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У дисертації вперше цілісно розкрито зміст і напрями (громадсько-

просвітницький, публіцистичний, редакторський, культурно-освітній) 

педагогічної та науково-просвітницької діяльності Н. Григоріїва для 

відтворення розвитку освіти в Україні в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст.; 

удосконалено наукові уявлення про історіографію проблеми та джерельну 

базу дослідження; висвітлено становлення й розвиток особистості 

Н. Григоріїва; виокремлено та охарактеризовано основні періоди його 

педагогічної та науково-просвітницької діяльності, а саме: перший період 

(1904 – 1917 рр.) – початковий період становлення Н. Григоріїва як фахового 

педагога; другий період (1918 – 1920 рр.) – становлення Н. Григоріїва як 

політичного і державного діяча; третій період (1921 – 1953 рр.) – активна 

освітньо-просвітницька дільність педагога за кордоном; здійснено аналіз 

змісту підручників за авторством педагога; удосконалено загальнопедагогічні 

погляди та ідеї Никифора Яковича Григоріїва. 

Проаналізовано історіографію проблеми та джерельну базу 

дослідження. З՚ясовано, що в історико-педагогічній науці постать педагога 

Н. Григоріїва та його педагогічне надбання є недостатньо дослідженим. 

Встановлено основні групи досліджень, з урахуванням чого виокремлені праці 

тематично згруповано таким чином: публікації про особистість діяча і його 

діяльність, праці про педагогічну та викладацьку діяльність, публікації про 

участь в Українській революції 1917-1921 рр., праці про суспільно-

просвітницьку діяльність, публікації про викладацьку і педагогічну роботу. 



Вивчення життєвого і творчого шляху педагога показало, що Н. Григоріїв був 

ученим, освіченим педагогом та громадським діячем ХХ ст., членом 

культурно-просвітницьких організацій і товариств, відомим представником 

українського національного руху першої половини ХХ ст., автором праць із 

педагогіки, історії та соціології. 

Джерельною базаю дослідження стали опубліковані та неопубліковані 

праці Н. Григоріїва, а також документи про його науково-педагогічну 

діяльність, що зберігаються в особовому фонді вченого ЦДАВО України. 

Дослідження та систематизація архівних джерел, визначення 

історіографії праць, присвячених життю і науковим надбанням Н. Григоріїва, 

дали можливість установити окремі біографічні відомості з життя та творчого 

шляху педагога, охарактеризувати його педагогічні та науково-просвітницькі 

погляди. 

Удосконалено наукові уявлення та доповнено біографічні відомості 

фактологічним та аналітичним матеріалом про життя та педагогічну спадщину 

Н. Григоріїва, особливості його просвітницьких ініціатив і педагогічних ідей.  

Розкрито загальнопедагогічні погляди Н. Григоріїва, які базувалися на 

соціально-виховних та педагогічних ідеях педагога: створення національної 

школи; уміння формувати та зберігати національну культуру; повага до рідної 

мови та історії України; розуміння потреби в школі, яка повинна закладати 

основи гуманізму, поваги, дисциплінованості; підвищеня рівня грамотності 

населення шляхом навчання в школі учнів; видання україномовних 

підручників належного навчально-методичного рівня; підготовка 

високоосвіченого, всебічно розвиненого учителя, тощо. 

Проаналізовано методику викладання української мови та історії у 

спадщині педагога. Встановлено, що Н. Григоріїву була притаманна яскраво 

виражена повага до учнів та порозуміння з колегами. Навчаючи історії, 

педагог намагався якомога більше навчати історії свого народу (на прикладі 

власної родини) та використовував власну методику навчання. 



Охарактеризовано зміст і спрямованість науково-просвітницької 

діяльності педагога, а саме: громадсько-просвітницький – член та засновник 

товариств; публіцистичний – автор статей, що висвітлювали актуальні 

проблеми тогочасної історії українського народу; редакторський – 

літературно-публіцистична діяльність у журналах, газетах першої половини 

ХХ ст. (редагування та заснування часопису «Нова Україна»); культурно-

освітній – читав публічні лекції українському народу, активно сприяв 

допомозі українським студентам за кордоном. Будучи міністром УНР, 

Н. Григоріїв став активним борцем за українську освіту та неодноразово 

виступав за українізацію народної освіти в Україні, захищав інтереси 

української школи; домігся ведення у школах українською мовою та видання 

підручників рідною мовою. Діяльність педагога була спрямована на розвиток 

української мови серед українців.  

Вагомим внеском Н. Григоріїва у розвиток педагогічної науки є 

створення підручників та навчальних книг українською мовою з метою 

просвіти народу та формування його національної свідомості. У працях 

педагога «Про навчання дітей рідної історії», «Історія України в народних 

думах та піснях», «Поділля: географічно-історичний нарис», «Історія України: 

виложена народними думами та піснями», «Історія українського народу. 

Підручник для початкових шкіл та перших класів гімназії», «Всесвітня історія. 

Ч. 1. Стародавній світ» та інших відображені важливі історичні процеси, життя 

та побут українського народу, значне місце займають матеріали з розвитку 

освіти та культури.  

Подальшого розвитку набули положення про педагогічну діяльність 

Н. Григоріїва в еміграції. З’ясовано, що еміграційний період життя 

Н. Григоріїва був найпродуктивнішим. Педагог був надзвичайно активним у 

політичній, науковій та культурно-освітній сферах. Він був активним діячем 

Українського громадського комітету в Празі (заступник голови), одним із 

засновників Української господарської академії в Подєбрадах, Українського 

високого університету імені М. Драгоманова, Робітничого інституту, 



директором і професором Українського соціологічного інституту. Брав участь 

у фундації Українського видавничого фонду, відкритті шкіл та вищих закладів 

освіти за кордоном для українських емігрантів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в актуалізації 

педагогічного досвіду Н. Григоріїва для відтворення розвитку освіти для 

повного розуміння і цілісного відтворення особливостей розвитку 

педагогічної думки й історії освіти в Україні в кінці ХІХ – першій половині 

ХХ ст. 

Теоретичні положення й висновки містять фактичний історико-

педагогічний матеріал для усвідомлення й аналізу проблеми навчання і 

виховання в педагогічній спадщині Н. Григоріїва. Матеріали дослідження 

можуть бути введені до змісту курсів педагогіки, історії педагогіки, історії 

України у закладах вищої освіти; використанні при укладанні навчально-

методичної літератури; в подальших історико-педагогічних дослідженнях. 

Ключові слова: Никифор Якович Григоріїв, педагогічна діяльність, 

науково-просвітницька діяльність, видавнича діяльність, українська освіта, 

методика викладання історії. 
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ABSTRACT  

 

Morgay L.A. Nykyfir Yakovych Hryhoriiv’s  pedagogical and scientific-

educational activity (1883 – 1953) – Qualification scientific work with the 

manuscript copyright. 

The thesis for Ph.D in Philosophy degree, specialty 011 «Educational, 

pedagogical sciences». – Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, 2019. 

The content and directions (public-educational, journalistic, editorial, cultural-

educational) of N. Hryhoriiv’s  pedagogical and scientific-educational activity for 

reproduction of education development in Ukraine at the end of the 19th - the first 

half of the 20th century have been clarified in the dissertation for the first time. 

Scientific understanding of the problem historiography and the research source base 

has been improved. The formation and development of N. Hryhoriiv’s personality 

have been covered. The main periods of his pedagogical and scientific-educational 

activity are distinguished and characterized. They are as follows: the first period 

(1904 - 1917) - the initial period of N. Hryhoriiv’s formation as a professional 

teacher; the second period (1918 - 1920) – N. Hryhoriiv’s formation as a politician 

and statesman; the third period (1921 - 1953) – the teacher’s active educational 

activity abroad. The content of the textbooks by N. Hryhoriiv has been analyzed. 

Nykyfir Yakovych Hryhoriiv’s  general pedagogical views and ideas have been 

improved. 

The problem historiography and the research source base have been analyzed. 

It has been discovered that N. Hryhoriiv as pedagogue and his pedagogical heritage 

are insufficiently researched in historical and pedagogical science. The main groups 

of researches have been established. Thus, the distinguished works are thematically 

grouped as follows: publications on Hryhoriiv’s personality and his activity, works 

on pedagogical and teaching activity, publications on participation in the Ukrainian 

Revolution of 1917-1921, works on social and educational activity, publications on 

teaching and pedagogical work. 



Studying the pedagogue’s life and creative path showed that N. Hryhoriiv was 

a scientist, educated teacher and social activist of the 20th century, a member of 

cultural and educational organizations and societies, a well-known representative of 

the Ukrainian national movement of the first half of the 20th century, the author of 

works on pedagogy, history and sociology.  

The source of the research were N. Hryhoriiv’s published and unpublished 

works, as well as documents on his scientific and pedagogical activity, which are 

stored in the scientist’s personal fund of the Central State Archives of Supreme 

Authorities and Governments of Ukraine. 

The research and systematization of archival sources, the definition of the 

historiography of the works devoted to N. Hryhoriiv’s life and scientific heritage 

gave an opportunity to establish individual biographical information on the life and 

creative path of the teacher, to characterize his pedagogical and scientific-

educational views. 

Scientific views have been improved and biographical information has been 

supplemented with factual and analytical material on N. Hryhoriiv’s life and pedagogical 

legacy, features of his educational initiatives and pedagogical ideas. 

N. Hryhoriiv’s general pedagogical views, which were based on his social-

educational and pedagogical ideas, have been revealed. They include: establishment 

of a national school; ability to shape and preserve national culture; respect for the 

mother tongue and history of Ukraine; understanding the need for a school that 

should lay the foundations of humanism, respect, discipline; raising the level of 

literacy of the population through schooling; publication of textbooks of appropriate 

educational and methodological level in Ukrainian; preparation of a highly educated, 

broad-minded teacher, etc. 

The methodology of teaching Ukrainian language and History in the teacher's 

heritage has been analyzed. It has been found that N. Hryhoriiv had a strong respect 

for students and understanding with colleagues. While teaching History, the 

pedagogue tried to teach his people as much as possible (taking an example of his 

own family) and used his own teaching methods. 



The content and orientation of the teacher՚s educational activity have been 

characterized. They are: public educational – N. Hryhoriiv was a member and 

founder of societies; journalistic – he was an author of articles that covered current 

issues of contemporary history of the Ukrainian people; editorial - literary and 

journalistic activity in journals, newspapers of the first half of the 20th century. 

(editing and founding of the journal “Nova Ukraina”); cultural and educational – he 

delivered public lectures to the Ukrainian people, actively promoted assistance to 

Ukrainian students abroad. As a Minister of the UNR, N. Hryhoriiv became an active 

fighter for Ukrainian education and repeatedly advocated the Ukrainianization of 

public education in Ukraine, defending the interests of the Ukrainian school; has 

strived for teaching at schools and the publication of textbooks in Ukrainian. The 

pedagogue’s activity was aimed at the development of the Ukrainian language 

among Ukrainians. 

N. Hryhoriiv’s important contribution to the development of pedagogical 

science is the creation of textbooks and educational books in Ukrainian with the aim 

of enlightening the people and forming their national consciousness. 

Important historical processes, life and routine of the Ukrainian people are 

reflected in the pedagogue’s works. The examples of them are: “On teaching native 

history to children”, “History of Ukraine in folk thoughts and songs”, “Podillya: 

geographical and historical sketch”, “History of Ukraine: set out in folk thoughts 

and songs”, “History of the Ukrainian people. A textbook for elementary schools 

and first grades of gymnasium”, “World History. Part 1. The ancient world”. Works 

on the development of education and culture occupy a significant place. 

The issues on N. Hryhoriiv’s pedagogical activity in emigration have been 

further developed. It has been found out that the emigration period has been the most 

productive in N. Hryhoriiv’s life. The pedagogue was extremely active in political, 

scientific and cultural-educational spheres. He was an active member of the 

Ukrainian Public Committee in Prague (deputy chairman), one of the founders of 

the Ukrainian Academy of Economics in Podebrady, M. Drahomanov Ukrainian 

Higher University, Institute of Workers, head and professor of the Ukrainian 



Sociological Institute. He participated in the foundation of the Ukrainian Publishing 

Fund, the opening of schools and higher education institutions abroad for Ukrainian 

emigrants. 

The practical significance of the obtained results lies in N. Hryhoriiv’s 

pedagogical experience updating in order to reproduce the development of education 

for a complete understanding and holistic reproduction of the peculiarities of the 

development of pedagogical thought and history of education in Ukraine at the end 

of the 19th and first half of the 20th century. 

Theoretical issues and conclusions contain the actual historical and 

pedagogical information for understanding and analyzing the problem of teaching 

and upbringing in N. Hryhoriiv’s pedagogical heritage. Research data can be 

introduced in the content of courses in pedagogy, history of pedagogy, history of 

Ukraine in higher education institutions. They may be also used in the preparation 

of educational and methodological literature and in further historical and 

pedagogical studies. 

Key words: Nykyfir Yakovych Hryhoriiv, pedagogical activity, scientific-

educational activity, publishing activity, Ukrainian education, methodology of teaching 

history. 
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