

викликало невдоволення прогресивних кіл громадськості? 

ІІ.: Опрацювати наведені нижче наукові статті і представити сутність поняття «національне 

виховання», запропоноване просвітниками. Розкрити пропоновану модель національного 

виховання в різних країнах Європи (етапи, завдання і чинники виховання, ідеали, форми і 

методи прищеплення, поведінкові норми тощо).  

Результати дослідження оформити у вигляді наукової доповіді (можливо з мультимедійною 

презентацією). 

 

Література 

Пименова Л.А. Магистраты против иезуитов: споры о нацыональном и религиозно-

конфессиональном образовании во Франции в середине XVIII в. // Одиссей : человек в 

истории / Ин-т всеобщ. истории РАН. – М. : Наука, 2010/2011 : Школа и образование в 

Средние века и Новое время / [гл. ред. А.О. Чубарьян ; сост. С.И. Лучицкая]. – 2012. – 

544 с. – С. 73-89. 

Меньшова В.М. Педагогика Эразма Роттердамского: открытие мира детства. 

Педагогическая система Хуана Луиса Вивеса / В.М. Меньшова. – М. : Народное 

образование, 1995. – 136 с.  

Лабутина Т. Л. Культура и власть в эпоху Просвещения. М., 2005. 

Критика благотворительных школ Бернардом Мандевилем // Лабутина Т. Л. Воспитание и 

образование англичанки в XVII веке. СПб., 2001. С. 66-70. 

Лабутина Т. Л. Воспитание и образование англичанки в XVII веке. СПб.: Алетейя, 2001. 247 

с. 

Хаванова О. В. ШКОЛА КАК ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО: РЕФОРМА 

ОБРАЗОВАНИЯ В МОНАРХИИ ГАБСБУРГОВ В XVIII ВЕКЕ //  Человек на 

Балканах. Социокультурные измерения процесса модернизации на Балканах (середина 

XIX — середина XX в.) / отв. ред. Р. Гришина. 

http://www.promacedonia.org/chb2007/chb2007_havanova.htm 

Хаванова О. В. Заслуги отцов и таланты сыновей: венгерские дворяне в учебных заведениях 

монархии Габсбургов, 1746-1784. СПб., 2006. 

Шартье Р. Культурные истоки Французской революции. М., 2001. 

 

Самостійна робота № 4-5  

Тема: Виховні новації в Європі доби Просвітництва: образ дитинства. 

Мета: проаналізувати новаційні тенденції в розвитку виховної сфери європейської 

цивілізації Нового часу; з’ясувати усталені виховні практики до дітей різних прошарків; 

виокремити поведінкові стандарти, практики соціальної / гендерної репрезентації, форми 

комунікації в родині, дитячому середовищі, із вихователями, гувернантками.  
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Завдання А:  

І. Опрацювати наведені нижче наукові статті з часопису «Avtobiografija: Journal on Life 

Writing and the Representation of the Self in Russian Culture» № 4 (2015): Дитинство як 

організованість: стратегії та практики авто / біографічного письма» і представити 

узагальнену модель спогадів про дитинство, акцентуючи увагу на: що саме відбилося  

пам’яті про дитинство; якими словами й емоціями описано дитинство; яке відношення до 

батьків і вихователів;  

 

Завдання Б:  

І. Опрацювати матеріали его-документів і виявити: а) відмінності спогадів про своє 

дитинство, написаних чоловіками і жінками; б) образи батьків і матерів, присутні в 

текстах (здійснити компаративний аналіз цих образів); в) фрагменти текстів, присвячених 

відносинам між дітьми однієї сім'ї (братами і сестрами) і проаналізуйте їх. 

 

Завдання В: 

І. Опрацювати обрані матеріали его-документів з видання (Кошелева О.Е. «Свое детство» в 

Древней Руси и в России эпохи Просвещения (XVI – XVIII вв.): Учебное пособие по 

педагогической антропологии и истории детства. М.: Изд-во УРАО, 2000. 320 с.) і 

представити відповіді на питання: 

 

1. Які вікові етапи проходила дитина в XVIII  ст. і чим вони відрізнялися один від 

одного? 

2. Опишіть на основі текстів «дитяче» життя (до 7 років). 

3. Наведіть приклади завершення дитинства і початку дорослого життя. 

4. Які події дитячого життя мемуаристи виділяють найбільш часто і чому? 

5. Наведіть характеристики, властиві дітям, які виділяють різні автори? 

6. Хто з авторів і як описує себе? Проаналізуйте ці тексти. 

7. Виберіть тексти, що найбільш повно описують домашнє та шкільне навчання XVIII 

ст. Обгрунтуйте, використовуючи приклади з его-документів, позитивні і негативні 

аспекти кожного з них. 

8. Які методи виховання застосовували до дітей у XVIII ст.? Виявіть, що в них спільного 

та відмінного від сучасних виховних технологій? 

9. Виокреміть в его-документах міркування щодо «правильного» і «неправильного» 

виховання і проаналізуйте їх. 

10. Здійсніть компаративний аналіз образів «хороших» і «поганих» учителів, 

представлених у текстах. 

11. Складіть перелік навчальних предметів, які опановували діти традиційного 

суспільства, наведені у їхніх спогадах. 

 

Результати дослідження оформити у вигляді наукової доповіді (можливо з 

мультимедійною презентацією). 

 

Література 

Semenova Natalia. Детство поэта и биографический нарратив о Пушкине: Ученик Лицея 

Андрея Платонова // Avtobiografija: Journal on Life Writing and the Representation of the Self 

in Russian Culture № 4 (2015). 165-186. URL: 

https://www.avtobiografija.com/index.php/avtobiografija 

Olga Kriukova Ольфакторное пространство в Детстве Максима Горького: к вопросу о 

https://www.avtobiografija.com/index.php/avtobiografija
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природе запаха в автобиографическом нарративе // Avtobiografija: Journal on Life Writing 

and the Representation of the Self in Russian Culture № 4 (2015). 151-164. URL: 

https://www.avtobiografija.com/index.php/avtobiografija 

Balina Marina. Детство как прием: стратегии и практики авто/биографического письма (на 

материале русской литературы 20-го и 21-го века) // Avtobiografija: Journal on Life Writing 

and the Representation of the Self in Russian Culture № 4 (2015). 23-28. URL: 

https://www.avtobiografija.com/index.php/avtobiografija 

Бим-Бад Б.М. АВТОБИОГРАФИЯ В СВЕТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

URL: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=53&binn_rubrik_pl_articles=101 

Кошелева О.Е. «Свое детство» в Древней Руси и в России эпохи Просвещения (XVI – XVIII 

вв.): Учебное пособие по педагогической антропологии и истории детства. М.: Изд-во 

УРАО, 2000. 320 с. 

Квітко-Основ’яненко Г.Ф. Пан Халявський: роман / перек. з російської Б. Д. Антоненко-

Давидович. URL: http://www.ukrcenter.com/Література/Григорій- Детство и школа // 

Вересаев В.В. Гоголь в жизни: сист. свод подлин. Свидетельств современников / предисл. 

Ю. Манна; комент. Э. Безносова. Х: Прапор, 1990. С. 33-95. 

Ключевский В О Два воспитания // Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. IX. Материалы 

разных лет. М.: Мысль, 

1990. http://az.lib.ru/k/kljuchewskij_w_o/text_1893_dva_vospitania.shtml 

Ключевский В О Недоросль Фонвизина (опыт исторического объяснения учебной пьесы) // 

В. О. Ключевский. Сочинения в 8 томах. Т. VIII. Исследования, рецензии, речи (1890-1905). 

М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1959. 

http://az.lib.ru/k/kljuchewskij_w_o/text_0270.shtml 

 

Самостійна робота № 6-7  

Тема: історія освітніх закладів Нового часу. 

Мета: студіювати основні етапи становлення закладів освіти доби Нового часу; з’ясувати 

напрями і вектори трансформацій навчально-виховного процесу, роль громадськості і влади 

в організації закладів і їхньому функціонуванні, визначити соціальне замовлення освітніх 

інституцій. 

 

Завдання А: 

Колегіум – провідний тип середнього навчального закладу ХVIII ст.  

Організаційна структура і навчально-виховна діяльність Києво-Могилянської академії 

(колегіуму).  

Становлення професійних навчальних закладів.  

Становлення вищої освіти: від Слов’яно-греко-латинської академії до Московського 

університету. Політика «просвітницького абсолютизму».  

«Статут народним училищам Російської імперії» 1786 р. Благородні пансіони як тип 

приватних навчальних закладів. Проект І. Бецького.  

 

Завдання Б: Опрацюйте нижченаведену працю і схарактеризуйте: а) завдання 

організація державної жіночої освіти; б) Смольне виховне товариство і його завдання; в) 

столичні інститути шляхетних дівчат: історія розвитку і навчально-виховна діяльність. 

Лихачева Е. Материалы для истории женского образования в России (1796−1828) / Е. 

Лихачева. – С.Пб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1895. – 271 с. 

 

https://www.avtobiografija.com/index.php/avtobiografija
https://www.avtobiografija.com/index.php/avtobiografija
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Завдання В: 

Проаналізуйте указ 28 січня 1724 р. про поєднання Академії наук з університетом і 

гімназією (ПСЗ. Т. VII. № 4443.) і розкрийте мету діяльності новоорганізованих навчальних 

закладів. 

Завдання Г: 

У нотатках Е.Р. Дашкової про відвідання Києво-Могилянської академії (1768) виокреміть 

матеріал щодо поступу освіти (Дашкова Е.Р. Записки: 1743-1810. Л., 1985. С. 72-723). 

Освіта як засіб модернізації Російської імперії: внесок українських інтелектуалів. 

С. Яворський. Ф. Прокопович, К.Г. Розумовський, П.В. Завадовський, О.К. Розумовський. 

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою визначення стану 

успішності здобувачів вищої освіти за навчальним матеріалом окремих модулів після 

завершення лекційних і практичних занять. 

Форма проведення – письмова, письмово-усна.  

Завдання для модульної контрольної роботи та критерії їх оцінювання 

розробляються лектором. Він проводить і оцінює модульні контрольні роботи.  

Тривалість проведення письмового модульного контролю становить 2 академічні 

години. 

Письмові контрольні роботи зберігаються на кафедрі до кінця навчального року.  

Результати перевірки письмових контрольних завдань доводяться до відома 

студентів не пізніше ніж через два робочі дні після їх виконання. 

Студент, який не згоден з отриманою за результатами модульного контролю 

оцінкою, має право подати апеляцію безпосередньо після оголошення оцінки. У цьому 

випадку завідувач кафедри призначає апеляційну комісію, яка зобов’язана розглянути 

апеляцію в присутності студента. 

 

Оцінка Критерії 

20 – 25  

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей. глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

14 – 19  

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі неточності та 

помилки. 

8 – 13  

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 

суттєві неточності. 

0 – 7  

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки.  
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6.4.Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
 

Семестровий контроль проводиться відповідно до навчального плану у вигляді 

семестрового екзамену в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни. Форма проведення 

семестрового контролю – письмова. Зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних 

завдань), критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри та зазначаються у робочій 

програмі навчальної дисципліни й доводяться до відома студентів на першому занятті. 
 

Рівень знань Оцінка Критерії оцінювання відповіді 

Відмінний 

рівень 

31 – 40 Відповідь студента: 

- містить повний, розгорнутий, правильний 

виклад матеріалу з поставленого питання; 

- демонструє знання основних понять і категорій 

та взаємозв’язку між ними, вірне розуміння 

змісту основних теоретичних положень; 

- вказує на вміння давати змістовний та логічний 

аналіз матеріалу з поставленого питання; 

- демонструє знання різних наукових концепцій 

та підходів щодо певної науково-теоретичної 

чи науково-практичної проблеми, пов’язаної з 

поставленим питанням; 

- здатність робити власні висновки в разі 

неоднозначності, спірного чи проблемного 

характеру поставленого питання чи проблеми. 

Добрий рівень 21 – 30 Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене 

питання, але відповідь містить наступні недоліки:  

- недостатня повнота, незначні неточності чи 

прогалини при поясненні того чи іншого 

аспекту питання;  

- окремі формулювання є нечіткими; міститься 

інформація, котра не відноситься до змісту 

екзаменаційного питання. 

Задовільний 

рівень 

11 – 20 Студент дав відповідь на поставлене питання, однак 

допустив суттєві помилки як змістовного характеру, 

так і при оформлені відповіді на питання, а саме: 

- відповідь викладена недостатньо 

аргументовано та/або з порушенням правил 

логіки при поданні матеріалу; 

- відповідь не містить аналізу проблемних 

аспектів поставленого питання, свідчить про 

недостатню обізнаність з основними 

науковими теоріями і концепціями, що 

стосуються відповідного питання; 

- у роботі багато грубих орфографічних 

помилок; 
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Незадовільний 

рівень 

0 – 10 Студент взагалі не відповів на питання, або його 

відповідь є неправильною, тобто містить грубі 

змістовні помилки щодо принципових аспектів 

поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі 

або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.  

 

6.6.Шкала оцінювання  

Рейтингова 

оцінка 

  

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

 

Значення оцінки 

  

A 

 

90 – 100 балів 

 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

B 

 

82-89 

балів 

 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) 

в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 

C 

 

75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

  

D 

 

69-74 

балів 

 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 

 

60-68 

балів 

 

Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

  

FX 

 

35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

  

F 

 

1-34 балів 

 

 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 
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7. Навчально-методична карта дисципліни 
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( 44 б.) 
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( 33 б.) 
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Модульна контрольна робота – 25 

( Загальне значення = 170 балів) 
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8.Рекомендована література 
Джерела 

 

1.  

2. Avtobiografija: Journal on Life Writing and the Representation of the Self in Russian 

Culture URL: https://www.avtobiografija.com/index.php/avtobiografija: 2015 рік: № 4 

(2015): Дитинство як організованість: стратегії та практики авто / біографічного 

письма 

3. Болингброк Г.С. Дж. Письма об изучении и пользе истории. М.: Наука,1978. 

359 с. 

4. Гельвеций К.-А. О человеке, его умственных способностях и образовании. (1772). 

5. д’Аламбер. Об уничтожении иезуитов во Франции (1765) 

6. Дефо Д. Женские академии //  Лабутина Т. Л. Воспитание и образование англичанки 

в XVII веке. СПб.: Алетейя, 2001. С.214-221. 

7. Квітко-Основ’яненко Г.Ф. Пан Халявський: роман / перек. з російської Б. Д. 

Антоненко-Давидович. URL: http://www.ukrcenter.com/Література/Григорій- Детство 

и школа // Вересаев В.В. Гоголь в жизни: сист. свод подлин. Свидетельств 

современников / предисл. Ю. Манна; комент. Э. Безносова. Х: Прапор, 1990. С. 33-

95. 

8. Ключевский В О Два воспитания // Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. IX. 

Материалы разных лет. М.: Мысль, 1990. 

http://az.lib.ru/k/kljuchewskij_w_o/text_1893_dva_vospitania.shtml 

9. Ключевский В О Недоросль Фонвизина (опыт исторического объяснения учебной 

пьесы) // В. О. Ключевский. Сочинения в 8 томах. Т. VIII. Исследования, рецензии, 

речи (1890-1905). М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1959. 

http://az.lib.ru/k/kljuchewskij_w_o/text_0270.shtml 

10. Коменский Я. А. Великая дидактика // Коменский Я.А. Избр. пед. соч. – М. : 

Педагогика, 1982. – Т. 1. – 565 с.  

11. Коменский Я. А. Педагогическое наследие / Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо, 

И.Г. Песталоцци. – М. : Педагогика, 1987. – 416 с. 

12. Ла Фара. Гувернер.  

13. Ла Шалоте. Очерк национального воспитания, или План образования для молодежи. 

(1763) 

14. Локк Д. Мысли о воспитании и о воспитании разума. СПб., 1913. 

15. Локк Д. Сочинения: В 3 т. / Дж. Локк. − М. : Мысль, 1988. – 668 с.  

16. Маркиз Галифакс. Новогодний подарок для леди, или Наставление дочери // 

Лабутина Т. Л. Воспитание и образование англичанки в XVII веке. СПб.: Алетейя, 

2001. С. 185-214. 

17. Монтень М. О воспитании детей // Монтень М. Опыты: В 3-х кн. – М. : Наука, 1980. 

– Кн. 1 − 2. – 703 с.  

18. Песталоцци И. Г. Как Гертруда учит своих детей // Песталоцци И.Г. Избр. пед. соч. – 

М. Наука, 1981. – Т. 1. – 416 с.  

19. Пиаже Ж.  Перспективы: вопросы образования. Мыслители образования / Ж. Пиаже, 

Я.А. Коменский. – М. : Просвещение, 1994 – Т. 1. – 329 с.  

20. Руссо Ж. Ж. Эмиль, или О воспитании // Руссо Ж.Ж. Пед. соч. – М. : Академия, 1981.– 

Т. 1. – 456 с. 

21. Свифт Дж. Об образовании леди // Лабутина Т. Л. Воспитание и образование 

англичанки в XVII веке. СПб.: Алетейя, 2001. С.228-231. 

https://www.avtobiografija.com/index.php/avtobiografija


20 

 

22. Свифт Дж. Письмо к очень юной леди по поводу ее замужества // Лабутина Т. Л. 

Воспитание и образование англичанки в XVII веке. СПб.: Алетейя, 2001. С.222-227. 

23. Толанд Дж. Письма к Серене // Английские материалисты XVIII века. М.,1967. 

Т.I. 

24. Фенелон Ф. «Про виховання дівчат».  

25. Э. де Кондильяк. Курс обучения. (1758-1767)  
 

 

Література 

 

1. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Ф. Арьес; пер. с фр. Ю. 

В. Старцева. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. – 416 с. 

2. Асмус В.Ф. Декарт. – М.: Высшая школа, 2006. – 335 с. 

3. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989.  615 с. 

4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.  М., 1986. 444 с 

Безрогов В.Г. ПРОЕКТ Н.А. РЫБНИКОВА «ИСТОРИЯ РУССКОГО РЕБЕНКА» // 

Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2010. С. 32-38. 

https://cyberleninka.ru/article/n/proekt-n-a-rybnikova-istoriya-russkogo-rebenka-1 

5. Вигель Ф.Ф. Записки: в 2 кн. Москва: Захаров, 2003. – Кн. 1. – 608 с. 

6. Де Местр Ж. Петербургские письма. 1803 − 1817 / сост. Д.В. Соловьева. СПб. 

«ИНАПРЕСС». 1995. 336 с. 

7. Елизаветина Г.Г. Становление жанров автобиографии и мемуаров. М.: Наука, 1982.-

333 с. 

8. Еще из записок графини Эделинг, урожденной Стурдзы. С неизданной французской 

рукописи (писано в 1829 г.) // Русский архив. 1887. Вып. 2. С. 194-228; Вып. 3. С. 289-

304; Вып. 4. С. 405-440. 

9. Записки Варвары Николаевны Головиной (1766-1819) / под. ред Е.С. Шумигорского. 

СПб.: Тип. Суворина, 1900. Разд. Паг. 

10. Из автобиографических записок княжны В.Н. Репниной // Русский архив. 1897. Кн.2. 

№ 7. С. 478-490. 

11. Кон И.С. ОТКРЫТИЯ ФИЛИППА АРЬЕСА И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ 

ДЕТСТВА //  

Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2010. С.12-24. 

https://cyberleninka.ru/article/n/otkrytiya-filippa-ariesa-i-gendernye-aspekty-istorii-

detstva-1 

12. Кошелева О.Е. «Свое детство» в Древней Руси и в России эпохи Просвещения (XVI 

– XVIII вв.): Учебное пособие по педагогической антропологии и истории детства. 

М.: Изд-во УРАО, 2000. 320 с. 

13. Критика благотворительных школ Бернардом Мандевилем // Лабутина Т. Л. 

Воспитание и образование англичанки в XVII веке. СПб., 2001. С. 66-70. 

14. Лабутина Т. Л. Воспитание и образование англичанки в XVII веке. СПб.: 

Алетейя, 2001. 247 с. 

15. Лабутина Т. Л. Культура и власть в эпоху Просвещения. М., 2005. 

16. Лабутина Т. Л., Ильин Д. В. Английское Просвещение: общественно-

политическая и педагогическая мысль. - СПб.: Алетейя, 2012. -304 с. 

17. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет. М.: 

Молодая гвардия, 2007. 166 с. 

18. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. - 412 с. 

https://www.litmir.me/a/?id=56523


21 

 

19. Лотман Ю.М. О двух моделях коммуникации в системе культуры //Труды по 

знаковым системам. Тарту, 1973. - Т. 6. (Ученые записки Тартуского университета. 

Выпуск 308). 

20. Лотман Ю.М. Руссо и русская культура XVIII века //Эпоха Просвещения. -Л., 1967.-

363 с. 

21. Маркович А. Жозеф де Местр и Сент-Бев в письмах к Р. Стурдзе-Эдлинг // 

Литературное наследство. Т. 33. М.: Ин-т мировой литературы, 1939. С. 379-456. 

22. Пименова Л.А. Магистраты против иезуитов: споры о нацыональном и религиозно-

конфессиональном образовании во Франции в середине XVIII в. // Одиссей : человек 

в истории / Ин-т всеобщ. истории РАН. – М. : Наука, 2010/2011 : Школа и 

образование в Средние века и Новое время / [гл. ред. А.О. Чубарьян ; сост. С.И. 

Лучицкая]. – 2012. – 544 с. – С. 73-89. 

23. Пискунов А. И. Очерки по истории прогрессивной немецкой педагогики к. XVIII – 

нач.XIX в. / А.И. Пискунов. – М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1960. – 198 с.  

24. Пономарева В.В., Хорошилова Л.Б. Русское женское образование в XVIII – начале 

ХХ вв.: приобретения и потери // Мир истории. 2000. № 6. URL: 

http//www.tellur.ru/~historia/archive/06-00/women.htm) (дата обращения: 15.04.2017). 

25. Репина Н. И.  ДЕТСТВО КАК КОНЦЕПТ КУЛЬТУРЫ: ИТОГИ РАБОТЫ 

СЕМИНАРА «КУЛЬТУРА ДЕТСТВА: НОРМЫ, ЦЕННОСТИ, ПРАКТИКИ» (2007–

2011 ГГ.) // Историко-педагогический журнал. 2013. № 2. С. 191-196. 

26. Солодянкина О.Ю. Иностранные гувернантки в России (вторая половина XVIII – 

первая половина XIX века). М.: Academia, 2007. 512 с. 

27. Хаванова О. В. Заслуги отцов и таланты сыновей: венгерские дворяне в учебных 

заведениях монархии Габсбургов, 1746-1784. СПб., 2006. 

28. Хаванова О. В. ШКОЛА КАК ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО: РЕФОРМА 

ОБРАЗОВАНИЯ В МОНАРХИИ ГАБСБУРГОВ В XVIII ВЕКЕ //  Человек на 

Балканах. Социокультурные измерения процесса модернизации на Балканах 

(середина XIX — середина XX в.) / отв. ред. Р. Гришина. 

http://www.promacedonia.org/chb2007/chb2007_havanova.htm 

29. Хильгенхегер Н. Иоганн Фридрих Гербарт  / И. Хильгенхегер, И.Ф. Гербарт // 

Перспективы. Вопросы образования. Мыслители образования. – 1994. – № 3/4 

(87/88). – С. 227–242. 

30. Шартье Р. Культурные истоки Французской революции. М., 2001. 

 


