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викладання стародавніх мов у гімназіях (друга половина ХІХ − початок ХХ
століття)……………………………………………………………………………………………………
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Г.В.ПРИХОДЬКО Відображення традицій виховання статі дітей в українському
селянському фольклорі ХІХ – початку ХХ ст. (гендерний аналіз першоджерел)……………
Г.І.ПРИХОДЬКО Історіографічна та джерельна основа вивчення громадських
ініціатив в галузі фізичного виховання учнівської молоді у ХIХ−на початку ХХ ст………
М.В.РАЗОРЬОНОВА Характеристика джерельної бази дослідження історії розвитку
кадрового потенціалу ВНЗ в Україні………………………………………………………………….
І.Г.РЕЗНІЧЕНКО Видавнича діяльність О.Русова як шлях до просвітництва……………
С.О.РОЄНКО «Журнал Министерства народного просвещения»  важливе джерело
дослідження розвитку шкільної приватної освіти……………………………………..…………
І.С.РУСНАК, Г.П.БИГАР, С.З.РОМАНЮК Педагогічна преса української діаспори як
джерело дослідження розвитку педагогічної думки й національної освіти закордонних
українців……………………………………………………………………………………………………...
О.А.САМОЙЛЕНКО Християнські гуманістичні цінності у вітчизняній педагогічній
думці у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. як історико-педагогічна проблема…………………….
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І.М.ШОРОБУРА Особливості періодизації становлення та розвитку шкільної
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дослідження………………………………………………………………………………………………….
Л.А.ШТЕФАН Джерела дослідження питань розвитку соціальної педагогіки як науки
в Україні………………………………………………………………………………………………………
Г.В.ЯКІВЧУК Український музичний фольклор та його роль у вихованні особистості: з
історії питання…………………………………………………………………………………………….
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М.В.ЯРОВА, В.П.ВОВК Джерельна основа історико-педагогічних досліджень вчителів
музики в навчальних закладах на Поділлі кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя………………
І.П.ЯЩУК Виховання майбутніх педагогів у вищому педагогічному навчальному
закладі (1920-1991 рр.) як предмет історико-педагогічного дослідження…………………….
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