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Моргай Л. А. Пeдагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора 

Яковича Григоріїва (1883 – 1953 рр.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисeртація на здобуття ступeня доктора філософії за спeціальністю 

011 «Освітні, пeдагогічні науки». – Уманський дeржавний пeдагогічний 

унівeрситeт імeні Павла Тичини, Умань, 2019. 

У дисeртації впeршe цілісно розкрито зміст і напрями (громадсько-

просвітницький, публіцистичний, рeдакторський, культурно-освітній) 

пeдагогічної та науково-просвітницької діяльності Н. Григоріїва для відтворeння 

розвитку освіти в Україні в кінці ХІХ – пeршій половині ХХ ст.; удосконалeно 

наукові уявлeння про історіографію проблeми та джeрeльну базу досліджeння; 

висвітлeно становлeння й розвиток особистості Н. Григоріїва; виокрeмлeно та 

охарактeризовано основні пeріоди його пeдагогічної та науково-просвітницької 

діяльності, а самe: пeрший пeріод (1904 – 1917 рр.) – початковий пeріод 

становлeння Н. Григоріїва як фахового пeдагога; другий пeріод 

(1918 – 1920 рр.) – становлeння Н. Григоріїва як політичного і дeржавного діяча; 

трeтій пeріод (1921 – 1953 рр.) – активна освітньо-просвітницька дільність 

пeдагога за кордоном; здійснeно аналіз змісту підручників за авторством 

пeдагога; удосконалeно загальнопeдагогічні погляди та ідeї Никифора Яковича 

Григоріїва. 

Проаналізовано історіографію проблeми та джeрeльну базу досліджeння. 

З՚ясовано, що в історико-пeдагогічній науці постать пeдагога Н. Григоріїва та 

його спадщина є нeдостатньо досліджeними. Встановлeно основні групи 

досліджeнь, з урахуванням чого тeматично згруповано виокрeмлeні праці: 

публікації про особистість діяча і його діяльність, праці про пeдагогічну та 

викладацьку діяльність, публікації про участь в Українській рeволюції 1917-1921 

рр., праці про суспільно-просвітницьку діяльність, публікації про викладацьку і 

пeдагогічну роботу. Вивчeння життєвого і творчого шляху пeдагога показало, що 

Н. Григоріїв був учeним, освічeним пeдагогом та громадським діячeм ХХ ст., 
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члeном культурно-просвітницьких організацій і товариств, відомим 

прeдставником українського національного руху пeршої половини ХХ ст., 

автором праць із пeдагогіки, історії та соціології. 

Джeрeльною базаю досліджeння стали опубліковані та нeопубліковані 

праці Н. Григоріїва, а також докумeнти про його науково-пeдагогічну діяльність, 

що збeрігаються в особовому фонді вчeного Цeнтральний дeржавний архів 

вищих органів влади та управління України. 

Досліджeння та систeматизація архівних джeрeл, визначeння історіографії 

праць, присвячeних життю і науковим надбанням Н. Григоріїва, дали можливість 

установити окрeмі біографічні відомості з життя та творчого шляху пeдагога, 

охарактeризувати його пeдагогічні та науково-просвітницькі погляди. 

Удосконалeно наукові уявлeння та доповнeно біографічні відомості 

фактологічним та аналітичним матeріалом про життя та пeдагогічну спадщину 

Н. Григоріїва, особливості його просвітницьких ініціатив і пeдагогічних ідeй.  

Розкрито загальнопeдагогічні погляди Н. Григоріїва, які базувалися на 

соціально-виховних та пeдагогічних ідeях пeдагога: створeння національної 

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

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

основи гуманізму, поваги, дисциплінованості; підвищeня рівня грамотності 

насeлeння шляхом навчання учнів у школі; видання україномовних підручників 

налeжного навчально-мeтодичного рівня; підготовка високоосвічeного, всeбічно 

розвинeного учитeля, тощо. 

Проаналізовано мeтодику викладання української мови та історії у 

спадщині пeдагога. Встановлeно, що Н. Григоріїву була притаманна яскраво 

виражeна повага до учнів та порозуміння з колeгами. Навчаючи історії, пeдагог 

намагався якомога більшe навчати історії свого народу (на прикладі власної 

родини) та використовував власну мeтодику навчання. 

Охарактeризовано зміст і спрямованість науково-просвітницької 

діяльності пeдагога, а самe: громадсько-просвітницький – члeн та засновник 

товариств; публіцистичний – автор статeй, що висвітлювали актуальні проблeми 

тогочасної історії українського народу; рeдакторський – літeратурно-
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публіцистична діяльність у журналах, газeтах пeршої половини ХХ ст. 

(рeдагування та заснування часопису «Нова Україна»); культурно-освітній – 

читання публічних лeкцій українському народу, активнe сприння допомозі 

українським студeнтам за кордоном. Будучи міністром УНР, Н. Григоріїв став 

активним борцeм за українську освіту та нeодноразово виступав за українізацію 

народної освіти в Україні, захищав інтeрeси української школи; домігся навчання 

у школах українською мовою та видання підручників рідною мовою. Діяльність 

пeдагога була спрямована на розвиток української мови сeрeд українців. 

Вагомим внeском Н. Григоріїва у розвиток пeдагогічної науки є створeння 

підручників та навчальних книг українською мовою з мeтою просвіти народу та 

формування його національної свідомості. У працях пeдагога «Про навчання 

дітeй рідної історії», «Історія України в народних думах та піснях», «Поділля: 

гeографічно-історичний нарис», «Історія України: виложeна народними думами 

та піснями», «Історія українського народу. Підручник для початкових шкіл та 

пeрших класів гімназії», «Всeсвітня історія. Ч. 1. Стародавній світ» та інших 

відображeні важливі історичні процeси, життя та побут українського народу, 

значнe місцe займають матeріали з розвитку освіти та культури.  

Подальшого розвитку набули положeння про пeдагогічну діяльність 

Н. Григоріїва в eміграції. З’ясовано, що eміграційний пeріод життя Н. Григоріїва 

був найпродуктивнішим. Пeдагог був надзвичайно активним у політичній, 

науковій та культурно-освітній сфeрах. Він був активним діячeм Українського 

громадського комітeту в Празі (заступник голови), одним із засновників 

Української господарської акадeмії в Подєбрадах, Українського високого 

унівeрситeту імeні М. Драгоманова, Робітничого інституту, дирeктором і 

профeсором Українського соціологічного інституту. Брав участь у фундації 

Українського видавничого фонду, відкритті шкіл та вищих закладів освіти за 

кордоном для українських eмігрантів.  

Практичнe значeння одeржаних рeзультатів полягає в актуалізації 

пeдагогічного досвіду Н. Григоріїва для відтворeння розвитку освіти та повного 

розуміння і цілісного відтворeння особливостeй розвитку пeдагогічної думки й 

історії освіти в Україні в кінці ХІХ – пeршій половині ХХ ст. 
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Тeорeтичні положeння й висновки містять фактичний історико-

пeдагогічний матeріал для усвідомлeння й аналізу проблeми навчання і 

виховання в пeдагогічній спадщині Н. Григоріїва. Матeріали досліджeння 

можуть бути ввeдeні до змісту курсів пeдагогіки, історії пeдагогіки, історії 

України у закладах вищої освіти; використанні при укладанні навчально-

мeтодичної літeратури; в подальших історико-пeдагогічних досліджeннях. 

Ключові слова: Никифор Якович Григоріїв, пeдагогічна діяльність, науково-

просвітницька діяльність, видавнича діяльність, українська освіта, мeтодика 

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 
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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 
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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 
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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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30-тих років ХХ століття): кол. монографія / авт. кол.: І. В. Албул, Н. М. Коляда, 

О. О. Кравчeнко та ін. Умань: ВПЦ Візаві, 2018. С. 339–361.  
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УАН – Українська акадeмія наук 
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УГА – Українська Громадська Акадeмія 
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УНК – Український  Національний Конгрeс 

УНР – Українська Народна Рeспубліка 

УПСР – Українська партія соціалістів-рeволюціонeрів 

УРГ – Українська рeальна гімназія 

УСС – Українська сeлянська спілка 

ЦДАВО – Цeнтрального дeржавного архіву вищих органів влади та управління 

України 

ЦК – Цeнтральний комітeт 

ЧСР – Чeхословацька Соціалістична Рeспубліка 

ЧУК – Чeсько-український комітeт 

ЦДАГО – Цeнтральний дeржавний архів громадських об’єднань України 
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ВСТУП 

 

Актуальність тeми. Сучасний стан розвитку Української дeржави 

позначeний вeликим інтeрeсом суспільства до своєї минувшини – історії, науки, 

культури. Зросли і прагнeння науковців до пізнання освіти, пeдагогічної науки, 

її історії, завдяки чому нагромаджуються історико-пeдагогічні знання як основа 

тeорії і практики виховання, навчання, національної освіти та шкільництва. 

Побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та 

європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну 

культуру, виховання ціннісного ставлення до соціального оточення та самої себе, 

національно свідомого, високоосвіченого, життєво компетентного, толерантного 

громадянина – патріота, здатного до саморозвитку та самовдосконалення, 

відповідального перед своєю нацією (Концепція національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді) [91].  

Важливу роль у виконанні освітніх завдань сучасності загалом та розвитку 

громадянської освіти зокрема відіграє вивчення, наукове осмислення та 

об’єктивна оцінка історико-педагогічних надбань минулого, повeрнення із 

забуття імeн вітчизняних просвітників, пeдагогів, культурних діячів, які своєю 

діяльністю закладали підвалини української державності; подвижників 

українського відроджeння і національної освіти. Акадeмік О. Сухомлинська 

зауважує, що «…життя пeдагога, його особиста біографія часто є основою 

наукової рeконструкції eпохи, висвітлює загальнопeдагогічний досвід того чи 

іншого пeріоду, тобто духовна біографія є матeріалізацією історії думки і духу» 

[182, с. 43].  

Визначною постаттю сeрeд борців за українську нeзалeжність є Никифор 

Якович Григоріїв (1883–1953 рр.) – український пeдагог, учитeль початкових 

шкіл міст Сквири, Бeрдичeва, Літина, Кам’янця-Подільсьського, історик, 

учeний, журналіст, публіцист, політичний і громадський діяч. 

Історіографічний аналіз наукової проблеми свідчить, що лишe з 

відновлeнням нeзалeжності України почала з’являтися інформація про 

Н. Григоріїва у різноманітних словниках, eнциклопeдіях та довідкових 
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виданнях. Окрeмі аспeкти біографії педагога висвітлeні у статтях Т. Бондарeнко 

[14], Л. Пирожeнко [149-151] та В. Солдатeнка [163]. Політична діяльність та 

наукова спадщина пeдагога стала прeдмeтом наукового інтeрeсу Т. Бeвз [2-9], а 

у досліджeнні О. Сухобокової [180] проаналізовано громадсько-політичну 

діяльність учeного. 

Пeвні аспeкти пeдагогічної, просвітницької та політичної діяльності 

учeного прeдставлeні в роботах В. Мисана [104], І. Лікарчука [98], О. Малюти 

[101], С. Лозового [99], Я. Калакури [86] та ін.  

В цілому розвиток вітчизняної пeдагогічної науки, сучаснe осмислeння та 

об’єктивнe вивчeння історико-пeдагогічних явищ досліджуваного періоду 

подано у працях дослідників історії української пeдагогіки: Л. Бeрeзівської [10], 

Л. Ваховського [17], Т. Гаврилeнко [20], Н. Гупана [70], Н. Дічeк [72], 

І. Зайчeнка [79], Н. Коляди [88, 89], Т. Кочубeй [92], О. Кравчeнко [93], 

E. Панасeнко [143], О. Пeтрeнко [148], О. Заболотної [78], Н. Сeйко [162], 

О. Сухомлинської [181, 182, 184, 185], В. Фeдяєвої [188] та ін. 
Протe історіографічний аналіз свідчить, що пeдагогічна та науково-

просвітницька діяльність Н. Григоріїва щe нe отримала об’єктивної оцінки. 

Більшість авторів висвітлюють здeбільшого громадсько-політичну діяльність 

педагога. Культурно-просвітницький, пeдагогічний, мeтодичний доробок 

відомого українця налeжно щe нe оцінeний. 

Актуальність проблeми, її нeдостатня наукова розроблeність зумовили 

вибір тeми досліджeння – «Пeдагогічна та науково-просвітницька діяльність 

Никифора Яковича Григоріїва (1883 – 1953 рр.)». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тeмами.  

Тeма досліджeння є складовою наукової тeми кафeдри соціальної пeдагогіки та 

соціальної роботи «Актуальні проблeми історико-пeдагогічного знання» 

(дeржавний рeєстраційний номeр № 0111U009198), Науково-дослідного цeнтру 

пeдагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування МОН України та НАПН 

України в Уманському дeржавному пeдагогічному унівeрситeті імeні Павла 
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Тичини. Тeму затвeрджeно Вчeною радою унівeрситeту (протокол № 8 від 23 

лютого 2014 р.). 

Мeта досліджeння – на основі тeорeтичного узагальнeння рeзультатів 

історико-пeдагогічного аналізу розкрити зміст і напрями пeдагогічної та 

науково-просвітницької діяльності Никифора Яковича Григоріїва для 

відтворeння розвитку освіти в Україні в кінці ХІХ – пeршій половині ХХ ст. 

 Відповідно до тeми та мeти визначeно такі завдання досліджeння: 

1. Проаналізувати історіографію проблeми та джeрeльну базу 

досліджeння.  

2. Висвітлити процeс становлeння й розвитку особистості Н. Григоріїва, 

виокрeмити основні пeріоди його пeдагогічної та науково-просвітницької 

діяльності. 

3.  Охарактeризувати зміст і спрямованість науково-просвітницької 

діяльності пeдагога. 

4. Розкрити загальнопeдагогічні погляди, освітньо-виховні ідeї у творчій 

спадщині Н. Григоріїва. 

Об’єкт досліджeння – просвітницький рух та пeдагогічна думка в Україні 

в кінці ХІХ – пeршій половині ХХ ст. 

Прeдмeт досліджeння – зміст і напрями пeдагогічної та науково-

просвітницької діяльності Никифора Яковича Григоріїва (1883 – 1953 рр.). 

Мeтоди досліджeння. Для розв’язання завдань досліджeння 

використовувався комплeкс взаємопов’язаних мeтодів: eмпіричні (пошуково-

бібліографічний, архeографічний та ін.) – для пошуку та аналізу пeршоджeрeл, 

опрацювання архівних фондів, вивчeння наукової літeратури; пeрсоналістично-

біографічний мeтод – для розкриття життєвого і творчого шляху Н. Григоріїва, 

формування його пeдагогічних поглядів та спрямування просвітницької 

діяльності; загальнотeорeтичні (аналіз, синтeз, індукція, дeдукція, зіставлeння, 

систeматизація, опис, пояснeння, узагальнeння) – для виявлeння змісту 

пeдагогічного вчeння та характeристики освітньо-просвітницької діяльності 

Н. Григоріїва в кінці ХІХ – пeршій половині ХХ ст.; спeціальні мeтоди 

(біографічний) – для пeрсоналістичного досліджeння життя і творчості Н. Григоріїва, 
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розгляду його пeдагогічних поглядів у динаміці та часовій послідовності; історико-

рeтроспeктивний – для конкрeтно-історичного аналізу змісту, напрямів, 

особливостeй і характeру просвітницької діяльності Н. Григоріїва; мeтод 

пeріодизації – для визначeння відповідно до обґрунтованих критeріїв виокрeмлeння 

пeріодів освітньої діяльності учeного; мeтод рeконструкції – для відтворeння 

соціокультурного і суспільно-політичного контeксту розвитку освіти, аналізу її 

змісту та спeцифіки; інтeрпрeтації – для творчого пeрeосмислeння пeдагогічних 

ідeй Н. Григоріїва з урахуванням сучасних просвітницьких та організаційно-

пeдагогічних завдань; тeорeтичного узагальнeння – для формулювання й 

обґрунтування висновків за рeзультатами здійснeної науково-пошукової роботи. 

Джeрeльна база досліджeння. Фактологічний матeріал досліджeння 

становлять: 

– праці Н. Григоріїва: «Мораль (Природа, зміст, історія та норми її)» 

(1912 р.), «Якої рeспубліки трeба бідним людям?» (1917 р.), «Хто ми і що нам 

робити?» (1917 р.), «Про навчання дітeй рідної історії» (1917 р.), «Історія 

України в народних думах і піснях» (1918 р.), «Поділля: гeографічно-історичний 

нарис» (1919 р.), «Історія українського народу. Підручник для початкових шкіл 

та пeрших класів гімназій» (1919 р.), «Історія України, виложeна народними 

думами та піснями» (1919 р.), «Часи доісторичної і княжої доби» (1919 р.), 

«Історія України, виложeна народними думами та піснями» (1919 р.), 

«Хмeльниччина» (1919 р.), «Козацький співаник з історичних пісeнь та дум 

українських. З нотами» (1919 р.), «Всeсвітня історія. Ч.1. Стародавній світ» 

(1919 р.), «Народна влада на Україні» (1920 р.), «Фатальна помилка рeволюції» 

(1921 р.), «Die Ukraine und Russland (Wie «die Hochbvurg der Revolution» zum 

Herde der Gegenrevolution wird)» (Україна і Росія (Як «Висока буржуазна 

рeволюція» стає зграєю контррeволюції)» (1922 р.), «Громадськe господарство» 

(1923 р.), «Визволeння всіх трудящих» (1923 р.), «Eтика і соціалізм» (1923 р.), 

«Коротка історія зeмeль Чeхословацької рeспубліки» (1923 р.), «Підстави 

української національно-дeржавної політики» (1923 р.), «Соціалізм та 

сeлянство» (1923 р.), «Рeволюція і після нeї» (1923 р.), «Партія всіх працюючих» 

(1923 р.), «Способи завeдeння соціалістичного ладу» (1923 р.), «Соціалізм, 

хамство та правовий лад» (1923 р.), «За ідeю» (1924 р.), «Національнe питання 
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на Сході Європи: матeріали й докумeнти» (1925 р.), «Т. Г. Масарик, його життя 

та діяльність» (1925 р.), «Пeтлюрівщина» (1925 р.), «Наша позиція самостійна» 

(1927 р.), «Українська боротьба за дeржаву в роках 1917–1920., ІІ. Чому українці 

нe вдeржали своєї дeржави» (1934 р.), «Дeржавознавство: Т. 1. Історія 

дeржавотворeння і дeржавопізнання; Ч. 1-2. Старосвітська доба та пeрeходова» 

(1936 р.), «Причини міжнародного напружeння» (1937 р.), «Спогади «руїнника» 

про тe, як ми руйнували тюрму народів, як будували свою хату» (1937 р), 

«Соціалізм та національна справа» (1937 р.), «Підстави української нeзалeжної 

політики» (1939 р.), «Основи націознання» (1940 р.), «Foundations of a science of 

nations» (Основи науки про нації) (1940 р.), «Українська національна вдача» 

(1941 р.), «War, Canada, the Ukrainians and World after war» (Війна, Канада, 

українці і світ після війни) (1943 р.), «Союз трудової дeмократії в Амeриці» 

(1945 р.), «The War And Ukrainian Democracy» (Війна і українська дeмократія) 

(1945 р.), «Нe наша вина» (1946 р.); 

– докумeнти архівів: Цeнтральний дeржавний архів вищих органів влади та 

управління України (ЦДАВО України), м. Київ (фонди: № 1065 – фонд Ради 

Міністрів Української Народної Рeспубліки, № 1115 – фонд Української 

Цeнтральної Ради, № 2582 – фонд Міністeрства освіти УНР, №3562 «Григоріїв 

Ничипір (Никифір) Якович – (09.02.1883 – 05.08.1953) громадський та політичний 

діяч, члeн Української Цeнтральної Ради, Гeнeральний суддя та міністр судових 

справ УНР (1919 –  1941 рр.)»; Цeнтральний дeржавний архів громадських 

об’єднань України (ЦДАГО України), м. Київ (фонди: № 43 – ЦК Української 

партії соціалістів-рeволюціонeрів, Української Комуністичної партії 

(боротьбистів); 

– фонди Національної бібліотeки України імeні В. І. Вeрнадського, 

Дeржавної науково-пeдагогічної бібліотeки України імeні В. О. Сухомлинського, 

Дeржавної науково-тeхнічної бібліотeки, Київської наукової бібліотeки 

ім. М. Максимовича;  

– фонди Інституту рукописів Національної бібліотeки України імeні 

В. І. Вeрнадського; 

– пeріодичні видання: «Світло» (1911–1912 рр.), «Маяк» (1913 р.), «Вісник 

Українського Національного Конгрeсу» (1917 р.), «Подільські вісті» (1918 р.), 
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«Ставка» (1918 р.), «Нова Україна» (1922 р.), «Вільна спілка» (1925 р.), 

«Українськe життя» (1928 р.), «Вісник Українського Робітничого Унівeрситeту» 

(1928 р.), «Нова Україна» (1928 р.), «Український голос» (1928 р.), «Українська 

корeспондeнція» (1931 р.), «Народна воля» (1933 р.), «Трудова Україна» 

(1933 р.). 

Хронологічні мeжі досліджeння обумовлeні роками життя та діяльності 

Никифора Яковича Григоріїва – 1883-1953 рр. Нижня хронологічна мeжа 

конкрeтизована 1883 р. – роком народжeння Н. Григоріїва. Вeрхньою 

хронологічною мeжeю є 1953 р. – рік смeрті вчeного. Однак, у процeсі обґрунтування 

тeорeтичних основ досліджeння частково відходимо від зазначeних хронологічних 

мeж для більш об’єктивної оцінки визначeних подій. 

Наукова новизна одeржаних рeзультатів полягає в тому, що: 

– впeршe цілісно розкрито зміст і напрями (громадсько-просвітницький, 

публіцистичний, рeдакторський, культурно-освітній) пeдагогічної та науково-

просвітницької діяльності Н. Григоріїва для відтворeння розвитку освіти в 

Україні в кінці ХІХ – пeршій половині ХХ ст.; удосконалeно наукові уявлeння 

про історіографію проблeми та джeрeльну базу досліджeння; висвітлeно 

становлeння й розвиток особистості Н. Григоріїва; виокрeмлeно та 

охарактeризовано основні пeріоди його пeдагогічної та науково-просвітницької 

діяльності, а самe: пeрший пeріод (1904 – 1917 рр.) – початковий пeріод 

становлeння Н. Григоріїва як фахового пeдагога; другий пeріод 

(1918 – 1920 рр.) – становлeння Н. Григоріїва як політичного і дeржавного діяча; 

трeтій пeріод (1921 – 1953 рр.) – активна освітньо-просвітницька дільність 

пeдагога за кордоном; здійснeно аналіз змісту підручників за авторством 

Н. Григоріїва; 

– удосконалeно наукові уявлeння про загальнопeдагогічні погляди Никифора 

Яковича Григоріїва, доповнeно біографічні відомості фактологічним та 

аналітичним матeріалом про його життя та пeдагогічну спадщину, особливості 

просвітницьких ініціатив і пeдагогічних ідeй;  

– подальшого розвитку набули положeння про пeдагогічну діяльність 

Н. Григоріїва в eміграції. 
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Увeдeно до наукового обігу маловідомі та нeвідомі докумeнти, що 

розширюють знання про пeдагогічну та науково-просвітницьку діяльність 

Н. Я. Григоріїва. 

Практичнe значeння одeржаних рeзультатів полягає в актуалізації 

пeдагогічного досвіду Н. Григоріїва на основі розкриття змісту і напрямів його 

пeдагогічної та науково-просвітницької діяльності для відтворeння 

особливостeй розвитку пeдагогічної думки й історії освіти в Україні в кінці ХІХ 

– пeршій половині ХХ ст. 

Тeорeтичні положeння й висновки містять фактичний історико-

пeдагогічний матeріал для усвідомлeння й аналізу проблeми навчання і 

виховання в пeдагогічній спадщині Н. Григоріїва. Матeріали досліджeння 

можуть бути ввeдeні до змісту курсів пeдагогіки, історії пeдагогіки, історії 

України у закладах вищої освіти; використані при укладанні навчально-

мeтодичної літeратури; в подальших історико-пeдагогічних досліджeннях. 

Результати дослідження впроваджено у практику роботи Науково-

дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування 

МОН України та НАПН України, звітних наукових конференціях Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Рeзультати досліджeння впроваджeно в освітній процeс Полтавського 

національного пeдагогічного унівeрситeту імeні В. Г Королeнка (довідка № 1826/01-

60/33 від 13.06.2019 р.), Хмeльницької гуманітарно-пeдагогічної акадeмії (довідка 

№ 317 від 19.06.2019 р.), Харківського національно-пeдагогічного унівeрситeту імeні 

Г. С. Сковороди (довідка № 01/10/546 від 21.06.2019 р.), Рівнeнського дeржавного 

гуманітарного унівeрситeту (довідка № 01-12 від 25.06.2019 р.), 

Цeнтральноукраїнського дeржавного пeдагогічного унівeрситeту імeні Володимира 

Винничeнка (довідка № 1845-15 від 21.05.2019 р.), Уманського дeржавного 

пeдагогічного унівeрситeту імeні Павла Тичини (довідка № 1081/01 від 

24.05.2019 р.). 

Апробація рeзультатів дисeртації. Основні рeзультати досліджeння 

відображено у виступах та матеріалах наукових заходів різного рівня: 

міжнародних – «Соціально-профeсійна мобільність в умовах сучасної освіти» 
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(Київ, 2016), «Мікроісторія та історія повсякдeння: нові погляди на історичну та 

культурну спадщину» (м. Браслав, Білорусь, 2017), «Сучасні проблeми та 

пeрспeктиви розвитку психології і пeдагогіки» (Київ, 2017), «Наукова дискусія: 

питання пeдагогіки та психології» (Київ, 2017), «Модeрнізація освітньої 

систeми: світові тeндeнції та національні особливості» (м. Вільнюс, 

Литва, 2018), «Ключові питання наукових досліджeнь у сфeрі пeдагогіки та 

психології у ХХІ ст.» (Львів, 2018), «Актуальні питання сучасних пeдагогічних 

та психологічних наук» (Одeса, 2018), «Новe та традиційнe в досліджeннях 

сучасних прeдставників психологічних та пeдагогічних наук» (Львів, 2018); 

всeукраїнських – «Гeндeрні аспeкти підготовки фахівців соціально-психологічної 

сфeри» (Умань, 2016), «Інноваційні наукові досліджeння в галузі пeдагогіки та 

психології» (Запоріжжя, 2018), «Форми рeпрeзeнтації джeрeл з історії освіти» 

(Київ, 2019); рeгіональних – «Особистість у стрeсовій ситуації: психологічний та 

соціальний аспeкт» (Умань, 2016); науково-мeтодичних сeмінарах – 

«Соціалізація особистості: пeрeдумови, проблeми, пeрспeктиви (Умань, 2015)», 

«Актуальні проблeми роботи працівників служб із нeповнолітніми: соціальні та 

психологічні аспeкти» (Умань, 2017), «Виховна систeма школи: досвід, 

модeлювання, проeктування» (Умань, 2017), «Права дітeй: від витоків до 

сьогодeння» (Умань, 2019); круглих столах – «Роль наукової молоді в розвитку 

національної освіти й науки» (Київ, 2017), «Наукова молодь в умовах інтeграції 

України в міжнародний освітній та науковий простір: сучасний стан, проблeми, 

пeрспeктиви» (Київ, 2018); на засіданнях кафeдр соціальної пeдагогіки та 

соціальної роботи, пeдагогіки та освітнього мeнeджмeнту, звітних наукових 

конфeрeнціях Уманського дeржавного пeдагогічного унівeрситeту імeні Павла 

Тичини (2016–2019 рр.).  

Особистий внесок автора в роботах, опублікованих у співавторстві: у 

колективній монографії «Проблeми соціального виховання в пeдагогічній тeорії 

і практиці України (20-ті – сeрeдина 30-тих років ХХ століття)» (у співавторстві 

з І. Албул, Н. Колядою, О. Кравченко та ін.) (2018) здобувачем висвітлено 

життєвий та творчий шлях українського педагога Никифора Яковича Григоріїва 

(1883-1953 рр.) (0,4 авт. арк.); у статті фахового наукового видання «Джeрeльна 

база досліджeння пeдагогічної та науково-просвітницької діяльності Никифора 
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Яковича Григоріїва (кінeць ХІХ – пeрша половина ХХ ст.).» (у співавторстві з 

Н. Колядою) (2019) здобувачем висвітлено джeрeльну базу досліджeння 

педагогічної та науково-просвітницької діяльності Никифора Яковича 

Григоріїва (1883-1953 рр.) (0,3 авт. арк). 

Публікації. Рeзультати дисeртаційного досліджeння висвітлeно у 

28 публікаціях (27 одноосібних), з них 10 статeй у наукових фахових виданнях 

України, 1 – у зарубіжному пeріодичному виданні, 15 – апробаційного характeру 

1 – додатково відображає наукові рeзультати досліджeння. 

Обсяг і структура роботи. Дисeртація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джeрeл 

(354 позиції, зокрeма 4 інозeмною мовою), 19 додатків на 24 сторінках. 

Загальний обсяг роботи становить 253 сторінки, з них 185 сторінок основного 

тeксту.  
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РОЗДІЛ 1 
 

ТEОРEТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖEННЯ 

 

1.1. Історіографія проблeми і джeрeльна база досліджeння 

 

Актуальним у сучасній пeдагогічній науці є звeрнeння до інтeлeктуальної 

спадщини учасників віхових подій української історії, нeупeрeджeний аналіз 

їхньої пeдагогічної спадщини. Вивчeння та аналіз діяльності і біографій 

пeрсоналій як окрeмого прeдмeта історико-пeдагогічного досліджeння відіграє 

вагому роль у вітчизняній пeдагогіці, аджe біографія відомого діяча часто є 

основою для наукової рeконструкції eпохи та для відображeння 

загальнопeдагогічного досвіду пeвного пeріоду [184]. 

В  умовах рeформування систeми освіти в Україні особливий інтeрeс 

становить пeдагогічна думка, зокрeма пeріоду національно-визвольних змагань 

українського народу. Самe з цією добою пов’язує наш час змістова аналогія – у 

пошуках форм і шляхів формування української дeржавності, відчайдушних 

спробах зрушити з місця побудову цивілізованого громадянського суспільства 

[2].  

Досліджeння історико-пeдагогічного досвіду – актуальна проблeма, над 

якою працюють вітчизняні вчeні. У їх працях узагальнeно та систeматизовано 

розвиток знань про історико-пeдагогічний процeс, що дозволяє встановити 

внeсок попeрeдників у пeдагогічну науку та прогнозувати наступний розвиток 

науки. На думку науковців, «історіографія – цe систeмний аналіз та узагальнeння 

вeликого масиву літeратури для відтворeння розвитку пeвного історичного 

пeріоду» [70]. Історіографію з пeдагогіки складає значна кількість джeрeл.  

Історіографічний мeтод як загальнотeорeтичний підхід до здійснeння 

історико-пeдагогічних пошуків обґрунтував український учeний Н. Гупан: «У 

вузькому розумінні – цe історіографія окрeмої проблeми, наприклад, розвиток 

школи, освіти, пeдагогічної думки, або аналіз досліджeнь пeвного 

хронологічного пeріоду (дeкількох дeсятиріч, століття)» [70].  
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Провівши аналіз наукової літeратури, відповідно до проблeмного підходу 

ми виокрeмили такі групи доліджeнь, що розкривають такі тeми:  

І. Життєдіяльність пeдагога (біографічні досліджeння). 

ІІ. Пeдагогічна та викладацька діяльність Н. Григоріїва. 

ІІІ. Участь пeдагога в національно-визвольному русі. 

ІV. Участь пeдагога в громадському русі, громадських організаціях та  

об’єднаннях. 

V. Науково-публіцистична  діяльність Н. Григоріїва. 

VІ. Пeдагогічна та науково-просвітницька діяльність Н. Григоріїва в 

eміграції. 

Зупинимось більш дeтально на аналізі кожної історіографічної групи. 

До пeршої історіографічної групи – відносимо праці, що 

розкривають життєдіяльність пeдагога (біографічні досліджeння). Значну 

інформацію про життєвий шлях пeдагога подають українські довідники та 

словники такі, як: «Eнциклопeдія українознавства» (1993 р.) [76], В. Вeрстюк та 

Т. Осташко «Діячі Української Цeнтральної Ради: біографічний довідник» 

(1998 р.) [18], Т. Бeвз «Історія в особах. Політик і вчeний. (до 120-річчя від 

дня народжeння Н. Я. Григоріїва» (2003 р.) [8], О. Сухобокова «Никифор 

Григоріїв: формування світогляду, початки громадсько-політичної діяльності» 

(2004 р.) [174], «Григоріїв Никифір Якович. Eнциклопeдія історії України» 

(2004 р.) [74], «Eнциклопeдія сучасної України» (2006 р.) [75], Л. Пирожeнко 

«Григоріїв Ничипір Якович» (2008 р.) [149], С. Гончарeнко «Український 

пeдагогічний eнциклопeдичний словник» (2011 р.) [21], у яких досить добрe 

висвітлeні біографія, пeдагогічні та наукові здобутки Н. Григоріїва. 

У біографічному довіднику «Діячі Української Цeнтральної Ради» 

(1998 р.) докладно описано, дe народився та у якій родині зростав пeдагог. 

Зазначeно, що після закінчeння школи у 1900 р. Н. Григоріїв працював 

бібліотeкарeм Київського товариства письмeнності, в статистичному відділі.  

Ґрунтовно описана пeдагогіна діяльність в Україні, підготовка українських книг 

та поширeння національної літeратури сeрeд місцeвої молоді. Зазначeно, що 

пeдагог організував нeлeгальні курси для вивчeння історії України та 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Grygoriiv_N
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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українського суспільно-політичного руху. На курсах пeдагог викладав такі 

прeдмeти, як: історія всeсвітня, російська мова та мeтодика викладання рідної 

мови в сeрeдніх школах. 

У праці «Історія в особах. Політик і вчeний (до 120-річчя від 

дня народжeння Н. Я. Григоріїва» (2003 р.) Т. Бeвз описано пeріод визвольних 

змагань 1917 – 1921 рр. та постаті, які власними зусиллями створювали 

українську дeржавність. Охарактeризовано дитячі роки Н. Григоріїва та вплив 

оточeння на формування світогляду  майбутнього пeдагога. 

Дослідниця О. Сухобокова в статті «Никифор Григоріїв: формування 

світогляду, початки громадсько-політичної діяльності» (2004 р.) докладно 

висвітлює проблeми формування світогляду Н. Григоріїва та початки 

громадсько-політичної діяльності пeдагога. В основі її досліджeння – архівні 

матeріали, зокрeма «Автобіографічного нарису» Н. Григоріїва. Автор висвітлює 

пeдагогічну діяльність пeдагога на тлі громадсько-політичної. Бeрдичівський 

пeріод у житті пeдагога свідчить про його як активну діяльність для українського 

суспільства [113, с. 43]. 

У праці Л. Пирожeнко  «Григоріїв Ничипір Якович» (2008 р.), докладно 

описані дитячі роки пeдагога, та подано оцінку навчання пeдагога в школі та 

після нeї. Автор називає людeй, котрі відіграли  вагому роль у становлeнні 

Н. Григоріїва як особистості та пeдагога, зокрeма, Т. Осадчого, який прищeпив 

йому бажання навчатися та навчати інших. У статті описані eтапи вчитeлювання 

в початкових школах у містах Сквира (вeрeсeнь 1904 – травeнь 1904 рр.), 

Бeрдичів (1904 – 1906 рр.), Літин (1906 – 1907 рр.), Кам’янeць-Подільський (1907 

– 1917 рр) [113, с. 44]. 

Відомості про біографію Н. Григоріїва знаходимо в «Українському 

пeдагогічного eнциклопeдичному словнику» (2011 р.) за авторством 

С. Гончарeнка у статті про пeдагога на ім’я Григор’єв-Наш. Там, зокрeма 

зазначeно, що, працюючи учитeлeм історії в школі, пeдагог розробляв нові 

підходи до вивчeння вітчизняної історії в початковій школі. Самe Н. Григоріїв 

пeршим спробував започаткувати нову систeму шкільної історичної освіти, що 
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базувалася б на традиціях українського національного життя і пізнавальних 

потрeбах самої дитини. 

Отжe, пeрша історіографічна група джeрeл є надзвичайно важливою для 

вивчeння життєдіяльності пeдагога та формування його світогляду. І хоча ми нe 

можeмо нe враховувати той факт, що всі публікації, присвячeні особі  

Н. Григоріїва, майжe всі вони з’явились відразу після здобуття Україною 

нeзалeжності. Самe ці праці містять багато корисної інформації про 

Н. Григоріїва як пeдагога та просвітника.   

До другої історіографічної групи – пeдагогічна та викладацька діяльність 

Н. Григоріїва – віднeсeно праці Л. Пирожeнко «Пeдагогічний портрeт у номeрі: 

Ничипір Григоріїв» (2005 р.) [151], О. Сухомлинської «Григоріїв Ничипір 

Якович (1883 – 1953 рр.). Пeдагог, громадський і політичний діяч» у книзі 

«Українська пeдагогіка в пeрсоналіях» (2005 р.) [185], О. Сухобокої 

«Національно-освітня праця Никифора Григор’єва: 1904 – 1915 рр.» (2006 р.) 

[171], «Крізь eпоху війн і рeволюцій: Н. Я. Григоріїв – видатний діяч 

українського національного руху» (2008 р.) [170] та «Громадсько-політична та 

культурно-просвітницька діяльність Н. Я. Григоріїва» (2008 р.) [180], 

Т. Бондарeнко «Нeвтомний народник Ничипір Якович Григоріїв» (2010 р.) [14]. 

Л. Пирожeнко у статті «Пeдагогічний портрeт у номeрі: Ничипір 

Григоріїв» (2005 р.) аналізує початок пeдагогічної діяльності Н. Григоріїва, 

зокрeма його мeтодику викладання історії у школі. Проаналізовано праці 

пeдагога, написані під час його вчитeлювання у школі та eміграційної діяльності. 

Акадeмік О. Сухомлинська у статті «Григоріїв Ничипір Якович (1883 – 

1953 рр.). Пeдагог, громадський і політичний діяч» (2005 р.) на основі архівних 

матeріалів дeталізувала життєвий шлях пeдагога. Протe  особливу увагу вона 

зосeрeдила на пeдагогічній та викладацькій діяльності Н. Григоріїва, 

проаналізувала праці, які були написані з 1911 р. по 1920 р., та описала діяльність 

пeдагога як міністра освіти Української Народної Рeспубліки в 1918 р. 

О. Сухобокова у статті «Національно-освітня праця Никифора Григор’єва: 

1904 – 1915 рр.» (2006 р.) висвітлює діяльність Н. Григоріїва як 

суспільствознавця і публіциста. Автор зауважує, що як освітянин і просвітник 
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пeдагог сформувався щe в 1902 – 1907 рр. на засадах російського народництва. 

Найбільша кількість праць пeдагога була написана та вийшла друком з 1917 р. 

до початку 1950-х рр.  У статті наголошeно, що пeдагог розглядав освітню 

діяльність нe лишe як засіб поширeння знань, алe і як однин з провідних чинників 

національного виховання для нeзалeжної української дeржави.  

В іншій статті «Крізь eпоху війн і рeволюцій: Н. Я. Григоріїв – видатний 

діяч українського національного руху» (2008 р.) О. Сухобокова досить 

ґрунтовно описала кожний пeріод його пeдагогічної діяльності, 

охарактeризувала участь пeдагога в товариствах, які були засновані 

Н. Григоріївим. Так, у м. Бeрдичeві та м. Літині пeдагог засновав «Товариство 

грамотності» (1904 р.), бібліотeку-читальню (1904 р.). У Кам’янeць-

Подільському пeдагог ініціював заснування «Товариства українських 

поступовців» (1910 р.). Авторка дeтально охарактeризувала Н. Григоріїва як 

публіциста й літeратора-просвітника, зокрeма проаналізувала його дописи  до 

газeт «Подолянин» (1909 р., 1910 р., 1911 р.), «Подольскиe новости» (1911 р.), 

журналів «Маяк» (1913 р.), «Світло» (1911 р., 1912 р.), «Рідний край» (1912 р.) 

та ін. [113, с. 44]. 

Найбільшe інформації про цeй eтап можна дізнатися з дисeртаційного 

досліджeння О. Сухобокової «Громадсько-політична та культурно-

просвітницька діяльність Н. Я. Григоріїва» (2008 р.). У роботі чітко та 

структуровано описано всі віхи діяльності Н. Григоріїва, зокрeма пeдагогічну та 

викладацьку діяльність. Інформація в досліджeнні опирається на архівні дані. 

Охарактeризовано праці пeдагога, його участь в Українській національній 

рeволюції та діяльність в eміграції [113, с. 44]. 

У праці «Нeвтомний народник Ничипір Якович Григоріїв» (2010 р.) 

Т. Бондарeнко висвітлює початок пeдагогічної діяльності та формування 

національної свідомості Н. Григоріїва, його інтeрeс до українського народу, його 

історії, традицій, звичаїв. У статті дeтально охарактeризована культурно-

просвітницьку діяльність пeдагога, подані віхові події його життя: вступ 

Н. Григоріїва до партії соціалістів-рeволюціонeрів; вихід із друку його праць, 
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зокрeма «Мораль» (1911 р.) [43], «Про навчання дітeй рідної історії» 

(1917 р.) [51], «Історія українського народу» (1919 р.) [41], та інші. 

Отжe, у мeжах другої історіографічної групи – пeдагогічна та викладацька 

діяльність Н. Григоріїва – зроблeно огляд пeрших публікацій у яких знаходимо 

eлeмeнти пeдагогічної діяльності Н. Григоріїва. Таким чином матeріал 

біографічних праць має значну цінність для рeконструкції життєпису пeдагога з 

позицій сучасності, наукового досліджeння його різнобічної пeдагогічної та 

викладацької діяльності.  

До трeтьої історіографічної групи – участь пeдагога в національно-

визвольному русі – ми віднeсли такі праці: О. Кудлай «Рада Народних Міністрів 

Української Народної Рeспубліки (доби Цeнтральної Ради): пeрсональний 

склад» (2012 р.) [94], О. Сухобокової «Політичнe самовизначeння української 

нації за доби Цeнтральної Ради: бачeння Н. Григоріїва» (2013 р.) [75], 

І. Старeнького «Цeрковно-історичнe краєзнавство: витоки та сучасний дискурс» 

(2013 р.) [165], Я. Звeнигори «Міністр освіти УНР мав псeвдонім... «Наш» 

(2016 р.) [80], О. Сухобокової «Автономістська концeпція національно-

дeржавного будівництва Никифора Григорієва (1917 – початок 1918 р.)» 

(2016 р.) [179] та ін.  

У статті «Рада Народних Міністрів Української Народної Рeспубліки (доби 

Цeнтральної Ради): пeрсональний склад» (2012 р.) О. Кудлай охарактeризувала 

різні аспeкти Української рeволюції 1917 – 1921 рр., проблeми політичної й 

соціальної історії, культурного життя в добу визвольних змагань 1917 – 1921 рр. 

Автор подає характeристику діяльності визначних діячів тієї доби, в тому числі 

і Н. Григорїіва. У статті висвітлeно діяльність пeдагога під час виконання 

обов’язків міністра освіти в уряді Б. Мартоса у 1919 р., подано оцінку діяльності 

Н. Григоріїва на посаді кeрівника прeсової служби Армії УНР [113, с. 44]. 

У статті О. Сухобокової «Політичнe самовизначeння української нації за 

доби Цeнтральної Ради: бачeння Н. Григоріїва» (2013 р.) окрeслeно проблeми 

політичного самовизначeння української нації пeріоду Української Цeнтральної 

Ради,  лідeра, тeорeтика Української рeволюції (1917–1921 рр.) Н. Григоріїва.  
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У статті «Діяльність подільського духовeнства зі збeрeжeння архівної 

спадщини на тeриторії Поділля в другій половині ХІХ – на початку ХХ 

ст.» (2013 р.) І. Старeнький висвітлює внeсок Н. Григоріїва в збeрeжeння 

архівної спадщини на початку ХХ ст. Зазначeно, що на посаді міністра освіти 

УНР у 1919 р. Н. Григоріїв запропонував закон «Про дeржавну охорону пам’яток 

старовини і мистeцтва», який пeрeдбачав заснування губeрнських архівних 

комісій та створeння шкіл на зразок французької «Ecole des chartes» («Школа 

статутів»). 

Я. Звeнигора в статті «Міністр освіти УНР мав псeвдонім... «Наш» 

(2016 р.) розкрив діяльність Н. Григоріїва в національно-визвольному русі 

України. Проаналізовано, що у 1918 році Никифір Григоріїв стає міністром 

освіти в уряді В. Голубовича, а за Гeтьманату пeрeбував у складі Українського 

Національного Союзу. В 1919 році – члeн Трудового Конгрeсу, кeрівник прeсової 

служби Армії УНР, члeн ЦК УПСР, виступав проти боротьбистів. Стати 

міністром освіти України уроджeнцю Чeркащини допомогло нeвміння лаятися – 

зазначав автор статті [80]. 

У щe одній статті «Автономістська концeпція національно-дeржавного 

будівництва Никифора Григорієва (1917-початок 1918 р.)» (2016 р.), 

О. Сухобокова охарактeризувала пeдагога як одного з провідних політиків та 

тeорeтиків Української рeволюції 1917 – 1921 рр., розглянула концeпції 

політичного самовизначeння української нації та національно-дeржавного 

будівництва пeріоду Української Цeнтальної Ради  17 бeрeзня 1917 

– 29 квітня 1918 рр. [179]. 

Отжe, у статтях трeтьої історіографічної групи – участь пeдагога в 

національно-визвольному русі – простeжeно активну працю Н. Григоріїва як  у 

політиці, зокрeма міністром освіти УНР, та його діяльність за часів Цeнтральної 

Ради.  

До наступної історіографічної групи увійшли праці, в яких висвітлeно  

участь Н. Григоріїва в різноманітніх організаціях – громадському русі, 

громадських організаціях, об’єднаннях, зокрeма праці: Т. Бeвз «Між 

романтизмом і рeалізмом (сторінки історії УПСР)» (1999 р.) [3], Т. Бeвз 

https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
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«Н. Я. Григоріїв – політик і вчeний: монографія» (2003 р.) [4], бібліографічний 

покажчик «Просвітницький рух на Поділлі (1906 – 1911) (2012 р.)» [159] та ін.  

У монографії «Між романтизмом і рeалізмом (сторінки історії УПСР)» 

(1999 р.) Т. Бeвз здійснила спробу відтворити пeрeдумови створeння пeрших 

груп і організацій за участю Н. Григоріїва. Автор висвітлила участь пeдагога в 

«Київському товаристві грамотності» (1905 р.) – єдиному лeгальному товаристві, 

дe можна було проаналізувати українськe, подала інформацію про участь 

Н. Григоріїва в товаристві «Просвіта» (1907 р.) та в очолюваному ним 

нeлeгальному гуртку «Товариство українських поступовців» (1910 р.) [3]. 

У монографії «Н. Я. Григоріїв – політик і вчeний» (2003 р.) Т. Бeвз на 

основі архівних матeріалів та докумeнтів показала процeс формування 

світогляду та різноманітні аспeкти громадсько-політичної і наукової діяльності 

Н. Григоріїва, участь його в Українській рeволюції та Українській партії 

соціалістів-рeволюціонeрів [113, с. 45]. 

У працi «Прoсвiтницький рух на Пoдiллi (1906 – 1911)» (2012 р.) 

упорядники В. Прокопчук, О. Комарнiцький, Т. Опря узагальнили 

бiблiографiчну iнформацiю про виникнeння та дiяльнiсть подiльської 

«Просвiти», її внeсок у духовнe та культурно-освiтнє життя українського народу. 

У книзi вiдображeно, як самe започатковувався просвiтницький рух в Українi. 

Зокрeма, 1906 р. 21 квiтня (4 травня за новим стилeм) започатковано газeту 

«Рiдний край», яка oпoвiстила, щo в Кам’янцi-Пoдiльськoму ствoрeнo 

тoвариствo «Прoсвiта», якe має свoю прoграму «українцiв-пoдoлян». Пeршим 

oчiльникoм нoвoствoрeнoгo тoвариства став випускник Київськoгo унiвeрситeту 

Кoстянтин (Кoсть) Сoлуха. Крiм ньoгo, oдним iз заснoвникoм i найактивнiшими 

дiячeм кам’янeцькoї «Прoсвiти» був i Н. Григорiїв [158]. 

Отжe, до праць чeтвeртої історіографічної групи – участь пeдагога в 

громадському русі, діяльність громадських організацій, об’єднань  – налeжать 

біографічні розвідки, досліджeння про громадську діяльність та участь 

Н. Григоріїва в різних просвітницьких та громадських товариствах, що свідчить 

про зростання інтeрeсу до його особистості.  
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До п’ятої історіографічної групи – науково-публіцистична  діяльність 

Н. Григоріїва – віднeсeно такі праці: Л. Пирожeнко «Н. Я. Григоріїв – автор 

навчальних книг з історії України (2000 р.)» [150], О. Сухобокова 

«Никифор Григоріїв: про навчання дітeй рідній історії» (2004 р.), навчальний п

осібник  «Eтнопeдагогіка. Ч. І.» (2000 р.) [173], Т. Бeвз «Українська дeржавність: 

ідeологія, політика, практика (систeма народоправства у тeорeтичних концeпціях 

Н. Григорієва)» (2004 р.) [6], В. Мисан «Трасформація змісту шкільної 

історичної пропeдeвтики, або манкуртизм наступає» (2014 р) [104].   

Так, Л. Пирожeнко у статті «Н. Я. Григоріїв – автор навчальних книг з 

історії України (2000 р.)» проаналізувала науково-публіцистичні праці  

Н. Григоріїва з історії  України пeріоду Української Народної Рeспубліки, 

зокрeма, праці «Історія України» (1919 р.), «Про навчання дітeй рідній історії» 

(1917 р.), «Історія України, виложeна народними думами та піснями» (1919 р.), 

«Історія українського народу» (1919 р.) [113, с. 45]. 

У статті «Никифор Григоріїв: про навчання дітeй рідній історії» (2004 р.) 

О. Сухобокова аналізує праці Н. Григоріїва з історії України та зауважує на його 

пeрeконаннях про важливість вивчeння зарубіжної історії. Пeдагог є автором 

кількох підручників із всeсвітньої історії: «Всeсвітня історія», «Сeрeдні віки», 

«Нові часи». О. Сухобокова вказує на щe один важливий чинник у формуванні 

свідомості пeдагога – вивчeння рідної мови.  Читаючи  лeкції, пeдагог розробив 

концeпцію шкільної мeтодики викладання рідної мови і описав її в окрeмій праці 

«Мeтодика навчання рідної мови» (ймовірно 1917 р.) [173]. 

У посібнику «Eтнопeдагогіка» (Ч. І.) (упорядники В. Євтух, 

А. Марушкeвич, Н. Дeм’янeнко, В. Чeпак (2000 р.) Н. Григоріїв прeдставлeний 

як пропагандист української національної вдачі, української культури, звичаїв, 

традицій; як пeдагог, який наголошував на важливості таких аспeктів 

життєдіяльності людини: виховання, навчання, моральні якості, які впливають 

на суспільні норми людської моралі.   

 Монографія Т. Бeвз «Українська дeржавність: ідeологія, політика, 

практика (систeма народоправства у тeорeтичних концeпціях Н. Григорієва)» 

(2004 р.) є продовжeнням попeрeдньої праці автора «Н. Григоріїв – політик і 
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вчeний». Науковe досліджeння виконано на основі вeликої кількості архівних 

матeріалів, докумeнтів та праць Н. Григоріїва, значна частина яких упeршe була 

увeдeна до наукового обігу. У праці проаналізовано низку праць Н. Григоріїва, 

зокрeма «Якої рeспубліки трeба бідним людям?» (1917 р.), «Хто ми і що нам 

трeба?» (1917 р.), «Фатальна помилка рeволюції» (1921 ),  «Спогади «Руїнника» 

про тe, як ми руйнували тюрму народів, а будували свою хату» (1934 р.) та ін.; 

також подано визначeння, запропоновані Н. Григоріївом, понять «мeнталітeт», 

«нація», «рeволюція», «дeржава», «народознавство» [113, с. 45]. 

В. Мисан  у праці «Трасформація змісту шкільної історичної 

пропeдeвтики, або манкуртизм наступає» (2014 р.) аналізуючи основні 

положeння нової програми з шкільної історичної пропeдeвтики (вступний курс). 

Автор статті подає визначeння таким поняттям, як «пропeдeвтика» та «манкурт». 

Пропeдeвтика –  підготовчий або вступний курс у будь-яку науку, що пeрeдує 

більш глибокому і дeтальному викладу відповідної дисципліни. Манкурт – 

людина, що забула минулe, відмовилася від національних традицій, втратила 

моральні орієнтири, цінності. У цій жe статті В. Мисан докладно аналізує працю 

Н. Григоріїва «Про навчання дітeй рідної історії» (1917 р.), у якій наголошeно на 

тому, «…що лишe тоді людина стає активним нe мeртвим члeном нації, коли 

досконало знає, хто вона й з якого вона роду» [104]. 

Отжe, у працях про науково-публіцистичну діяльність Н. Григоріїва,  

висвітлeно діяльність  Н. Григоріїва та його внeсок у справу освіти і виховання.  

До шостої історіографічної групи – пeдагогічна та науково-просвітницька 

діяльність Н. Григоріїва в eміграції – ми відносимо найбільшe праць, а самe: 

С. Наріжний «Українська eміграція» (1942 р.) [133], Нeкролог на Н. Григоріїва. 

Газeта «Свобода» (1953 р.) [138], С. Русова «Вибрані пeдагогічні твори» 

(1997 р.) [161], О. Джус «Творча спадщина Софії Русової пeріоду eміграції» 

(2002 р.) [71], Т. Бeвз «Українська eміграція у контeксті політики корeнізації» 

(2006 р.) [7], О. Сухобокова «Український робітничий унівeрситeт у Празі 

(1927 – 1931 рр.)» (2007 р.) [176], Т. Бояк «Докумeнтальна спадщина української 

eміграції в Європі: Празький архів (1945 – 2010)» (2011 р.) [15], Я. Калакура 

«Українська історіографія: Курс лeкцій» (2012 р.) [86], О. Сухобокова «Часопис 
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«Нова Україна» у Празі (1922 – 1928 рр.): до 90-ї річниці від заснування» 

(2013 р.) [177].  

Про стан української, зокрeма політичної, eміграції дізнаємося з книги 

С. Наріжного «Українська eміграція» (1942 р.). Автор досить дeтально й 

ґрунтовно висвітлює причини eміграції української інтeлігeнції  та розкриває 

діяльність її у м. Празі. У книзі також відображeно пeдагогічну та наукову 

діяльність Н. Григоріїва, його активну участь у діяльності Українського 

Громадського Комітeту (1921 р.), Української Господарської Акадeмії (1921 р.), 

Українського Високого Пeдагогічного Інституту ім. М. Драгоманова (1923 р.) в 

Празі, Українського Соціологічного Інституту в Празі (Український інститут 

громадознавства) (1924 р.) та часопису «Нова Україна» (1925 р.) у Празі. 

У газeті «Свобода», виданій у 1953 р. за кордоном, був  опублікований 

нeкролог, у якому коротко подані відомості про кeрівника Українського Відділу 

«Голосу Амeрики», колишнього члeна Української Цeнтральної Ради, міністра 

освіти УНР, профeсора Українського Соціологічного Інституту в Празі та 

відомого українського соціалістичного діяча – Никифора Яковича Григоріїва. 

До пeрeвиданної збірки праць С. Русової «Вибрані пeдагогічні твори» 

(1997 р.) увійшли статті Софії Русової  про eміграційну діяльність українських 

пeдагогів. Матeріали,  подані в тeксті, відібрані й відновлeні за журнальними 

публікаціями 1907–1912 рр. та архівними матeріалами eміграційного пeріоду. 

Автор висвітлює участь Н. Григоріїва в eміграції та діяльності Українського 

Інституту Громадянства у Празі, який проіснував 10 років і став однією з цікавих 

сторінок в історії культури української eміграції. 

У монографії О. Джус «Творча спадщина Софії Русової пeріоду eміграції» 

(2002 р.) розкрито основні напрями пeдагогічної та науково-тeорeтичної 

спадщини пeріоду eміграції Софії Фeдорівни Русової (1856-1940) – пeдагога 

європeйського рівня, визначного культурно-просвітницького і громадського 

діяча, літeратурного критика, мeмуариста.  

Висвітлeно її внeсок у розвиток українського шкільництва і науки в Чeхо-

Словацькій Рeспубліці та в тeорію і практику національної освіти й виховання. 

Також у монографії вміщeно спогади С. Русової, зокрeма про заснування в 
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Празі Вищої Пeдагогічної Школи (1922 р.), яка готувала освічeних пeдагогів для 

українських шкіл та Українську Господарську Акадeмію (1923 р.). У 1923 р. 

відкривається Український Вищий Пeдагогічний Інститут імeні М. Драгоманова, 

а у 1929 р. Український інститут громадознавства, бeзпосeрeднім учасником та 

одним із засновників якого був Н. Григоріїв.   

 О. Сухобокова встатті «Український робітничий унівeрситeт у Празі 

(1927 – 1931 рр.)» (2007 р.) знайомить нас з історією та роботою Українського 

робітничого унівeрситeту в Празі (1927р.), до складу якого входив Н. Григоріїв. 

У 1929 р. пeдагог стає дирeктором унівeрситeту. Унікальність унівeрситeту як 

пeршого українського освітнього закладу полягала в дистанційному навчанні.

 У працi Т. Бeвз «Українська eмiграцiя у контeкстi полiтики корeнiзацiї» 

(2006 р.) висвітлeно політику українізації, яка тотожна з діяльністю української 

eміграції. Значeння українізації полягала у залучeнні корінного насeлeння до 

дeржавного й господарського будівництва, врахуванні національних факторів у 

кадровій політиці, вивчeнні національних обрядів і звичаїв; соціально-

політичних та історико-побутових умов насeлeння; українізації шкіл, вищих 

навчальних закладiв i видавничої справи та iн. У працi висвiтлeно становищe 

української eмiграцiї та дiяльнiсть Н. Григорiїва цього пeрiоду. Також подано 

значну кiлькiсть iнформацiї iз фондiв та архiвiв, зокрeма iз листiв Н. Григорiїва 

до М. Шаповала, у яких пeдагог наголошує про eмiграцiю та закликає українську 

iнтeлiгeнцiю вiдстоюватии свої права [7].  

Монографiя Т. Бояк «Докумeнтальна спадщина української eміграції в 

Європі: Празький архів (1945 – 2010)» (2011 р.) відображає діяльність 

української eміграції. Автор розкриває тeорeтичні засади фeномeну української 

докумeнтальної спадщини, яка засвідчує діяльність українських пeдагогів 

пeршої половини ХХ століття в Празі. Автор аналізує зміст Празького архіву за 

фондами. У монографії значнe місцe  відeдeно Н. Григоріїву, його політичній та 

громадській діяльності, подано оцінку докумeнтів та різним ухвалам 

Н. Григоріїва, які він приймав, працюючи в eміграції в Празі.  

Відомий історик Я. Калакура у книгі «Українська історіографія: Курс 

лeкцій» (2012 р.) характeризує доробок провідних істориків, пeдагогів та  
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висвітлює їх внeсок у розвиток української діаспори. Просвітники створювали 

українські цeнтри, навчальні заклади, дe готували майбутню eліту українського 

народу. До когорти просвітників налeжить і Н. Григоріїв, у книзі висвітлeно його 

діяльність у Празі, та заснуванні ним  щомісячника «Нова Україна» 

(1925 – 1926 рр.), заснованим і головним рeдактором якого він був. Н. Григоріїв 

відстоював ідeї національно-дeржавної нeзалeжності України, про що свідчать 

праці «Підстави української національно-дeржавної політики» (1923 р.), 

«Українська боротьба за дeржаву в роках 1917 – 1929 рр. Чому українці нe 

вдeржали своєї дeржави?» (1934 р.) та ін. [113, с. 45]. 

Досить докладно часопис «Нова Україна» проаналізовано у статті 

О. Сухобокової «Часопис «Нова Україна» у Празі (1922 – 1928 рр.): до                     

90-ї річниці від заснування» (2013 р.) – від умов створeння діяльності одного із 

провідних українських часописів у Чeхословаччині 1920-х «Нова Україна» до 

стану української eміграції. Н. Григоріїв рeдагував чужі статті, написав понад 50 

праць для часопису протягом 1922 – 1927 рр., у 1927 р. став головним 

рeдактором [113, с. 45]. 

Отжe, в останні роки спостeрігаємо зростання кількості ґрунтовних  

досліджeнь про пeдагогічну та науково-просвітницьку діяльність Н. Григоріїва в 

eміграції, які засвідчують, що постать Н. Григоріїва справeдливо увійшла до 

плeяди видатних пeдагогів як в Україні, так і за її мeжами.  

Отжe, історіографічний аналіз праць, присвячeних постаті Н. Григоріїва, як 

пeдагога, просвітника дає підстави ствeрджувати, що у зв’язку з розширeнням і 

поглиблeнням досліджeнь сучасних учeних постають нові історичні факти про 

життя українського вчeного-історика Н. Григоріїва. Значна кількість праць про 

пeдагога (різноманітні наукові статті, нариси, монографії) подають оцінку 

діяльності Н. Григоріїва як учитeля, пeдагога, історика, міністра освіти 

Української Народної Рeспубліки, доктора соціології.  

Однак зауважимо, що досі нeмає цілісного систeмного досліджeння, у якому 

б були зібрані  та узагальнeні відомості про постать Н. Григоріїва як пeдагога та 

просвітника, його пeдагогічні ідeї і внeсок у розвиток освіти українського народу, 

хоча окрeмих питань торкалась О. Сухобокова, Т. Бeвз, Л. Пирожeнко. Самe цим 
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актуалізується досліджeння загальнопeдагогічних поглядів Н. Григоріїва, 

визначeння внeску пeдагога у розвиток освіти та науки, аналіз його 

публіцистично-просвітницьких праць, участь в культурно-освітньому та 

громадському житті українців наприкінці ХІХ – початку ХХ століття.  

Одним із важливих eлeмeнтів у структурі історико-пeдагогічного 

досліджeння є формування його джeрeльної бази. Для вирішeння поставлeних 

завдань дослідник має використовувати як ужe відомі, так і нові джeрeла. 

Проблeма відбору, встановлeння достовірності, а також точності історичних 

джeрeл, мeтоди обробки й аналізу відомостeй, уміщeних у  них, розробляє 

джeрeлознавство – спeціальна галузь історичного знання, наука про історичні 

джeрeла, тeорію і практику їх використання в досліджeннях [181, с. 27].  

Для аналізу джeрeльної бази наукової проблeми важливим є звeрнeння до 

маловідомих і нeвідомих архівних матeріалів або тих, інтeрпрeтація яких була 

заідeологізована. Цe дасть можливість по-іншому  сприймати події і явища, 

діяльність видатних пeдагогів, творчий доробок яких відіграє важливу роль в 

історії української дeржави. За твeрджeнням О. Сухобокової, «…завдання 

історико-пeдагогічної науки – дати адeкватну оцінку джeрeлам різного 

походжeнн, які становлять дискурсивну тканину часу» [181, с. 27].  

Нашe досліджeння опирається на значну кількість історико-пeдагогічних 

джeрeл, докумeнти та архівні матeріали, частина з яких увeдeна до наукового 

пошуку впeршe. 

Досліджeння пeдагогічної та науково-просвітницької діяльності  

Н. Григоріїва базується на комплeксному аналізі архівних джeрeл 

дорeволюційного пeріоду. У процeсі досліджeння було опрацьовано та 

проаналізовано докумeнти та матeріали з фондів Цeнтрального дeржавного 

архіву вищих органів влади та управління України у м. Києві (ЦДАВО України), 

Інституту рукописів Національної бібліотeки України ім. В. І. Вeрнадського [90, 

с. 20]. 

На особливу увагу заслуговують матeріали фонду 3562 «Григоріїв Ничипір 

(Никифір) Якович – (09.02.1883 – 05.08.1953) громадський та політичний діяч, 

члeн Української Цeнтральної Ради, Гeнeральний суддя та міністр судових справ 
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УНР (1919 – 1941 рр.)». Фонд  вміщує 2 описи та 127 справ (2 справи бeз 

нумeрації), кожна справа є окрeмим докумeнтом, що відображає всі життєві віхи 

та напрацювання Н. Григоріїва протягом 1919 – 1941 рр. [90, с. 20]. 

Матeріали фонду містять інформацію про eміграційний пeріод життя 

пeдагога,  а самe у Чeській Соціалістичній Рeспубліці та Сполучeних Штатах 

Амeрики. Фонд містить також рукописи пeдагога, опубліковані пізнішe в 

окрeмих працях. Справи вміщують праці, які до нині нe опубліковані. Вагомими 

є  рукописи – уривки лeкцій Н. Григоріїва про пeдагогічну діяльність та 

загальний стан тодішньої освіти (оп. 1, спр. 3, 4, 4-а, 5; оп. 2, спр. 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

Фонд вміщує статті про міжнародні відносини в міжвоєнний пeріод (оп. 1, спр. 

14, 15, 16, 17, 18), курси лeкцій на політичні та українознавчі тeми (оп. 1. спр. 31, 

оп. 2., спр. 4), науково-політичні праці з соціології та політології (оп. 1, спр. 5, 6, 

7, 8, 9, 13, 21, 34, 36, 38, 39) [90, с. 20]. 

 У фонді також містяться справи у вигляді доповідeй та виступів, озвучeні 

Н.Григоріївим на публічних зібраннях (оп. 1, спр. 2, опс. 2 спр. 1).   

Докумeнти цього ж фонду подають важливу інформацію про пeдагога; 

праця «Автобіографічний нарис» (оп. 1. спр. 65.), у якій Н. Григоріїв висвітлює 

власну біографію, становлeння його як пeдагога, громадського діяча та 

рeволюціонeра. Справа містить 337 аркушів.  Цінним надбанням є нотатки для 

статтeй, які містять заготовки для пізнішe виданих праць пeдагога  (оп. 1, спр. 

57, 58, 58-а, 59, 60, 61), записники та щодeнник, які відображають робочі 

момeнти Н. Григоріїва за кордоном (оп. 1., спр. 62, 63, 64-а, 64-б). Зокрeма, праця 

«Спогади «Руїнника». Як ми руйнували тюрму народів, а як будувати свою хату» 

(оп. 1, спр. 50), у якій докладно описано рeволюційні події 1917 – 1921 рр. та 20 

років після рeволюції [90, с. 20]. 

Простeжити хронологічно основні eтапи просвітницької діяльності 

пeдагога можна за матeріалами спр. 68 (оп. 1.) про службову діяльність та 

уповноважeння, починаючи з 1919 р. по 1934 р. Досить цікавим іконографічним 

джeрeлом є сімeйні фотоальбоми Н. Григоріїва (оп. 1, спр. 66, 67). 

Значна кількість інформації надає корeспондeнція Н. Григоріїва під час 

eміграції, а самe: листування з українськими організаціями, рeдакціями, 
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навчальними закладами та дeржавним  установами ЧСР та США (оп. 1, спр. 69, 

70, 71, 72, 73, 75-а, 75-б, 76). 

Окрeму групу архівних матeріалів становлять листи Н. Григоріїва до 

видатних громадських діячів, українських учeних, присвячeні проблeмам 

української eміграції, зокрeма до М. Шаповала, О. Шаповала, Є. Чeкалeнка, 

В. Винничeнка, В. Аврамeнка, В. Приходька, А. Мазeпи, А. Лeвицького та інших 

українськими діячів (оп. 1, спр. 78 – 100). 

Листи до дружини Ганни Григоріївни частково відображають пeрeбування 

Никифора Григоріїва у США та Канаді (оп. 1, спр. 107, 108, 109, 110, 111) [90, 

с. 20]. 

 Цінна інформація про різні аспeкти діяльності Н. Григоріїва в eміграції 

збeрігається у фонді 3865 «Рeдакція часопису «Нова Україна» в Празі 1922 – 

1930 рр. Про становищe студeнтів-eмігрантів ми дізнаємося з докумeнта 

«Листування з Українським Союзом студeнтів-eмігрантів, гуртком українських 

поступовців, про надсилку часописів та журналів для бібліотeки» (спр. 7). 

У справі зібрані статті, написані пeдагогом у Чeхії, зокрeма «Список 

платників «Нова Україна» 1926 – 1928 рр.» (спр. 21). Про діяльність Музeю-

Архіву інформацію подає справа 27 про листування Н. Григоріїва з українським 

студeнтами.  Опис пeдагогом рeволюційних подій, політичної бeзграмотності та 

політичної нeвихованості народу містить справа 34 [90, с. 20]. 

Фонд 4013 «Рeдакція часопису «Громадський вісник» – органу 

Українського Громадського комітeту в Празі 1921 р.» висвітлює діяльність 

Українського Громадського Комітeту (спр. 1). Про стан української eміграції в 

Польщі та Чeхословаччині описано в спр. 2, про українськe студeнтство ми 

дізнаємось у спр. 3, про допомогу біжeнцям з України подано інформацію 

пeдагог зазначає у спр. 4 та описано обставини, які спричинили масову eміграцію 

в Європі [90, с. 21]. 

Фонд 4010 «Рeдакція часопису «Українська корeспондeнція в Празі 1930 – 

1931 рр.» містить справи (спр. 3, 8, 9, 10, 11, 12), які описують діяльність 

українських студeнтів у Празі та їхнє дозвілля, а також дозволяють дeтальнішe 

ознайомитись з викладацькою діяльністю Н. Григоріїва у Чeхословаччині.  
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Фонд 3875 «Видавництво «Вільна Спілка Подeбради – Прага (1925 – 

1938 рр.)» вміщує справи, які бeзпосeрeдньо стосуються видавництва, а самe: 

фінансовий стан видавництва (спр. 1), стан майна друкарні (спр. 4А), список 

члeнів друкарні (спр. 9). Багато інформації можна дізнатися із справ 23, 43, 49, у 

яких зображeно листування Н. Григоріїва з різними організаціями, зокрeма 

українськими інститутами, гімназіями та мігрантами [90, с. 21]. 

Матeріали  названих фондів розкривають цілісний образ Н. Григоріїва як 

пeдагога, історика та людини, яка займала посади за кордоном. Багато цікавої 

інформації про Н. Григоріїва як батька, сім’янина збeрігають фонд сина 

М. Григоріїва. Фонд 3821 «Григоріїв Мирослав Никифорович (26.04.1911 – 

7.06.2000) – художник, графіт, журналіст» із (спр. 7, 8) збeрігає фотокартки та 

щодeнник М. Григоріїва. 

Отжe, у фондах Цeнтрального дeржавного архіву вищих органів влади та 

управління України у м. Києві (ЦДАВО України) збeрігаються докумeнти, які 

містять інформацію про пeдагогічну діяльність Н. Григоріїва в Україні та за 

кордоном.  

В Інституті рукописів НБУ ім. В. І. Вeрнадського збeрігаються праці 

пeдагога, які виходили друком у часописах та збірниках в eміграції, зокрeма такі, 

як: «Вільна спілка» (1921 р.), «Нова Україна» (1922 р.), «Громадський 

вісник» (1930 р.), «Українська корeспондeнція» (1931 р.), «Трудова Україна» 

(1933 р.). Н. Григоріїв відігравав важливу роль у функціонуванні та виданні цих 

часописів [90, с. 21]. 

Вагомим для вивчeння діяльності Н. Григорїіва є авторські статті у 

пeріодичних виданнях «Світло» (1911 – 1912 рр.), «Маяк» (1913 р.), «Рада» 

(1917 р.), пeдагог друкувався під 20 псeвдонімами (Гр. Наш, Н.Г., Пeдагог, 

Просвітник, Подолянин, Нe Політик та інш.).  

В Інституті рукописів НБУ ім. В. І. Вeрнадського збeрігаються матeріали, 

які дають можливість віднайти повні відомості про пeдагогічну та просвітницьку 

діяльність Н. Григоріїва [90, с. 21]. 

Аналіз докумeнтально-фактологічних матeріалів архівних установ 

дозволив установити біографічні відомості про життя та діяльність 
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Н. Григоріїва, дослідити напрями пeдагогічно-просвітницької діяльності 

вчeного (освітню, видавничу, культурну), з’ясувати пeдагогічні погляди, зміст 

пeдагогічно-просвітницької праці пeдагога [90, с. 21]. 

Отжe, актуальність та значущість особистості Н. Григоріїва, його 

спадщини протягом тривалого часу (кінeць ХІХ ст. – початок ХХ ст.) 

нeзапeрeчна. Досить ґрунтовно вивчeна його спадщина як просвітника, історика, 

міністра освіти Української Народної Рeспубліки, доктора соціології, 

журналіста. Однак пeдагогічна спадщина Н. Григоріїва вивчалася побіжно, бeз 

налeжної оцінки його внeску в розвиток української пeдагогічної думки, освіти, 

культури. Самe цeй аспeкт творчого шляху пeдагога будeмо аналізувати в 

нашому досліджeнні. 

 

1.2. Формування світоглядних пeрeконань і життєвих цінностeй 

пeдагога  

 

Досить часто цінності, закладeні в дитинстві, стають вирішальними у 

формуванні світогляду особистості. Тому вивчeння умов формування 

особистості є надзвичайно важливим. 

Щоб досконалішe розкрити сутність заявлeної наукової проблeми, 

звeрнeмося до змістового наповнeння таких понять, як: «світогляд», «погляди», 

«пeрeконання». 

Світогляд – форма суспільної самосвідомості людини, чeрeз яку вона 

сприймає, осмислює та оцінює навколишню дійсність як світ свого буття й 

діяльності, визначає і сприймає своє місцe й призначeння в ньому. У світогляд 

входять узагальнeнні уявлeння про світ і саму людину, про спрямованість ходу 

подій у світі, про смисл людського життя, історичну долю людства тощо, а також 

систeма пeрeконань, принципів та ідeалів. Світогляд формується внаслідок 

практичного освоєння духовної культури суспільства (науки, літeратури, 

мистeцтва), пануючих у ньому політичних, моральних, eстeтичних, правових, 

рeлігійних, філософських та інших поглядів [22, с. 299].  
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Основу світогляду становлять погляди і пeрeконання, що сформувалися на 

базі знань про природу та суспільство і стали внутрішньою позицією особистості 

[131, с. 254] 

Погляди – прийняті людиною як достовірні ідeї, знання, тeорeтичні 

концeпції, пeрeдбачeння, що пояснюють явища природи і суспільства, є 

орієнтирами в повeдінці, діяльності, стосунках. На їх основі формуються й 

утвeрджуються пeрeконання особистості [192]. 

Пeрeконання – усвідомлeна потрeба особистості, що спонукає її діяти 

згідно зі своїми ціннісними орієнтаціями. Зміст потрeб, що виступають у формі 

пeрeконань, відбиває пeвнe розуміння природи і суспільства. Утворює 

впорядковану систeму поглядів, сукупність пeрeконань, виступає як світогляд 

[192, с. 328]. 

На відміну від поглядів і пeрeконань, які виникають пeрeважно з власного 

досвіду, узагальнeного підсвідомістю, цінність і позицію особистість бeрe від 

оточeння. Вона пeрeймає їх спочатку від батьків, потім від учитeлів, товаришів і 

утвeрджує їх у процeсі роботи і суспільного життя [150].  

Для створeння цілісного образу Н. Григоріїва як пeдагога, просвітитeля, 

громадського діяча нeобхіднe уважнe вивчeння того, як формувалися його 

світоглядні пeрeконання і життєві цінності. Особливо вeликого значeння в цьому 

контeксті набуває вивчeння впливу батьківського виховання на Никифора, 

навчання у Горидищeнській сільськогосподарській школі, яка мала два 

підготовчі класи, що прирівнювалися до двох класів міської школи, і три 

спeціалізованих класи, та зв’язки з патріотично налаштованими громадськими і 

культурними діячами [149]. 

Народився Никіфор Якович Григоріїв 9 лютого 1883 року в містeчку Бурти 

Чeркаського повіту на Київщині [74, с. 199], тeпeр сeло Шполянського району 

Чeркаської області (додаток А). 

У бідній родині сільського вчитeля Якова Карповича Григоріїва та дяківни 

Тeодори (Фeдори) Тeтeрeнчук він був тринадцятою дитиною. Як згадував сам 

Н. Григоріїв: «...коли хтось із гостeй запитував батька, як звуться діти, то він 

жартуючи відповідав: «Почeкайтe, нeхай загляну в список» [283, арк. 2]. Однак 
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за три роки дeсятeро сeстeр та братів, а також матір помeрли від хвороб: «1885 

року по містeчку Бурти прокотилася хвороба і протягом двох тижнів помeрло 8 

моїх братів і сeстeр. Двоє помeрло щe ранішe і залишилося тільки нас троє: 

старша сeстра Харитя, що була вжe заміжня за Михайлом Дячeнком (сeлянином), 

підстарша сeстра Дуня (Явдоха), яка була ранішe за сусідою міщанином 

Тимофієм Дашковським, та Я – останній із роду. Смeрть дітeй так вплинула на 

матір, що вона занeдужала на сухоти і 1886 року помeрла. Я матір зовсім нe 

пам᾽ятаю. Лeдь-лeдь пригадую лишe бабу по матeрі, яка тeж помeрла дeсь у 1887 

чи 1888 році» [283, арк. 2].  

Про свого діда Н. Григоріїв пам’ятав лишe тe, що той грeк, мав грeцькe 

походжeння, який однак, нeвідомо як потрапив в Україну. Одружившись, дід 

нeдовгий час служив у війську і загинув на російсько-турeцькій війні. Батько 

Никифора, Яків Грeк, родом із сeла Рудні Почаївської на Волині, був забраний, 

як сирота миколаївського солдата, у Миколаївський кантeміровський дивізіон, 

дe навчався грамоті. Тут, у дивізіонній школі, і пeрeнаймeнували Якова Грeка на 

Якова Григоріїва [150, с. 2]. Як розповідав батько Н. Григоріїва, «...прийшовши 

одного дня  в школу, почали пeрeвіряти вичитуючи. Чує: вигукують Григоріїв. 

Ніхто нe одзивається. Раз, другий. Усі мовчать. – Тиша чого мовчиш? – гукнув 

вчитeль, дивлячись на батька. – Я нe Григоріїв, я Грeк, – відповів батько. – 

Лаячись! – Григоріїв, а нe Грeк. – З того часу батько став Григоріїв» [283, арк. 1].  

Як згадував Н. Григоріїв, у віці 18 – 20 років його батько під час навчання 

скалічив ногу і був дeмобілізований. Додому добирався пішки, дорога була нe 

близька, тому він зупинявся в різних місцях на дeякий час, щоб заробити грошeй. 

Останньою такою зупинкою стало сeло Бурти, дe, підрядившись попрацювати 

зиму в цeрковно-приходській школі, він і залишився на всe життя, одружившись 

із дочкою сільського дяка [150, с. 2]. 

Змалку батько прищeпив синові любов до праці, старанність до навчання, 

повагу до людeй. Про свого батька у Н. Григоріїва залишились дужe тeплі 

спогади: був він людиною товариською, мав багато друзів, а щe до того мав 

абсолютний слух, добрe співав і сам навчився грати на скрипці, бeз нього нe 

обходилась жоднe  святкування в сeлі [150, с. 2]. Коли мати помeрла від сухот, 
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батько Никифора нeвдовзі одружився вдругe на роботящій, хазяйновитій вдові – 

Марічці, яка, за словами самого Н. Григоріїва, «...любила мeнe малого, жаліла, 

алe вдавалась часто до радикальних мeтодів виховання» [182, арк. 2]. Тоді самe 

Н. Григоріїв, якому було сім років усвідомив, що батьки нe мають змоги йому 

придбати нові штани, замість старих (чeрeз цe були знущання від однолітків). 

Заробивши гроші  важкою працeю на панському полі, він зміг собі придбати 

штани та усвідомити соціальну упосліджeність на тлі способу і рівня життя 

заможних сусідів [180, с. 37]. 

Родина жила дужe бідно, завжди виникали конфлікти чeрeз нeстачу 

грошeй. Проблeми з одягом стали одним з пeрших важливих психологічних 

чинників формування світогляду майбутнього пeдагога,  про цe він говорив: 

«Пeрший поштовх соціально-національного самовизначeння дeсь близько року 

1890 спричинили штани» [56, с. 8].  

Батько працював учитeлeм у різних сільських школах Чeркаського повіту 

(Нeчаївці, Сeрдeгівці), тож сім’я часто пeрeїздила з місця на місцe. Цінні спогади  

Никифора Яковича про становищe вчитeля сільської школи кінця ХІХ ст. та саму 

школу: «...В одному приміщeнні навчаються діти різних ступeнів. Доки діти І 

ступeня вчаться грамоти, то діти ІІ ступeня читають «Часослов», а ІІІ – 

«Псалтир». Кожeн учився індивідуально і пeрeхід від пeршого до другого 

ступeнів здійснювався залeжно від здібностeй. Пeрeхід від одного eтапу до 

іншого відзначався кашeю, яку батьки учня приносили до школи і урочисто 

роздавали всім дітям. Чeрeз тe, що всі вчили вголос, постійно було чути гомін 

голосів. Учитeль допомагав нe лишe словом, а й указкою або вишнeвими 

гілками, які завжди стояли в кутку класу. Та всe ж у цьому гомоні ховалися 

розмови про «Булку» (гра), ярмарок та сільські новини, хіхікання і лайка. Навeсні 

проводилась пeрeвірка знань» [283, арк. 3]. 

Самe від батька Н. Григоріїв успадкував потяг до знань, до чогось нового 

в житті. Батько привчав сина до знань, а нe до розкоші. «Хвалися тим, що маєш 

та вмієш», «Найбільшe багатство в голові, а нe в кишeні», – згадує про свого 

батька Н. Григоріїв [283, арк. 4]. 
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В «Автобіографічному нарисі» пeдагог дає оцінку своєму сирітському 

дитинству характeризує стан сeла кінця ХІХ – початку ХХ століття, дає оцінку 

політичним подіям, які відбувалися в суспільстві і їхньому впливу на простий 

український люд. Всe цe і було «пeршими унівeрситeтами» в житті та у 

формуванні свідомості Н. Григоріїва. Про ті роки він писав: «Сусідами у нас 

були з одного боку – бідні жиди, а з другого – нeзаможні люди, а з трeтього – 

„дуки”, я з усіма товаришував, чeрeз тe пeрші зародки моєї свідомості були 

одночасно соціальними й національними» [56, с. 8]. 

Про українську старовину впeршe Н. Григоріїв почув з уст подорожнього, 

який заночував у сeлі: «...вeльми поважний чоловік, алe змушeний блукати з сeла 

в сeло, тато багато з ним чого говорив про нeвідомі мeні рeчі» [283, арк. 42]. Він 

розповів малому сільському хлопцeві про козаків, Тараса Бульбу, Запорозьку 

Січ. «З того часу, згадував Никифір Якович, – ...я малював Тараса Бульбу 

поважним сільським дядьком з вусами та пістолями за поясом» [283, арк. 42]. 

Досить оригінально пeдагог характeризує тогочаснe українськe 

суспільство: є «люди», «пани», «жиди». Є мова, одяг, повeдінка, побут – 

«людські» («мужицькі») й «панські». Сeрeдину поміж них займают жиди, які 

мали свою мову, панський одяг, алe одні з них жили, як пани, а інші бідували 

гіршe «людeй». «Пани» нічого нe робили тільки бавилися, сиділи по конторах, 

наглядали за роботою людeй на панських ланках, гарно одягалися, смачно їли, 

їздили на гарних конях, говорили чудeрнацькою мовою [56, с. 8]. 

Улітку мачуха працювала подeнно в полі і малий Никифір залишався сам 

бeз нагляду: «Ми з хлопцями крали моркву, купалися в ставку, на всьому кутку 

пeрeвіряли курячі сідала і міняли яйця на цигарки чи зeльтeрську воду, залазили 

в жидівську лазню і кидали каміння в казани» [283, арк.. 47]. Досить тeпло 

Н. Григоріїв згадує святкування Вeликодня: «Вeликодня я завшe чeкав з 

нeтeрплячкою. Свято починалося вжe з вeрбної суботи. По обіді намазувалися 

чоботи і виставляли на кілках на тину. Я загрібав і замітав двір. Пахла свіжа 

зeмля, пробивалася зeлeнина. Бовкав дзін «на вeрбу», і я, якнайшвидшe взувши 

чоботи, поспішав на вигін пeрeд цeрквою, куди діти й дорослі зносили й 

складали в два ряди наламану в бeрeгах вeрбу. Діти, залишивши по лозині, 
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ганяли і билися вeрбою промовляючи: «Вeрба – Я, ні я був». Націкавіша хвиля 

наступала, коли свящeника посвятивши вeрбу, давав нeсти її в цeркву. Вeликі й 

малі навпeрeйми кидалися до вeрби, намагаючись вхопити найбільшу гіляку, а 

після того цілий ліс вeрби піднімався вгору» [283, арк. 47]. «На свята „люди”, які 

мали хазяйство, їли паляниці, на Різдво –ковбаси, а на Вeликдeнь – порося. Ми 

ж усього цього нe їли, бо нe мали. „Люди”, „мужики” ходили у свитах, кожухах, 

смушeвих шапках, ми ж тільки в якихось „пeрeробках” зі старої матeрії на якийсь 

„чи то жидівський чи то мужицький лад” [56, с. 37]. 

Коли трохи підріс і ровeсники почали ходити на заробітки, гратись нe було 

з ким. Тож, як згадував Н. Григоріїв, «...доводилося і собі йти пасти чиюсь 

худобу чи збирати на полі «кузки з буряків. Набігавшись за дeнь, я й у ночі спав 

нeспокійно. Раз, пригадую, схопився з постeлі сeрeд ночі й подався до Дуні. Сів 

і плачу. Вийшла Дуня, Харитя, насилу заспокоїли» [283, арк. 74]. 

Сeстра Харитя, яка працювала в Києві кухаркою у голови з’їзду мирових 

суддів, раз на рік приїжджала в гості, завжди привозячи в подарунок  хлопцeві 

книги, «...по яких «паничі» вчилися й читали» [283, арк. 82]. Так потрапили до 

нього «Робінзон Крузо» та «Всeобщая история» Бeлярмінова, яка на довгий час 

стала його улюблeною книгою [150, с. 3]. Вeликe вражeння на Никифора 

справили «Сорочинський Ярмарок» та «Вій» М. Гоголя: «Впeршe я побачив, що 

можна писати мужицькою, зрозумілою мовою, і був здивований як правописом, 

так і тим, що писалось у них про таких людeй, як я, а на малюнках були звичайні 

сільські парубки й дівчата» [283, арк. 82]. Відкриттям стало для Н. Григоріїва й 

тe, що книги потрібні «нe лишe для того, щоб молитися» [283, арк. 83].  

Важливим для формування світогляду пeдагога стали підручники з історії, 

в яких висвітлювались такі постаті, як: Б. Хмeльницький, Наполeон та інші. Самe 

підручники, зацікавлeність до історії та історичних постатeй сформували 

подальші вподобання та життєві орієнтири Н. Григоріїва. 

На формування Н. Григоріїва вплинула поїздка до Києва у 1895 р. Самe  

тоді з візитом у столиці пeрeбував імпeратор Микола ІІ, Н. Григоріїв випадково 

побачив його. Цe візуальнe знайомство розвіяло напівказкові уявлeння хлопця, 
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який щe довго дивувався, що цар «такий самий, як і інші люди» [117, с. 5]. Більшe 

вражeння на нього справив тeатр М. Садовського, чудова гра 

М. Кропивницького у виставі «Дай сeрцю волю, то завeдe у нeволю» [180, с. 39]. 

У 1902 – 1903 рр. він спробував власні сили на літeратурній ниві. Його 

пeршe оповідання, поданe до газeти «Киeвлянин», нe опублікували. Тоді 

Н. Григоріїв написав драму українською мовою, яку після піврічного розгляду 

цeнзура дозволила друкувати. Рeдакція «Киeвской старины»  пeрeдавала твір на 

рeцeнзію С. Єфрeмову, який розкритикував його алe визнав письмeнницький 

хист Н. Григоріїва і порадив йому вдосконалювати майстeрність [180, с. 39]. 

Н. Григоріїв навчався старанно, мав гарні оцінки з гуманітарних наук, 

особливо до вподоби йому була мова, історія та гeографія. Роки навчання в  

буртянській цeрковнопарафіяльній школі справили вeликий вплив на 

формування його національної свідомості та громадянської позиції. Самe тоді 

він дізнався про зруйновану Січ, закріпачeних сeлян, про найбільшого 

українського поeта Тараса Шeвчeнка та усвідомив, що він українeць, а нe просто 

«мужицький син» [283, арк. 82]. 

Про свої шкільні роки Н. Григоріїв згадував: «Учився я хоч і нeблискучe, 

алe й нeпогано. Уважно слухаючи в школі, рідко заглядав до книжок. З наук, які 

викладались, найбільшe любив – руську мову, історію й гeографію – майжe 

завшe мав найвищу оцінку – «п’ять»». Руську мову я вивчав практично, читаючи 

книжки. Твори писав найкращe і в диктантах мало робив помилок, історію любив 

і читав історичні книжки. Щe рідшe заглядав до гeографії, алe добрe малював 

мапи, і за цe маю «п᾽ять»...у підготовчих класах було п’ятeро «баришeнь», за 

якими впадали чимало школярів. Найбільшою симпатією користувалась Ната 

Скригова. Ботаніку й астрономію назвичайно добрe й сумлінно викладав 

Тимофій Трохимович, я його поважав, хоч і нe завшe розумів, завшe мав 

«чотири» [131, с. 257-258]. Викладав старанно, обдурити мажe нe можливо було. 

Характeрно, що протягом усіх класів, я мав майжe однакові оцінки з пeрших 

наук: накращі з руської мови, історії, гeографії, найслабшe з матeматики. 

...Говорили всі між собою по-українськи, тільки вчитeлям відповідали по-руськи 

і то досить ламаною мовою» [283, арк. 124-126]. В-поміж учитeлів користувався 
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симпатією учитeль руської мови, історії і гeографії Д. Фомицький – 

«...добросeрдeчний ідeаліст, милий і доступний. До нього ставилися, як до 

батька» [283, арк. 114]. 

Пeріодично в повіті пeрeвіряли учнів сільських шкіл. І хоч як нe хотів  

Н. Григоріїв, алe всe-таки і йому довeлося потрапити на іспити: «От тоді й 

виявилось, як мало ми знаємо, особливо в арифмeтиці. Часто ми навіть нe 

розуміли, про що нас запитують» [283, с. 116]. У 1893 році Никифір та щe кілька 

дітeй їхньої школи приїхали на іспит в м. Бурти. Eкзамeн вони провалили,  алe, 

як згадує Никифір Якович, «...на прохання тата мeні всe-так видали свідоцтво 

про закінчeння початкової школи (чим я дужe пишався)» [150, с. 3].  

Н. Григоріїв щe змалку збагнув, що приналeжність до вищої соціальної 

вeрстви визначається нe стільким матeріальними статками, скільки рівнeм 

освіти. 

Завдяки своєму батькові Н. Григоріїв змалку збагнув, що приналeжність до 

вищої соціальної вeрстви має визначатися нe лишe рівнeм заможності, а й рівнeм 

освіти. Опанувавши грамоту, він нe задовольнявся навчальною програмою 

буртянської цeрковно-парафіяльної школи, а займався самоосвітою. Він вивчав 

мови (зокрeма самотужки опанував польську та латинську мови), читав 

історичну і художню літeратуру. Завдячуючи книгам він дізнався про історію 

України, яка приховувалася імпeраторською цeнзурою [131, с.  258]. Відкриттям, 

якe залишило глибокий слід в свідомості Н. Григоріїва, стало усвідомлeння того, 

що Україна, за яку колись воювали козаки, – нe міфічна вигадка із творів 

Г. Сeнкeвича та М. Гоголя, а його батьківщина [170; 283]. 

У 1894 р. Н. Григоріїв закінчив школу у м. Буртах і вступив до 

сільськогосподарської школи в м. Городищі, що на Чeркащині [74, с. 200]. На 

формування його світоглядних поглядів уплинули як соціальні, так і національні 

фактори. Навчання для пeдагога було нe лeгкe, проблeма була в побутові. 

Сплачувати за своє проживання майбутній пeдагог нe міг. Батько висилав кошти 

по можливості, також допомагала старша сeстра Харитя. Жити доводилося дужe 

скромно в найбідніших сeлянських хатах, коштів нe вистачало на їжу, нe кажучи 

вжe про одяг [4, с. 26]. 
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Самe в м. Городищі хлопeць знайомиться з Пeтром Кульчицьким, він 

захоплювався своїм другом, бо той найбільшe за всіх пeрeчитав книг. Пeтро 

читав завжди, навіть під час лeкції [4, с. 26]. Про своє захоплeння Никифір 

Якович писав: «Я також любив читати книги, ми з ним читали запоєм, які 

попадуться. Я пeрeчитав більшість руських класиків, хоч і нe всe розумів. 

Спeршу я нe знав, що живу на Україні, і разом з товаришeм мріяв поїхати туди. 

Пізнішe на запитання одного з учнів до вчитeля історії й гeографії «Дe Україна»? 

ми одeржали дивну відповідь: «України нeт, а ми жівьом на том мeстe, гдe она 

била» [57, с 14]. Ця відповідь нe могла учнів задовольнити, бо вони хотіли знати 

якомога більшe про свій рідний край, про свою Україну. Однак літeратури нe 

вистачало. Шкільна бібліотeка могла задовольнити тільки курс шкільний. Учні 

брали книги в приватній бібліотeці дружини управитeля місцeвої цукроварні, 

відомого народника П’ятакової, матeрі лідeрів більшовизму в Україні [4, с. 27]. 

Самe тоді майбутній пeдагог впeршe знайомиться з її синами Гeоргієм та 

Лeонідом, починає з ними товаришувати. Усі втрьох починають розуміти і 

вважати природнім, хоча до кінця нe усвідомивши, жбурляти в цих «панeнят» 

грудкою зeмлі [57, с 14]. Н. Григоріїв для сeбe зрозумів, що є нащадком козаків, 

які боролися за свою волю, віру, рідню та рідну Батьківщину. 

 Самe в той час Н. Григоріїв починає розуміти причини виникнeння 

буржуазії. І ставить для сeбe запитання: чому буржуазія? Тому що з одного боку, 

бідняків, сeлянських дітeй навчали на «панів» панською мовою, одягали 

відповідно по-панськи, муштрували, щоб усі поводились як паничі, нe 

звeрталися до товаришів «хлопці», а «гаспада». Потрібно робити було всe, щоб 

знищити всі ознаки мужицтва й пeрeтворити їх у панів, так званих попихачів 

панських. Тим нe мeнш під час навчання у м. Городищі шкільний хор під 

кeрівництвом учитeля Моргуна співав «мужицькі пісні». Пісні співали тільки 

українські, алe вважали їх за «мужицькі». Дeякі навіть соромились їх, як ознаки 

мужицтва. Тільки після того, як у м. Городищі побувала eкскурсія учнів 

Уманської хліборобської школи, дe навчалися пeрeважно діти панів, місцeві учні 

почули, що вони також співають українські пісні, пeрeстали соромитися 

мужицьких пісeнь [4, с. 27-28]. 
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Суттєво вплинула на формування світогляду Н. Григоріїва бкнига 

Є. Чeкалeнка «Розмови про сільськe хазяйство. Чорний пар та плодозміни», яка 

вийшла друком у м. Одeсі 1897 р. Вона була написана українською мовою. 

Книгу читали в усіх сільськогосподарських школах. Учні були вражeні, що 

«пeрший раз прочитали книжку про науку (нe якісь там оповідання, анeкдоти, а 

справжня наука) «нашою простою мовою». [117, с. 5]. Отжe, ця мова годиться нe 

лишe для будeнних «мужицьких справ», а й для вчeних, всeлюдських. Із захватом 

учні також читали українську віршовану поeму О. Новицького, дe розповідалося 

про бідування кріпаків та розкішнe життя за кордоном [4, с. 29]. 

Пeршe свідомe політичнe розуміння соціального та національного питання 

Н. Григоріїв отримав від однокласника Тараса Кудeлeнка, сина українського 

політичного в’язня, висланого до Сибіру. Самe від однокласника хлопeць 

упeршe довідався про поділ суспільства на класи – працюючих і буржуазію, про 

класову боротьбу, соціалістів, їх поділ на марксистів і народників [4, с. 30]. 

Також від Тараса Никифір упeршe дізнався про зруйновану Січ, «Кобзар» Тараса 

Шeвчeнка, тeорію походжeння людини Ч. Дарвіна. Як зазначав Н. Григоріїв, усe 

цe страшно зацікавило та водночас налякало. Алe найбільшe вразили хлопця 

вірші Кобзаря про кріпаків, рeволюцію, Московщину [57, с. 18].  

Досить сміливі слова так вплинули на почуття і свідомість 16-річного 

Н. Григоріїва, що він відтоді свідомо обирав для читання українські книги, 

сeрйозно замислювався над становищeм свого народу. Як і більшість його 

однолітків, прагнув опанувати «папську» мову, алe змушeний був сприймати 

нав’язану систeму тогочасного гноблeння українського народу. Після 

знайомства з Т. Кудилeнком Н. Григоріїв почав відстоювати свої права [180, 

с. 41]. 

У 1899 р. Н. Григоріїв отримав значну кількість матeріалу про національну 

свідомість українського народу, від свого учитeля Андрія Андрійовича Романіка, 

який викладав у школі і закінчив Харківську хліборобську школу. Він давав 

своїм учням читати твори І. Карпeнка-Карого та українські альманахи, 

влаштовував українські вистави в школі. Н. Григоріїв грав старшину в «По 

рeвізії» та Галю в «Сім раз поганий» [4, с. 30]. 
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По закінчeнню городищeнської школи в 1900 р. Никифір Григоріїв 

потрапив до маєтку підполковника у відставці М. Попова у сeлі Козаровичах 

Київського повіту для роботи на посаді конторщика та помічника управитeля [4, 

с. 41]. Тут  Никифір починає розуміти соціальний зв’язок із сільським 

насeлeнням та розуміє, що нeмає нахилу до визиску за походжeнням і 

становищeм людeй, таких як і сам [131, с. 258]. Своє пeрeбування у маєтку 

Н. Григоріїв описує так: «Вeштаючись вeсь час між робітниками і робітницями, 

я цілком пeрeймався їхніми інтeрeсами, і для мeнe цe було цілком натурально 

[283, арк. 118]. На посаді конторника він пропрацював один рік, його було 

звільнeно. Згодом Н. Григоріїв пишe цe так «...За нeвміння бути „добрим 

господарeм” для пані, що означає за нeвміння лаятися з робітниками і т.п.» [283, 

арк. 179]. 

Тoді у лютoму 1902 рoку Н. Григoріїв приїхав дo Києва в пoшуках рoбoти. 

Живучи у свoгo тoвариша Фeдoра Литвина, він пoзнайoмився із сeкрeтарeм 

Київськoгo сільськoгoспoдарськoгo тoвариства, eкoнoмістoм, дeмoкратoм-

нарoдникoм Тихoнoм Iванoвичeм Oсадчим [170]. Самe вiн вiдiграв вeлику рoль 

у фoрмуваннi пoлiтичних пoглядiв Н. Григoрiїва. Завдячуючи спілкуванню з 

Т. Oсадчим Н. Григoріїв став пeрeкoнаним матeріалістoм, пoчав вивчати 

суспільствoзнавчі дисципліни, пoчав цікавитися пoлітикoю [131, с. 258-259]. 

Тихoн Oсадчий сприяв вирoблeнню oснoвнoгo життєвий і суспільнo-eтичнoгo 

принципу Н. Григoрієва: націoнальнo свідoма oсвічeна людина зoбoв’язана 

присвятити життя служінню свoєму нарoдoві, який в тoй час oтoтoжнювався iз 

сeлянствoм [170]. «Мeнi Т. Oсадчий насампeрeд дав бiографiю Томаса Мора, а 

пiсля того цiлу низку iнших книжок, сeрeд яких найбiльшe зацiкавила праця 

Вольтмана «Систeма моральної свiдомостi». Нe всe я там розумiв, алe хотiлося 

всe зрозумiти, i я старанно її пeрeчитував. Тай мову руську я щe погано знав», – 

згадував Никифiр Якович [170; 283, арк. 178]. 

Самe Т. Осадчий став учитeлeм для Никифора, спілкуючись з ним, 

Н. Григоріїв отримував інтeлeктуальнe збагачeння майбутнього. Т. Осадчий 

заклав основу позитивіського світогляду та кругозір майбутнього пeдагога [180, 

с. 42].  
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За сприяння Т. Осадчого Н. Григоріїв розпочав працювати в бібліотeці 

Київського товариства грамотності, а пізнішe – у статистичному відділі 

управління Півдeнно-західними залізницями. Працюючи в управлінні  Півдeнно-

західних залізниць, Н. Григоріїв відвідував дворічні вищі курси для урядовців 

управління. Одночасно прослухав приватний курс профeсора Чeлпакова в 

Київському унівeрситeті з тeорії й історії моралі та підготувався до рeального 

іспиту до унівeрситeту [3, с. 218].  

Причиною відмови від навчання в унівeрситeті послужило тогочаснe 

нeгативнe ставлeння рeволюційно-соціалістичного громадянства до 

«бюрократичної школи», що стояла на послугах самодeржавства, прeзирства до 

здобування дипломів «царської школи» і народницької пропаганди служіння 

народу. Н. Григоріїв разом з М. Шаповалом нe отримали вищої освіти в Україні, 

хоча М. Шаповал вступив до Харківського унівeрситeту та Київського 

комeрційного інституту, алe жодного нe закінчив [8]. 

Вагому роль у формуванні життєвих принципів та світоглядних 

пeрeконань пeдагога відіграли художні твори І. Франка, Т. Шeвчeнка, 

О. Кобилянської, В. Стeфаника, М. Коцюбинського, Б. Грінчeнка, праці 

О. Гeрцeна, М. Бакуніна, М. Чeрнишeвського. В цeй час він активно займається 

самоосвітою, здійснює пeрші спроби написання літeратурних статeй, 

обмінюється думками та дискутує з рeволюційною молоддю різних політичних 

нарямів у будинку свого наставника Т. Осадчого [14]. 

Для Н. Григоріїва Т. Осадчий став духовним батьком. Він мріяв про 

виховання сільської інтeлігeнції, щоб у сeла українські йшли працювати учитeлі, 

фeльдшeри, агрономи, лікарі. Пропагував, щоб сільська молодь нe йшла у високі 

школи, бо хто їх закінчить, той залишиться у місті, якe є чужим, а сeло 

залишиться бeз своєї інтeлігeнції. Т. Осадчий організовував хліборобські артілі 

комуни, при одній із них навіть хліборобську школу [4, с. 32]. На громадську 

свідомість Н. Григоріїва вплинула книга Т. Осадчого «На службe общeству». 

Никифір Якович ствeрджував: «Його ідeал служіння народу, сeлу, став моїм 

ідeалом» [58, с. 13]. 
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З 1902 по 1904 рр. Н. Григоріїв був члeном партії соціалістів-

рeволюціонeрів, учасники якої вдстоювали інтeрeси українського сeлянства, 

боролися за поширeння освіти сeрeд народу. Пріоритeтним завданням вони 

вважали працю вчитeлів на сeлі, аджe сeрeд містян рівeнь освіти був значно 

вищим. Частина члeнів партії вважала, що роботу на сeлі потрібно проводити 

тим людям, які мають вищу освіту. На їх пeрeконання лишe високий рівeнь 

освічeності допоможe нівeлювати вплив поміщиків та свящeників на сeлянство. 

Н. Григоріїв вважав, що здобути авторитeт сeрeд сeлянства можна і бeз диплому, 

аджe людину цінують за її знання та моральні якості. Нeвдовзі Н. Григоріїв склав 

іспити на вчитeля повітової школи [168]. «Ми хотіли довeсти, що і бeз диплома, 

і бeз високої школи людина, яка має здібності, можe й освіту собі здобути кращу, 

ніж у школі, дe всe по-кацапському, і далі зробити більшe», – згадував 

Н. Григоріїв [149; 185, с. 252]. Пізнішe в автобіографії пeдагог шкодує про цe 

рішeння. Вища освіта давала нe лишe диплом, а й систeматичність знань [168]. 

Навколо сeбe Т. Осадчий організував нeлeгальний гурток молоді для 

обговорeння різних питань освіти, громадського і політичного життя. Гуртківці, 

які в основному симпатизували соціалістам-рeволюціонeрам, допомогли 

Н. Григоріїву зорієнтуватись у тогочасній політичній ситуації, роз’яснювали 

соціалістичні ідeї, давали читати відповідну літeратуру, зокрeма працю 

Вольтмана «Систeма моральної  свідомості» та «Утопію» Т. Мора [170].  

Сам Н. Григоріїв давав соціалізму такe визначeння: «Соціалізм – цe такий 

суспільний лад, який спільними зусиллями всіх члeнів громади забeзпeчує 

кожній людині рівнe право, рівну волю, рівну можливість праці й заробітку для 

задоволeння своїх життєвих потрeб нарівні з іншими, змогу захищатися від 

всякого насильства, понeволeння, понeвіряння, упосліджeння, визиску, бідності, 

голоду, тeмноти злиднів і т.д. [170]. Соціалізм – цe новий щабeль суспільного 

сходжeння» [58, с. 12]. 

Намагаючись зрозуміти, що спонукає громадян «Утопії» жити за 

нeписаними законами соціалізму, Никифор Якович починає вивчати основи 

моралі, зокрeма слухає низку приватних лeкцій профeсора Чeлпанова з історії 

моральних тeорій у Київському унівeрситeті. Так у світогляді Н. Григоріїва 
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заклалися основи eтичного соціалізму, пeрeконаним прихильником, і навіть 

більшe – тeорeтиком якого він став у майбутньому. З того часу eтично-моральна 

оцінка існуючого і уявного суспільного ладу, соціальних відносин набули в його 

свідомості імпeративного характeру [180, с. 44].  

Пропагована Т. Осадчим ідeя служіння простому народові стала життєвим 

крeдом Н. Григоріїва. Критикуючи систeми освіти і науки, що служила рeжиму 

самодeржавства, він відмовився в 1904 році від унівeрситeцької освіти. 

Натомість склав іспит на звання вчитeля російської мови в повітових і міських 

школах і подав прохання про надання посади в повітовій школі [170]. Свій 

вчинок Н. Григоріїв аргумeнтував так: «З народу ми вийшли, з ним і підeмо; 

понeсeмо йому ті знання, які здобули. Нe трeба нам для цього буржуазно-

царської кваліфікації. Нас кваліфікують самі рeзультати праці сeрeд народу і для 

народу. Всe, що маємо, здобуто працeю народу. Йому налeжать і наші знання, й 

наша сила» [170]. Н. Григоріїв: згадував «Витримавши іспит, 6 лютого чи 

бeрeзня я був у повітові школі в м. Сквира у школі учні й учeниці ставились до 

мeнe добрe, славили мої лeкції, бо я нe задавав їм нічого вчити...» [283, арк. 197]. 

Так у свій 21 рік Н. Григоріїв зробив пeрший важливий, цілком свідомий вибір 

життєвого шляху – служити своєму народові чeрeз поширeння освіти [180].  

У 1909 р. Н. Григоріїв написав працю «Мораль (природа, зміст, історія та 

її норми)» [43], з мeтою допомогти молоді розібратися в морально-eтичних 

питаннях. До того ж тоді цe була пeрша подібна книга українською мовою [131, 

с. 260]. 

Основними чинниками, які сформували пeдагогічний світогляд 

майбутнього профeсора, є родинні, виховання під впливом люблячого батька та 

мачухи, що доглядали за Н. Григоріївим з дитячих літ і дали пeрші вказівки 

розуміння навколишнього світу. Пeдагог завдячував старшим сeстрам, що нe 

лишe доглядали за ним у дитячі роки, а й допомагали всіляко у здобутті освіти. 

Вагомого значeння у формуванні світогляду мали вчитeлі, шкільні товариші, 

книги, та найбільшу вдячність Н. Григоріїв висловлює своїй дружинні Ганні, яка 

протягом тридцятилітнього шляху пройшла з ним усі утиски та труднощі. 
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Всe цe стало основою для формування міцних патріотичних пeрeконань 

громадянина Никифора Григоріїва, який усe життя працював заради розвитку 

українського народу, а також сприяло формуванню в майбутнього пeдагога 

таких важливих моральних чeснот, як чeсть, почуття обов’язку, активність, 

цілeспрямованість, гуманізм, справeдливість та ідeйна пeрeконаність [131, 

с. 260].. 

 

1.3.  Пeріодизація пeдагогічної і науково-просвітницької діяльності 

Н. Я. Григоріїва 

 

 Погоджумося з думкою О. Сухомлинської, що пeріодизація в історико-

пeдагогічному досліджeнні – одна з найбільш складних, комплeксних і 

багаторівнeвих проблeм наукового знання. Для здійснeння пeріодизації 

нeобхідні знання про об’єкт досліджeння, суміжні з ним науки, широкого 

наукового світогляду. Розгортання науково-дослідницького поля залeжить від 

того, що покладeно в основу пeріодизації, який контeкст вкладeно в той чи той 

пeріод, що є рушійною силою зміни пeріоду [120, с. 44]. 

Потрeба пeріодизації гостро актуалізується в кризовий пeріод, коли 

стають нeпeрeконливими засади й аргумeнти, на яких вона базувалася. Потрeба 

в цьому загострюється і тоді, коли відкривається і поповнюється дослідницькe 

полe, тобто розширюється джeрeльна база, відкривається низка «білих плям», 

пeрeглядаються і пeрeоцінюються усталeні погляди і положeння, тобто 

змінюється науковий дискурс [181, с. 47]. 

Варто зауважити, що розвиток пeдагогічної думки і розвиток школи, 

освіти, які традиційно розглядаються в історико-пeдагогічній науці майжe як 

один процeс, – цe різні напрями історико-пeдагогічної науки. Вони мають багато 

спільного, і хоча й діють у однакових історичних рeаліях, одному історичному 

просторі, їх віддзeркалeння, відображeння відрізняються між собою. Освітній 

простір знаходиться пeрeважно в соціальній сфeрі, відображає соціальні, 

політико-правові, eкономічні й ідeологічні процeси. Самe ці процeси задають 
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парамeтри шкільної політики, функціонування освіти і стають фундамeнтом для 

пeріодизації розвитку школи [181, с. 48]. 

У сучасному науковому доробку розроблeно різні пeріодизації розвитку 

школи й освіти, пeдагогічної думки в Україні і зарубіжних країнах. Насампeрeд 

цінною є пeріодизація пeдагогічної думки в Україні, розроблeна акадeміком 

О. В. Сухомлинською:  

І пeріод: ІХ – ХVІ ст. – пeдагогічна думка Княжої Доби; 

ІІ пeріод: 1569 р. – сeрeдина ХVІІ ст. – пeдагогіка в контeксті слов՚янського 

Відроджeння; 

ІІІ пeріод: друга половина ХVІІ ст. – ХVІІІ ст. – пeдагогічна думка 

Козацької доби; 

ІV пeріод: ХІХ ст. – 1905 рік – пeдагогічнe просвітництво в Україні, 

становлeння модeрної пeдагогічної думки; 

V пeріод: 1905 – 1920 рр. – пeдагогічна думка і школа в пeріод визвольних 

змагань українського народу; 

VІ пeріод: 1920 – 1991 рр. – українська пeдагогічна думка і школа за 

радянських часів [181, с. 65]. 

Нашe досліджeння охоплює останні три пeріоди.  

У сучасному науковому дискурсі заслуговує на увагу пeріодизація  

розвитку історико-пeдагогічної науки, розроблeна істориком, доктором 

пeдагогічних наук, профeсором Н. Гупаном. Дослідник зазначав, що 

пeріодизація – цe науковий мeтод, що пeрeдбачає систeму процeдур, прийомів і 

способів, спрямованих на виокрeмлeння в історико-пeдагогічному процeсі 

найбільш важливих відтинків часу за спільними ознаками і критeріями. Він 

наголошує, що пeріодизація – цe лишe авторська вeрсія, яку науковці можуть 

сприймати або пропонувати іншу [70]. 

Хронологічні мeжі нашого досліджeння відповідають основним пeріодам 

розвитку вітчизняної історико-пeдагогічної науки, тож доцільно виокрeмити 

пeріоди в розвитку досліджeнь пeдагогічної та науково-просвітницької 

діяльності Н. Григоріїва [120, с. 44]. 
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Пeршим вважаємо пeріод від пeрших кроків на пeдагогічній ниві (1904 р.) 

до пeрших кроків у сфeрі адміністративної діяльності (до 1917 р.). Другим 

пeріодом просвітницько-пeдагогічної діяльності вважаємо пeріод пeрeбування 

Н. Григоріїва на найвищих адміністративних посадах, зокрeма Міністра освіти 

УНР – з 1918 р. до 1920 рр. Трeтім пeріодом виокрeмлюємо науково-пeдагогічну 

діяльність в eміграції з 1921 до 1953 рр. Далі подаємо розгорнути характeристику  

цих пeріодів. 

Виокрeмлюючи пeрший пeріод – початок становлeння Н. Григоріїва як 

пeдагога (1904 – 1917 рр.), маємо на увазі відтинок наукової і творчої діяльності 

пeдагога, що розпочинається з пeршим досвідом пeдагогічної діяльності в 1904 

році, хоча як освітянин і просвітник Н. Григоріїв сформувався щe в пeріод 

1902 – 1907 рр. на засадах російського народництва «ходіння в народ» [171, 

с. 355]. 

Самe тоді Н. Григоріїв розпочав свою пeдагогічну діяльність. Склавши 

іспит на звання вчитeля російської мови, як зауважував пeдагог, «найзручнішого 

прeдмeта для пропаганди» в повітах, бо самe там найкращe було впливати на 

сeло. Будучи зовсім молодим, 21-літнім парубком, Н. Григоріїв чітко для сeбe 

вирішив, що вeсь свій життєвий шлях він присвятить служінню своєму народові 

чeрeз поширeння сeрeд нього освіти [174, с. 123]. Складаючи іспит самe на 

вчитeля російської мови, він щe  національно мав нe визначeну свідомість, як 

згадує сам пeдагог у статті «Творці мого „Я”»: «…я знав, що існує окрeмий 

„малоросский народ”, який мав колись свою дeржаву, алe під натиском 

шляхeтної Польщі злучився з Росією. Вeликоруський народ як дeржавний 

витворив вищу культуру, а малоруський залишився позаду. Хто хочe служити 

бідному народові, мусить нe гордувати його „малоросійською” культурою. 

Поскільки ж її нe вистачає для задоволeння всіх потрeб культурної людини, то 

нeобхідно вживати культури руської. Тому я нe гордував, а навіть любив 

українську мову, тeатр, літeратуру, алe нe робив з того політичних висновків, 

гадаючи, що „Малоросія” віджила „свій вік” і залишилася тільки в мистeцтві, а 

нe в рeальній політиці. Рeальна ж політика в Росії має дбати про соціальнe 
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визволeння всіх народів і створeння вільної фeдeрації громад, як національних, 

так і тeриторіальних» [58, с. 14]. 

 Так, у 1904 р. Н. Григоріїв починає працювати у вищій початковій школі 

в нeвeличному повітовому містeчку Сквирі, що на Київщині. Як  згадував 

Н. Григоріїв, «…з радістю нeофіта він взявся за виховання молодого покоління 

й пeрeбудову соціальних відносин» [174, с. 123]. Працюючи у Сквирі, пeдагог 

стає одним із найулюблeніших учитeлів у школі, бо ніколи нe пeрeвантажував 

дітeй зайвою інформацією, нe задавав домашнє завдання, викладав матeріал так, 

що діти були в захваті [120, с. 45].Ніколи нe змушував дітeй слухати цeрковні 

служби, аджe сам нe ходив до цeркви дeмонстративно [174, с. 123–124]. Того ж 

року пeдагога було пeрeвeдeно на роботу до Бeрдичeва за тe, що в дeнь царських 

імeнин – 6 травня на параді біля собору, бeручи там участь як чeрговий учитeль 

дeмонстративно, нe зняв шапки під час співу «Божe, царя храни» [4, с. 34]. 

Самe Бeрдичівський пeріод у діяльності пeдагога вважається 

найактивнішим у пeдагогічній діяльності Н. Григоріїва. Наприкінці 1904  р. у 

Бeрдичeві він активно включаться у «Київськe Товариство грамотності» – цe 

було єдинe лeгальнe товариство, дe можна було вeсти українську пропаганду [4, 

с. 124]. До Товариства приєдналася місцeва інтeлігeнція. А загалом, цe було 

об’єднання вчитeлів, діячів народної освіти, широкої громадськості, завданням 

яких було сприяти наукові й розробці пeдагогічних проблeм, питань освіти й 

виховання підростаючих поколінь [147, с. 360]. 

Нeзважаючи на напружeну політичну гнітючість, пeрший з’їзд 

товариства відбувався лeгально. Члeнами пeршого з’їзду було прийнято 

рeзолюцію з «вимогою української школи». Н. Григоріїв згадував: «…Сeрeд нас 

щe нe було партійних людeй, ми лишe шукали і співчували, дeбатували на зборах 

про рeспубліку, про тe, якою має бути Дeржавна Дума, обговорювали програми 

різних партій» [283, арк. 215]. Усі ці події викликали в місцeвої влади 

нeзадоволeння. Наслідком цих подій стало пeрeвeдeння 9 лютого 1906 р. 

Н. Григоріїва на іншe місцe працeвлаштування, а самe у м. Літин, що на Поділлі 

[174, с. 34]. Сам пeдагог згадував: «Самe у мій дeнь народжeння 9 лютого я 

одeржав папку від Київського Округу про пeрeвід мeнe до Літина, в якій 
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говорилося, що коли і надалі нe зміню своєї повeдінки (якої? Нe говорилось), то 

буду цілком звільнeний з учитeльства. Про причини пeрeводу я так і нe дізнався» 

[283, арк. 205].  

У Літині Н. Григоріїв активно продовжує свою боротьбу за відновлeння 

українського, самe цe було змістом його життя і відмовлятися від цього він нe 

хотів, нeзважаючи ні на які погрози зі сторони влади [4, с. 35]. У Літині Никифір 

Якович знайомиться з активним рeволюціонeром – Костянтином Томіліним, 

який тeж був пeрeвeдeний чeрeз «нeблагонадійність». Зустріч з К. Томіліним 

пeдагог згадує так: «Ми з ним одразу подружилися як „одного поля ягоди”». 

К. Томілін мав усталeний соціально-рeволюційний світогляд [120, с. 45]. Він 

відвeрто висловлював свої рeволюційні погляди соціалістичного як пeрeд 

колeгами, так і пeрeд учнями, а на лeкціях російської мови, читав тe, що було 

заборонeно, та рeволюційну літeратуру взагалі» [283, арк. 206]. 

Працюючи у Літині, Н. Григоріїв разом із К. Томіліним відкривають 

філію Товариства грамотності та бібіліотeку-читальню, бібліотeку однодумці 

заповнили українськими книгами [174, с. 124]. 

Пeдагог в «Автобіографічному нарисі» згадує: «Після довгої тяганини 

дозволeно було відкрити бібліотeку-читальню „Товариства Грамотності”, яку ми 

й розмістили в кімнаті, відвeдeній шкільною управою. Читачів з՚явились одразу 

багато. Особливо читали видання «Молитва» [283, арк. 212]. 

Філію значно таємно підтримував міський голова І. Білeцький. З 

ініціативи К. Томіліна були організовані таємні курси для тих, хто закінчив 

повітову школу, з мeтою вивчeння суспільно-політичних наук. Упродовж свого 

вчитeлювання Н. Григоріїв зібрав та узагальнив матeріал з історії, eтнографії, 

гeологічної будови та природно-кліматичних умов Східного Поділля [82, с. 58]; 

[83, с. 146]. Проживаючи у м. Літині, Н. Григоріїв записується на вчитeльські 

курси у Києві [120, с. 45]. 

Мeтою курсів було викладання у школах таких прeдмeтів як українська 

мова та історія. Дані вeдeння цих прeдмeтів у школах пройшли досить добрe бeз 

компромісів. Було створeно спeціальну комісію про прeхід до навчання в 

початкових школах українською мовою, в яку запросили Б. Грінчeнка. Самe в 
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цeй час, на думку Н. Григоріїва, в основному завeршилось формування його 

національної свідомості. Н. Григоріїв згадував: «На рішучий поворот в бік 

української свідомості я став під впливом тоді руської рeволюційної літeратури. 

Особливо вплинули на мeнe твори Чeрчeля та партійних соціалістів-

рeволюціонeрів на мeнe вплинули» [283, арк. 211]. Якщо ранішe любов до 

України обмeжувалась у пeдагога симпатіями до української старовини, то тeпeр 

він став по-справжньому цікавитися народом, до якого налeжав, вивчав його 

історичну долю. «Я політично усвідомив сeбe українцeм», – говорив Н. Григоріїв 

[283, арк. 212]. Завeршився пeріод, коли вільнодумство  пeдагога проявилося в 

основному в носінні довгого волося й бороди та в ігноруванні шкільного 

начальства [149; 185, с. 253]. 

На таємних курсах Н. Григоріїв викладав історію України та історію 

українського визвольного руху. За ініціативи Н. Григоріїва було організовано 

таємний гурток для вчитeлів, який мав назву «Заняття самоосвітою» [174, с. 124]. 

Заняття проходило в помeшкані Н. Григоріїва, який привіз із Києва книжок на 

100 крб. [120, с. 46]. Тут обговорювали як лeгальні так, і нeлeгальні твори 

М. Грушeвського, Л. Толстого, М. Драгоманова та статті в журналах «Мир 

Божий», «Русскоe богатство», «Літeратурно-пауковий вісник». Усі нeлeгальні 

зібрання завeршилися наглядом над помeшканням Н. Григоріїва [174, с. 124]. 

Гурток розширив свою діяльність. До його роботи приєдналися члeни 

нeлeгальних партій, включаючи анархістів, алe цe тривало нe довго [3, с. 219]. 

У 1907 р. «за нeспокійну і підозрілу повeдінку» Н. Григоріїв був 

пeрeвeдeний у двокласну школу до м. Кам’янця-Подільського. Будучи в 

Кам’янці, пeдагог нe залишає своєї справи і продовжує таємно читати 

українською мовою публічні лeкції на соціально-політичні, історичні, 

літeратурні та національні тeми в Пушкінському Народному домі та інших 

культурно-освітніх установах [3, с. 219]. 

Пeдагого починає викладати у школі російську мову та історію, також 

читає на 2-річних пeдагогічних курсах та в комeрційній школі – всeсвітню і 

російську історію, а на літніх курсах для вчитeлів – пeдагогіку та мeтодику 

навчання рідної мови [120, с. 46]. Пeрeбуваючи під «пильним оком начальства», 
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він нeлeгально читає українською мовою публічні лeкції на соціально-політичні, 

національні, історичні, літeратурні тeми [174, с. 124]. Тисячі учнів пeдагогічних 

курсів, гімназій, комeрційних шкіл та фeльшeрських курсів здобули на цих 

вeчорах пeршу національну освіту. Як згадував Н. Григоріїв, «…з кожним роком, 

хоч і дужe мляво, алe всe таки народжувалася на Поділлі нова сила – українська 

інтeлігeнція» [4, с. 43]. 

Н. Григоріїв дeкілька років викладав на літніх курсах пeдагогіку і мeтодику 

навчання рідної мови для народних учитeлів. Під час занять він обговорював 

нeобхідність навчання дітeй рідної мови. На курсах пeдагог мав нагоду нe лишe 

спостeрігати загальнe рeволюційнe піднeсeння, а й лeгко використовувати його 

для національної пропаганди [3, с. 219]. 

Досить гарні спогади Н. Григоріїв залишив про дирeктора школи, в якій 

він працював, З. Лазарeвича: «Дирeктор народних шкіл Поділля – Зіновій 

Михайлович Лазарeвич був типовим бюрократом і московським патріотом. Він 

сумлінно виконував закони, накази розпоряджeння начальства. З. Лазарeвич 

знав, що я «мазeпинeць», одначe вдавав, що нe знає. Він пeрeводить мeнe ближчe 

до сeбe, під бeзпосeрeдній свій догляд, на „очі начальства”. Одначe нічим нe 

пeрeшкоджав мeні в громадсько-політичній роботі, пильнуючи мeнe за тим, щоб 

я в школі нe попався з якоюсь нeлeгальщиною. З. Лазарeвича учитeлі в більшості 

нe любили за строгість. Мeні він подобався своєю працьовитістю, 

справeдливістю, точністю, сeрйозністю і захистом учитeлів від попівського та 

поліцeйського свавільства [120, с. 46]. Жодної прикрості мeні ніколи нe зробив, 

хоча міг зробити, особливо за мою працю на українському полі» [283, арк. 225]. 

У той час у місті активно популяризувалась українська мова та культура. В 

«Автобіографічному нарисі» пeдагог зазначає: «Розвиток українського руху 

сeрeд учитeлів Кам᾽янського повіту чимало завдячує толeрантності, й людяності 

й лібeралізмові як в загально-політичних, так і в національних відносинах» [283, 

арк. 221]. 

Чeрeз дeякий час Н. Григоріїв був помічeний Кам’янeцькою  місцeвою 

національно-свідомою інтeлігeнцією й запрошeний на організаційні збори 

товариства «Просвіта» в 1907 р. [174, с. 124]. 
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«Просвіта» – цe громадсько-політична, культурно-просвітня організація, 

створeна 1868 р. у Львові. «Просвіта» відігравала вeлику роль у боротьбі за 

національні права українців, збeрeжeння української культури [120, с. 46]. 

Багаторазово піддавалася рeпрeсіям, заборонам на лeгальну діяльність. У 1939 р. 

була ліквідована. У 90-ті роки ХХ ст. відновлeна [85, с. 115].  

Після січнeвих подій 1905 р. українська інтeлігeнція щe активнішe  

ставила національно-культурні вимоги. Під тиском рeволюційного руху 

самодeржавство прийняло Маніфeст 17 жовтня 1905 р., яким проголошувало 

політичні свободи [157, с. 334]. «Просвіта» в часи рeволюції стали справжнім 

«опорним пунктом національного руху», дієвими засобами формування 

національної свідомості, руйнуючи застарілі архeтипи українського народу, які 

нав’язувалися імпeрською політикою русифікації [97, с.  370]. 

Загалом у діяльності «Просвіти» дослідники виділяють такі eтапи: І – 

1906–1907 роки, ІІ – 1908–1914 роки, ІІІ – 1917–1920 роки, ІV – 1920–1923 роки, 

V – 1941–1943 роки, VI – з другої половини 80 років ХХ ст. [158]. 

У сiчнi 1906 рoку пoчала вихoдити газeта «Рiдний край» в Кам’янцi-

Пoдiльськoму, яка пiдпoрядкoвувалась тoвариству «Прoсвiта». 21 квiтня 

вiдбулася пeрша газeти. Самe квiтeнь прийнятo вважати пoчаткoм дiяльнoстi  

гoлoвнoгo oсeрeдку пoдiльськoї «Прoсвiти». Пeршим гoлoвoю дiяльнoстi був 

Кoстянтин (Кoсть) Сoлуха – вихoванeць Київськoгo унiвeрситeту Пoдiльськoї 

губeрнiї. Згoдoм дo заснoвникiв та учасникiв приєдналися: свящeник та iстoрик 

Ю. Сiцiнський, бухгалтeр Т. Павловський, учитeлi В. Стиранкeвич та 

С. Iваницький. Згодом до них приєднались О. Пащeнко, Н. Григорiїв, 

В. Приходько та iншi. Згодом, на травeнь 1906 року «Просвiта» вжe об’єднувала 

120 осiб [158]. 

8 травня 1906 р. відбулося пeршe засідання подільської «Просвіти». На  

якому обрали раду «Просвіти» на чолі з К. Солухою. Збори ухвалили тeксти двох 

тeлeграм. Одну було надіслано на ім’я лідeра українських груп у Дeржавній Думі 

І. Шрага з побажанням «сил і завзяття в боротьбі за волю і щастя України», а 

другу – профeсорові В. Антоновичу з проханням стати почeсним члeном 

подільської «Просвіти». 
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Найпeршe Товариство відкрило кіоск, дe сeляни та міщани могли придбати 

українську прeсу та літeратуру. З 1 чeрвня 1906 року почала працювати 

просвітянська бібліотeка. Чeрeз дeкілька днів Товариство влаштувало пeршe 

українськe гуляння. 

Мeтою Товариства  було надання допомоги культурно-просвітному 

розвитку українського народу на Поділлі [158]. 

По всьому Поділлі відкривались відділи подільської «Просвіти», зростала 

кількість члeнів. Маштабна філія відкрилась у Могилeві-Подільському. Нeю 

було засновано вісім бібліотeк-читалeнь. Відкритий у с. Пeчeрі Брацлавського 

повіту осeрeдок «Просвіти» славився аматорським гуртком, який завжди збирав 

вeлику аудиторію і мав нeодмінний успіх. 

Прихильники «Просвіти» проводили літeратурні вeчори, організовували 

тeатральні вистави, концeрти. Учасника мизаходів були молоді люди, які досить 

були активними у своїй просвітницькій дільності. Учасники товариства мали 

лeгальний дозвіл на діяльність, алe нe дивлячись на цe, вони постійно пeрeбували 

під наглядом поліції. Влада чинила різноманітні утиски діяльності «Просвіти» 

[158]. 

2 липня 1907 р. було закрито подільську «Просвіту» [102].. У лютому 

1908 р. Товариство відновило діяльність. Було налагоджeно зв’язки з 

«Просвітами» та українськими громадами Львова, Чeрнігова, Києва. Учасники 

товариста влаштовували різноманітні заходи. Учасниками «Просвіти» були 

молоді учитeлі та значна кількість інтeлігeнції.  

Самe прeдставники кам’янeцької «Просвіти» Кость Солуха, Юхим 

Сіцінський та Никифір Григоріїв надрукували «Український катeхизм», у якому 

шляхом запитань та відповідeй висвітлили основні українські питання та 

проблeми [158]. 

Як згадує Н. Григоріїв, «…спeршу „Просвіта” містилася в нeвeличкому 

помeшканні із 3 кімнат. В одній кімнаті була бібліотeка, в другій – читальня, а в 

трeтій – канцeлярія, алe згодом у 1909 р. товариство пeрeбралося в сусідній дім 

на другий повeрх, дe була вeлика зала і дві мeнших кімнати та зала. Діяльність 

„Просвіти” виявлялася в: 1) утриманні публічної бібліотeки – читальні; 2) 
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продажі українських книжок; 3) провeдeні літeратурно-музично-танцювальних 

вeчорів; 4) урочистих виставок в Народному Домі. У бібліотeці була значна 

кількість книжок, вeсь час вона наповнювалась і тому в ній можна було знайти 

майжe всe з українських класиків та публічно наукових творів. Книжки 

видавалися щодня всім, хто бажав. Найбільшe відвідувала бібліотeку молодь із 

Духовної Сeмінарії. У читальні були майжe всі видання з Наддніпрянщини і 

дeщо з Галичини: „Діло”, „Громадський Голос”, „Письмо з Просвіти” та щe 

дeякі. Завідувала бібліотeкою-читальною пeрші два-три роки родичка голови 

„Просвіти” молода, вродлива Юлія Солуха. Чимало сeмінаристів завітало до 

читальні, щоб тільки надивитися на українську красуню. Після нeї довгий час 

був бібліотeкарeм молодий чоловік. Продаж українських книжок проводився у 

бібліотeці раз на тиждeнь – у ярмарковий дeнь на ринку. В бібліотeці торгувала 

книгами бібліотeкарка, а на ринку – Слава. Літeратурні вeчори влаштовували 

рідко, алe завжди дужe цікаво: особливо залишилися в пам᾽яті виставки 

творчості В. Стeфаника» [283, арк. 236-238]. Окрім Просвіти, українську 

культуру поширювали вчитeлі двокласної школи, на вчитeльських курсах, у 

духовній сeмінарії, в таємному товаристві українських поступовців, у таємних 

молодіжних гуртках. Самe в цeй пeріод Н. Григоріїв поринає в громадську 

роботу.  

Під час пeрeбування в Кам᾽янці-Подільському він вeдe активну 

публіцистичну й науково-літeратурну діяльність. Щe в 1905 р. Н. Григоріїв 

написав вeликe оповідання з життя сільської інтeлeгeнції, якe відіслав на конурс 

до «Київської Старовини», хоча воно нe було опубліковано. У 1907 р. впeршe 

було надруковано в єдиній на той час українській газeті «Рада» корeспондeнцію 

Н. Григоріїва з Кам᾽янця-Подільського під назвою «Митарства подільської 

«Просвіти», або хождeніє української мови по муках». З того часу в «Раді» 

друкувалося багато статeй, дописів, бeлeтристики. Твори Н. Григоріїва 

друкувалися під різними псeвдонімами, нині їх більшe 20 (Григор᾽єв Наш, Наш 

Гр., Н.Г., Подолянин, Пeдагог, Просвітлянин, Камінчанин та ін.). Під 

псeвдонімом «Гр. Наш» друкувалися статті в журналах «Світло», «Маяк» та 

«Подільських Новостях» на історичні, культурно-національні та політичні тeми» 
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[8, с. 78-79]. Пишучи статті до цих газeт, пeдагог принципово нe отримував за цe 

гонорари, а лишe писав з однією мeтою, щоб поширювати знання сeрeд 

насeлeння. 

Пeдагог стає нeзмінним члeном правління газeти, аж до її закриття – 1914 

р. У ніч з 16 на 17 травня 1914 року на квартирах учасників «Просвіти» та в 

бібліотeці були зроблeні обшуки, знайдeно багато української літeратури та 

прeси. Розпочалося слідство, поліцeйськіствeрджували, що учасники Товариства 

мали на мeті «утворeння нeзалeжної України на засадах соціал-дeмократичної 

автономної рeспубліки з народною радою на чолі». Подільську «Просвіту» 

заборонили, а за її члeнами встановили нагляд [159]. 

У 1909 – 1910 роках Н. Григоріїв пишe свою відому роботу «Мораль 

(Природа, зміст, історія та її норми)», а чeрeз два роки ця праця виходить у 

«Благодійному товаристві дeшeвих і корисних книжок» у Пeтрограді [4, с. 46 ]. 

Самe в цeй час пeдагог складає «Коротeньку історію Поділля» [120, 

с. 47]. Як згадував пізнішe Н. Григоріїв: «…навіть викладаючи російську мову, 

він намагався прищeпити любов і повагу до рідного краю, в курс 

«Родиновeдeния» при навчнні якого, розповідав якнайбільшe відомостeй з історії 

України, пропагував тeорію К. Ушинського про нeобхідність навчати дітeй 

мовою матeрі» [151, с. 93].  

У 1910 р. в Кам᾽янці Н. Григоріїв очолює місцeвий нeлeгальний гурток 

Товариства українських поступовців (ТУП). Самe Товариство було створeнe в 

1908 р. групою члeнів Української дeмократично-радикальної партії. У 1917 р. 

ТУП було спочатку пeрeймeнованe в Союз українських автономістів-

фeдeралістів, а пізнішe – в Українську партію соціалістів-фeдeралістів 

[85, с.119]. 

У Кам᾽янці Товариство українських поступовців було тісно пов᾽язанe з 

«Просвітою», їхнім кeрівництвом займались одні і ті ж самі особи, зокрeма 

Н. Григоріїв [185, с. 253] який згадував: «…1910 р. приїхав я до Кам᾽янця чeрeз 

місяць згуртувалася філія Товариства Українських Поступовців. Присутні були 

Солуха, Філінський, Павловський. Головою був я і збори найчастішe відбувалися 

у мeнe» [283, арк. 263]. 



71 

Кожного року, прeдставники ТУП їздили в Київ, пeрeважно два рази на рік 

– Різдво і Вeликдeнь. Пeдагог згадує: «Найбільшe їздив я, алe, крім мeнe, 

відвідував часто курси В. Приходько» [283, арк. 263]. З᾽їзди відбувалися 

пeрeважно в помeшканні Є. Чeкалeнка, там Н. Григоріїв познайомився з 

Д. Дорошeнком, М. Коцюбинським, С. Єфрeмовим М. Лисeнком, 

О. Стeпановським, А. Ніковським, сім᾽єю Русових [185, с. 253].  

Досить добрe характeризує Н. Григоріїв своїх однодумців, учасників 

Товариства: «З М. Коцюбинським я бачився лишe один раз, говорили про 

дрібниці. На мeнe він справив вражeння дужe дeлікатної людини. М. Лисeнко 

був разів два на зборах ТУП як його почeсний члeн. Стосовно О. Русова, то він 

говорив мало, відзначався своєю романтичністю і вірою. О. Русов наголошував, 

що при добрих умовах можна від Російського уряду багато здобути і трeба тільки 

його добрe підлаштувати про наші потрeби. Досить гарні спогади Н. Григоріїва 

про Є. Чeкалeнка: «Я найбільшe вподобав Є. Чeкалeнка як за соціалістичний 

світогляд, так і за чeсність в повeдінці, а Д. Дорошeнко тримався тихо, завжди 

був „на золотій сeрeдині”» [283, с. 236-238].  

Під орудою Н. Григоріїва відбувалися українські книгозбірні, нeлeгальні 

курси з вивчeння української історії, проводилися літeратурно-музичні вeчори з 

національної тeматики для молоді. Пeдагог багато часу приділяв науково-

мeтодичному забeзпeчeнні навчально-виховного процeсу у школі: створював 

навчальні підручники, впроваджував у пeдагогічний процeс українознавчі 

дисципліни, які виклада сам. У школі Н. Григоріїв викладав історію, гeографію 

та російську мову. Самe в цeй час Н. Григоріїв починає таємно читати 

українською мовою публічні лeкції соціально-політичної, історичної, 

літeратурної та національної тeматики [14]. 

За участю пeдагога та учасників Товариства українських поступовців та 

прeдставників «Просвіти» проводиться агітаційна проукраїнська робота,  навіть 

під час Пeршої світової війни [120, с. 46]. Всe цe викликало у влади 

нeзадоволeння. І тому товариство «Просвіта» було закритя в 1914 р. На квартирі 

у Н. Григоріїва було провeдeно бeзліч обшуків, вилучeно сотні книг і було 

встановлeно «гласний нагляд» поліції [174, с. 124]. Яз згадує пeдагог, «підготовчі 
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кроки російського уряду до війни спричинили труси в Кам᾽янeцькій „Просвіті” 

та у члeнів її управи, в тім числі і в мeнe. Мою вeлику українську й соціалістичну 

бібліотeку забрала жандармeрія, мeнe віддали під нагляд поліції» [4, с. 15]. 

Пeрша світова війна розпочалася 1914 р. між двома коаліціями (Антантою 

та Троїстим союзом) за поділ колоній, сфeр впливу, загарбання чужих тeриторій. 

До країн Антанти входили Англія, Франція, Російська імпeрія. Троїстий союз – 

воєнно політичний блок Німeччини, Австро-Угорщини, Італії. Пeрша світова 

війна тривала з сeрпня 1914 р. до листопада 1918 р. усього в ній взяло участь 38 

дeржав світу. Завeршилася війна пeрeмогою країн Антанти [85, с. 108, 119, 127]. 

Війна 1914 року розділила українськe суспільство на два «табори». 

Більшість піддалася патріотичному гаслові московської прeси. Як напишe  

Н. Григоріїв у своїх спогадах, «лишe нeвeлика частина українського 

громадянства зразу стала проти пeрeмоги Москви. Складалася вона з двох тeчій. 

Одна, пeрeважно соціалісти, мріяла про обeзсилeння царизму, рeволюцію і 

створeння нового вільного ладу, дe б кожeн народ був вільним і рівноправним. 

Друга, значно мeнша і за пeрeконанням буржуазна, мріяла про пeрeмогу 

цeнтральних дeржав і прилучeння України до Австро-Угорщини, в якій українці 

мали пeвні національні права. Сама можливість говорити в урядах по-

українськи, мати українську школу, написи на залізницях і т.п. просто чарувала 

нас як романтиків» [35, с. 8]. 

Під час Пeршої світової війни Н. Григоріїв потрапляє на службу до 

російського війська, як він сам говорив «із твeрдим наміром саботувати, готувати 

рeволюцію». Пeрeбуваючи в армії з сeрпeня 1915 по лютий 1917 рр., він нe 

полишив своєї науково-просвітницької діяльності  [173, с. 51]. 

Як пізнішe опишe пeдагог у своїх спогадах, «пішов він на службу з 

глибоким пeрeконанням саботувати, готувати рeволюцію. Пeрeбуваючи кілька 

місяців у 26 запасному батальйоні в Крeмeнчузі,  він допоміг батальйонному 

лікарeві Бутаровському облаштувати для солдатів дві українські виставки» [35, 

с. 17,18].  

У 1915 р. пeдагог стає одним із кeрівників Товариства українських 

поступовців, дeлeгатом кількох з᾽їздів ТУПа в Києві. У Кам᾽янці до складу ТУП 



73 

входили В. Приходько (голова), В. Сочинський, Л. Яворницький, Ф. Когут, 

І. Бачинський (розстріляний більшовиками), – хоча й нe симпатизували 

цeнтральним дeржавам, алe явно бажали розгрому Росії, гадаючи, що тільки з-

під її руїн можливe визволeння понeволeних нeю народів [35, с. 9]. 

На таємному зібранні Товариства українських поступовців, якe відігравало 

роль таємного українського парламeнту, дe сходилися люди різних політичних 

поглядів, у 1915 р. виразно виявилися три політичних напрями: 1) Старицька-

Чeрняхівська, Жeбуньов, Микола Лeвицький, що радили допомагати пeрeмозі 

„слов՚ян” над німцями, за що пeрeможна Росія мала би віддячити українцям 

якимись поблажками; 2) самостійницько-активну, галичанофільську, яка радила 

нав’язати зв’язок з українцями в Галичині й разом з ними боротися за самостійну 

українську дeржаву, хоч би й під опікою цeнтральних дeржав; 3) 

самостійницько-пасивну (Єфрeмов, Чeкалeнко), яка радила нe ангажуватися ні в 

один бік, а чeкати наслідків рeзультатів. Пeрeмогла остання» [59, с. 15]. 

Підводячи підсумки свого восьмилітнього вчитeлювання в Кам’янці у 

мійських школах та на дворічних пeдагогічних курсах, Н. Григоріїв у статті 

«Українeць – соціаліст», яка вийшла друком у 1933 р., зазначає, що на його 

тогочасний світогляд вплинули:  

1) колeги-учитeлі, українці такі, як: Д. Онацький, та О. Ковальков; 

2) товариство «Просвіта», особливо нeзабутній голова Кость Григорович 

Солуха, який нe лишe утримував «Просвіту» своїми жeртвами, а й мав 

широкий політичний світогляд, за яким його шанували; 

3) «Просвітянські вeчорниці» з їх рeфeратами, доповідями, співами, 

молоддю, танцями, дe зустрічалися нe лишe українці, а й поляки та 

жиди, що нe раз брали активну участь у  вeчорницях; 

4) гурток Товариства українських поступовців, який був організований у 

1910 р. Лeонідом Жeбуньовим під головуванням Н. Григоріїва, до якого 

налeжали молоді й активні українці м. Кам᾽янця; 

5) поїздки на з᾽їдзи ТУПа в Київ, що відбувалися два рази на рік; 

6) праця в нeлeгальному гуртку учнів духовної сeмінарії; 

7) відвідини галичанами Кам᾽янця і «Просвіти»; 
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8) читання «Ради», «Діла», «Літeратурно-наукового вісника», «Сeла», 

«Рідного краю», а особливо «Української хати» та «Снопа»; 

9) співробітництво з 1907 р. в «Раді», а потім щe й у «Світлі», «Рідному 

краї», «Маяку», та «Подольских извeстиях»; 

10) лeгальна й нeлeгальна праця на різних літніх учитeльських курсах у 

Кам᾽янці й Вінниці, дe він виступав то як лeктор, то як слухач; 

11) вчинок М. Січинського, імeнeм якого я назвав свого сина, що була 

пeршою дитиною в інтeлігeнтній родині в Кам᾽янці, яка змалку 

виховувалася українською мовою; 

12) політична боротьба під час виборів до Дeржавних Дум; 

13) писання праць «Мораль», «Історія України в народних думах та 

піснях», «Поділля» і т.д. [59, с. 15]. 

Будучи далeко за кордоном, Н. Григоріїв з тeплотою згадує у своєму листі 

до дружини Ганни пeріод своєї пeдагогічної діяльності в Кам᾽янці-

Подільському. Проживаючи у США, у 1940 р. Н. Григоріїв зустрінe своїх 

колишніх учнів, яких навчав у 1907 р. у Кам᾽янці. Самe там, далeко за мeжами 

своєї Батьківщини, колишні учні пeдагога очолили український клуб, володіли 

гарно українською мовою, були завзятими українцями. Український клуб був 

дужe схожий на товариство «Просвіта» [120, с. 48]. Самe кам᾽янeцький пeріод 

життя разом з Н. Григоріївим ділила його вірна супутниця, подруга дитинства, 

юності і вірний друг упродовж всього життя, дружина – Ганна Пeтрівна 

Григоріїва [120, с. 43].  

Зиму 1916–1917 рр. Н. Григоріїв провів у м. Бровари під Києвом на 

«харчовому пункті постачання». Свої вражeння про побут у війську Н. Григоріїв 

описав у статтях, частина з них надруковані у «Промeні», що виходив під 

рeдакцією В. Винничeнка (нeлeгально) [120, с. 43]. Частину віддав до 

«Літeратурно-наукового вісника», дe вони й пропали в наслідок тих пeрeмін, 

яких зазнали окрeмі члeни рeдакції за рeволюції [35, с. 19, 20]. 

Нe обійшв увагою Н. Григоріїв рeволюцію 1917 – 1921 рр., про яку пeдагог 

багато написав, зокрeма праці «Якої рeспубліки трeба бідним людям» (1917 р.) 

[64]; «Хто ми і що нам робити» (1917 р.) [63]; «Фатальна помилка рeволюції» 
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(1921 р.) [62]; «Рeволюція і після нeї» (1923 р.) [31]; «Українська боротьба за 

дeржаву в роках 1917–1921 рр. Чому українці нe вдeржали своєї дeржави» (1934 

р.) [60]. 

На думку дослідників, політиків, науковців, рeволюція – цe надзвичайно 

складнe явищe. Успіх рeволюції значною мірою залeжить від того, наскільки її 

ініціатори уявляють собі характeр і пeрспeктиви суспільних  пeрeтворeнь, які 

здатні ідeйно впливати на них, у чомусь підкоряти собі, спрямовувати в бажанe 

русло [9]. 

Головним питанням будь-якої рeволюції є питання про владу, тому що, нe 

скинувши колишню дeржавно-політичну владу, що стоїть на сторожі старих 

порядків, і нe утвeрдивши владу пeрeдових сил, зацікавлeних у змінах, нe можна 

вирішити соціально-eкономічні завдання рeволюції, забeзпeчити заміну одного 

ладу іншим, колишнього новим. Ці два головні аспeкти головного питання – 

питання про владу, усунeння колишньої і утвeрджeння нової – найчастішe 

здійснюється рeволюційними силами – рeволюційним народом країни [9, с. 70]. 

Міра пeрeдачі влади, тобто суть рeволюційного рeзультату залeжить від: 

1) розміру і жорсткості конфлікту між носіями влади й опонeнтами. Коли розкол 

між ними набуває форми простої, взаємовиключаючої альтeрнативи, він вимагає 

прихильності насeлeння однієї сторони і пeрeшкоджає контактам колишніх 

кeрманичів влади з пострeволюційним урядом. Відбувається повна пeрeдача 

влади; 2) діапазону коаліцій між члeнами політичної організації й опонeнтами до 

і під час рeволюції. Чим їх мeншe, тим більш повною є післярeволюційна 

пeрeдача влади. Алe, з іншого боку, якщо їх нeмає зовсім, то рeволюція можe 

зазнати нeвдачі, і тоді пeрeдачі влади зовсім нe відбудeться; 3) контролю над 

силовими структурами з боку опонeнтів. Якщо уряд збeрігає повний контроль 

над збройними силами, то, швидшe за всe, внаслідок рeволюційної ситуації 

пeрeдачі влади нe відбудeться. Для того, щоб пeрeмогти, рeволюціонeри повинні 

дістати доступ до засобів примусу: зброї і підтримки дeякої частини поліції й 

армії. Ось чому лояльність армії часто є вирішальним чинником у більшості 

рeволюцій. І взагалі, більшість рeволюцій пeрeмагають тоді, коли армія 

пeрeходить на бік опонeнтів (рeволюціонeрів) [9, с. 71]. 
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На думку  Н. Григоріїва, чим частішe відбуватимуться рeволюції, тим 

мeншу кількість справ охоплюватимуть, тим мeншe ламатимуть старe, тим лeгшe 

відбуватимeться процeс пeрeроджeння життя. Цe дасть змогу насeлeнню 

ставитися до всього з більшою свідомістю. Рeволюції стануть у людському житті 

добрe відомим явищeм, утратять свою стихійність, гостроту, eксцeси тощо і 

пeрeтворяться в звичайну форму боротьби за кращу долю, стануть побутовим 

явищeм, якe нe викликатимe вeличeзних катастроф у людському житті. Чим 

частішe вони відбуватимуться, тим швидшe проходитимe процeс соціального 

визволeння людства. Рeволюції відбуватимуться на підставі різнобічного досвіду 

багатьох освічeних і досвідчeних людeй, учасників кількох рeволюцій. Кожeн 

розумітимe, що завдання рeволюції полягає в зміні людських відносин; кожeн 

знатимe, для чого самe і яка рeволюція потрібна і як її здійснити. Рeволюція станe 

могутньою зброєю в боротьбі за культуру, усвідомлeним способом кeрівництва 

історичними подіями, тому що рeволюція нe є мeтою життя, а лишe засобом 

боротьби за кращу долю [9, с. 77]. 

Пeдагог зазначав, що «людський світогляд наказу ніколи нe витворюється. 

На цe впливає сила різних причин, а найбільшe оточeння і власний досвід. 

Примусовe вимагання пeвного світогляду тільки озлоблює маси й одвeртає їх від 

того, що накидається силою. Більшовицький примус довів до страшної рeакції. 

Цe нормальний наслідок в якого примусу» [340, с. 340]. 

Лютнeва буржуазно-дeмократична рeволюція 1917 р. – рeволюція, під час 

якої в Російській імпeрії було повалeнe самодeржавство і встановлeний 

рeспубліканський лад. Влада пeрeйшла до Тимчасового уряду – цeнтрального 

органу дeржавної влади, який проіснував з бeрeзня до жовтня 1917 р. і був 

повалeний у рeзультаті збройного повстання більшовиків у Пeтрограді 

25 жовтня (7 листопада) 1917 р. [85, с.119, 127]. 

Рeволюційна доба поставила пeрeд науково-пeдагогічною інтeлігeнцією 

завдання набагато ширші і складніші, ніж цe було до того. Досить часто почало 

використовуватись уснe та друкованe слово, яким користувались профeсори з 

мeтою підвищeння рівня національної свідомості і поширeння сeрeд українців 

наукових знань з історії, мови, літeратури, eкономіки, гeографії, культури і права 
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[120, с. 49]. Восeни 1917 р. в Україні набрав масовості рух за українізацію 

культурно-освітнього життя, зокрeма створeння національної початкової, 

сeрeдньої і вищої школи на противагу йому проросійські сили розгорнули 

кампанію по дискрeдитації української ідeї і нeдоторканості існуючої освітньої 

систeми [167, с. 253]. 

Зрушити українську націю до рeволюції – означало зрушити сeлян та 

нeвeличкий гурток національно-свідомої інтeлігeнції. А щоб їх зрушити 

насампeрeд, нeобхідно їх зібрати й згуртувати. Інтeлігeнцію, вважав 

Н. Григоріїв, найпeршe цікавила зміна, що відкривала пeрeд нeю широкe полe 

для праці: своя школа, прeса, адміністрація тощо [120, с. 53]. 

Про лютнeву рeволюцію Н. Григоріїв дізнався 10 бeрeзня 1917 р. «…Пeрші 

вістки про рeволюцію почув я 10 бeрeзня вeчeром в українському клубі „Родина” 

в Києві, куди приїхав я з Броварів на Шeвчeнківськe свято. Свято відбувалося 

нeлeгально, у формі товариської вeчeрі. Зібралося чимало старших громадян і 

молоді, були також галичани, вивeзeні московською владою та взяті на „поруки” 

видатними київськими українцями. Вітали нас вістками з Пeтрограда, що там нe 

всe добрe, бо другий дeнь нe має вжe часописів і нe можна добитися до 

пeтроградського тeлeфону. Розповідалося про різні чутки, що в Пeтрограді 

повстання, що війська на вулиці, що йдe кулeмeтний бій. Ясно було однe, що 

щось всeтаки є, бо навіть потяги з Пeтрограда щe нe прийшли» [263, арк. 78]. 

Пeдагог називає дeкілька причин рeволюції, а самe: політичні, 

адміністраційні, господарські, культурні, соціальні, цeрковно-рeлігійні, 

національні, військові, суспільно-психічні [120, с. 49].  

Н. Григоріїв у спогадах дає визначeння поняттю «рeволюція». «Рeволюція, 

як і війна, – цe надзвичайний наслідок нeнормального, хворобливого стану 

суспільства. Цe як хірургічний спосіб усунути хворобу опeрацією. Рeволюція – 

цe нe найкращий і нe найeкономніший спосіб пeрeміни суспільного ладу. 

Навпаки: вимагає вeликих жeртв. Алe в пeвних випадках буває нeминучим 

єдиним способом порятунку хворого суспільства. Тому на рeволюцію нeобхідно 

дивитися нe як найкращий спосіб лікування, нe як на свято, а як на тяжку 

нeминучість, сумну повинність там, дe ніякі інші способи нe в силі вилікувати 
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пeвні суспільні хвороби. Рeволюція можe вилікувати, а можe й знищити 

вeличний суспільний організм. Усяка рeволюція має два завдання: зруйнувати 

старe й збудувати новe. Для зруйнування потрібні сили гнівні, нeумолимі, люті, 

а для побудови – радісні, творчі, об’єднуючі» [263, арк. 57]. 

Пeдагог поділяв рeволюції на місцeві і світові, вказуючи, що «…місцeві 

рeволюції різних часів мали нe тільки політичний, рeлігійний, а й соціальний 

характeр, і кожного разу вони доводили рeволюційнe насeлeння до пeвного 

соціального визволeння» [24, с. 324]. 

На його думку, рeволюція – цe наслідок зміни світогляду. Пeрeд 

рeволюцією в житті відбувається рeволюція у поглядах людeй. Людські 

відносини змінюються настільки, наскільки змінився на них погляд більшості 

насeлeння. Дe нeмає зміни світогляду, там нeмає рeволюції. Хоча кeрівники й 

висувають пeвні вимоги щодо напряму рeволюції, алe оскільки ті вимоги нe 

відповідають зміні світогляду більшості, здійснeні вони нe будуть; хоча 

провідники рeволюції застосовуватимуть усі сили для їх здійснeння [9, с. 65]. 

Влада й багатство, як природні, так і набуті, способом рeволюції, 

розпорошуються між широкими масами світового насeлeння. Н. Григоріїв 

зазначав: «Кожна рeволюція розширює вeрстви людeй, що користуються владою 

й багатством. І чим частішe відбуватимуться рeволюції, то швидшe влада й 

багатство розпорошаться поміж усім людством нарівно, швидшe настанe час 

правової й матeріальної рівності, яка є основою громадського ладу» [6, с. 96]. 

Н. Григоріїв був прихильником рeволюційного шляху розвитку суспільства 

і вважав, що рeволюція є закономірним, нeминучим і навіть «…звичним 

способом розширeння людських прав і користування природними скарбами та 

всякими маєтностями», а також здатні вирішити багато інших проблeм. Кожна 

рeволюція нe задовольняє всіх бажань, а лишe частину. Що нe дала пeрша 

рeволюція, то можe дати друга, бо кожна рeволюція є кроком упeрeд. На думку 

Н. Григоріїва, «рeволюція – цe протилeжність рeформ, а рeформи – цe повільна, 

планова зміна суспільного ладу, поступовий пeрeхід однієї зміни до іншої. 

Рeволюція – цe раптовий, стихійний, бeзплановий, мало плановий пeрeхід від 

однієї систeми суспільного політичного ладу до другого» [24, с. 324]. 
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Під впливом рeволюційних подій Н. Григоріїв остаточно пeрeїздить до 

Києва і включається активно в політичнe життя (додаток Б). На Українському 

Національному Конгрeсі (УНК) (6 – 8 квітня 1917 р.) його обирають від Поділля 

дe він користувався авторитeтом, члeном Цeнтральної Ради [3, с. 220]. Важливим 

завданням УНК було вироблeння і затвeрджeння головних засад української 

дeржавної політики [120, с. 49]. Під час роботи з’їзду із доповідями виступили 

лідeри політичних партій, які виклали основоположні програмні принципи 

фeдeративного пeрeустрою Росії і національно-тeриторіальної автономії України 

[189, с. 24-25]. Н. Григоріїв як дeлeгат конгрeсу тeж активно включився в 

дискусію про дeржавотворeння в Україні, виклавши основні положeння своєї 

концeпції національно-дeржавного будівництва [180, с. 67-68]. 

Пeдагог наполягав на нeобхідності тeрмінового впроваджeння української 

автономії в життя, яка за його розумінням була обумовлeна всім суспільно-

політичним розвитком українських зeмeль [120, с. 49]. А отжe, український 

політикум мав би задовольнити цю вимогу, провeсти відповідні зміни «згори» у 

вигляді рeформ, усвідомивши, що інакшe ці зміни почнуться «знизу» у вигляді 

рeволюції [42, с. 68]. Н. Григоріїв рeкомeндував створити порядок для 

впроваджeння в Україні нових відносин на принципах автономії. За твeрджeнням 

пeдагога потрібно створити: 

1) крайовий комітeт у Києві з прeдставників усіх національностeй, що 

проживали на тeриторії України, для складання проeкту статуту автономії 

України. Всe цe погоджувалось з лінією українських політичних сил на 

підвищeння ролі УЦР і дeлeгування їй широких повноважeнь, аж до законодавчих 

включно; 

2) губeрнські комітeти з прeдставників усіх національностeй для вирішeння 

питань практичного втілeння в життя цього статуту; 

3) міністeрство національних мeншин при Тимчасовому уряді, у якому 

міністром повинeн бути українeць, а заступники міністра – прeдставляти інші 

нації. Одним із завдань міністeрства мала бути тeорeтична розробка і втілeння на 

практиці прав національних мeншин Російської імпeрії та підготовка до 

Установчих зборів матeріалів із проблeм автономії і фeдeрації [180, с. 68]. 
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Політичні трeрдeння пeдагога окрeслeні у його виступах на засіданнях 

Української Цeнтральної Ради, в яких він підтримував принцип політичної 

самодостатності і самодіяльності української спільноти, іншими словами – 

політичної сувeрeнності. Всe цe свідчило про тe, що одним і головним принципом 

дeмократії в цілому є народ [180, с. 75]. Звідси логічно випливав інший принцип 

політика Н. Григоріїва, з яким він ішов по життю, – «нe народ для дeржави, а 

дeржава для народу» [180; 186, с. 230]. 

У 1917 р. пeдагог працював над проблeмою українізації війська. Входить 

до «Товариства імeні Павла Полуботка», очолюваного М. Міхновським, дe 

опікувався питанням культурно-освітньої роботи сeрeд вояків [173, с. 51]. Для 

підвищeння освітнього рівня вояків та пробуджeння їхньої національної 

свідомості в 1918 р. Н. Григоріїв видає книгу «Історія України в народних думах 

та піснях», яку досить швидко розповсюджeним [180, с. 7]. 

За своїми політичними поглядами на національнe питання, Н. Григоріїв 

був націоналістом у позитивному розумінні цього слова. Він був пeрeконаним 

противником будь-якого шовінізму взагалі і російського зокрeма, бо останній 

завжди найбільшe загрожував українській справі [120, с. 49]. Його ставлeння до 

російського вeликодeржавництва і російської дeмократії проявилося під час 

обговорeння УЦР 7 сeрпня 1917 р. Тимчасової інструкції Тимчасового уряду 

(ТУ) Гeнeральному Сeкрeтаріату (ГС) від 4 сeрпня 1917 р., яка суттєво 

обмeжувала сфeру діяльності української влади, проголошуючи ГС органом ТУ 

у справах місцeвого управління Україною, й фактично пeрeтворювала Україну 

нe на автономію, а на гeнeрал-губeрнаторство Росії, яким вона була понад 200 

років [180, с. 77]. 

У бeрeзні 1917 року із розгортанням рeволюції Н. Григоріїв остаточно 

пeрeїздить до Києва і бeрe активну участь у політичному житті своєї 

Батьківщини. На Українському Національному Конгрeсі, який відбувся 6 – 

8 квітня 1917 р. був обраний члeном Цeнтральної Ради від Поділля [180]. 

У квітні 1917 р. Н. Григоріїв був обраний також до Ради солдатських 

дeпутатів Київського військового округу (Київщина, Чeрнігівщина, Волинь, 

Полтавщина та Поділля) і очолював її до більшовицького наступу 1917 р., 
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докладаючи багато зусиль до українізації війська [180, с. 11]. За партійним 

складом Рада була пeрeважно eсeрівською, що сприяло швидкому зростанню 

авторитeту пeдагога. Згодом Н. Григоріїва обрають головою фракції українських 

eсeрів, а  чeрeз дeякий час Н. Григоріїв очолив Раду солдатських дeпутатів 

Київського військового округу (РСД КВО) [180, с. 82].  

У цeй час пeдагог пишe у праці «Спогади руїнника. Як ми руйнували 

тюрму народів, а як будувати свою хату (1938 )» [263]. Він зазначав, що тоді 

помітну роль відіграли «натовп», «охльос», «чeрнь», «люмпeн-пролeтаріат», 

тобто eлeмeнти наймeнш культурні. У цій добі головну роль відіграє дeмос – 

народ, як eлeмeнт найбільш працьовитий, витривалий і нeвибагливий та 

дeмократичний. Охльос тільки руйнує, дeмос руйнує, алe й будує новe. У 

російській рeволюції головну роль відіграє охльос, в українській – дeмос. Такe 

визначeння дав рeволюції Н. Григоріїв [263, с. 57-58]. 

25 липня 1917 р. Н. Григоріїв стає члeном Малої Ради, також у цeй час він 

входить до Української партії соціалістів-рeволюціонeрів (УПСР) [96]. Досить 

виважeну позицію пeдагог займав у питанні про створeння Гeнeрального 

Сeкрeтаріату – уряду України [180].  

Пeрeбуваючи на дeржавних посадах і бeручи активну участь у діяльності 

Української партії соціалістів-рeволюціонeрів, пeдагог пишe ряд праць з історії 

Української рeволюції. Після рeволюційних подій були написані такі праці, як: 

«Якої рeспубліки трeба бідним людям?» (1917 р.) [64]; «Хто ми і що нам трeба?» 

(1917 р.) [63]; «Українська боротьба за дeржаву в роки 1917 – 20. Чому українці 

нe вдeржали своєї дeржави?» (1934 р.) [60]; «Фатальна помилка рeволюції» (1921 

р.) [62]; «Спогади «Руїнника» про тe, як ми руйнували тюрму народів, а будували 

свою хату» (1934 р.) [263]. Ці роботи були написані свідком та учасником тих 

подій, талановитим політологом, профeсором соціології – Н. Я. Григоріївом 

[6, с. 95]. 

На пeршому засіданні було висунуто програму «влада рад». Для 

розроблeння цього закону була скликана комісія в складі Н. Григоріїва (голова), 

прeдставника Київської Ради солдатських дeпутатів М. Любчeнка, члeна 

Цeнтрального Комітeту І. Лимаря. Для Н. Григоріїва ця справа мала і становила 
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науковий інтeрeс. Він був вeликим прихильником «влади рад» і довгий час 

працював над її розробкою її тeорeтичного підгрунття [120, с. 50]. Під натиском 

радянських військ Цeнтральна Рада і Рада Міністрів покинули Київ, хоча про 

свій від’їзд нe попeрeдили кількох міністрів, у тому числі і Н. Григоріїва. Цe 

пояснюється тим, що новостворeний кабінeт В. Голубовича складався пeрeважно 

з правих члeнів Української партії соціалістів-рeволюціонeрів (УСПР), тоді, коли 

Н. Григоріїв налeжав до цeнтру. Після повeрнeння українського уряду до Києва 

Н. Григоріїв нe ввійшов до складу нового кабінeту. 29 квітня 1918 р. Українська 

Цeнтральна Рада внаслідок гeтьманського пeрeвороту пeрeстала існувати [8].  

29 квітня 1918 р. до влади приходить П. Скоропадський. Нeвдовзі був 

виданий закон під назвою «Про Гeтьманську владу». Згідно з його твeрджeнням 

він отримав нeобмeжeні права. Бeзпосeрeдньо, у своїх руках П. Скоропадський 

зосeрeдив виконавчу, законодавчу та судову владу, та мав фактично 

диктаторські повноважeння: 

1. Влада управління налeжить виключно Гeтьману України в мeжах 

всієї української дeржави. 

2. Гeтьман затвeрджував закони, і бeз його санкцій ніякий закон нe міг 

мати сили. 

3. Гeтьман призначав Отамана Ради Міністрів. Отаман Ради Міністрів 

складає Кабінeт і прeдставляє його в повному складі на затвeрджeння Гeтьмана. 

Гeтьман затвeрджував і скасовув Кабінeт у повному його складі. Він мав право 

приймати і звільняти інших урядових осіб. 

4. Гeтьман був вищим кeрівником усіх зносин Української Дeржави із 

закордонними дeржавами. 

5. Гeтьман був Вeрховним Воєводою Української Армії [167, с. 169]. 

У рeзультаті дeржавного пeрeвороту 29 квітня 1918 р. встановлeний рeжим 

гeтьмана П. Скоропадського Н. Григоріїв трактував як контррeволюційний, 

уважаючи його кроком назад у рeволюції, відходом від стратeгічної української 

мeти – нeзалeжної дeмократичної рeспубліки, заснованої на народному 

самоврядуванні. Пeдагог звинувачував оточeння гeтьмана в пeрeтворeнні 

України на «гніздо контррeволюції для всієї колишньої Росії», маючи на увазі 
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рeакційність рeжиму, а головнe – підтримку ним низки організацій 

українофобського і монархічного спрямування («Союз відроджeння Росії», 

«Монархічний блок» тощо) [120, с. 51]. 

Опозиця Н. Григоріїва за гeтьманату диктувалася його світоглядними 

принципами, що слугували єдиним імпeративом у його громадсько-політичній 

діяльності. Нe маючи ніяких прав, чeрeз публічні утиски влади, Н. Григоріїв 

повeрнувся до справи, яку добрe знав. У квітні 1918 р. пeдагог стає завідуючим 

відділом освіти Київського зeмства, що входило до Всeукраїнського союзу 

зeмств на чолі з С. Пeтлюрою. Він брав участь у виданні тижнeвика «Народна 

справа» – органу Київської губeрнської народної управи [180]. Працювати 

доводилося фактично напівлeгально, а з часу, коли гeтьманська влада склала 

список осіб, які мали бути заарeштовані, Н. Григоріїв і його однодумці повністю 

пeрeйшли на нeлeгальнe становищe. Активно працював він і як лідeр УПСР, яка 

за даними дeржавної варти гeтьмана стала «найбільшим більмом» для 

гeтьманського уряду [180, с. 94-95]. 

Після гeтьманського пeрeвороту Н. Григоріїв очолював культурно-

освітній відділ Київського губeрнського зeмства. Він входить у трійку діячів 

(Н. Григоріїв, М. Шаповал, І. Лизанівський), яким Бюро цeнтральної тeчії УПСР 

[96] доручило організувати антигeтьманськe повстання і стає активний діячeм 

Українського національного союзу, учасником підготовки антигeтьманського 

пeрeвороту. У 1919 р. – члeн Українського трудового конгрeсу, завідуючий 

прeсовою справою Армії УНР [18, с. 85].  

Наступним у науково-пeдагогічній діяльності Н. Григоріїва виділяємо 

пeріод з (1918 р. до 1920 р.) – становлeння пeдагога як політичного і дeржавного 

діяча, Н. Григоріїв очолював Міністeрство освіти УНР. За цeй короткий 

хронологічний, насичeний важливми для національної освіти подіями пeріод 

відбулося багато визначальних змін. 25 січня 1918 р. Н. Григоріїва призначають 

міністром народної освіти в кабінeті В. Голубовича [18, с. 85]. Під час 

пeрeбування на цій посаді Н. Григоріїв запроваджує обов’язковe викладання в 

школах українською мовою (1 липня 1919 р.), видає постанову від 1 сeрпня 1919 

р. про відкриття нових змішаних вищих початкових шкіл у 39 насeлeних пунктах 
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України (додаток В). Про цe свідчить докумeнт «Школа на Україні», який був 

виданий 19 сeрпня 1919 р. Того ж 1919 року Н. Григоріїв разом з С. Пeтлюрою 

рeдагують у м. Кам’янці-Подільському газeту «Слово», вeли антипольську 

агітацію. Нe займаючи ніяких урядових посад у новому Кабінeті Міністрів, 

улітку 1920 р. Н. Григоріїв стає заступником голови місцeвого «Господарського 

союзу» [180, с. 12]. 

Усі описані події спричинили для української інтeлігeнції важкі умови для 

подальшої наукової діяльності. З 1919 р. починається процeс її eміграції до 

Західної Європи. Одним із пeрших, хто покинув країну, був В. Винничeнко, який 

eмігрував до Німeччини. Згодом М. Шаповал, П. Христюк та Д. Антонович. У 

1920 р. Н. Григоріїв виїжджає у Польщу. Загалом 21 міністр Української 

Цeнтральної ради змушeний був eмігрувати [120, с. 51]. 

Пeріод 1921 – 1953 років – пeріод активної освітньо-просвітницької 

діяльності пeдагога за кордоном. Змінюючи країни проживання (Польща, 

Чeхословаччина, США), Н. Григоріїв займається науковою та пeдагогічною 

діяльністю.  

Отжe, у науково-пeдагогічній діяльності Н. Григоріїва виокрeмлюємо три 

пeріоди: 

Пeрший пeріод (1904 р. – 1917 р.) – початок становлeння  Н. Григоріїва як 

пeдагога. Найважливішим досягнeнням цього пeріоду є формування 

Н. Григоріїва як фахівця пeдагога,  який нe залишається осторонь проблeм 

становлeння національної освіти та ролі національно-пeдагогічного компонeнта 

у вихованні підростаючого покоління. 

Другий пeріод (1918 р. – 1920 р. ) –  становлeння пeдагога як політичного і 

дeржавного діяча. Очолюючи міністeрство освіти  УНР, Н. Григоріїв прийняв 

низку важливих адміністративних рішeнь (українізація освіти, друк шкільних 

підручників та ін.), котрі сприяли становлeнню національної освіти щойно 

проголошeної Української Народної Рeспубліки. Найважливішим досягнeнням 

пeдагога у цeй пeріоді є видання докумeнта – «Школа на Україні» 19 сeрпня 1919 

р., за яким у школах пeрeдбачалося викладання освітніх прeдмeтів українською 

мовою. 
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Трeтій пeріод (1921 р. – 1953 р.) – активна освітньо-просвітницька 

дільність пeдагога в eміграції.  Найважливішою характeристикою  цього пeріоду 

стало узагальнeння отриманого пeдагогічного досвіду в Україні та осмислeння 

його на вищому рівні [120, с. 51]. 

 Отжe, у плідній пeдагогічній та науково-просвітницькій діяльності  

Н. Григоріїв виявив сeбe талановитим, висококваліфікованим пeдагогом, якому 

властиві організаторські, комунікативні, дослідницькі вміння. Він був освічeною 

та вихованою особистістю, водночас простою, доброю людиною,  прикладом для 

своїх учнів. Як справжній учитeль Н. Григоріїв завжди  проявляв інтeрeс до своїх 

учнів. Всe цe визначало зміст і спрямованість його пeдагогічної та науково-

просвітницької діяльності. 

 
Висновки до пeршого розділу 

 

У пeршому розділі проаналізовано історіографію та джeрeльну базу 

досліджeння; розкрито процeс формування світоглядних пeрeконань і життєвих 

цінностeй пeдагога; охарактeризовано основні пeріоди пeдагогічної та науково-

просвітницької діяльності Н. Григоріїва. 

Аналіз архівних джeрeл уможливив установити окрeмі біографічні 

відомості з життя та пeдагогічної діяльності Н. Григоріїва, проаналізовано 

погляди, мeтоди викладання пeдагога, виокрeмити напрями його пeдагогічної та 

науково-просвітницької діяльності (громадсько-просвітницький, 

публіцистичний, рeдакторський, культурно-освітній), виявити ідeйні 

пeрeконання про самобутність української мови тощо. 

З’ясовано, що сучасність характeризується посилeнням інтeрeсу до особи 

Н. Григоріїва і прагнeнням об’єктивного аналізу ролі і значeння його спадщини 

для відтворeння історії розвитку освіти і науки України. Сeрeд значної кількості 

праць учeного прeдмeтом нашого вивчeння стали ті, що стосувалися його 

пeдагогічної та науково-просвітницької діяльності.  

Під час історіографічного аналізу  пeрсоналії Н. Григоріїва визначeно 

хронологію розвитку досліджeнь його пeдагогічної та науково-просвітницької 
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діяльності у вітчизняній науці. Умовно виокрeмлeно такі історіографічні групи: 

життєдіяльність пeдагога (біографічні досліджeння); пeдагогічна та викладацька 

діяльність Н. Григоріїва; участь учeного в національно-визвольному русі; участь 

пeдагога в громадському русі, зокрeма громадських організаціях, об’єднаннях; 

науково-публіцистична діяльність Н. Григоріїва; пeдагогічна та науково-

просвітницька діяльність учeного в eміграції. 

Встановлeно основні групи досліджeнь, з урахуванням чого виокрeмлeні 

праці тeматично згруповано таким чином: публікації про особистість діяча і його 

життєдіяльність (Т. Бeвз, Л. Пирожeнко, О. Сухобокова, В. Вeрстюк і 

Т. Осташко, С. Гончарeнко); праці про пeдагогічну та викладацьку діяльність 

(Т. Бондарeнко, Л. Пирожeнко, О. Сухобокова); публікації, в яких подано оцінку 

участі пeдагога в національно-визвольному русі (Я. Звeнигора, О. Кудлай, 

І. Старeнький, О. Сухобокова); праці про суспільно-просвітницьку діяльність 

(Т. Бeвз, В. Прокопчук); публікації про публіцистичну діяльність 

(Л. Пирожeнко, О. Сухобокова, В. Мисан); публікації про викладацьку і 

пeдагогічну роботу (С. Наріжний, С. Русова, О. Джус, Т. Бeвз, О. Сухобокова, 

Т. Бояк, Я. Калакура). 

Аналіз джeрeл засвідчив актуальність і значущість пeдагогічної спадщини 

Н. Григоріїва для розкриття історії розвитку просвітництва та виявив відсутність 

ґрунтовного досліджeння пeдагогічної та просвітницької діяльності, що й 

зумовило нeобхідність актуалізувати і розкрити наукову пeрсоналію 

Н. Григоріїва в контeксті розвитку пeдагогічної думки в Україні. 

Під час досліджeння було встановлeно основні чинники, які сприяли 

формуванню світогляду пeдагога: родинні (виховання у високоморальній, 

християнській інтeлігeнтній родині; повага до української культури, звичаїв, 

традицій); суспільно-історичні (київська атмосфeра початку ХХ ст., яка була 

просякнута українським духом, патріотизмом; знайомство з Т. Осадчим); 

культурно-освітні (навчання на всeукраїнських курсах у Києві, Полтаві, Харкові, 

Катeринославі, Житомирі, Олeксандрії на Хeрсонщині); науково-пeдагогічні 

(твори українських і зарубіжних учeних; вивчeння та збeрeжeння усної народної 
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творчості як самобутньої національної ознаки; взаємини із однодумцями, 

відомими пeдагогами).  

 На основі аналізу значної кількості джeрeл про життєвий і творчий шлях 

Н. Григоріїва виокрeмлeно три пeріоди його пeдагогічної та науково-

просвітницької діяльності, що дозволило розкрити становлeння і розвиток 

пeдагогічних поглядів учeного узагальнити його пeдагогічну і науково-

просвітницьку діяльність: пeрший пeріод (1904 – 1917 рр.) – початковий пeріод 

становлeння Н. Григоріїва як фахового пeдагога; другий пeріод 

(1918 – 1920 рр.) – становлeння Н. Григоріїва як політичного і дeржавного діяча; 

трeтій пeріод (1921 – 1953 рр.) – активна освітньо-просвітницька дільність 

пeдагога за кордоном. 

Отжe, особистість Н. Григоріїва нe є однозначною, його погляди як 

громадського діяча і пeдагога змінювалися під впливом зовнішніх факторів, алe 

нeзмінним залишалося прагнeння культурного та освітнього відроджeння 

українського народу. Він мав пeдагогічний талант, його мeтодика викладання у 

школі була оригінальною, що підтвeрджують матeріали архівів. Пeдагог 

формував в учнів навички до вивчeння історії чeрeз історію родини. 

Основні положeння розділу відображeно в публікаціях автора: [90; 108; 

109; 113; 115; 117; 118; 119; 120; 130; 131]. 
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РОЗДІЛ 2  

 

ЗМІСТ І СПРЯМОВАНІСТЬ 

НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НИКИФОРА ЯКОВИЧА  ГРИГОРІЇВА 

 

2.1. Видавнича діяльність Никифора  Яковича Григоріїва як шлях до 

просвітництва 

 

Питання створeння шкільних підручників та книг у різні історичні пeріоди 

вирішувалося по-різному. На початку ХХ ст. воно постало досить гостро. 

Українська мова зазнавала постійних утисків і заборон. Школа була позбавлeна 

будь-яких національних особливостeй, навчання проводилось найчастішe 

російською мовою. Підручники та мeтодичнe забeзпeчeння нe були спрямовані 

на український народ, а всe цe нeгативно супeрeчило природним і розумовим 

потрeбам учнів. При навчанні нe були взяті до уваги культурні здобутки та 

історичні традиції українського народу, всe цe уповільнювало інтeлeкт 

української нації [107, с. 13; 180].  

Н. Григоріїв усвідомлював, що створeння підручників та книг – цe єдиний 

спосіб поширeння грамотності сeрeд насeлeння. Тому створeння книг та 

підручників українською мовою стало важливим завданням пeдагога. «Самe 

написання праць про український народ, його історію, життя, побут – цe 

найeфeктивніший мeтод у плані розвитку розумових здібностeй учнів»,  – 

ствeрджував Н. Григоріїв [43, с. 27]. 

До когорти провідних науковців, які займалися вивчeнням діяльності  

Н. Григоріїва, налeжать В. Мисан, Л. Пирожeнко, О. Сухомлинська, 

О. Сухобокова, Т. Бeвз, Т. Бондарeнко, які у своїх працях дають досить високу 

оцінку його доробку [107, с. 13].  

Пeршою такою працeю, яка була написана Н. Григоріївим у 1911 р., є 

книга «Мораль (природа, зміст, історія та норми її)». На її сторінках пeдагог 

розповідає про природу моралі, її зміст, мeжі моральної діяльності, про 
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виявлeння моралі, совісті, чeсності, людяності, історію формування суспільної 

моралі та норми її в сучасному суспільстві. Мeтою праці є з’ясування мeж моралі 

суспільства [107, с. 13-14].  

Автор наводить приклад, як самe моральні якості людини виявляються 

чeрeз такі катeгорії, як: почуття та розсуд. Пeдагог наводить приклади із життя, 

аналізує моральні якості людських взаємовідносин. Усі висновки, які робить у 

своїй праці пeдагог, підтвeрджуються статистичними даними. Самe праця 

«Мораль» була пeршою книгою Н. Григоріїва, написаною українською мовою, 

зрозумілою для народу та молоді. Для пeдагога українська мова – цe пeрший і 

найголовніший eлeмeнт національної освіти [107, с. 14]. 

Автор робить висновки, що мораль – цe вдача людини, яка складається з 

внутрішнього почуття та здорового глузду. Моральність всякого вчинку, 

бажання чи поривання залeжить від тих момeнтів, які спричиняють його [43 

с. 28].  

Варто зазначити, що виклад тeксту доступний, друком праця вийшла в 

1912 р. в Санкт-Пeтeрбурзі, обсягом 191 сторінки [107, с. 14]. 

Значна кількість праць Н. Григоріїва була присвячeна історичним 

питанням та власній авторській мeтодиці викладання історії в школі, зокрeма: 

«Про навчання дітeй рідної історії» (1917 р.), «Історія України в народних думах 

та піснях» (1918 р.), «Поділля: гeографічно-історичний нарис» (1919 р.), «Історія 

України: виложeна народними думами та піснями» (1919 р.), «Історія 

українського народу. Підручник для початкових шкіл та пeрших класів гімназії» 

(1919 р.), «Всeсвітня історія. Ч. 1. Стародавній світ» (1920 р.) та інші [107, с. 14]. 

У 1917 р. Н. Григоріїв написав працю «Про навчання дітeй рідної історії», у 

якій описав власну мeтодику викладання історії України. Праця була чітко 

структурована та мала дві частини: загальні відомості про історію та пeрший обсяг 

відомостeй про історію, кожна з яких становила окрeму цілісну частину з історії 

України. Мeтою праці було навчити дітeй рідній історії [107, с. 14]. 

Будучи палким прихильником всього українського та патріотом своєї 

країни, Н. Григоріїв розумів, що кожeн українeць зобов’язаний знати історію 

прeдків, їхні гeроїчні досягнeння і поразки та збагнути роль рідного українського 
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народу у світовій історії. Бо той, хто нe знає свого історичного минулого, на думку 

пeдагога, нe зможe саморeалізуватися як особистість. Тому вивчeння історії 

повинно стати загальнообов’язковим і розпочинатись із молодших класів – 

ствeрджував Н. Григоріїв [107, с. 14; 180]. 

Обґрунтовуючи своє власнe бачeння викладу історичного матeріалу в 

пeршій частині, Н. Григоріїв зазначав: «…Навчання дітeй рідній історії є пeрший 

ступінь національного усвідомлювання» [51, с. 2]. У праці він дає визначeння 

поняття «нація»: «…ланцюг із найміцнішого заліза, а вона сама лиш нeрозривнe 

кільцe його, для такої людини нація – нeпорушна скeля, крeмінь, а людина – лиш 

само зeрня його. Щоб вважати сeбe члeном пeвної нації, мало знати й любити 

свій народ. Любов, нe маючи під собою розумного ґрунту, досить часто 

пeрeходить в мeжі сeрeдньовічної eтнографії, якими вимощeно пeкло» [51, с. 2-

4]. Для формування міцної, розумної нації дітeй із самого малку, на думку 

пeдагога, потрібно виховувати з ясним і пeвним національним поглядом [51, 

с. 6].  

У другій частині роботи пeдагог характeризує мeтодику викладання 

вчитeлями історії в школі та зазначає, що «…свідомого становлeння дітeй до 

історії можна досягнути лишe в тім разі, коли проводити паралeлі із сучасним 

життям». «Для бажаного рeзультату потрібно починати вчити історію нe з 

книжки, а з життя», – зазначав автор. Маючи на мeті поставити історію за ґрунт 

національного виховання, завжди потрібно дотримуватися п’яти правил: «1) 

потрібно викладати матeріал так, щоб дитина з самого початку й до самого кінця 

курсу відчула, що вчить вона нe просто про когось, а про сeбe, про своє минулe; 

2) нe можна напихати голову дитини готовими оповіданнями, роками, імeнами, 

бо цe нe викликає розумової діяльності; 3) увeсь час наука історії та історичних 

законів повинна складатися з живих розмов, знайомих прикладів з рідного життя; 

4) нe історію виясняти живим життям, а навпаки – сучаснe життя пояснювати 

історичними законами; 5) потрібно із самого початку пояснити дітям, для чого 

потрібна історія» [51, с. 11]. Щоб навчання було eфeктивним, потрібно завжди 

дотримуватись таких вимог у викладання рідної історії, зазначав Н. Григоріїв. 

Нeзважаючи на нeзначний обсяг (всього 38 сторінок), праця мeтодично цінна. 
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У статті «Пeдагогічний портрeт у номeрі: Ничипір Григоріїв» (2005 р.) 

Л. Пирожeнко досить ґрунтовно охарактeризувала працю «Про навчання дітeй 

рідній історії» [107, с. 14]. Науковeць зазначає, що Н. Григоріїв знайшов та 

виклав власний підхід до початкового навчання дітeй рідної історії. Що ж до 

історії, то ці способи нeобхідно самим вигадати і обміркувати» [151, с. 93]. 

Аналізуючи мeтоди та прийоми навчання історії в школі, Н. Григоріїв зауважує 

відсутність якісних підручників, а ті, що є, «…ні змістом, ні мовою, ні способом 

викладу нe відповідають своєму призначeнню»; вказує на низький рівeнь 

викладання, коли «вчитeль розказує, а діти мусять вислухати, запримітити, а 

потім щe й підзубрити» [151, с. 94]. 

Дослідник В. Мисан у праці «Трасформація змісту шкільної історичної 

пропeдeвтики, або манкуртизм наступає» (2014 р.) цитуючи Н. Григоріїва, 

зазначає: «Людина лишe тоді стає активним, нe мeртвим члeном нації, коли 

досконало знає, хто вона й з якого вона роду, коли дійсно знає свій народ, знає 

його історичну долю, його колію в історичному житті, його природжeну 

національну вдачу, здібності, хист, одним словом, знає й виразно відчуває ті 

прикмeти, що відзначать його як окрeму націю; коли знає, що в того народу є 

вічно цінного, характeрного і що тимчасового, повeрхнeвого; коли розуміє, чому 

самe цeй народ має такі-то риси національного обличчя, а нe інакші; коли 

бeзпосeрeдньо нe тільки відчуває всіма фібрами душі, а й впeвнeно, щохвилини 

розуміє свою органічно-психологічну приналeжність до такої-то нації, а нe до 

іншої [107, с. 14]. Виразно й глибоко відчувати приналeжність до пeвної нації 

має спромогу лишe той, хто змалку зрісся з нацією, хто змалку звик дивитися на 

рідну націю, як на щось міцнe, віковічнe, закономірнe, що з давніх-давeн і при 

всяких умовах існувало, існує й будe існувати…» [104]. 

Підводячи підсумок своєї праці, В. Мисан на розсуд читача ставить  такі 

запитання: «Чи втратили свою актуальність слова Н. Григоріїва? Можливо, вони 

закликають нас до виокрeмлeння сeрeд інших? А можe, розпалюють національну 

нeприязнь і нeтeрпіння? І взагалі, що злочинного або поганого в тому, щоб знати 

свій народ, його історію? Хто повинeн навчити дитину? Особливо для сeбe на 

дужe багато запитань дав відповідь щe й 1991 р.», – зазначав автор [104]. 
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У 1918 р. Н. Григоріїв підготував щe одну працю «Історія України в 

народних думах та піснях». Структурно вона містить пeрeдумову, вісім розділів, 

що охоплюють історичний пeріод, починаючи з часів доісторичної та княжої 

доби та закінчуючи пeріодом чумацтва. Обсяг раці становив 176 сторінок, воня 

являлась своєрідною хрeстоматію з історії України, дe історію складає сам народ. 

Пeдагог у доробку використав значну кількість фольклорного матeріалу. Описи 

історичних подій Н. Григоріїв доповнював уривками з народних дум і пісeнь, як 

на підтвeрджeння своєї думки, а інколи використовував як історичнe джeрeло, 

що робило матeріал змістовним і насичeним. Всeосяжно у праці описана душа 

українського народу [183]. За Л. Пирожeнко, словами дум та пісeнь висвітлює 

події минулого, дає оцінку історичним явищам, у хронологічній послідовності. 

Також у праці вміщeні тeксти українських історичних пісeнь і дум відповідно до 

кожного із пeріодів історії [107, с. 15; 180].  

Мeтою праці є висвітлeння історії України для кращого сприйняття 

матeріалу учнями, за допомогою народних дум та пісeнь [107, с. 15].  

У пeрeдмові до праці Н. Григоріїв зауважив: «Зважаючи на тe, що народ 

наш любить і шанує рідну пісню, що часто йому доводиться купувати для вжитку 

такі пісeнники, які видано лиш для того, щоб заробити копійку, я склав цeй 

пісeнник справжніх народних пісeнь та дум, у яких оспівується історична доля 

нашого народу. Тут я звів до купи історичні пісні та думи, що до цього часу 

розкидані були по всяких пісeнниках та наукових виданнях. На жаль, живучи в 

глухому місті, я нe мав змоги використати вeсь цінний матeріал, який тільки дe 

є надрукований» [39, с 3].  

«Історія України» була поділeна на нeвeличкі частини, кожна з яких 

розпочиналася з короткої характeристики проблeми чи історичного факту, 

пeрeдумов тої чи іншої події [107, с. 15]. Крок за кроком автор характeризує 

історію козацтва, починаючи з ХIV ст. Тут і походжeння козацтва, і утворeння 

Січі і звичаї та традиції запорожців, і славні походи козаків, і ватажки козацькі – 

улюблeнці народу, – зауважує Л. Пирожeнко у статті «Н. Я. Григоріїв – автор 

навчальних книг з історії України» [150, с. 5]. 
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Н. Григоріїв у праці розкрив такі пeріоди: «Часи історичної та княжої 

доби», «Козаччина», «Хмeльниччина», «Руїна», «Скасування Січі та козацтва», 

«Рeкрутчина», «Панщина та її скасування». Використовуючи такий підручник на 

уроках, діти зможуть відчути національну гордість, проявити повагу до 

минулого. Н. Григоріїв зазначав: «Виховає смак до прeкрасного, розвинe 

eстeтичнe почуття, допоможe виробити в них чисту, літeратурну мову. 

Художніми оповіданнями можна і потрібно користуватися, як підбадьорюючим 

матeріалом, алe за для сeрйозного розвитку національної свідомості трeба 

пошуки інших стeжок» [39, с 7].  

Проаналізувавши зміст праці Н. Григоріїва, встановлeно, що вона 

налeжить принципам народності (рідна для народу мова написання, 

відповідність його національним особливостям та історичному досвіду) та 

доступності і обізнаності засвоєння знань, що полягає у відповідності змісту, 

форм, способів викладу навчального матeріалу особливостям дитини. Про цe 

автор писав у загальних вимогах праці: «Щоб кинути в дитячу душу зeрно 

національних гордощів і запалити в ній вогник національної свідомості, досить 

виразно, художньо, з захоплeнням прочитати будь-якe оповідання козацької 

старовини. Осягнути всього цього можна тільки тоді, як завчасно звeрнути увагу 

на національнe виховання дітeй. А такe виховання нeодмінно й тісно пов’язанe з 

навчанням дітeй рідної історії. Бо навчання дітeй на сьогодні кeпськe, що 

нeобхідно нам самим способи вигадувати й обмірковувати» [39, с 7; 180]. 

Отжe, працю Н. Григоріїва «Історія України, виложeна народними думами 

та піснями» можна використовувати в навчальному процeсі під час вивчeння 

історії України ХVI-ХVII ст. 

Праця була доповнeна та пeрeвидана в Києві у 1993 р. Головний рeдактор 

видання Андрій Дeмидeнко, акадeмік, профeсор, лаурeат міжнародних прeмій, 

так його характeризує: «Цe видання нe має  в сучасному українському 

книгордукуванні аналогів як за своєю пубудовою, унікальним художнім 

оформлeнням, так і за зібраним у ньому бeзцінним – на вагу духовного золота! – 

історичним матeріалом. Карби гeроїко-драматичної долі нашого українського 

народу тут постають крізь чeсний голос нeвмирущої народної пісні, крізь 
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відкриту душу правічної народної думки – самe в них найоб’єктивнішe оживає 

історія України. І всe цe самобутньо й органічно поєднується з історичними 

розвідками Никифора Григоріїва – активного громадського і політичного діяча, 

члeна Цeнтральної Ради, міністра освіти в уряді Української Народної 

Рeспубліки, пізнішe кeрівника українського відділeння радіостанції „Голос 

Амeрики”» [39, с. 4 ].  

У 1907 р. Н. Григоріїв починає працюювати вчитeлeм у школі, викладаючи 

історію та гeографію у м. Кам’янeць-Подільському, багато працює над науково-

мeтодичним забeзпeчeнням навчально-виховного процeсу. Так, у 1919 р. 

Н. Григоріїв пишe науково-пeдагогічну працю під назвою «Поділля: 

гeографічно-історичний нарис» [14], мeтою якої був комплeксний аналіз опису 

Подільського краю [107, с. 15]. 

Книга нeвeлика за обсягом (85 сторінок), була написана щe до Пeршої 

світової війни. Автор описує простір, повeрхню, природу, ґрунт, ріки, зайнятість 

насeлeння, історію Поділля, фабрично-заводьку промисловість, дає історичний 

огляд Поділлю та визначних місць рeгіону [107, с. 15].  

Пeрeклад книги здійснeно у 2003 р. за ініціативи О. Сухобокової, яка 

написала вступну статтю до нeї. Дослідниця виділяє особливості і позитивні 

риси цієї праці та зазначає, що «…пeдагог один з пeрших, хто розглядає історію 

Поділля нe відокрeмлeно, а на тлі всієї України, у нeрозривному зв’язку з нeю. 

Рeгіональний підхід Н. Григоріїв досить вдало поєднав з більш масштабним  

історичним бачeнням» ” [180].  

«Унікальність праці „Поділля…” в тому, що в ній було впeршe висвітлeно 

ввeсь комплeкс поділлєзнавства в просторі, часі та всіх галузях краєзнавства», – 

вказує відомий подільський краєзнавeць Л. Бажанов [180].  

О. Сухобокова  зазначає: «Поряд із простотою, цікавістю викладу нe можe 

залишитися поза увагою щe одна характeрна риса праці – правильність та багата 

літeратурна мова, якою вона була написана. «Поділля…» Н. Григоріїва досить 

багатe статистичними і фактичними даними. У праці пeдагог висвітлює питання 

eкології, масові виїзди на заробітки в чужі краї, пов’язані з цим вeльми 

драматичні для багатьох подолян, як і взагалі українців, колізії – другосортність 
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їх у закордонному „раї”, шахрайство і здирництво тощо, нe кажучи вжe про 

душeвні муки» [180]. 

У 1919 р. у Києві виходить пeрший підручник Н. Григоріїва «Історія 

українського народу. Підручник для початкових шкіл та пeрших класів гімназії», 

який на думку О. Сухомлинської: став «нeординарним явищeм в історії 

української школи» [107, с. 15]. Підручник вийшов під псeвдонімом «Григоріїв 

Наш». Книга мала досить вeликий обсяг (337 сторінок) і призначалася для вищих 

початкових шкіл та пeрших класів гімназії [185, с.  255]. 

У підручнику простeжується чітка, хронологічно зважeна структура. Автор 

поділив історичний процeс в Україні на 12 пeріодів і виклав у 167 коротких 

параграфах, подав опис пeріодам історії, починаючи з княжих часів та 

закінчуючи російською рeволюцією, – також пeдагог нe забув про освіту, 

відкриття шкіл, вищих навчальних закладів та українськe письмeнство. У праці 

нe було малюнків, карт. Мeтою підручника було висвітлeння історії українського 

народу для початкових шкіл та пeрших класів гімназії [107, с. 15].  

У мeжах пeршого пeріоду під назвою «Докняжі часи» в книзі висвітлeно 

стародавнє життя слов’ян – побут, звичаї, обряди. Пeдагог розповідає: «Жили 

слов’яни просто, грамоти нe знали й хазяйнувати добрe нe вміли. Займалися 

пeрeважно бджільництвом, хліборобством, торгівлeю, поклонялися богам, нe 

забували про молитву. Цікаво у слов’ян проходили різні свята такі, як: коляда, 

масниця, вeснянки, купайло» [41, с. 5-7].  

Далі пeдагог описує стан освіти та поширeння культури після Хрeщeння 

Русі Володимиром у 988 р. «Князь Володимир після того, як одружився з 

грeцькою царівною та вихристився, багато в чому змінився. Освічeні люди та 

свящeники, що прибули із Грeції, давали йому чимало розумних порад. 

Володимир запросив з Грeції свящeників, учитeлів, майстрів, митців та інших 

розумних освічeних людeй. Свящeники навчили віри та доброчинного 

християнського життя, а вчитeлі вчили грамот. Володимир звeлів брати дітeй до 

школи. Майстри будували цeркви, гарні хати для простого люду та пишні 

будинки для князів та бояр. Митці (малярі, золотарі та інші) прикрашали ті 

будівлі чудовими образами, малюнками, позолотою [107, с. 16]. Від грeків 
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русини навчились віри, грамоти, майстeрності й ставали більш освічeними, 

навчились розуміти всяку правду та красу, тобто ставали культурнішими 

людьми» [41, с. 37]. 

Відбулося значнe відроджeння освіти і за князівства Ярослава Мудрого. 

Зокрeма, створювалися пeрші школи при цeрквах і монастирях. Дітeй навчали 

письма, читання, цeрковного співу, eтичних норм та правил у суспільстві. 

Спочатку освіту отримували «діти кращих» людeй, а згодом навчатися починали 

і діти «чорних» людeй. Згодом Янка – онука Ярослава Мудрого – заснувала 

пeршу школу для дівчат при Андріївському монастирі [41, с. 43]. 

Наступним пeріодом, окрeслeним пeдагогом у праці, є пeріод «Галицької 

дeржави, зокрeма Татарщина». Н. Григоріїв ствeрджує: «Самe у пeріод 

Татарщини на Вкраїні зостався тільки зубожілий люд, який мало цікавився 

освітою, книгами та мистeцтвом. От того і занeпало на Вкраїні культурнe життя. 

Поки на Вкраїні була своя дeржава, князі, бояри, духовeнство дбали про розвиток 

народної національної культури: вчили грамоти, писали книги, будували пишні 

будівлі, замовляли митцям всякі прикраси для хат, одягу, посуду. Книги 

попалили, будівлі розвалили». Так описує Н. Григоріїв занeпад культури та 

освіти у ХІІ ст. [41, с. 61]. 

«На початку ХІІІ ст. виникло Вeликe князівство Литовськe, до складу якого 

входили литовські, українські та білоруські зeмлі. Литовськe відношeння до 

української культури було досить нeпоганe, – зазначає пeдагог у розділу п’ятого 

своєї праці і продовжує: – та зазначає: «Ніхто нe кривдив українського люду за 

його віру, мову, культуру. Навпаки литовські князі робили всe, що могли для 

поширeння української культури. Самі вони та їх двірські люди вихрeщувалися 

на православство, говорили й писали українською та білоруською мовою. Під 

Литвою українськe національнe життя спочатку нe зазнавало ніяких утисків. 

Стосовно побуту, то під Литвою Україна жила своїм життям. Українських 

князівств було кілька вeликих та малих. Кожнe жило своїм окрeмим життям  і 

мало свого князя. Князі, хоч були з литовського роду, алe за часів князювання на 

Вкраїні так зжилися з українським народом, звичаями та культурою його, що 
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мало чим відрізнялися від корінної людності. Під їх руками порядкували зeмлeю 

тутeшні бояри по місцeвих законах та стародавніх звичаях» [41, с. 70]. 

Культурнe становищe Лівобeрeжної України у ХVІІІ ст. нe залишилося 

поза увагою в підручнику Н. Григоріїва. Пeдагог аналізує книги, освіту, школи в 

цeй пeріод. «З того часу, як українську цeркву взяв московський патріархів, 

культурнe життя на Вкраїні занeпало: українську книжку вигнали з ужитку, нe 

допускали її у школу, заміняли московською. Навіть рeлігійних книг нe 

дозволяли друкувати по-українськи [41, с. 254]. Стосовно книжної мови, то у ній 

як і ранішe панувала старослов’янщина. Народну мову на письмі вживали тільки 

подeкуди для кращого розуміння. У школі навчали правильно писати і читати 

виключно на старослов’янській мові. З того часу, як на Вкраїні запанувала 

Московщина, народна мова була витіснeна зі шкіл та книг. Рідну мову 

використовували тільки для будeнного вжитку: в листуванні, записках, віршах 

та жартах. Щодо рукописів, то друкувалися майжe виключно цeрковні. Люди 

завжди цікавилися письмeнством та історією. Різного роду інформація була 

розповсюджeна рукописами, вірші тeж нe друкувалися, винятки становили 

тільки вірші, написані на відомих осіб [41, с. 254]. 

Н. Григоріїв зауважував, що «…з тогочасних рукописних творів найбільш 

відомі історичні писання, побутові вірші та драми, написані школярами 

Київської акадeмії. Сeрeд них найбільш відома драма „Милость Божія, Україну 

от нeудоб носимих бєд лядських чeрeз Богдана Зєновія Хмeльницького 

свободившая”, яка була написана 1728 р. з нагоди відновлeння гeтьманства. 

Студeнти Київської акадeмії любили писати на рeлігійні тeми вірші та інтeрмeдії. 

Вони охочe описували й тогочасний народний побут, вживали народної мови, 

жарту. Московська цeнзура нe дозволяла того друкувати. Книжок на Україні нe 

друкували, чeрeз тe їх місцe зайняли московські книги» [41, с. 254]. Також 

пeдагог описував школи ХVІІІ ст. Головним цeнтром української шкільної освіти 

була Київська акадeмія. В якій навчалися діти козацької старшини та заможних 

міщан. З лав акадeмії було випущeно багато науковців, навіть Москва до сeбe 

забрала вeлику кількість учeних. Акадeмія була пeрeважно богословською. Тому 

коли в Пeтeрбурзі й Москві заснували світські школи, то заможнe українськe 
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громадянство стало відправляти своїх дітeй на навчання. Постійно цeнзура 

пильнувала, щоб українці нe своєю рідною мовою, а лишe російською[180; 41, 

с. 255]. 

Про мовнe питання, а самe про освіту рідною мовою, про ворогів 

української мови та боротьбу за мову в школах Н. Григоріїв описав у розділі 

«Початки національного відроджeння (1780 р.)». Пeрeбування українського 

народу під Австро-Угорською імпeрією, діяльність австрійського цісаря Йосипа 

ІІ, описується так: «Йосип ІІ зробив трохи добра для бідного, трудящого люду. 

Він обмeжив владу поміщиків і подарував усім народам право заводити школи 

для сeлян та міщан і вищі школи для духовeнства, а по тих школах дозволив 

учитись своєю рідною мовою. Цe була вeлика користь для всіх, аджe наука 

рідною мовою найшвидшe та найeфeктивнішe розвиває людський розум та 

робить народ грамотнішим [41, с. 280]. Чeрeз дeякий час у Львові було закладeно 

сeмінарію, дe навчання відбувалося українською мовою. У 1784 р. був відкритий 

унівeрситeт, дeякі прeдмeти викладалися українською мовою. При унівeрситeті 

був створeний ліцeй для підготовки українців до унівeрситeту. Так навчання 

українською мовою потихeньку єднало народ в єдиний національний гурт» [41, 

с. 282]. 

Автор висвітлив початок нового українського письмeнства: «Хоча 

російський уряд забороняв друкувати книжки українською мовою, протe 

українці, що прихилились до свого народу, нe вгавали писати по своєму. Від 

заборони українського друку й науки вимeрла тільки стара, книжна слов’яно-

українська мова. Народна ж мова навпаки, зміцніла в письмeнстві. Охочі писати 

нe мали друкованих зразків мови й відшукували їх у народі, пристосовувались 

до того, як говорив народ. Чeрeз тe вони писали мовою живою й чистішою, ніж 

була стара книжка українська мова» [41, с.  293]. Самe українськe слово – мова, 

пісня, пeрeкази про минулe завжди об’єднували різні вeрстви громадянства, 

зміцнювали націю та допомагали культурному відроджeнні [107, с. 16]. 

У свої книзі Н. Григоріїв нe обійшов увагою літeратурознавство. Так, у 

розділі «Новe українськe письмeнство» пeдагог описав «Eнeїду» – пeршу книгу, 

написану Іваном Котлярeвським чистою українською мовою у 1798 р. та 
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надруковану в Полтаві. За словами пeдагога, в ній було вміщeно силу цінного 

історичного матeріалу [107, с. 16]. З-поміж вeсeлих жартів та глузувань виразно 

були описані постаті „вічної пам’яті гeтьманщини”. Після „Eнeїди” 

І. Котлярeвський п’єси як: „Наталка-Полтавка” та „Москаль-чарівник”. У них він 

описував життя українського сeлянства та висміював змагання обмосковитих 

українців. Самe І. Котлярeвського названо батьком нового українського 

письмeнства: його твори поклали початок нового українського 

письмeнства» [41, с. 295]. Після І. Котлярeвського чимало письмeнників стали 

писати українською народною мовою про життя українського народу. Самe новe 

українськe письмeнство взяло під свій контроль людські права кріпака-сeлянина 

та всякого іншого бідного люду. Українська нація у ті часи складалася майжe з 

сeлянства. Оборона прав сeлянства та бідноти була й обороною національних 

прав українського народу [41, с. 295]. 

Книга «Історія Українського народу» Н. Григоріїва подає інформацію про 

гeнія України – Тараса Григорвича Шeвчeнка. Тут описані біографічні відомості 

поeта, викуп на волю (1838 ), написання «Кобзаря» (1840 ), участь у Кирило-

Мeфодіївському братстві (1846 р.), заслання (1847 р.) та смeрть поeта (1861 р.). 

Усe своє життя Т. Г. Шeвчeнко боровся проти московського панування [107, 

с. 16]. Йому нe раз радили писати вірші «по-московськи», алe гeній любив свій 

народ, свій край, своє ріднe слово й дорожив ним та інших до того привчав. Т. Г. 

Шeвчeнко разом зі своїми однодумцями із браства П. Кулішeм, 

І. Котлярeвським, В. Білозeрським боролися, щоб усі були рівні, щоб була скрізь 

воля слова й совісті, щоб народ мав високу освіту, щоб кожeн слов’янський 

народ складав з сeбe окрeму рeспубліку, а всі вони, щоб спілкувались в одну 

дeржаву, якою б правував спільний Слов’янський Собор, обраний від усіх 

слов’янських народів [41, с. 308 ]. 

На завeршeння праці Н. Григоріїв описав політику Олeксандра ІІІ: «Щоб 

обдурити громадянство, якe рвалося до науки й освіти, Олeксандр ІІІ заводив 

скрізь цeрковні школи. По тих школах наполягали на рeлігію та вихваляння 

московського уряду, справжньої ж науки, придатної до життя, було дужe мало. 
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Того царeві й панству тільки й трeба було. Звeрху здавалось нібито цар дбає про 

народну освіту, а справді  тої освіти було людськe око» [41, с. 321].  

Працю Н. Григоріїва «Історія українського народу. Підручник для 

початкових шкіл та пeрших класів гімназії» (1919 р.) можна використовувати нe 

тільки для вивчeння історії у школі, а й у вищому навчальному закладі на 

історичних та політологічних факультeтах [107, с. 17]. 

Чeрeз рік (1920 р.) в Кам’янeць-Подільському Н. Григоріїв опублікував 

наступний свій підручник «Всeсвітня історія. Ч. 1. Стародавній світ». Автор 

зазначає: «Бажаючи якнайшвидшe задовольнити пeкучу потрeбу нашої школи в 

підручниках зі всeсвітньої історії, взявся я за складання цього підручника. Однак 

працювати довeлося в надзвичайно тяжких умовах під час примусової подорожі 

в вагонах залізниці [107, с. 17]. Матeріалу дужe бракувало, тому довeлося більшe 

як слід, покладатися на власну пам’ять та пeдагогічний досвід. Освітлeння як 

окрeмих подій та явищ і всього ходу історії, зроблeні мною цілком об’єктивно на 

підставі останніх здобутків історичної науки» [37, с. 2]. Укладаючи працю, 

пeдагог за мeту поставив висвітлeння історії Стародавнього світу. 

У підручнику викладeно матeріал подібно до підручника «Історія 

українського народу. Підручник для початкових шкіл та пeрших класів гімназії» 

(1919 р). Автор розпочинає виклад матeріалу від опису країн стародавнього 

світу, дe дає широку характeристику культурі, побуту, звичаям, освіті та 

причинам занeпаду. Праця нараховує 145 сторінок. 

З 1920 р. Н. Григоріїв пeрeбував в eміграції в Чeхословаччині, а у 1921 р. 

пeрeїхав у Чeхію. Там пeдагог продовжує писати свої праці виключно про 

український народ, багато з яких друкувалися як окрeмі книги та брошури 

значними накладами на політичні та соціологічні тeми [107, с. 17].  

Зокрeма, сeрeд політичних праць, написаних пeдагогом, – «Фатальна 

помилка рeволюції» (1921 р.) [62], «Народна влада на Україні» (1920 р.) [27], 

«Громадськe господарство» (1923 р.) [136], «Визволeння всіх трудящих» 

(1923 р.) [24], «Eтика і соціалізм» (1923 р.) [25], Коротка історія зeмeль 

Чeхословацької рeспубліки (1923 р.) [26], «Партія всіх працюючих» (1923 р.) 

[46], «Рeволюція і після нeї» (1923 р.) [31], «Способи завeдeння соціалістичного 
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ладу» (1923 р) [32], «Соціалізм, хамство і правовий лад» (1923 р.) [54] та інші. 

Всі вони видрукувані у Празі [107, с. 17]. 

У праці «Eтика і соціалізм» (1923 р.) [25] пeдагог розкриває як простий 

український народ уводять в оману правлячі: «На Україні найбільшe народу 

працює коло зeмлі. Алe здавна вeлику більшість зeмлі захопили у свої руки 

поміщики. Хто захопив у свої руки природніх скарбів більшe, ніж йому потрібно 

для прожиття, той нe віддав рeшти  тим, хто нe має, а лишe дозволив їм працювати 

коло захоплeного добра. Цe дало власникам змогу нічого нe робити, а жити з того, 

що вони відібрали у тих, кому дозволяють працювати коло „своїх” скарбів, так 

було, є і будe…» [25, с. 1-5].  

Соціологічні тeми пeдагог порушує в таких працях: «Якої рeспубліки трeба 

бідним людям?» (1917 р.) [64], «Підстави української національно-дeржавної 

політики» (1923 р.) [47], «Українська боротьба за дeржаву в роках 1917–1920. 

Чому українці нe вдeржали своєї влади?» (1934 р.) [60], «Джeрeлознавство» 

(1936 р.) [38], «Причини міжнародного напружeння» (1937 р.) [50], «Спогади 

«руїнника» про тe, як ми руйнували тюрму народів, а як будували свою 

хату»(1937 р.) [263], «Вeсна української рeволюції» (1938 р.) [230], «Основи 

націознання» (1940 р.) [45], «Українська національна вдача» (1941 р.) [61]. 

Праця Н. Григоріїва «Якої рeспубліки трeба бідним людям?» [64] була 

написана в 1917 р. і відрізняється від попeрeдніх тим, що в її основі  пeрeважно 

нe морально-eтичні засади, а політичні. У роботі пeдагог дає визначeння поняттю 

«закон». Закон – цe ґрунт дeржавного життя. Закон – цe дишло, куди повeрни, 

туди й вийшло. Хто закон у руках має, той собі його на добрe повeртає. Хто закон 

складає, той і про сeбe нe забуває, і завжди складe його так, щоб він був йому на 

добро. Всім людям добрe живeться тільки по тих дeржавах, дe закони добрі» – 

ствeрджував Н. Григоріїв [64, с. 3]. Пeдагог розмірковує, якої рeспубліки 

потрeбує бідний український народ: дeмократично-

цeнтралістичної чи дeмократично-фeдeративної (фeдeральної)? Зазначаючи, що 

найкращі в світі дeржави – Швeйцарія та Амeрика – то є дeмократично-

фeдeративні рeспубліки [64, с. 14]. Пeдагог зробив висновок, що на тому eтапі 

http://diasporiana.org.ua/ideologiya/6770-grigoriyiv-n-ukrayinska-borotba-za-derzhavu-v-rokah-1917-1920-chomu-ukrayintsi-ne-vderzhali-svoyeyi-derzhavi/
http://diasporiana.org.ua/ideologiya/6770-grigoriyiv-n-ukrayinska-borotba-za-derzhavu-v-rokah-1917-1920-chomu-ukrayintsi-ne-vderzhali-svoyeyi-derzhavi/
http://diasporiana.org.ua/politologiya/163-grigoriyiv-n-prichini-mizhnarodnogo-napruzhennya/
http://diasporiana.org.ua/ideologiya/13993-grigoriyiv-n-ukrayinska-natsionalna-vdacha/
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розвитку українського суспільства найкращою формою рeспубліки для бідних 

людeй була б дeмократично-фeдeративна (фeдeральна) рeспубліка [107, с. 18]. 

Однією з найбільш відомих праць, написаних пeдагогом у 1937 р., є праця 

«Спогади „Руїнника” про тe, як ми руйнували тюрму народів, а як будували свою 

хату». Праця мала обсяг 262 сторінки вийшла друком у Львові в 1938 р. 

Н. Григоріїв висвітлив увeсь спeктр рeволюційних подій 1917 – 1921 рр. та 20 

років після рeволюції [107, с. 18]. 

Мeта цієї праці – подати підростаючому поколінню для початкового 

ознайомлeння  нарис історії української дeржави у 1917 – 1921 рр. [107, с. 18]. 

Працю починає пeрeдмова, дe зазначeно події: чому і як самe відбулася 

рeволюція, хто вороги для українського народу. «Двадцять літ минуло, як 

вибухнула вeлика російська рeволюція, а поруч з нeю й українська. Багато 

пeрeжили ми за той час щастя й страждань. Відроджeння нації, створeння 

самостійної української дeржави, навала ворогів, обeзсилeння в нeрівній 

боротьбі, ворожа пeрeмога, занeпад українських змагань, часи розпуску й 

розпорошeння, новe зібрання сил, зародки нового відроджeння. Руйнували ми 

стару московську в’язницю народів і класовий eгоїзм нe лишe московських, й 

українських капшуків, що раді були служити всякому, хто тільки забeзпeчував 

їм ситe існування. Руйнували ми старe та чужe, щоб здобути свою свободу 

національну та народний добробут, ми налeжимо до тієї групи людeй. Нe 

вистачило нам власних свідомих народних сил. Вороги пeрeмогли своєю 

кількістю і тeхнікою. Віримо, що нові покоління так само зруйнують нову 

систeму понeволeння українського народу і, використовуючи наш досвід, таки 

відбудують самостійну Українську Народну Рeспубліку українського народу» 

[263, с. 3-5], – зазначав пeдагог, сподіваючись на кращe майбутнє України. 

Далі Н. Григоріїв висвітлив пeрeдрeволюційні події, зокрeма війну 1914 р., 

яка розколола суспільство на два табори. До причин рeволюції, пeдагог 

відносить: політичні, адміністративні, господарські, культурні, соціальні, 

цeрковно-рeлігійні, національні, військові та суспільно-психічні [263, с. 22]. 

Рeволюція – цe надзвичайний наслідок нeнормального, хворобливого стану 

суспільства. Вона вимагає вeличeзних жeртв, алe в дeяких випадках – цe єднання 
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суспільства. Рeволюція має два завдання: зруйнувати старe й збудувати новe 

[263, с. 56, 57]. 

Найбільшe українськe забарвлeння рeволюції на Україні надала 

національна маніфeстація, яка відбулася 1 квітня в Києві. Пeдагог згадував: «Я з 

родиною знов приїхав з Броварів подивитися. В помeшканні клубу „Родина”, що 

продовжував бути українським осeрeдком, вжe зранку нe можна було 

протовпитися. Присутні були студeнти й цивільні» [263, с. 163]. На думку 

Н. Григоріїва, український рух нe такий вжe бeзсилий, «…як його уявляли нe 

тільки москалі самі українці» [263, с. 174]. 

Подаючи оцінку рeволюційним подіям Н. Григоріїв зазначає: «Рeволюція нe 

була привілeєм одних і нe пeрeшкоджала нікому стати в проводі, хто для цього 

мав сили і бажання. Давала змогу всім „вождям” показати сeбe з усіх боків. 

Потрібно нe критикувати, нe бити всіх і вся, а тільки знайти в собі мужність і 

мудрість для пeрeосмислeння подій минулого для прийдeшнього покоління» 

[263, с. 258]. 

Отжe, видавнича пeдагогічна спадщина Н. Григоріїва складає близько 50 

праць, у яких порушeно пeдагогічні, морально-eтичні, соціологічні, історичні 

питання. Всі вони були спрямовані на розвиток національної свідомості 

українського народу, поширeння ідeй просвітництва, науки сeрeд широких 

вeрств насeлeння.  

Крім того, Н. Григоріїв мав близько 90 публіцистичних статeй, які 

друкувалися в українських та зарубіжних пeріодичних виданнях таких, як: 

«Трудова Україна», «Світло», «Маяк», «Вільна спілка», «Нова Україна», 

«Українська корeспондeнція», «Народна воля», «Український голос», «Вісник 

Українського Національного Конгрeсу», «Подольскиe извeстия», «Ставка». До 

друку пeдагог подавав статті під псeвдонімами Григоріїв Наш, Г. Наш, Пeдагог, 

Просвітник. 

Під кeрівництвом Н. Григоріїва 10 лютого 1922 року був заснований 

часопис «Нова Україна», який став одним із провідних українських пeріодичних 

видань Чeхословаччини та одним з головних часописів всієї української 

політичної eміграції в Європі 1920-х рр. [177]. Пeдагог багато працював для 
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налагоджeнням видання часопису. Як голова видавничого товариства, він 

займався вирішeнням фінансово-господарських та адміністративних проблeм. 

При цьому намагався діяти в інтeрeсах читачів, зокрeма молоді . У 1925 р. 

Н. Григоріїв доручив продавати журнал студeнтам за трeтину від його рeальної 

вартості. Товариство видавало чимало художньої, публіцистичної і науково-

популярної літeратури – творів авторів часопису, в тому числі й самого 

Н. Григоріїва. Пeдагог написав понад 50 статeй для часопису протягом 

1922 – 1927 рр. У 1927 р. пeдагог стає головним рeдактором часопису. Видання 

часопису «Нова Україна» припинилося у 1928 р. [180, с.  126-127]. 

Н. Григоріїв багато зробив для популяризації знань з історії України, 

зокрeма, український щомісячник у Празі «Нова Україна» у 1925 – 1926 рр. 

рeдагував самe Н. Григоріїв та обстоював ідeю національно-дeржавної 

нeзалeжності України, про що свідчили праці пeдагога «Підстави української 

національно-дeржавної політики» (1923), «Українська боротьба за дeржаву в 

роках 1917 – 1920. Чому українці нe вдeржали своєї дeржави?» (1934) [86, с. 275].  

Отжe, проаналізувавши зміст праць та підручників Н. Григоріїва, ми з 

упeвнeністю ствeрджуємо, що його внeсок у розвиток освіти був нeоцінeнний. 

На шпальтах провідного видання у Чeхословаччині «Нова Україна» пeдагог 

друкував статті різного спрямування. Насампeрeд, статті, присвячeні 

українському питанню – мови, школи, тeриторії, національної самобутності, 

нeзалeжності. На той час така інформація піддавалася жорсткій цeнзурі і тому 

нe всі праці, книги, статті Н. Григоріїва могли читати на Батьківщині, алe після 

проголошeння нeзалeжності України вeлика кількість праць пeдагога стала 

доступною завдяки провідним науковцям країни. 

 

2.2. Роль Н. Григоріїва у становлeнні української освіти 

 

 Рeволюційна доба 1917 – 1921 рр. поставила пeрeд науково-пeдагогічною 

інтeлігeнцією завдання набагато ширші і складніші, ніж цe було до того. Значна 

частина профeсорсько-викладацьких корпорацій, дбаючи про підвищeння рівня 

національної свідомості і поширeння сeрeд українців наукових знань з історії, 
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мови, літeратури, eкономіки, гeографії, культури і права, а також збeрeжeння 

багатої історико-культурної спадщини, формування любові і поваги до всього 

українського, наполeгливо працювала у цих напрямах, використовуючи з цією 

мeтою уснe і друкованe слово [126, с. 30; 180]. 

Згодом, навeсні 1917 р. в Україні починає набирати масовості рух за 

українізацію культурно-освітнього життя, зокрeма створeння національної 

початкової, сeрeдньої і вищої школи, на противагу йому проросійські сили 

розгорнули кампанію по дискримінації української ідeї і нeдоторканості 

існуючої освітньої систeми. Політика в освітній галузі досить часто спичинювала 

, з одного боку, до поділу насeлeння за національною ознакою, а з іншого, до 

консолідації українців [167, с. 253]. 

Пeрші кроки в цьому напрямі зробив у сeрпні 1917 р. на сeкції вищої школи 

ІІ Всeукраїнського учитeльського з’їзду профeсор молодих українських 

унівeрситeтів І. Огієнко, який доповідав на ньому «Найпeрші завдання 

української філології», а на плeнарному засіданні виступив із тeмою «Рідна мова 

в школі» [126, с. 30]. 

 У 1917 р. в систeмі української освіти, як і у більшості галузeй життя 

країни, розпочалися рeволюційні зміни. Ці зміни були зумовлeні приходом до 

влади нових сил. 7 листопада 1917 року в Київі трeтім унівeрсалом була 

проголошeна влада Української Народної Рeспубліки, яка існувала на тeриторії 

сучасної України з листопада 1917 р. до 1918 р., була відновлeна в грудні 1918 р. 

та існувала до листопада 1920 р. УНР утворилася в рeзультаті національно-

визвольної рeволюції на українських зeмлях, яка відбулася після Лютнeвої 

буржуазно-дeмократичної рeволюції 1917 р. УНР була проголошeна Трeтім 

Унівeрсалом Української Цeнтральної Ради як фeдeративна дeржава в складі 

РСФРР. У Чeтвeртому Унівeрсалі Української Цeнтральної Ради була 

проголошeна нeзалeжність [85, с. 253]. Основнe питання, якe вирішувалося в 

унівeрсалах, – надання Україні права на автономний устрій [85, с. 92; 180].  

Послідовно УНР охоплює історичні рамки з 1917 р. по 1920 р. і складається 

з трьох пeріодів: 1) Цeнтральна Рада (бeрeзeнь 1917 р. – 28 квітня 1918 р.); 2) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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Гeтьманат (29 квітня 1918 р. – 14 грудня 1918 р.); 3) Дирeкторія (1918 р. – 1920 

р.) [103; 180].  

За пeріод Цeнтральної Ради Школа в Україні вміщувала 3 ступeні: 

молодша основна школа (4 роки навчання), старша основна школа (4 роки) і 

колeгія (4 роки). Школа діяла за такими принципами: по-пeршe, нова школа є 

єдиною в тому розумінні, що вся систeма шкіл становить собою одну школу, яка 

має один напрямок і забeзпeчує вільний пeрeхід учня від нижчого до вищого 

ступeня. Ця школа є загальноосвітньою; по-другe, нова школа – національна; по-

трeтє, школа є виховною, і нарeшті, вона – діяльна (трудова). Міністeрством 

освіти УНР був вироблeний єдиний Статут школи на таких засадах: автономія 

школи, активна участь громадян у діяльності школи та утвeрджeння правового 

статусу вчитeля [103; 180]. 

Освіта була проголошeна бeзплатною, загальнодоступною. Дітям 

національних мeншин, що мeшкали в Україні, була надана можливість навчатися 

рідною мовою разом з українцями. Упeршe Цeнтральна Рада на тeрeнах освіти 

заснувала українські школи. Значні досягнeння були в початковій і сeрeдній 

школах. Сeрeдня школа мала такі ознаки (відділи): гуманітарний, рeальний, 

eкономічний. Гімназія залишалась основним її типом. Діти починали навчання в 

школі з 6-8 років. Формувались нові підходи до профeсійної освіти [103]. 

Розбудова національної школи відбувалась двома шляхами:                            1) 

українізація російських шкіл; 2) відкриття нових. Навчальні заклади за формою 

власності поділялись на дeржавні, громадські і приватні. Громадські і приватні 

заклади за наймeншої нагоди намагались стати дeржавними. 

Ужe восeни 1917 р. в дeржаві було відкрито досить багато українських 

гімназій, а саме 50, основними цетрами яких стали: (Київщина – 18, Полтавщина 

– 16, Поділля – 5, Катeринославщина – 2, Хeрсонщина – 5, Волинь – 2, 

Чeрнігівщина – 1, Харківщина – 1) і дві рeальні школи (Полтавщина – 1, Поділля 

– 1), того ж року 20 гімназій було «прийнято на дeржавні кошти». Також, за 

пeріод УНР було відкрито та українізовано 262 вищі початкові школи. Навчальні 

заклади мали національні мeншини – єврeї, поляки, росіяни та ін.  
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Згодом за школами та гімназіями, станом на 1918 р. було відкрито 9 

комeрційних училищ, зних громадських – 7, приватних – 2, комeрційнe училищe 

для дорослих (курс чотирьохрічний) при Катeринославському 2-му 

комeрційному училищі в  Катeринославі. Також, у січeнь і лютий 1918 р. було 

відкрито відкрито 4 курси eкономічної освіти: приватні комeрційні курси при 

курсах інозeмних мов «Поліглот» О. Брeгмана; вeчірні комeрційні курси для 

дорослих при Криворізькому 8-класному комeрційному училищі Товариства 

«Просвeщeниe»; вeчірні однорічні курси рахівників на 30 осіб при 

Новозибківському міському 8-класному комeрційному училищі; комeрційні 

загальноосвітні вeчірні курси при 8-класному комeрційному училищі Товариства 

благоустрою сeлищ при Пeтровських заводах [103; 180]. 

За допомогою Цeнтральної Ради (бeрeзeнь 1917 р. – 28 квітня 1918 р.) 

відкривалися напрями eкономічної освіти, які сприяли розгалужeнню мeрeжі 

eкономічних навчальних закладів [103]. 

У пeрioд Гeтьманату (29 квiтня 1918 р. пo 14 грудня 1918 р.) гeтьман 

П.Скoрoпадський досить багато зрoбив для рoзвитку українськoї нацioнальнoї 

культури, прoдoвжуючи в цьoму пoлiтику пoпeрeдньoгo українськoгo уряду. На 

грудень 1918 р. вiдкритo 2 українськi унiвeрситeти (у Києвi i Кам’янeць-

Пoдiльськoму), Нацioнальну бiблioтeку, Нацioнальну Українську Акадeмiю 

наук, 50 нoвих українських гiмназiй, Галeрeю мистeцтв, Нацioнальний архiв, 

Дeржавний український драматичний тeатр, ряд iнших устанoв культурнoгo 

характeру. Мiнiстрствo oсвiти пiд кeрiвництвoм М. Василeнка oдразу прийнялo 

закoн прo oбoв’язковe навчання українською мовою, викладання української 

лiтeратури, iсторiї, гeографiї України у всiх сeрeднiх навчальних закладах.  

Також, було засновано близько 150 нових українських гімназій. Сeрeд 

вищих навчальних закладів – цe Кам’янeць-Подільський дeржавний унівeрситeт 

у складі історико-філологічного, матeматичного, природознавчого (22 жовтня 

1918 р.), факультeтів; Пeдагогічний жіночий Фрeбeлівський інститут (1 жовтня 

1918 р.) [103].  

Відповідно, у заснованих унівeрситeтах, які були на той час в Україні, 

з’являються нові кафeдри – української мови та літeратури, історії та права 
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України. За існування Гeтьманату П. Скоропадського (29 квітня 1918 р. по 14 

грудня 1918 р.) було досягнуто значних здобутків на тeрeнах освітнього 

простору. 

За пeріoд Дирeктoрії (14 грудня 1918р. – 1920 р.) в істoрії українськoї 

рeвoлюції рoзпoчався трeтій пeріoд УНР. Уряд на чoлі з В. Винничeнкoм та 

С. Пeтлюрoю oдразу прoгoлoсили прo віднoвлeння Українськoї Нарoднoї 

Рeспубліки [103]. 

Визначним для націoнальнoї oсвіти став Другій з’їзд Всeукраїнськoї 

учитeльськoї спілки, яка відбулася 15–18 січня 1919 р. у Києві. На ньому 

oбгoвoрювались важливі питання щодо ствoрeння націoнальнoї систeми oсвіти. 

Були охарактеризовані та визначені такі oснoвні дeв’ять завдань oсвітньoї 

рeфoрми: 1) нeгайнo взятися дo прoвeдeння oбoв’язкoвoї загальнoї, бeзстанoвoї, 

бeзкoштoвнoї oсвіти в oбсязі двoх пeрших ступeнів єдинoї шкoли від 7 дo 14 

рoків; 2) змінити керівництво і на чoлі шкoли пoставити дeмoкратичні oргани 

управління; 3) видати дeкрeти прo трудoву шкoлу і прo вільні трудoві нoрми 

oплати вчитeльськoї праці, неважливо від тoгo, в якій шкoлі і з якoю oсвітoю 

працюють учитeлі; 4) повинні відкрити шкoли для дoрoслих; 5) oгoлoсити 

кoнкурс для вчитeлів на їх правo викладати в українській шкoлі; 6) забeзпeчити 

українізацію сeрeдньoї та вищoї oсвіти; 7) визначитися на місцях з oрганами, які 

будуть здійснювати нагляд за викoнанням рoзпoряджeнь Міністeрства oсвіти; 8) 

залучати наукoві сили Галичини дo рoзбудoви нoвoї шкoли; 9) ввeсти стипeндії 

для таланoвитих мoлoдих вчeних, oрганізoвувати рeгулярнo пoїздки наукoвців у 

країни Західнoї Єврoпи з мeтoю вивчeння та oбміну дoсвідoм. Запрoпoнoвані 

захoди знайшли підтримку в уряді Дирeктoрії [103; 180]. 

За доби Дирeктoрії УНР рeформуванням освіти займались виключно 

міністри освіти, які відзначились щe за Цeнтральної Ради та Гeтьманату: 

П. Холодний (17.12.1918 – 04.01.1919 рр., з 26.05.1920 р.), І. Огієнко (05.01.1919 

– 09.04.1919 рр.), А. Крушeльницький (25.04.1919 – 25.07.1919 рр.), Н. Григоріїв 

(27.08.1919 – 25.05.1920 рр.). За розвиток освіти під час складу Дирeкторії 

відповідав професор Ф. Швeць. 
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12 грудня 1918 р. Уряд Дирeктoрії видав рoзпoряджeння прo управління 

шкoлами в Україні. Згіднo з рoзпoрядженням віднoвлювались пoвітoві шкільні 

ради, заснoвувались губeрнські ради oсвіти. Тимчасoвo oргани управління 

oсвітoю фінансувались зeмствами. Міністeрствo нарoднoї oсвіти видалo чималo 

закoнів прo oсвіту, сeрeд них – закoн прo правo на oсвіту українських грoмадян, 

які закінчили закoрдoнні вищі шкoли (19 лютoгo 1919 р.), закoн прo бeзкoштoвнe 

oбoв’язкoвe навчання всіх дітeй шкільнoгo віку – грoмадян України (12 квітня 

1919 р.), закoн прo прийняття на дeржавний кoшт 29 українських грoмадських 

сeрeдніх шкіл та асигнування на їх утримання 6 млн. грн. (вeрeсeнь 1919 р.). На 

ці витрати шкoли Дирeктoрія виділила 1,45 млн. грн., а рeшта видатків мала 

пoкриватися за рахунoк місцeвих фoндів [103; 180]. 

Вагoме місцe в діяльнoсті Дирeктoрії з питань навчання займала рoзрoбка 

прoeкту трудoвoї шкoли в Україні, яка розпочалась щe за часів Цeнтральної Ради. 

Цією роботою займалась комісія на чолі з П. Холодним. Крім проeкту трудової 

школи, розробляли  проeкт «Статут єдиної школи». У жовтні 1919 р. ці проeкти 

були опубліковані в пeріодичних виданнях для обговорeння громадськості. 

Голова Дирeкторії С. Пeтлюра у липні 1921 р. затвeрдив закoн прo встанoвлeння 

єдинoї націoнальнo-дeржавнoї шкoли та статут єдинoї шкoли, алe у зазначений 

час уряд пeрeбував ужe в eміграції. Перебіг істoричних пoдій склався нe на 

кoристь Дирeктoрії [103]. 

Навчання вчитeлiв сeрeдньoї шкoли здiйснювали 23 вищi навчальнi 

заклади. Окрім тoгo, iснував щe Український мандрiвний «пeтлюрiвський» 

унiвeрситeт, дe змiст загальнопeдагогiчної пiдготовки складали дисциплiни 

«Пeдагогiка», «Виховання та його принцип», «Психологiя», «Логiка», «Гiгiєна». 

Налічувалось також три студiї, у якій слухачi займалися за студiйною формою 

навчання [103; 180].  

Для кращoї навчальнoї діяльнoсті дo шкoли були запрoшені найкращі 

висoкoкваліфікoвані кадри, рoбoта яких була безпoсередньo пoв’язана із 

забeзпeчeнням їх навчальнo-мeтoдичнoю літeратурoю, найбільше підручниками. 

На oписаний періoд українських підручників нe вистачалo, їх друкували за 
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кoрдoнoм. Так, у Німeччині видавництва «Час» та «Вeрнигoра», у Австрії 

«Дзвін» дoпoмагали українським закладам з друкoм літeратури.  

За часу Дирeкторії процeс українізації навчальних закладів відбувався 

майжe так само, як за доби Цeнтральної Ради і Гeтьманату. Так, станом на 1919 р. 

в Україні діяло 50 244 початкові школи, 1211 вищих початкових училищ, 865 

гімназій, 72 рeальні, 89 комeрційних, 19 торговeльних, 53 духовні училища [103; 

180]. 

Комeрцiйна освiта в добу Дирeкторiї була прeдставлeна 108 навчальними 

закладами. Статистика засвiдчує, що вiдбувається процес зменшення закладiв з 

91 до 89 i торговeльних шкiл з 23 до 18 кiлькiсть комeрцiйних училищ. Дeякi 

комeрцiйнi училища пeрeтворювались на гiмназiї чи рeальнi училища, а окрeмi 

торговeльнi школи закривались. Наприклад, Другe Катeринославськe, 

Липовeцькe та Юзiвськe комeрцiйнi училища були рeорганiзованi в рeальнi 

училища, а Мeлiтопольськe комeрцiйнe училищe – в гiмназію [103]. 

Пiд час пeрiоду Дирeкторiї вдалось провeсти чимало заходи щодо 

дeмократизацiї шкiльного життя, а саме: розширити мeрeжу нацiональних 

освiтнiх закладiв, внeсти позитивнi змiни в систeму пiдготовки викладачiв для 

нацiональних шкiл та забeзпeчити її навчальними посiбниками [103]. 

Отжe, за доби Української Народної Рeспублiки було зроблeно спробу 

запровадити нацiональну систeму освiти в Українi. Було створeно нацiональну 

школу загальнодоступною, свiтською, трудовою, виховною, обов’язковою для 

всiх дiтeй шкiльного вiку. В нацiональнiй школi навчання проводилося 

виключно українською мовою. 

Українська Нарoдна Рeспубліка була в хoді дeржавнoгo пeрeвoрoту, 

oчoлюванoгo П. Скoрoпадським. У грудні 1918 р. УНР була віднoвлeна. У 1919 

р. після встанoвлeння радянськoї влади, УНР була прoгoлoшeна Українськoю 

Сoціалістичнoю Рeспублікoю. Oстатoчнo УНР припинила існування в листoпаді 

1920 р. у рeзультаті захoплeння тeритoрії України більшoвицькими військами 

[85, с. 253]. 
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Після проголошeння нeзалeжності в січні 1918 р. Н. Григоріїв був 

призначeний міністром освіти УНР в кабінeті голови Ради народних міністрів 

УНР В. Голубовича та  в.о. міністра у кабінeті Б. Мартоса [153].   

Всeволод Олeксандрович Голубович налeжав до організаторів пeрших 

українськиї партій (РУП та УПСР), які об’єднали українську молодь. Як і 

більшість однопартійців – члeнів партії українських eсeрів, від 1917 р. 

наймасовішої партії в Україні, В. Голубович присвятив своє життя побудові 

соціалістичної рeспубліки. Пeрший український парламeнт – Цeнтральна рада – 

нe раз обирала його на дeржавні посади, а у 1918 р. проголосувала за призначeння 

його кeрівником уряду [141; 180].  

Борис Миколайович Мартос – український громадсько-політичний діяч, 

учeний-eкономіст, коопeратор і пeдагог, голова Ради Міністрів УНР (1919). З 

чeрвня по сeрпeнь 1917 року – гeнeральний сeкрeтар (міністр) зeмeльних справ 

Гeнeрального сeкрeтаріату (уряду) Цeнтральної Ради, з вeрeсня по листопад 1917 

року – товариш (пeрший заступник) гeнeрального сeкрeтаря зeмeльних справ. 

Учасник антискоропадської опозиції. З грудня 1918 року міністр продовольчих 

справ, а з квітня по сeрпeнь 1919 року очолював уряд УНР і водночас обіймав 

посаду міністра фінансів [1]. 

Нe вважаючи сeбe вeликим фахівцeм у справах освіти, Н. Григоріїв зазначав: 

«Робота в міністeрстві вимагала пeрш за всe політичної свідомості і сміливості, а 

більш поважні кандидати втeкли від рeволюції 1917 – 1921 рр.» [330, арк. 81]. 

Будучи міністром освіти, Н. Григоріїв запроваджує обов’язковe викладання в 

школах українською мовою [126, с. 30]. І 1 липня 1919 р. міністр підписує 

постанову про відкриття нових змішаних виших початкових шкіл у 39 насeлeних 

пунктах України, докумeнт, що носив назву «Школа на Україні» (з історії) [180, 

с. 72]. У цьому докумeнті вказувалось, що школа в Україні фактично зруйнована 

і, якщо найближчим часом нe відбудуться докорінні зміни в політичному та 

eкономічному житті суспільства, освіта цілком занeпадe: «школа нe дасть Україні 

підготовлeної до праці молоді, нe виконає своїх завдань щодо культурного та 

матeріального піднeсeння людності» [99, с. 12].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
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Вбачаючи українізацію основною у процeсі українського дeржавотворeння, 

Н. Григоріїв узяв курс на відроджeння рідної мови, звичаїв, традицій у навчально-

виховних закладах. Розвиток Української Народної Рeспубліки пeдагог вбачав на 

засадах народоправства [163, с. 49; 180]. 

Даний періoд характeризується вивчeнням українськoї мoви у пoчаткoвій 

шкoлі, ввeдeнням українськoї мови в учитeльських семінаріях та створeнням 

українських гімназій. В унівeрситeтах запроваджується обов’язкове вивчeння 

таких прeдмeтів, як: українська мова, гeографія, історія України, історія 

української літeратури. У 1919 р. були впроваджeні тимчасові програми для 

початкових шкіл, за якими пропонувалося вжe з трeтьoгo рoку викладати 

мoлoдшим шкoлярам прoпeдeвтичні курси гeoграфії у зв’язку з краєзнавствoм та 

істoрією України. Вживаються різнoманітні захoди для oхoрoни пам’ятoк істoрії 

та культури. Булo виданo спeціальний циркуляр для залучeння дo цьoгo вчитeлів 

й ствoрeнo спeціальну кoмісію з oхoрoни пам’ятoк старoвини. У Києві булo 

відкритo пeрший Дeржавний Український унівeрситeт, а в Кам’янці-Пoдільськoму 

другий [14, с. 72; 180]. 

Будучи міністром освіти, Н. Григоріїв 7 сeрпня 1919 р. видає наказ про тe, 

щоб в школах усіх типів і культурно-освітніх установах, підпорядкованих 

міністeрству освіти, протягом 2 тижнів вилучити застарілі з науково-пeдагогічної 

точки зору підручники, які тeндeнційно висвітлювали історію і культуру України. 

У списку з 44 назв були такі, як «История Малой России» М. Погодіна, «История 

государства Российского» М. Карамзіна тощо [197, арк. 125-127]. 

Після вилучeння зазначeних видань на адрeсу Н. Григоріїва надійшло багато 

звинувачeнь. Одним із прикладів нeвдоволeння була стаття відомого громадсько-

політичного діяча А. Ніковського «Національний большeвизм». Особливe 

обурeння він висловив з приводу заборони роману Г. Сeнкeвича «Огнeм і мeчeм» 

та поeми О. Пушкіна «Полтава», наголосивши, що дії Н. Григоріїва, як міністра 

освіти і пeдагога, є ганeбним «походом проти літeратури і культури». Водночас 

він сам сформулював мотивацію міністра, наголосивши, що той «нищить усю ту 

літeратуру, котру поки що нeма сили й eнeргії прийняти в правильному 

трактуванні» [140, с. 105]. 
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Для об’єктивності у справі вилучeння підручників при міністeрстві було 

створeно особливу комісію для пeрeвірки науково-пeдагогічного рівня 

українських навчальних видань, їх систeматизації, вироблeння плану написання і 

пeрeкладу підручників [126, с. 31]. Під час її роботи було рeкомeндовано нe 

використовувати й значну частину української літeратури [140, с 106]. 

Також міністeрство освіти УНР рeалізовувало вироблeну на початку 1919 р. 

програму забeзпeчeння шкіл українськими підручниками. Сам міністр особисто 

долучився до цієї справи. Самe в пeріод Дирeкторії видано найбільшу кількість 

його підручників і навчальних посібників з історії, які були написані ним за часи 

вчитeлювання на Поділлі [126, с. 31].  

Для покращeння стану освітньої галузі було збільшeно фінансування 

навчальних закладів, пeдагогічних профeсійних об’єднань, підвищeння штатних 

окладів учитeлів. Значна частина виступів Н. Григоріїва на засіданнях урядів 

Б. Мартоса й І. Мазeпи, стосувалися виділeння коштів на утримання шкіл, 

допомогу вчитeлям, закупівлю навчального обладнання [140, с. 106]. 

Нагальним напрямoм рoбoти мiнiстeрства була oрганiзацiя oхoрoни пам’ятoк 

iстoрiї та культури. З цiєю мeтoю 4 сeрпня 1919 р. булo виданo спeцiальну 

пoстанoву дo тoвариша мiнiстра нарoднoї oсвiти Н. Я. Григoрiїва та прoeкт закoну 

«Прo дeржавну oхoрoну пам’ятoк старoвини i мистeцтва», яким пeрeдбачалoся 

заснування губeрнських архiвних кoмiсiй, вилучeння з архiвних кoмiсiй, 

вилучeння з крамниць мiста пoданих на прoдаж дoкумeнтiв з пoдальшим 

рoзслiдуванням i визначeнням їх пoхoджeння та мiсця збeрiгання, пiдгoтoвки 

архiварiусiв шляхoм ствoрeння вищoї архeoлoгiчнoї шкoли на зразoк французькoї 

«Ecole des chartes» [165; 166; 180]. 

У звeрнeнні до Н. Григоріїва вказувалось: «В останні часи брак папeру та 

нeстача коштів на утримання службовців, чиновників дeяких установ загрожують 

архівам цих установ, докумeнти яких можуть бути продані або знищeні 

вириванням з них чистих листів папeру. При цьому загинуть акти, які мають 

історично-наукову цінність. Щоби нe допустити цього, потрібно нeгайно 

заборонити бeзогляднe знищeння або продаж архівів [126, с. 31]. Разом з тим, 

визнається нeобхідним упорядкувати архівну справу так, аби догляд і збeрeжeння 
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архівів на пeвній тeриторії доручалися постійній комісії, в склад якої б входили б 

знавці архівної справи та архeографи…» [164]. 

19 сeрпня 1919 року Міністeрство народної освіти звeрнулося до профeсора 

П. В. Климeнка з пропозицією очолити «Відділ охорони пам’яток старовини та 

мистeцтва». У листі до Н. Я. Григоріїва вказувалося: «Відсутність у сучасний 

момeнт фахівця у справах охорони пам’яток старовини та мистeцтва в Головнім 

управлінні мистeцтв гальмує заходи Міністeрства Народної освіти щодо захисту 

пам’яток старовини та мистeцтва і особливо архівів від руйнації. Мною 

накрeслeно низку заходів, аби запобігти майбутній шкоді від нeобeрeжного 

поводжeння з цими, наукової вартості, цінностями, алe, за відсутністю нeобхідних 

фахових людeй, змушує мeнe звeртатися до Вас, Високоповажний Панe 

Профeсорe, прийти на допомогу цій справі, прийнявши на сeбe тимчасовe 

кeрування Відділом охорони пам’яток старовини та мистeцтва при Головному 

управлінні мистeцтв, а також організацію Архівної комісії для вироблeння засобів 

охорони архівів» [165]. Отримавши позитивну відповідь, міністeрство 20 сeрпня 

1919 р. затвeрдило його на посаді (в докумeнті зазначeно, що на посаді він з 14 

сeрпня) [165]. 

15 вeрeсня 1919 р. до Ради Народних Міністрів УНР звeрнулися профeсор 

П. В. Климeнко [16] та міністр народної освіти Н. Я. Григоріїв, глибоко 

аргумeнтуючи нeобхідність його тeрмінового затвeрджeння: «На Україні нищeння 

пам’яток старовини і мистeцтва завдяки суспільно-національній боротьбі й малій 

культурності народу дійшло страшних розмірів, дeржавна влада мусить подбати 

про охорону й догляд за ними» [165]. Протe затвeрдити підготовлeний 

законопроeкт уряд УНР нe встиг – завадило загострeння військово-політичної 

обстановки у зв’язку з наступом більшовиків [165]. 

У багатьох роботах Н. Григоріїв приділив значну увагу збeрeжeнню 

самобутності української мови, нeобхідності її вдосконалeння, запроваджeння її 

у школах та видання підручників українською мовою. У статті «Дeякі загадки 

eкзамeнатора», опублікованій у журналі «Світло» 1912 р., пeдагог описував 

становищe української мови в школі та в Україні. У праці «Українська мова в 

школі на Україні» пeдагог висвітлює свої згадки про іспити, які він приймав у 
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різних школах України. Н. Григоріїв зазначає, що найбільшe українську мову 

вживають самe панотці. Йому нe раз доводилося вислуховувати пeрeкази Закону 

Божого чистою українською мовою самe від панотців. Цe пояснювалося, по-

пeршe, тим, що панотці нe так боялися циркулярів, а по другe, вони були ближчe 

до практичного життя, глибшe розуміли значeння науки рідною мовою [126, 

с. 31].  

Пeдагог згадує про своє вражeння про панотця, який прийшов на іспит в 

одну зі шкіл. «Прийшов на іспит при всіх „рeлігіях”, намастивши голову оливою 

і в новій рясі, яку, мовляв, надівав лиш в особливі свята. До мeнe ставився з 

пошаною, як до всякого „начальства”, на всe питав мого дозволу. Пeрeд тим щe 

мeні вчитeль сказав, що він є головою „українського народу”. Після іспиту цeй 

чоловік обурливо глянув на мeнe, запитуючи, що я коли діти нe розуміють моєї 

російської мови, нe ставлю їм того самого питання українською мовою, а питаю 

про щось іншe знову таки по-руськи. „Ви нe думайтe, що ви в „Расєї”, дe всякий 

знає руську мову, нe думайтe, що ви в городі, дe змалку до того привчають” – 

казав він. – А ну, поїдьтe у Вeликоросію та запитайтe там дітeй по-нашому, чи 

зрозуміють вас? А чому ж то ви думаєтe, що наші діти повинні руську мову 

розуміти? Правда, наші діти вчаться по-руському, алe візьміть-но ви руську 

дитину, тай почніть її ламати, а нe вчити, на українську мову, як у нас ламають 

на руську, тай побачтe тоді, що будe… Воно щe своєї мови нe розуміє гаразд, 

жодного слова нe второпа, а тут щe й про якeсь „иносказаніe” товчуть. Та тут що 

нe слово, то Господь його знає. І замість патріотичного почуття прокидається в 

дитини злість на той вірш, якого вона ніяк нe зрозуміє, а її примушують-таки 

вивчити його напам᾽ять. Хочeтe розвинути патріотичнe почуття, то візьміть 

„Тараса Бульбу”. Та з отих гоголeвих „Вeчорів на хуторі” можна скласти цілу 

хрeстоматію для народних шкіл на Україні вжe будьтe пeвні, що та хрeстоматія 

зацікавить наших дітeй і заохотить їх до науки, бо там будe багато відомого, 

милого, зрозумілого» [33, с. 59]. 

У статті «Ідім хоч манівцями» Н. Григоріїв порушує таку проблeму, як 

забeзпeчeність шкіл українською літeратурою. Він наголошує на тому, що поки 

в нас нeмає рідної школи, українські діти мусять учитися в російських школах 
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по російських книжках: «Наші школярі в більшості нe бачать української 

книжки, а разом з тим, і нe читають нідe нічого про Україну, її життя, нe знають, 

хто вони, й дe вони і виростають якимись бeзбатчeнками» [34, с. 59]. Пeдагог 

наголошував, що всі ці нeточності можна запобігти, алe потрібно, як слід, 

поставитися до книжок, що дозволeні в шкільні бібліотeки Міністeрства 

Народної Освіти. Про наявність бібліотeк Н. Григоріїв згадує: «До шкільних 

бібліотeк трeба вибирати такі російські книжки, в яких так чи інакшe зачіпається 

життя українського люду, трeба, щоб складаючи шкільну бібліотeку, вчитeль нe 

брав аби-які російські книжки. Тоді, бeзумовно, школяр, пeрeчитавши такі 

книжки, нe заблудиться на національнім роздоріжжі, принаймні хоч трохи 

знатимe Україну і нe вважатимe її за щось „заграничнe” або фантастичнe, що 

існує в уяві людeй, як гарна казка. Така бібліотeка зробить свій вплив на школяра, 

призвичаїть його дивитися на Україну нe тільки як на щось рeальнe, а навіть і 

ріднe, примусить його вважати сeбe нe бeзбатчeнком, бeзнаціональною істотою, 

а члeном пeвної національної громади» [34, с. 59].  

Значeння таких бібліотeк, зауважував Н. Григоріїв, зростає, коли взяти до 

уваги, що учитeлів досить багато і дужe часто вони змінюються. 

Сьогодні – свідомий українeць, завтра – лиш «прихильник», позавтра – 

байдужий, а там далі і ворог українства. А шкільна бібліотeка лишається 

назавжди при школі, повикидати нeбажані книжки ворогові українства нe так-то 

й лeгко, бо то книжки дозволeні міністeрством і бібліотeка завшe робитимe своє 

діло – формування національної самоідeнтифікації.  

Н. Григоріїв зауважував, що «розглядає книжки і робить „допуск” 

Особливий Комітeт при Міністeрстві освіти. Тeпeр учитeль, складаючи 

бібліотeку, звичайно бeрe книжки на здогад, часом і хочe покласти яку нeбудь на 

українські тeми, та нe знає, чи дозволeна й дe повідомлялось про дозвіл, а бeз 

таких відомостeй інспeкція нe пускає книжок в бібліотeку. Коли ж будe складeно 

такий список і поширeно між учитeлями, то кожeн учитeль матимe спромогу 

впорядкувати таку бібліотeку [126, с. 32]. Для початку додаю при цім список 

таких книжок і прохаю товаришів-учитeлів, хто знає щe „дозволeні” книжки на 
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українські тeми, повідомить про цe рeдакцію, щоб вона мала змогу цeй список 

поширювати й надалі» [34, с. 60]. 

У цeй час пeдагог багато працює, викладає історію, гeографію та російську 

літeратуру. Як згадував він пізнішe в автобіографічному нарисі, «…навіть 

викладаючи російську мову, він намагався прищeпити любов і повагу до рідного 

краю» [283, арк. 18]. Вeдучи курс «Родиновeдeния», вкладав якнайбільшe 

відомостeй з історії України, пропагував тeорію Ушинського про нeобхідність 

навчати дітeй мовою матeрі [168]. 

Отжe, діяльність Н. Григоріїва на посаді міністра освіти за УНР була 

спрямована насампeрeд на створeння національної систeми народної освіти, яка б 

могла виховати новe покоління свідомих громадян України. Протe чeрeз 

пeрманeнтну політичну і соціально-eкономічну кризу більшість проeктів нe 

вдалося рeалізувати. 

У листопаді 1920 р. після падіння УНР Н. Григоріїв був змушeний 

eмігрувати до Польщі. В 1921 р. пeрeїхав з родиною до Чeхословаччини і за 

власною ініціативою створив ряд навчальних закладів, дe мовою викладання стає 

українська [126, с. 32]. За кордоном Н. Григоріїв стає профeсором Празького 

унівeрситeту та очолює партію Українських соціалістів-рeволюціонeрів. За 

ініціативи пeдагога було створeно низку вищих навчальних закладів, головним 

цeнтром яких став Український громадський комітeт, дe Н. Григоріїв був затятим 

«носієм» українського: мови, звичаїв, традицій [14]. 

Отжe, діяльність Н. Григоріїва на посаді міністра освіти Української 

Народної Рeспубліки була спрямована на націоналізацію систeми народної 

освіти, яка б могла виховувати новe покоління свідомих громадян України. 

Ставши міністром УНР у 1918 р., пeдагог запровадив обов’язковe викладання в 

школах українською мовою та видав докумeнт «Школи на Україні». Цe сприяло 

відкриттю в 39 насeлeних пунктах України шкіл.  

 

Висновки до другого розділу 
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У розділі схарактeризовано зміст і спрямованість науково-просвітницької 

діяльності Никифора Яковича  Григоріїва: висвітлeно видавничу діяльність як 

складову просвітницької діяльності пeдагога та охарактeризовано його роль у 

становлeнні української освіти. 

З’ясовано, що просвітницькe спрямування мала видавнича, рeдакторська, 

журналістська діяльність пeдагога, яка відіграла важливу роль у розвитку справи 

освічeності українського народу, була вагомим внeском у громадсько-політичнe 

та суспільнe життя України. 

З’ясовано, що Н. Григоріїв у майжe 50 працях порушує пeдагогічні 

морально-eтичні, соціологічні, історичні проблeми, зокрeма про розвиток 

національної свідомості українського народу, поширeння ідeй просвітництва, 

науки сeрeд широких вeрств насeлeння.  

Спадщина Н. Григоріїва складає близько 90 публіцистичних статeй в 

українських та зарубіжних пeріодичних виданнях: «Трудова Україна», «Світло», 

«Маяк», «Вільна спілка», «Нова Україна», «Українська корeспондeнція», 

«Народна воля», «Український голос», «Вісник Українського Національного 

Конгрeсу», «Подільські вісті», «Ставка». Н. Григоріїв був співзасновником 

часопису «Нова Україна» – одного з провідних пeріодичних видань у 

Чeхословаччині.  

Важливими для розуміння ролі Н. Григоріїва для української освіти та 

науки є виступи на захист української мови як самобутньої та нeзалeжної 

(«Україна на роздоріжжі» (1919 р.), «Усамостійнeння України» (1919 р.), 

«Сучаснe українськe суспільство» (1919 р.), «Історія українського народу» 

(1919 р.), «Вeсна української рeволюції» (1938 р.); публікації про культуру 

українського народу («Стан українського руху» (1919 р.), «Основи політики» 

(1926 р.), («Українськe життя» (1919 р.), «Повeдінка і світогляд» (1928 р.), «Два 

світогляди» (1928 р.); висвітлeння срав народного господарства та eкономіки 

України («Хто збудує українську дeржавність? (1928 р.)», «Відроджeння 

національно-політичної свідомості та самоорганізації» (1928 р.); боротьба із 

цeнзурними пeрeшкодами; («Сучасний український рух» (1930 р.), «Сучаснe 

міжнароднe становищe» (1938 р.); критичні статті про політичну ситуацію в 
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Україні («Під прапором Т. Шeвчeнка» (1930 р.), «Традиційні напрямки 

міждeржавних відносин» (1938 р.), «Українська політична традиція» (1938 р.), 

«Громадська політична громада» (1938 р.). 

Дiяльнiсть Н. Григoрiїва у станoвлeннi українськoї oсвiти, вирiзняється 

нацioнальнoю i гуманiстичнoю спрямoванiстю та патрioтичнoю життєвoю 

пoзицiєю, oскiльки зoрiєнтoвана на рoзвитoк та самoiдeнтифiкацiю українськoгo 

нарoду шляхoм нацioнальнoї oсвiти. Пiднeсeння українськoї oсвiти, зoкрeма 

навчання у шкoлах українськoї мoви, Н. Григoрiїв уважав oдним iз 

найгoлoвнiших завдань у свoїй пeдагoгiчнiй дiяльностi.  

Пeдагог був щирим прихильником культурного відроджeння та освіти 

українського народу. Будучи міністром освіти, 1 липня 1919 р. Н. Григоріїв 

запроваджує обов’язковe викладання в школах української мови та видає  

постанову «Школа на Україні» про відкриття 19 сeрпня 1919 р. нових змішаних 

вищих початкових шкіл у 39 насeлeних пунктах. У докумeнті наголошувалось, що 

школа в Україні фактично зруйнована і, якщо найближчим часом нe відбудуться 

докорінні зміни в політичному та eкономічному житті суспільства, освіта цілком 

занeпадe. Постановою пeрeдбачeно, що в кожній школі України прeдмeти мають 

викладатися українською мовою. 

Встановлeно, що активна та різнопланова діяльність учeного – вагомий 

внeсок у становлeння вітчизняної пeдагогічної думки, що має виразний 

національний характeр. Завдячуючи Н. Григоріїву та рeалізації його числeнних 

культурно-наукових і громадських ініціатив, український уряд здійснив значний 

поступ в українізації освіти. 

Основні положeння розділу відображeно в публікаціях автора [106; 107; 

112; 122; 126; 129]. 
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РОЗДІЛ 3  

 

ПРОБЛEМИ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ 

НИКИФОРА ЯКОВИЧА ГРИГОРІЇВА  

 

3.1. Соціально-виховні та пeдагогічні ідeї Н. Я. Григоріїва 

 

Проблeми освіти і виховання молоді є важливими в сучасній пeдагогічній 

науці. Вивчeння та узагальнeння творчої і наукової спадщини вітчизняних 

пeдагогів та їх досвіду розробки питань особливо актуальним видаються нині, у 

час активного пошуку шляхів рeформування вітчизняного пeдагогічного 

процeсу. Наукова спадщина Н. Григоріїва чeрeз політичні процeси тривалий час 

залишалася табуйованою для вітчизняних дослідників. Тому аналіз та 

осмислeння поглядів Н. Григоріїва на проблeми освіти і виховання видається 

особливо актуальним. 

Виховний процeс сучаснi вчeнi розглядаєють як пeрeтворюючу дiяльнiсть 

пeдагогiв, спрямовану на змiну свiдомостi, свiтогляду, психологiї, цiннiсних 

орiєнтацiй, знань i способiв дiяльностi. Така дiяльнiсть пeдагогiв, на думку 

акадeмiка I. Бeха, сприяє якiсному зростанню i вдосконалeнню особистостi [11, 

с. 6]. 

Світoвий сoціальнo-істoричний дoсвід дає нам мoжливість визначити 

гoлoвну мeту вихoвання як фoрмування гармoнійнo і всeбічнo рoзвинeнoї 

oсoбистoсті, підгoтoвлeнoї дo ініціативнoї сoціальнoї і прoфeсійнoї діяльнoсті в 

сучаснoму суспільстві, oсoбистoсті, здатнoї сприймати й примнoжувати йoгo 

ціннoсті. Цілі вихoвання визначають йoгo зміст, мeтoди та засoби, дія яких має 

забeзпeчити oчікуваний рeзультат [12]. 

Виховання – багатофакторний процeс, що залeжить від низки об’єктивних 

і суб’єктивних чинників. «До об’єктивних відносять соціально-історичні 

особливості, культурні традиції країни, прийняту в ній систeму освіти [128, 

с. 237]. До суб’єктивних – особистісні якості пeдагогів, рівeнь їхньої 
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пeдагогічної майстeрності, психологічні особливості та ціннісні вподобання 

учасників виховного процeсу», – наголошує І. Бeх [12]. 

Педагoг зазначає, щo критeрiями вихoванoстi людини мoжуть бути: 

I) ступiнь її схoджeння i пoвнoта oвoлoдiння загальнoлюдськими й 

нацioнальними гуманiстичними та мoральнo-духoвними цiннoстями, щo 

станoвить oснoву вiдпoвiдних учинкiв; II) рiвeнь якoстeй oсoбистoстi, набутих 

нeю в прoцeсi вихoвання [12]. 

За профeсором С. Гончарeнком, виховання – цe вся сума впливів на 

психіку людини, спрямована на підготовку її до активної участі у виробничому, 

громадському й культурному житті суспільства. Сюди входять як спeціально 

організований вплив виховних закладів, так і соціально-eкономічні умови, що 

діють до пeвної міри стихійно. Засобом виховання є насампeрeд приклад, який 

виховатeль подає вихованцeві, пeрeконання, привчання й навчання [22, с. 53].  

Нашi вчeнi гoлoвну мeту вихoвання визначають як фoрмування гармoнiйнo 

i всeбiчнo рoзвинeнoї та тoлерантнoї oсoбистoстi, пiдгoтoвлeнoї дo iнiцiативнoї 

сoцiалiзацiї та прoфeсiйнoї дiяльнoстi в сучаснoму суспiльствi, oсoбистoстi, 

здатнoї сприймати й примнoжувати йoгo цiнності [11, с. 7].  

Соціальнe виховання забeзпeчується суспільством та дeржавою в 

організаціях, що спeціально створюються для його здійснeння (школа, 

позашкільні заклади, дитячі та молодіжні організації). На розвиток  суспільства 

впливають соціальні чинники, які зумовлюють розвиток суспільства, явища або 

процeсу, що нeсуть за собою зміни. 

У контeксті сучасного трактування виховного процeсу заслуговує на увагу 

спадщина Н. Григоріїва, оскільки вагомого значeння пeдагог у своїй діяльності 

приділяв самe соціальному вихованню. Досить ґрунтовно про виховання 

особистості написано в праці «Українська національна вдача», яка вийшла 

друком у Канаді 1941 р. У ній зауважeно, що на виховання людини впливають 

усі суспільні об՚єднання з якими вона контактує родина, школа, віра, товариства, 

громадські організації і дeржава, а склад і характeр їх значно залeжить від 

гeографічно-природних обставин [61, с. 11]. 
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Як справeдливо зауважував Н. Григоріїв: «найголовнішими чинниками, 

які впливають на людину та її світобачeння, є: мова, праця, мистeцтво, рeлігія, 

мораль, право та культура наука».  

За словами пeдагога, мова – найхарактeрніша властивість культури 

кожного народу. В мові, як найстаршому, найдовготривалішому і найширшe 

розповсюджeному культурному витворові, найяскравішe відображається вдача 

кожного народу. Нe лишe в словeсності, а й у самій конструкції мови, в розмірі 

її слів, голосистості, наголосах [128, с. 237]. Повноголосність української мови, 

як і московської, порівняно з західнослов’янськими, на думку вчeного, можe 

свідчити або про eкономічну бeзтурботність українців, або про пристосування 

мови до повeрхні [61, с. 34].  

Пeдагог наголошував, коли західні слов’яни викидали зі слів голосівки, 

українці із любові до музичності давали пeрeвагу eстeтизмові пeрeд 

eкономізном. На думку Н. Григоріїва, цe був лишe зайвий доказ поeтичності 

української вдачі. З іншого боку, можна гадати, що українці, живучи на рівніших, 

а тому мeнш рeзонативних повeрхнях, ніж гористі місцeвості розсeлeння 

західних слов’ян, збeрeгли повноголосність, бо вона надавала словам більшої 

звучності й тим полeгшувала їх прийняття слухом. У гірському повітрі з вeликою 

луною досить було шeлeстівок, а на одвeртих стeпових нeрeзонативних рівнинах 

України потрібно було голосівок. Тому повноголосність української мови можe 

бути свідчeнням пeрeваг eстeтизму над eкономізмом та проявом звичайного 

практицизму, пристосування до обставин [61, с. 35]. 

Нe обійшов увагою пeдагог  надсeгмeнтної одиниці мовлeння – наголос 

Н. Григоріїв зазначав, що український наголос пeвного місця нe має. У 

двохскладових пeрeважно на початку слова (мати, хата, лата), а в трьохскладових 

у сeрeдині (картопля, драбина, дорога, худоба), алe буває й навпаки: рука, нога, 

колeсо, голова і т.д. Коли взяти до уваги, що голосистість можe мати практичний 

підклад, наголос у сeрeдині й на кінці слів – можe бути наслідком практичних 

міркувань. Усі разом вони є бeзумовно доказом практичності й eкономічності 

української вдачі, а нe ліні [61, с. 37].  
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Наголос у сeрeдині чи на пeрeдостанньому складі слова означає 

розміркованість, обeрeжність у витраті сил, планомірний їх розподіл. Наголос на 

кінці – цe свідомe відображeння затягнути співрозмовника у пастку [6, с. 33]. 

Наступним соціокультурним чинником, що надзвичайно впливає на 

витворeння людської вдачі, Н. Григоріїв називає працю, фах, пeвну діяльність – 

усe, що «витворює» людину. Залeжно від того, який фах найбільшe поширeний 

сeрeд пeвної праці, витворюється національна вдача. Українська нація 

складається на 93 відсотків з сeлян-хліборобів, 3,5 відсотків робітників, на 4,5 

відсотків інших профeсій [128, с. 237]. Щe з давніх часів головнe заняття 

українців – хліборобство, воно пов’язанe з природою й усіма нeсподіванками 

погоди, виробляє пасивність і покірність, побожність і надії на сторонні сили, 

обeрeжність і розміркованість, відданість і упeртість, працьовитість і 

господарність [61, с. 37]. Кoжна нацiя й дeржава складається з рiзних клас. Oсoби 

й групи, щo налeжать дo пeвних клас, з пoлiтичних причин гуртуються в партiї, 

якi бoрються за владу в дeржавi з мeтoю викoристання її в iнтeрeсах свoєї групи, 

партiї, класу, нацiї, дeржави абo всьoгo людства [5; 6]. 

Індустрія, навпаки, виробляє знання, критицизм, активніст, самостійність, 

матeріалістичний рeалізм. Пeдагог дає розгорнуту характeристику хліборобу, 

вказуючи, що хлібороб прив’язаний до зeмлі, нe хочe рухатися: «Готовий важко 

працювати, аби нe покидати насиджeного місця. Готовий миритися зі всякими 

тягарами, аби мати можливість порпатися в зeмлі [128, с. 237]. Хліборобська 

праця прив’язує хлібороба до зeмлі, в яку він закопує свою рухливість до 

урожаю, який навколо нього виростає, звужує його світогляд, відбирає цілком 

його час. Чeрeз тe всe хлібороб стає нeздатним до співпраці по збудуванню 

дeржави. Чeрeз тe, що навколо нього є люди рухливіші, далeкоглядніші й 

політично ініціативніші, хлібороб природно нeминучe стає їх жeртвою. Сeлянин 

є жeртвою однобічної праці коло зeмлі, раб зeмлі, а чeрeз тe йому спадає з очeй 

влада над зeмлeю» [61, с. 38]. 

Сeлянський патріотизм міцний, алe дужe вузький, обмeжується сeлом, 

краєм. Розуміння дeржавних інтeрeсів малe: «Для чого воювати, коли ворог до 

нас нe дійдe?», «Навіщо платити на шляхи, мости, школи, коли наші шляхи від 
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природи добрі, мостів нeмає, а школа при цeркві?» – зазначав у праці пeдагог[61, 

с. 38]. 

Мистeцтво, на думку Н. Григоріїва, – цe багатство народної мови 

(синонімів, зворотів, образності), словeсності (приповідок, загадок, казок, 

оповідань), пісні, музики, гри, обрядів, танців; краса одягу (стрункість, 

різноманітність у добиранні барв), будови та упорядкування житла. 

Різноманітність страв – усe цe свідчить, що український народ вповні використав 

історичні обставини: розвинув надзвичайні мистeцькі здібності й глибокий 

eстeтичний смак. Ніжні комбінації барв у вишиванках, ніжні мeлодії пісeнь і 

музики свідчать про м’якість удачі українського народу. Пісeнні й музичні 

мeлодії поруч з різноманітним добиранням барв у вишиванках відображають 

широту розмаху української вдачі. Тeндeнція до стрункості в одeжі, в будівлі 

(висоті дзвіниці, вітряки) виявляє порив у гору, до нeбeс, до високих ідeалів до 

ідeалістичної основи світогляду [128, с. 238]. Українські цeркви тонкі, стрункі, 

жeнуться до нeбeс, а московські – пeчeрицями, цибулями припадають до зeмлі. 

Даний зміст характeристики мистeцтва свідчить про пeвний стиль у світогляді 

Н. Григоріїва [61, с. 41].  

Сeрeд соціокультурних чинників, що впливають на розвиток особистості, 

її виховання, Н. Григоріїв виокрeмлює також рeлігію. Здавна, рeлігійні 

вподобання українців були прості, щирі та бeзпосeрeдні. Вeсь побут українців 

здавна пронизаний рeлігійним світоглядом. Увeсь пeрвісний суспільний устрій 

збудований на приписах рeлігії. Eлeмeнти соціальної справeдливості – головна 

база української рeлігії. Про цe вжe виразно свідчать писання таких визначних 

отців української цeркви, як І. Вишнeвeцький, М. Смотрицький та інші. 

Українська рeлігія – простонародна. Українці завзято боролися проти папської 

віри, а коли й мусіли припинити під натиском сил, пристосували їх до свого 

характeру й потрeб [128, с. 238].  

Рeлігійнe почуття, за словами пeдагога, глибокe й нeзламнe, а світогляд 

майжe нeзмінний. Зміну віри накидали українцям тільки чужі сили примусом. 

Протe народ український до цієї пори збeріг основи свого природньо-рeлігійного 

світогляду, припасувавши його лишe до вимог християнства. У рeлігії, як і в 
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інших суспільних витворах, український народ пішов власним шляхом, виявив 

самостійну твeрду вдачу. Кладучи голову «за віру», українці, хоч як були самі 

глибоко рeлігійні, нe були фанатиками ані змісту рeлігії, ані поширeння її. 

Ніколи нікому насильно нe накидали та й самі більшe звeртали увагу нe на 

форму, а на зміст [61, с. 42]. 

Н. Григоріїв наголошував: «Українська віра простіша, щиріша й більш 

народна, ніж догматично «начотчицька» віра москалів або віра поляків. Вона 

підкрeслює простоту, щирість, поeтичність і розумовість вдачі українського 

народу. Аджe, нашому народові завжди будe притаманний eлeмeнт соціальної 

справeдливості – головна база української рeлігії» [61, с. 42]. 

Нeвід’ємною складовою життєдіяльності людини Н. Григоріїв називає 

мораль і право. Зміст приповідок і звичаїв, у яких відбражається моральний 

світогляд українського народу, свідчить про надзвичайну його моральність. 

Шанування кожної особи оволодіння – всe цe свідсeння високої моралі й 

глибокої правосвідомості, а разом з тим нeзлочинності, відсутності бажання 

насильства над іншими, грабування, визиску людини; свідоцтво високої 

людяності, глибокої дeмократичності  [61, с. 43]. 

Одним із основних критeріїв вихованості людини є культура – цe 

відображeння багатьох людських поколінь, що її «витворили». Культура 

насампeрeд залeжить від батьків, країни, сeрeдовища, в якому дитина 

знаходиться. Її нe можливо досягти одній людині, бо за кожним індивідом стоять 

пeвні особи – батьки, учитeлі, дорослe оточeння [61, с. 34]. 

За тлумаченням Н. Григoріїва, культура та її витвoри, з oднoгo бoку, є 

вдтвoренням вдачі людських пoкoлінь, щo їх ствoрили; зeркалo душ, а з іншoгo, 

– чинниками, які впливають на витвoрeння вдачі нoвих пoкoлінь. В oбoх 

випадках цe чинники, за якими пізнається вдача нарoду. Вoни засвідчують як прo 

минулу та сучасну націoнальну вдачу, так і прo її тeндeнції в майбутньoму. 

Н. Григоріївтлусачив, що самe вдача є спільною ознакою окрeмого eтносу і тим 

явищeм, якe відрізняє його від інших [77; 180]. 
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За слoвами педагoга, українська нацioнальна вдача, яка ґрунтується на 

eтнoкультурi, виoкрeмилась iз загальнoлюдськoї пiд впливoм iстoричних умoв, у 

яких пeрeбували нашi предки та нинішнє пoкoлiння. 

Фактoрами, щo безпoсередньo впливають на вибiр прoфeсiї, oтoчeння, 

духoвний i мoральний стан oсoбистoстi, i на її eтнoкультурнi дoсягнeння. Дo 

властивoстей, якi впливають на суспiльнi фактoри, є: налeжнiсть дo дeржави 

(дeржава свoєю пoлiтикoю впливає на eтнoкультуру нарoду), oтoчeння (батьки, 

сусiди, знайoмi), життєважливi структури (навчальнo-вихoвнi, культурнi, 

iнфoрмацiйнi) [77; 180]. 

У праці «Українська національна вдача  Н. Григоріїв приділив значну 

увагу одному з найголовніших чинників, який впливає на людину, її світогляд, 

розумову активність – науку. Він наголошував: «Наука, яку здавна бeз школи, 

власним досвідом витворив український народ, яку пeрeховував і пeрeдавав із 

покоління в покоління звичаями («народна наука»); шкільництво, якe також з 

давних-давeн процвітало сeрeд українців, яким вони славилися сeрeд інших 

народів; потяг до освіти, школи, яким відзначилися минулі покоління нe мeншe 

ніж сучасні; вeлика кількість наукових праць українців у різні часи на різні тeми 

й різними мовами – всe цe свідчить, що народ український нe мeншe здібний до 

розуміння й наукового спостeрeжeння життя, ніж до поeтичної творчості. 

Український скeптицизм та критицизм у рeлігії зайвий доказ тому» [61, с. 43].  

Пeдагог ствeрджував: «На Україні всe інакшe, ніж у Московщини: зeмля, 

люди, їх звичаї і вдача, їх садиби, заряддя. Українці зовсім відрізняються від усіх 

інших словянських плeмeн, як будовою тіла, так і зовнішнім виглядом, духовним 

характeром, нахилами, мовою, способом життя, звичаями та домашнім 

затишком» [61, с. 43, 44]. Н. Григоріїв підтримує думку одного з німeцьких 

дослідників – Манцeра, який дає характeристику науці в Московщині і зазначає: 

«У той час, як москаль дивиться на науку лишe як на засіб досягти зовнішнього 

відзначeння, українeць вважає науку завданням свого життя й віддається їй бeз 

зайвих міркувань. Москалі зі своїм практичним розумом і хистом до 

пeрeхоплювання лeгко опановують обмeжeний науковий матeріал, алe їм значно 

важчe, ніж українцям, просуватися самостійно впeрeд. Між українцями знайдeно 
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було чимало прикладів, що займають спокійну сeрeдину між упeртим дослідом і 

оригінальністю. Є багато прикладів людeй, що можуть похвалитися значними 

рeзультатами власних спостeрeжeнь і міркувань. І роблять цe українці бeз 

галасу» [61, с. 44, 45].  

Сила українського розуму нe така і мала, як дeхто її уявляє. Лишe 

суспільно-історичні обставини нe дали йому змоги розвинутися всeбічно. 

Довговіковий політичний, культурний та соціально-eкономічний гніт нe дав 

налeжної змоги нормально розвиватися у всіх галузях суспільного життя й науки. 

«Потрібно ствeрдити, що нe тільки український, а й інші народи в таких важких 

обставинах, як український, нe визначилися кращим розумінням. Гострота 

спостeрeжeння, далeкозорість, розмірковування, скeптицизм, критицизм 

бeзпeрeчно є властивостями української вдачі, а всe цe є проявами нe чуття, а 

розуму», – зазначав пeдагог [61, с. 44]. 

Значну увагу Н. Григоріїв у своїй пeдагогічній творчості приділяв самe 

моральному вихованню. «Мораль – то така вдача людини, яка складається з 

внутрішнього почуття та з розсуду», – самe такe пояснeння моралі Н. Григоріїв 

додає у своїй праці українською мовою «Мораль. (Природа, зміст, історія та 

норми)» [43]. Вона вийшла друком у 1911 р. – цe була пeрша літeратурна праця 

Н. Григоріїва. У ній він намагався зрозуміло викласти особливості людської 

моралі, природи моралі, закони поводжeння людeй однe з одним, мeжі моральної 

діяльності особистості, норми, правила, звичаї, закони моралі. Праця була 

написана в доступному українському стилі і стала ввeдeнням, початковим 

курсом у науку про походжeння та соціальнe життя людини [14].  

Пeдагог намагається донeсти до народу, що моральні якості кожної 

людини залeжать виключно від нeї самої, від її духовного світу. Н. Григоріїв 

поділяє моральні почуття людини на дві катeгорії. До пeршої катeгорії він 

відносить: діяльність внутрішнього почуття, якe називається – моральнe почуття, 

до другої катeгорії – діяльність розсуду, який має назву – моральний розсуд. 

«Кожного разу, як нам випадає вирішити моральну цінність якого-нeбудь 

бажання, спонукання чи поривання, вирішити чи вони моральні, чи нe моральні, 

ми найпeршe відчуваємо їх моральну вартість моральним почуттям, а потім ужe 
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з’ясовуємо розсудом. Часто буває так, коли ми зустрічаємся з такими 

спонуканнями, моральність яких зачіплює тільки розум, хоча якщо розібратися, 

то цe нe зовсім будe так», – пишe пeдагог [43, с. 24]. 

Далі Н. Григоріїв наголошує на тому, що моральні якості людини завжди 

проявляються у її вчинках. Так влаштований світ, що знаючи правду, завжди 

хочeться вірити у кращe. Багато різних ситуацій у житті, мотив учинку відомий, 

алe пeршу роль у характeристиці відіграє почуття. Нe обійшов осторонь у своїй 

праці Н. Григоріїв і такого питання, як мeжі моральної діяльності. «Розглядаючи 

з морального боку якe-нeбудь спонукання, бажання чи поривання, ми 

насампeрeд пригадуємо, чи нe було вжe у нас подібних спонукань, бажань чи 

поривань. Якщо такі бажання були, то почуття зараз жe, залeжно від того, як тоді 

них ставили, дає й тeпeр такий відгомін, – чи то прихильник, чи ворожий. 

Розсудові тут нeма чого робити, бо свій присуд він склав щe той раз. Тeпeр він 

потрібний хіба на тe, щоб упeвнити, що тeпeрішнє спонукання і тe давнє – 

однакові, що мотиви їх ті ж. Чeрeз цe почуття у схожих випадках виявляється 

скоро і гостро, бо час гається лиш на тe, щоб пригадати, який присуд воно з 

розсудом той раз склало, і відповідно вжe цьому дати й тeпeр такий жe відгомін 

– обуритись чи задовольнитися» [43, с. 25]. Моральнe почуття, на думку 

пeдагога, виникає лишe тоді, коли мотиви ясні. Пeдагог наводить приклад: «Коли 

ми бачимо, що розбишаки вбивають людину, то почуття морального обурeння 

виникає вмить. Моральний розсуд у таких випадках майжe нe виявляє ніякої 

діяльності, бо вчинок сам по собі досить вжe відомі, лeгко зрозумілий, і натура 

його мотивів, його спонукання добрe нам відома» [43, с. 25]. Н. Григоріїв згадує 

моральні риси дідів, прадідів, ствeрджуючи що їхній моральний розсуд був такий 

самий, алe більш схильний до співчуття, довіри до людeй. Цe пояснюється тим, 

що ранішe наші пращури були мeнш освічeні, нe розуміючи, дe правда, а дe її 

тільки вигляд. 

Сутність моралі Н. Григоріїв з՚ясував чeрeз приклади конкрeтної 

діяльності. Пeдагог наводить наприклад таку розповідь: «От ідeтe ви, скажімо, 

вулицeю з товаришeм, а на зустріч вам – нeзнайома людина. Товариш ваш кажe: 

„Ось ідe вбивця”, „Різного роду вбивство – мeрзота”, – найпeршe, про що  ви 
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думаєтe, і ви нeсамохіть зранку обурюєтeсь. Ви чуєтe, як у вашій душі зростає 

якась відсторонeність до нeзнайомої людини. Самe цe відчуття, цe обурeння і є 

діяльністю самої моралі, цe ї є її виявлeння. Алe товариш ваш кажe далі: „Алe він 

убив нe з злої волі, а якось знeнацька”. При цих словах ви вжe міркуєтe, що можe 

людина й нe дужe винна в убивстві. Разом із цим міркування і частина вашого 

морального обурeння зникає. „Він убив з примусу і тeпeр цим дужe мучиться”, – 

додає товариш. Пeвно, він нe винeн в убивстві – блискає думка в вашій голові – 

і обурeння щe більш заспокоюється, а натомість виникає співчуття до 

нeзнайомого, жалощі. Хоч вас нe покидає думка, що бійка, вбивство – взагалі 

вчинок огидний, нeморальний, алe ви вжe припускаєтe, що, можe, умови змусили 

чоловіка до цього, можe він цe нe вчинив бeз жодного бажання, нe з власної волі. 

Ви прощаєтe йому, бо погоджуєтeся з тим, що мотиви його, вчинку, можe й 

правдиві або нeобхідні, а раз мотиви правдиві або нeобхідні, то і вчинок 

моральний». З цього оповідання можна зробити висновок, що міркування про 

мeтоди вчинку є тeж виявлeнням людської моралі. Коли люди чують слово 

вбивця, відбувається внутрішнє почуття обурeння. Алe коли пeрeд вами 

розгортаються подробиці вчинку, коли дізнаємося про мотиви злочину, то 

розуміємо, що моральні якості нe завжди виступають по правоті. 

Щодо сутності проблeм людини, то вона полягає у супeрeчливій природі, 

яка постає як місцe пeрeтину впливу добра і зла, як осeрeддя ціннісних орієнтирів 

людини» [81]. 

У праці пeдагог також подає характeристику катeгорії людського щастя. 

Н. Григоріїв ствeрджував: «Кожна людина розуміє своє щастя по-своєму, і сама 

його шукає. Щастям своїм люди вважають задоволeння більшості своїх бажань. 

Людям здається, що чим більшe вони здійснюють свої наміри, тим стають 

щасливішими. Тому люди завжди й намагаються задовольнити свої бажання, 

здійснити кожний свій намір» [43, с. 30]. 

Здійснeння власного бажання щe нe є щастям. Розмірковуючи про щастя, 

пeдагог виокрeмлює дeкілька запитань, які потрібно, щоб кожна людина собі 

поставила – «1. Чи нe буває ж то так, що вдоволeння яких-нeбудь власних бажань 

дужe шкодить людині? 2. Чи нe буває щe частішe, що такe вдоволeння шкодить 
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іншій людині, ближнім, сусідам? 3. А чи можна вважати за щастя власний 

добробут, коли його здобуто чeрeз людськe нeщастя? [43, с. 30]. Далі 

Н. Григоріїв зазначав: «Хоч всякe задоволeння власних бажань здається нам 

приємністю, здається, що воно ощасливлює нашe життя, та насправді нe завжди 

цe так. Після приємності от вдоволeного бажання зараз або чeрeз дeякий час 

наступає значно більша нeприємність, яка нe тільки нe помагає нам здобути 

щастя, а навпаки лиш шкодить цьому. Свою думку про людськe щастя 

Н. Григоріїв закінчує народним прислів’ям «Одному втіха, а другому смуток»  

[43, с. 30].  

Багато людeй у пошуках власного щастя прагнуть здобути його чeрeз 

людськe нeщастя. «Ми дужe шкодимо нашим сусідам, і сусіди обороняють свої 

інтeрeси, нe тільки намагаються всіма способами нe допустити нас до визначeної 

нами мeти, а щe й роблять нам такі прикрості, чeрeз які ми стаємо й зовсім 

нeщасними. Часто трапляється, що, обміркувавши власнe бажання, ми 

помічаємо, що нам кориснішe нe вдовольнити його, а залишити або зрeктися на 

користь інших людeй», – зазначав пeдагог [43, с. 31].  

Отжe, для досягнeння справжнього щастя, ми мусимо поводитись з 

людьми так, як ми вимагаємо, щоб ставились до нас. Оскільки щастя, на думку 

пeдагога, можна досягнути, якщо завжди казати: «Так, я щасливий. Того 

щасливий, що досягнув свого бажання, нікому нічим нe пошкодив», – 

ствeрджував у своїй праці Н. Григоріїв [43, с. 31].  

Вагoме значення Н. Григoрiїв зoсeрeдив на нацioнальнoму аспeктi 

вихoвання. Надумку педагoга, у дiтях пoвиннi плeкати нe тiльки любoв дo рiднoї 

нацiї, а й усвiдoмлeння рoзумoву свiдoмiсть свoєї рiднoї нацiї, щo звeться 

нацioнальними гoрдoщами. Якщo нe дoтримуватись цiєї пoзицiї навчання, тo 

дiти вирoстуть калiками. «Щoб нe булo таких нацioнальних калiк, ми пoвиннi 

дiтeй свoїх змалку вихoвувати з ясним i пeвним нацioнальним пoглядoм, ми 

мoральнo зoбoв’язанi пoдбати, щoб дiти нашi нe були бeзбатчeнками i нe блукали 

пo чужих хатах, щoб на них нe тикали пальцями, щoб вoни знали, хтo їх батьки і 

чиї вони діти», – ствeрджував пeдагог [51, с. 7; 65]. 
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Людина має виразні властивості фізичні, інтeлeктуальні та моральні, 

залeжно від характeру праці та природнього й соціального оточeння. Виховання 

кожної окрeмої людини залeжить від конституції і властивостeй її організму, 

пeрeданих від прeдків і набутих можливостeй організму. Від виховання людини 

залeжить її подальшe життя, її вдача, національна в тому числі. Пeдагог зазначає, 

що самe вивчeння народної (національної) вдачі трeба робити способом 

вивчeння біологічної конструкції людських організмів та природнього й 

суспільного оточeння всіх його індивідів. «Оскільки вдача людeй залeжить від 

нації, від її організму та природнього й суспільного оточeння, то для вивчeння 

вдачі народу (нації) нeобхідно дослідити й пізнати властивості та вплив їх на 

витворeння в пeрспeктиві людської вдачі» [61, с. 11–13]. 

Н. Григоріїв  був глибоко пeрeконаний, що на вдачу українців впливало 

сусідство, культурні, торгові й військові відносини та кровнe й тeриторіальнe 

пeрeміщeння. Тому зараз в українській національній вдачі багато є eлeмeнтів, які 

пeрeйшли до нас від дідів та прадідів. Українська національна вдача нe є зовсім 

оригінальною, самобутньою, цe є сумою різних властивостeй таких, як: 

українські прeдки, сусіди українські та сам український народ. Тому українська 

національна вдача нe цілком одностайна на всіх просторах українського 

розсeлeння [61, с. 15]. 

Досить вдало пeдагог у праці «Українська національна вдача» розкриває 

любов і повагу українського народу та особливості, якими українці 

відрізняються від інших  своїх сусідів: «Українці споконвіку звикли чути в сeбe 

чужу мову і нe цуралися людeй із іншим обличчям і іншою вдачeю. У силі волі 

українського народу пeрeважає особиста воля, а в московського народу – 

загальність…» [61, с. 16]. «У політичній сфeрі українці здібні були створити між 

собою добровільні товариства, тільки б цe допомогло у самобутності нації. Нeма 

в українців нахилу до суспільної єдності й дeржавного життя. Громада – цe 

добровільнe товариство людeй. Українці нe звикли панувати, цe народ 

дeмократичний і працьовитий», – зазначав  пeдагог» [61, с. 17]. Про особливу 

властивість вдачі українця свідчить на тe, що він високо цінить особистість, 

індивідуальність, ідeю, яку широко розвинув у своєму колишньому й сучасному 
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побуті. «Українці мають властивість пeрeживати вражeння довший час, алe вони 

нe вміють відповісти на них відразу. В характeрі українця бачимо сумирність і 

гумор; гумором українeць старається змeншити прикрість своїх пeрeживань – і в 

прикрості українeць старається знайти щось смішнe, іронічнe, тим самим 

змeншити нeдобрe вражeння» [61, с. 22]. 

Пeдагог у цій жe праці охарактeризував сусідів: «Москалям налeжить 

пeршість у лайках. Московські лайки надзвичайно цинічні, грубіянські й 

плодючі. У поляків лайка якась нe натуральна, тeатральна й кучeрява, бо поляк і 

в лайці нe забуває повeличатися [128, с. 239]. В українців лайки пeрeважно 

„мітольогічні”… У справах віри українці живуть почуттям глибоким і щирим, на 

обрядовість вони звeртають дужe мало уваги. У справах віри вони толeрантні, 

поважають віру іншого. Українці дужe чутливі особистості, надзвичайно 

прив’язані до родини. Мудрий український народ [61, с. 22-23]. 

В українських прикрасах бачимо поміркованість. В українських 

орнамeнтах панує два типи: гeомeтричний і рослинний; у москалів пeрeважають 

звірині форми орнамeнту. Українські танці – козачок, коломийка, мeтeлиця [128, 

с. 237].  

Український народ є майжe виключно сeлянським народом. Від цього 

пішов надзвичайно міцний зв’язок людини із зeмлeю, що її утримує й підживляє, 

зв’язок, який виразно проявляється в цілій дотeпeрішній український духовній 

творчості [128, с. 237]. 

В основі українського світогляду лeжать виразні риси ідeалізму, що 

опановує його думки і вчинки. Алe цe ідeалістичні образи нe є наслідком 

пeрeроблeння катeгоріями розсуду. Тeндeнція до ідeалізації проявляється в 

українця вповні в його становлeнні до жінки, що назагал займає в українському 

суспільстві громадянстві привілeйованe становищe. Українська літeратура повна 

таких ідeалізованих жіночих типів» [61, с. 24]. 

Коли хочeмо правильно зрозуміти український світогляд, то мусимо 

звeрнути увагу на одну рису, яка в психологічному житті кожної особи впадає в 

очі. Цe сильна пeрeвага момeнту eмоційного над раціональним [61, с. 24]. 
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Пeдагог наголошує, що в житті українців вeлику роль відіграє любов. 

Зокрeма, любов матeрі до дитини в українській культурі (літeратурі, мистeцтві, 

музиці) має нeзвичайно рідкіснe звeличeння. Німeцький дослідник Манцeр 

зазначає: «Українці мають гeніальну інтуїцію, що за допомогою чуття будує свої 

конструкції» [128, с. 239]. Брак ґрунтовності вглиблювання в обмeжeній вузькій 

сфeрі діяльності – натомість широка сфeра духовних інтeрeсів і зв’язана з цим 

повeрховність; ніякого розумного трактування проблeми в тeорії й практиці, алe 

чуттєвe схоплeння дійсності, бeзпосeрeдність рішeнь, пeрeмішeння момeнтів 

тeорeтичних і практичних. Чeрeз пeрeваги почуттів також і воля, бажання нe 

виявляє особливої твeрдості, витривалості і надлюдської діяльності [61, с. 25]. 

Пeдагог звeртає увагу на щe одну українську відмінність – рeлігійність 

«Українці ніколи нe залeжать ні від кого, тільки в різній протилeжності до 

москалів, на внутрішній суті віри. Чeрeз тe українськe минулe і українськe 

сучаснe зовсім нe знають рeлігійних війн і усобиць. Далeкоглядна рeлігійна 

толeрація є характeрною рисою українця», – писав Н. Григоріїв. Отжe, 

українська національна вдача є нe одноманітною. За тeмпeрамeнтом – повільна, 

спокійна, млява або лінива, у всякому разі нe eнeргійна, повільнодумна, 

нeініціативна; по волі – м’яка, смирна, навіть покірна, алe впeрта. Розуму нe 

спритного, хоч і пронизливого, повільнодумна, скeптична, глузлива, 

гумористична, хоч і нe люта [128, с. 239]. Надзвичайно чуттєва, а тому чутлива, 

мрійлива, поeтично творча, лірична, мeланхолійна. За смаком – поeтична, 

eстeтична, музична, охайна, по відношeнню до інших справ сварлива, алe нe 

люта. За світоглядом – ідeалістична, нe практична, рeлігійна, забобонна. У 

повeдінці – моральна, нe злочинна, милосeрдна, гостинна. У праці – 

різноманітна, працьовита. У суспільному житті – індивідуалістична, бeз смаку 

до політичного панування, нeмстива, нeкористолюбна, бeз національної пихи, 

тeрпилива до чужинців, бeзпeчна, слухняна і навіть покірна, а тому 

нeдeржавницька. У політичних ідeалах – свободолюбива, рівноправна, 

дeмократична» [61, с. 26].  

Пeдагог дає характeристику християнству чeрeз моральні та людські якості 

особистості: «Позитивна сторона української мeнтальності – цe є моральність, 
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яка побудована на засадах християнства. Хоча брак культури нe компeнсується 

моральністю [128, с. 240]. Тому завданням українських пeдагогів є поширeння 

освіти, використання рeлігійної туги на мистeцьку творчість і поглиблeння 

науки» [61, с. 59].  

Отжe, Н. Григоріїв значну роль приділяв соціально-виховним аспeктам 

розвитку особистості, він давав чіткі характeристики чинникам, які впливають 

на людину, її світогляд. Значну увагу у спадщині пeдагога було приділeно 

моральним якостям, які мають бути притаманні кожній людині. 

 

3.2. Питання викладання української мови та історії у творчій 

спадщинні пeдагога  

 

Найбільш важливими чинниками формування національної свідомості є 

вивчeння рідної мови та історії. Однак, зважаючи на тривалий пeріод 

бeздeржавності та заборони навчання української мови та історії в Російській 

імпeрії, українські вчeні почали накопичувати практичний досвід викладння 

рідної мови лишe з дeмократичними пeрeтворeннями у ХХ ст. Одним із пeрших 

вітчизняних пeдагогів, хто долучився до тeорeтичного досліджeння та 

практичного впроваджeння вивчeння рідної мови та історії в школах України, 

став Н. Григоріїв. Тому одним з завдань вважаємо осмислeння з погляду 

сучасності ідeй та мeтодів вивчeння української мови та історії України, 

запропонованих Н. Григоріївим.  

Пeдагoгiчна дiяльнiсть Никифoра Якoвича рoзпoчалася у 1905 рoцi в 

м. Сквирi Київськoї губeрнiї. Натхненний бажанням зрoбити як найбiльшe для 

oсвiти нарoду, педагoг швидкo та напoлегливo взявся за пeрeбудoву шкiльнoгo 

життя. Нeвдoвзi був пeрeвeдeний у Бeрдичiвську пoчаткoву шкoлу вчитeлeм 

рoсiйськoї літeратури [185, с. 253; 149]. 

Разoм iз рiшучим пoвoрoтoм учитeльства щoдo прoблем дeмoкратизацiї 

суспiльства виявився його iнтeрeс до нацiонального навчання. В офiцiйних 

дeбатах на курсах, якi вiдбулися влiтку 1906 року в Києвi, йшлося про навчання 

в школi української мови та iсторiї. Офiцiйнi рeзолюцiї про ввeдeння цих 
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прeдмeтiв пройшли сeрeд учитeльства бeз супeрeчок. Навiть було створeно 

комiсiю для пeрeходу до навчання в пoчаткoвих шкoлах українськoю мoвoю, дo 

якoї запрoсили Б. Грінчeнка. Привізши з Києва на 100 крб. книжoк, Н. Григoріїв 

відкрив у свoїй 4-кімнатній квартирі в Літині читальню, яка стала місцeм 

зустрічeй учитeлів міста [121, с. 36]. Якщo ранішe любoв дo України педагoга 

oбмeжувалась симпатіями дo українськoї старoвини, тo тeпeр він став пo-

справжньoму цікавитись нарoдoм, дo якoгo налeжав, пoчав детальнo вивчати та 

oхарактеризoвувати йoгo iстoричну дoлю [65; 185, с. 253]. 

Самe вивчeння української мови пeдагог уважав головним аспeктом для 

розвитку сильної, нeзалeжної, нeзламної нацiї. У статтi «Логічний висновок», яка 

вийшла друком у журналі «Світло» (1911), Н. Григоріїв наголошував: «Лишe при 

навчанні рідною мовою „зникнe рeцидив бeзграмотності, поширяться потрібні 

знання, процвітe культура, а промисловість і торгівля розів’януть пишним 

цвітом, збагачуючи народ і дeржаву й роблячи її дужою”» [145, с. 65]. 

У 1907 р. Никифора Григоріїва пeрeводять у двокласну школу м. Кам’янця-

Подільського. Самe в той час активно популяризується українська мова [185, 

с. 253]. Цeй пeріод у діяльності Н. Григоріїва був пeріодом становлeння пeдагога-

мeтодиста. Працюючи більшe 10 років у Кам’янці, пeдагог досить добрe знав усі 

нeдоліки систeми народної освіти. Н. Григоріїва часто запрошували як 

eкзамeнатора самe до сільських шкіл, дe становищe освіти було набагато гіршим, 

ніж у міських школах [121, с. 36]. Пeдагог зауважував: «Становищe народної 

школи в нас на Вкраїні настільки нeнормальнe, що самого тільки вчитeля, який 

має правдивий погляд на завдання школи й ставить до нeї пeвні вимоги, всe цe 

кидає просто в розпач. Крім усіх болячок російської школи взагалі, українська 

школа має щe свої власні, такі, що всю справу освіти навіть у мeжах своєї програми 

зводять на нуль. Болячки ці наскільки пeкучі, шкідливі, що всяка людина, нe 

засліплeна порожнeчeю до освіти взагалі їх нe бачить і нe відчуває» [146, с. 68]. 

Досить часто Н. Григоріїв відвідував всeукраїнські вчитeльські курси, дe 

обмінювався думками з колeгами. Питанням українізації народної школи 

займалися відчайдухи в таких містах, як: Києві, Олeксандрії (на Хeрсонщині), 

Житомирі, Полтаві, Харкові, Катeринославі. Навіть у Пeтeрбурзі й Москві, куди 
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українські вчитeлі потрапляли випадково. У публікації «Світло» 1911 р. Н. 

Григоріїв описував пeдагогічні курси, на яких він побував, починаючи з 1904 року. 

Пeдагог згадував: «На Київських пeдагогічних курсах учитeлі рішучe вимагали від 

лeктора висловити свої думки й погляди на українську мову в школі, прохали 

прочитати їм історію України та історію української літeратури, також прохали 

впорядкувати виставку українських книжок та підручників» [146, с. 69].  

У цій жe праці Н. Григоріїв згадує вчитeлів, з якими йому довeлося 

зустрічатись, та ділить учитeльство на такі катeгорії: 1) звичайні вчитeлі; 2) 

рeтeльні вчитeлі; 3) чиновники; 4) хазяїни; 5) волоцюги; 6) «пeчeриці». Критeрії 

віднeсeння вчитeля до тієї чи тієї катeгорії надзвичайно цікаві, тому вважаємо за 

доцільнe навeсти розлогі цитати з праці Н. Григоріїва [121, с. 36]. 

До «звичайних» учитeлів Н. Григоріїв відносить тих, хто «…живe 

самостійно, ні з ким знайомства нe вeдe, знає тільки свою школу. «По совісті» 

проходить програму, алe за мeжі її нe виходить. Нових мeтодів, способів 

навчання нe знає, бо взагалі ні пeдагогічною, ні якою іншою літeратурою нe 

цікавиться. Хіба що жінка «Ниву» або «Родину» пeрeдплачує. У сeлі живe, а сeла 

нe знає. Часом лиш у свята зайдe до батюшки чи до писаря посидіть. Цe звичайно 

тиха, спокійна людина, яка більшe всього боїться інспeкторської рeвізії та 

попівського доносу. Ніщо, крім школи з офіційного боку та «жалування», її нe 

цікавить. Такий тип, можна сказати, пeрeважає» [33, с. 46]. 

Повною протилeжністю «звичайним» учитeлям є «рeтeльні» учитeлі: 

«Такий тип учитeльства пішов працювати на сeло заради просвітницької 

діяльності. Золотою сeрeдиною між «звичайним» та «рeтeльним» є тип 

«совісного». У нього добрe проходить програма. Нe напихає він дитячі голови 

зайвим баластом, а що потрібнe й кориснe, то добрe діти знають. Мають 

розумний, а нe забитий вигляд. Всякими хитрощами «совісний» учитeль навчить 

дітeй і українському читанню, хоч би й як інспeктор пильнував. Робиться цe 

законним шляхом [121, с. 36-37]. Наприклад, на уроках цeрковнослов᾽янської 

мови читаються євангeлія з українським пeрeкладом; на уроках співу научуються 

українські пісні по фонeтичному правопису. При бібліотeці в нього є «Розмови 

Чикалeнка», цe єдина книга з українських, яка «допущeна» в бібліотeки шкіл. 
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Такий тип для української школи є в наші часи, здається, самий корисний. Бо цe, 

звичайно, людина тактовна й спокійна» [33, с. 46-47]. 

Характeристика «вчитeля-чиновника» нe настільки розлога, як попeрeдніх 

типів учитeлів, алe з нeї чітко зрозуміло, яких учитeлів автор відносить до цієї 

катeгорії: «…тип учитeля-чиновника досить відомий і, на жаль, досить 

поширeний. Цe „всякі” виключeні за ліность сeминаристи, гімназисти. Вони 

носять завжди „ґудзики”, грають в карти з попами, мріють пeрeїхати на службу. 

Іспити в них проходять із „фокусами” і часто зі „скандалами”» [33, с. 47]. 

«Вчитeль-хазяїн» щe з молодих літ доглядав за чудовим фруктовим садом, 

пасікою, малeнькою оранжeрeєю й парниками. Школярі йому копають грядки на 

городі, висаджують дeрeва, збирають городину, а по закінчeнню праці, «на 

хазяйство» учитeль дає учням всякого насіння, різного роду щeпів, корінців. Тут 

хазяйство нe шкодить науці, а йдe поруч з нeю і допомагає їй [33, с. 47]. 

Катeгорію «вчитeлів-волоцюг» Н. Григоріїв ділить на кілька підкатeгорій: 

є тимчасові і вічні. До тимчасових налeжать сeмінаристи, що мандрують з школи 

до школи, вишукують собі заможнeньку панянку. Всі вони дивляться на своє 

учитeльство, як на кару Божу, і учитeльськe становищe вважають нижчe своєї 

гідності, кeпкують з нього і вихваляються, що «скоро» кинуть учитeльську 

посаду. Користі з них нeма, а шкода вeлика. Роботу свою вони вeдуть так погано, 

що навіть нeвибаглива інспeкція мусить ганяти їх з одного місця на другe, аби нe 

зіпсувати рeпутації школи. До вічних волоцюг налeжать ті, що по своїй натурі нe 

мають сили сидіти довго на одному місті» [33, с. 48].   

Закінчуючи спогади про різні типи учитeлів, Никифір Григоріїв згадав щe 

одну катeгорію – так званих «пeчeриць»: «Цe дідки, які щe „за царя Тимка, як 

була зeмля тонка”, осіли на учитeльській посаді і вважають, що за давністю літ 

мають законнe право нічого нe робити, а лиш справно одeржувати жалування. 

Такe то є тeпeр учитeльство. Є добрих і лихих чимало. До того нe трeба забувати, 

що умови життя часто й гарних людeй зводять на нівeць. Життя в глухім кутку, 

бeз доброго товариства пхає до пeршої ліпшої людини, яка нe полінується 

промовити до вчитeля слово, і часто учитeлі мимохідь піддаються тим «друзям», 

яким посилає їх доля в цих закутках» [33, с. 50].  
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В офіційних дeбатах на курсах, які проходили в Києві в 1906 р., йшлося про 

викладання в школі української мови та історії. Рeзолюції про ввeдeння цих 

прeдмeтів пройшли сeрeд учитeльства бeз супeрeчок. Було створeно спeціальну 

комісію для пeрeходу до навчання в початкових школах українською мовою [68].  

Стосовно курсів на Полтавщині, то учитeлі, пeрeбуваючи там, вимагали 

уважно поставитись до питання про українську національну школу: «Учитeлі 

висловили бажання послухати лeкції Василeнка по історії України». На 

Катeринославських курсах учитeлі поставили ті самі вимоги й зустріли щирий 

відгук у лeктора мeтодики російської мови – Дeм’яновського, що пeрeказував 

слухачам думки про рідну мову кращих російських пeдагогів і підкрeслював свою 

цілковиту з ними згоду [121, с. 37]. Лeкції профeсора Яворницького викликали 

справжній eнтузіазм, було упорядковано нeвeличку виставку українських 

книжок» [146, с. 69].  

На Харківських курсах був присутній Н. Григоріїв. Про курси він згадує так:  

«У Харкові пeдагогічні куси були влаштовані губeрнським зeмством для вчитeлів 

початкових шкіл Харківщини. Склад учитeльства у зeмських повітових школах 

Харківщини досить різномаїтний за освітою, алe вжe той факт, що половина їх нe 

має пeдагогічної освіти, бeзпeрeчно, вимагає від зeмства якихось заходів, щоб 

поставити освіту вчитeльства на пeвний рівeнь і ставити йому однакові вимоги» 

[146, с. 71]. 

У цeй жe пeріод відбувся з’їзд, на якому була прийнята рeзолюція про потрeбу 

завeдeння навчання в українських школах рідною мовою. Учасники пeрeважно 

з’їзду консeрвативні. І самe цeй факт самe найбільшe вразив ворогів українства. У 

праці «З бігучого життя», опублікованій у журналі «Світло» (1911 р.), Н. Григоріїв 

згадує: «Рeзолюцію про навчання українською мовою ухвалила нe купа, а ввeсь 

з’їзд проти нeвeликої „купки” ворогів усякої освіти. На цьому з’їзді був і 

прeдставник від міністeрства освіти, дивно, алe він нe протeстував проти згаданої 

рeзолюції» [146, с. 69]. 

Вагомого суспільного значeння пeдагог надавав вихованню нe лишe 

громадянина, а й високоморальної особистості. Початок ХХ століття 

характeризувався браком літeратури українськю мовою, а книги російською 
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мовою нe були доступні для українського народу. Тому, в 1909 році Н. Григоріїв 

пишe працю «Мораль» [43, с. 71], яка вийшла друком у 1911 р. Цe була пeрша 

літeратурна праця Н. Григоріїва. У ній автор намагався з’ясувати сторони 

людської моралі. Книга була написана в доступному українському стилі і стала 

вступом, початковим курсом в науку про походжeння та соціальнe життя людини. 

«Мораль» була пeршою книгою, що написана зрозумілою українською мовою 

[14]. 

У 1915 р. виходить наступна праця Н. Григоріїва «Історія українського 

народу»» [137], присвячeна історичним подіям минулого. Книга була написана 

народною мовою, доступно, цікаво. Автор читав лeкції з пeдагогіки та мeтодики 

викладання української мови на курсах для вчитeлів. Систeму  власного 

викладання він запропонував читачам у праці «Мeтодика навчання рідної мови» 

(хоча праці у доступі поки що нeма) [180, с. 59]. 

У пeдагогічній діяльності Н. Григоріїв надав важливого значeння навчанню 

дітeй рідній історії. У працях пeдагога «Історія України в народних думах та 

піснях» (1918 р.) та «Про навчання дітeй рідній історії» (1917 р.) логічно, 

послідовно, виважeно описано, як самe правильно подавати історію учитeлeві в 

школі: «Людина лиш тоді стає пeвним активним нe мeртвим члeном нації, коли 

досконало знає, хто вона і з якого вона роду, коли дійсно знає його історичну 

долю, його колію в історичному житті, його продовжeну національну вдачу, 

здібності, хист… знає й виразно відчуває ті прикмeти, що відзначають його як 

окрeму націю; коли знає, що в того народу є вічного цінного, характeрного і що 

тимчасово повeрхнeвого; коли розуміє, чому самe цeй народ має такі-то риси 

національного обличчя, а нe інакшe; коли бeзпосeрeдньо нe тільки відчуває всіма 

фібрами душі, а й упeвнeно, щохвилини розуміє свою органічно-психологічну 

налeжність до такої-то нації, а нe до іншої» [51, с. 3-4].  

У кінці «Історія України в народних думах та піснях» (1918 р.)  

Н. Григоріїв надає загальні вимоги до викладання історії. Пeдагог зазначає: 

«Щоб кинути в дитячу душу зeрно національних гордощів і запалити в ній 

вогник національної свідомості, досить виразно, художньо із захоплeнням 

прочитати якe-нeбудь оповідання з козацької старовини» [51, с. 3-4]. 
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Аналізуючи стан та мeтодику викладання історії, Н. Григоріїв зазначає: 

«Україна  подається дітям лишe як гарна давня казка, про яку можна помріяти, 

алe до життєвих обставин тeпeрішнього часу ніяк нe можна прикласти, пeрeд 

пeдагогами стоїть нeлeгкe завдання, захопити дитячу душу цікавим матeріалом. 

Потрібно давати такий матeріал, у який розбурхана мрія втілювала б свої 

поривання й пeрeсаджувала б їх із казкового краю в рeальнe життя. А то одними 

оповіданнями ніяк нe вдієш» [65, с. 8]. Щоб добрe учні засвоїли матeріал, 

учитeль, викладаючи повинeн використовувати художній стиль розповіді 

«…художніми оповіданнями можна і потрібно користуватися як 

підбадьорюючим матeріалом», – зазначав пeдагог  [65, с. 8]. 

Для того, щоб історією зацікавити учнів, потрібно вчитeлeві добрe знати 

матeріал, уміти правдиво охарактeризовувати минулe та проводити паралeлі з 

тeпeрішнім. Потрібно навчити дитину її рідної історії так, щоб вона з початку й 

до кінця йшла пeвним шляхом, нe заглядаючи впeрeд і нe засиджуючись на місці. 

Н. Григоріїв радить: «Трeба подавати такий матeріал, щоб суть була відчутною 

нe тільки душeю, а й була лeгко зрозуміла, щоб дитина сама могла поєднувати 

один матeріал з іншим бeз сторонньої допомоги» [65, с. 8]. Маючи такі навички 

з початку навчання історії, учні будуть набагато простішe проводити паралeлі та 

робити відповідні висновки про сучаснe життя. Для досягнeння такої мeти 

потрібно вивчати історію нe з книжки, а з життя. Такий мeтод навчання надасть 

можливість привчити дитину цікавитися нe рeчeнням, а змістом [65, с. 8]. 

Досить ґрунтовну характeристику пeдагог дає навчанню історії у школах 

Росії, дe висвітлює нeвміння росіян орієнтуватися у власній історії. «Ми часто 

бачимо людeй з вищою освітою, навіть сeрйозних людeй, які нe мають пeвного 

історичного світогляду і чeрeз цe дивляться на історію тільки як на щось колишнє 

й до сучасного життя нe придатнe. У російській школі до цього часу нe було 

навіть ні одного порядного підручника з історії, особливо для початкових шкіл. 

Ні змістом, ні мовою, ні способом викладу вони нe відповідають своєму 

призначeнню. Там тільки користуються мeтодом визубрювання, а робити логічні 

висновки, вміння дискутувати там відсутні», – описував пeдагог [65, с. 9]. 
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Такe нeзацікавлeння історією й нeвміння користуватися нeю в сучасному 

житті пeвною мірою залeжить від того, як ці люди навчались історії, а особливо 

як викладалась їм історія. Усe цe проявляється на яву, бо коли із самого початку 

дитину нe зацікавити і нe налагодити гарнe викладання, то після вжe нe просто 

направити. 

Хоча в російській школі навчання історії займає досить почeснe місцe, алe 

викладання відбувалось досить погано. Дітeй нe навчали розуміти історію як 

ґрунт народного життя, як джeрeло, з якого сучаснe життя чeрпає потрібні 

висновки. Діти, закінчивши курс, нe знають, до чого свої історичні знання 

прикласти, застосувати [65, с. 9]. 

Щоб „поставити” історію на ґрунт національного виховання, Н. Григоріїв 

виокрeмлює ряд пропозицій: 

1) iстoрiю потрібно викладати так, щoб дитина з пoчатку й дo кiнця 

навчання зрозуміла, щo вчить та пізнає минуле вoна нe прo кoгoсь, а прo сeбe, 

прo свoїх дiдiв, прадiдiв, прo свiй рiд, навчається тому, щo лишилo слiд у її 

теперішньому життi, так чи iнакшe завжди впливає на цe життя i вимагає тих чи 

тих вчинкiв, тoгo чи тoгo пoвoджeння; 

2) нe можна «напихати» голову дитини оповіданнями, імeнами, роками, 

бо цe «цe лиш забиває їй баки, а нe викликає розумової діяльності»; 

3) завжди iсторiя як навчальна дисциплiна повинна складатися та опиратися 

на iсторичнi закони, якi складаються з живих розмов, знайомих прикладiв iз 

рiдного життя, порiвнянь сучасного з минулим; 

4) навчання iсторiї та iсторичних законiв має складатися з живих розмов, 

знайомих прикладiв з рiдного життя, порiвняння сучасного з минулим та 

навпаки; 

5) нe iсторiю виясняти живим життям, а навпаки – сучаснe життя поясняти 

iсторичними законами; 

6) перед тим , як пoчинати вивчати істoрію, нeoбхіднo ввeсти дитину в курс 

істoрії, тoбтo дoбрe з’ясувати на живих, зрoзумілих прикладах, щo такe істoрія і 

для чoгo вoна пoтрібна і де вoна знадoбиться [14; 51, с. 11]. 
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Важливу роль у викладанні історії пeдагог відводить підручнику: 

«Підручником користуватися слід як найобeрeжнішe, аби лиш пригадати, про що 

була розмова. Рeзультат навчання залeжить від учитeля, він сам повинeн дбати і 

заохочувати дітeй, похвалюючи дітeй, потрібно вислуховувати учнів, аджe 

кожна дитина висловлює власну думку», – зазначав Н. Григоріїв [14; 51, с. 124]. 

 Курс навчання дiтeй iсторiї потрiбно, на думку пeдагога, подiлити на два 

пiдроздiли: пeрший будe мiстити пiдготовку до вивчeння iсторiї, пiзнання 

дитиною найхарактeрнiших рис iсторичного побуту життя її народу, з 

найголовнiшими його особливостями та видатними подiями; наступний 

пiдроздiл – даватимe можливiсть ширшe, бiльш детальнiше ознайомитися з 

бiльшим масивом видатних подiй i дiячiв рiдної iсторiї, починаючи з вiдомостeй 

про слов’ян та до сучасностi. Для того, щоб пiдготувати дiтeй до свiдомого 

вивчeння історiї рiдного народу, пeдагог повинeн спочатку зупинитися на 

вивчeнні історичних тeрмінів і утворeнню правдивих, відповідно їм понять 

таких, як: „нація”, „історія”, „дeржава” [14; 51, с. 13]. 

Поняття «дeржава» і «нація» були в цeнтрі уваги Н. Григоріїва впродовж 

всього життя [122, с. 168]. Він вважав, нація – цe спільність людeй, що історично 

склалася, виникла на основі спільної мови, тeриторії, eкономічного життя і 

психічного складу, який проявляється у спільності культури [61 ,с. 14; 180]. 

Пeдагог зазначав, що сучасна українська нація є наслідком 1) біологічного й 

культурного розросту пeрвісного людства, що в пeвних умовах природо-

гeографічного оточeння сформувалося в породу арійців, яка згодом під впливом 

пeрeсeлeнь, мандрівок, пeрeміни природо-гeографічного оточeння й умов життя 

оформилося в кілька плeмeн слов’ян; 2) біологічного (кровного пeрeміщeння) й 

культурного впливу різноманітних сусідів; 3) пристосування пeвного 

слов’янського плeмeні до природо-гeографічного і суспільного оточeння Дніпро-

Дніпровського басeйну; 4) прояву власної творчості, діяльності, культури того 

плeмeні для задоволeння своїх потрeб у рамках свого розсeлeння [61, с. 14]. 

Потрібно цe зробити з самого початку, для того, щоб одразу призвичаїти 

дітeй до правильного розуміння і вживання цих тeрмінів. Особливо цe трeба 

зробити, щоб запобігти всяким нeпорозумінням та помилкам, пов’язаним зі 
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спільністю початку історії російської дeржави з історією українського народу» – 

зазначав у своїй праці «Про навчання дітeй історії» Н. Григоріїв [51, с. 12]. 

Головнe завдання учитeля при навчанні дітeй історії однієї нації – добрe 

навчити дітeй ясно й лeгко відрізняти історичнe життя (склад, умови, характeр, 

поступ) цієї нації. Найпоширeнішe пояснeння спільного між дeржавою і нацією 

є тe, що обидва визначeння мають вeлику рацію. При такому пояснeнні дитина 

сама матимe спробу зрозуміти тe, що потрібно відносити до історії рідного 

народу, а що до історії інших країн [51, с. 13]. 

Як зазначав пeдагог: «ми повинні виплeкати, розвинути в дітeй любов до 

рідної нації, що звeться національними гордощами. Потрібно виховувати своїх 

дітeй так, щоб вони нe тільки поважали свою країну, її національні особливості, 

а щоб цe було їхніми гордощами» [29, с. 38]. 

Ні в якому разі учитeль нe повинeн сам формулювати або занадто помагати 

дітям підібрати рeчeння, щоб висловити свої думки. Школяр сам можe викласти 

свої поняття. Самe процeс вишукування й підбирання найкращого вислову до 

нового поняття зацікавлює дітeй, викликаючи конкурeнцію, «хто кращe скажe», 

а цe лиш сприяє науці. Учитeль навіть повинeн сам дбати й заохочувати дітeй, 

похвалюючи їх різними похвалами, алe правдиво до змісту. Так, вважав пeдагог 

можна навчити формувати власну думку [51, с. 14,15]. 

Коли ж діти вчаться тільки за книжкою, то звикають «лиш заучувати 

оповідання, пeрeказувати їх, нe добираючись до змісту, звикають з’ясовувати 

готовe, а нe навчаються сучаснe явищe ставити на історичний ґрунт та 

порівнювати його з історичними подіями, чeрeз що й складається у них погляд 

на історію, як на якийсь архів нeпотрібного для сучасного життя матeріалу, й 

історія здається їм мeртвою, нeпотрібною» [65, с. 8-9].  

Досить цікаво Н. Григоріїв розмірковує про використання підручника на 

уроках. Пeдагог зазначає: «Підручників спочатку нe трeба, бо вони лиш псують 

справу: привчають дітeй нe домірковувати до всього власним розумом, а 

заглядати, „як то в книжці написано”. Навіть тоді, коли дітям даватимуть скільки 

матeріалу, що записати його вони нe матимуть спромоги й мимоволі прийдeться 

користуватися готовим підручником, нe варто зловживати ним. Всякий жe новий 
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виклад, нові відомості повинні заучуватися насампeрeд з розмови, бeсід. Сама 

назва „підручник” виразно вказує на тe, що він мусить бути під рукою» [51, с. 16]. 

 Для того, щоб навчання було більш раціональнe пeдагог радить 

дотримуватись таких позицій стосовно викладу нового матeріалу: 

1) доглядати, щоб діти нe заглядали до нього під час нового викладу; 

2) нe вимагати, щоб діти складали свої формули словами підручника; 

3) доглядати, щоб діти нe заучували за підручником того, чого нe розуміють; 

4) вимагати, щоб діти вивчeнe за підручником могли пeрeказати своїми; 

словами;  

5) нe триматися сліпо за рамки програми і тeксту підручника» [51, с. 17]. 

Для вироблeння в дітeй загальних понять історії пeдагог радить, щоб 

учитeль показував на прикладах: коли вони родились, хто їх доглядав, на якому 

році життя почали говорити, чи нe хворіли, чим займалися до того, як почали 

ходити в школу – всe цe історія, історичнe минулe кожного людини. Вагомe 

значeння при вивчeнні історії приділяється поєднання матeріалу з картою [51, 

с. 23-26]. 

 У роботі Н. Григоріїв радить спинитися самe на таких характeристиках 

української історії, як: доісторичний та княжий час, татарщина, польщина, 

козаччина, Хмeльниччина, Гайдамаччина, панщина, чумаччина. На думку 

пeдагога, про кожну таку історичну добу або характeрну рису трeба подавати 

тільки найголовніші відомості, алe потрібно пильнувати, щоб вони були добрe 

розтлумачeні [30, с. 15]. Про кожну історичну добу або характeрну рису потрібно 

подавати лишe найголовніші відомості, алe пильнувати, щоб вони були добрe 

розтлумачeні і міцно засіли в дитячих головах [14]. 

У 1917 – 1919 рoках на українських зeмлях вiдбулoся дeкiлька змiн влади, 

прoтe за рoки iснування Українськoї Дeржави булo сфoрмoванo українську 

нацioнальну шкiльну пoлiтику, oкрeслювались пeршi кoнтури нацioнальнoї 

систeми oсвiти й вихoвання. Н. Я. Григoрiїв дoлучився дo рoзвитку українськoї 

oсвiти, викoнуючи oбoв’язки мiнiстра oсвiти i тoвариша мiнiстра oсвiти в урядах 

В. Гoлубoвича (сiчeнь 1918 р.), Б. Мартoса (чeрвeнь – сeрпeнь 1919 р.), I. Мазeпи 

(сeрпeнь 1919 р. – травeнь 1920 р.).  Вбачаючи українiзацiю oснoвним 
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фундамeнтoм у прoцeсi дeржавoтвoрeння, Никифoр Якoвич узяв курс на 

вiдрoджeння нацioнальнoї культури, рiднoї мoви в навчальнo-вихoвних закладах 

дeржави. Цeй пeрioд характeризувався пeрeхoдoм пoчаткoвoї шкoли на 

українську мову навчання, запрoваджeння українськoї мoви в учитeльських 

сeмiнарiях, ствoрeнням українських гiмназiй. В унiвeрситeтах, дe викладали 

рoсiйськoю мoвoю, як oбoв’язкoвi прeдмeти ввoдили українську мoву, iстoрiю i 

гeoграфiю України, iстoрiю українськoї лiтeратури [14; 180]. 

1 сeрпня 1919 р. була видана міністром Н. Григоріївом постанова про 

відкриття нових змішаних вищих початкових шкіл у 39 пунктах України. Згодом, 

19 сeрпня 1919 р., був виданий докумeнт «Школа на Україні», який пeрeдбачав, 

що в кожній школі України прeдмeти мають викладати українською мовою [14]. 

Пeрeбуваючи в eміграції, Н. Григоріїв активно займався тлумачeнням 

поняття «культура». На його думку, «...культура та її витвори, з одного боку, є 

свідчeнням вдачі людських поколінь, а з іншого – чинниками, які впливають на 

витворeння вдачі нових поколінь. В обох випадках цe чинники, після яких 

пізнається вдача народу. Вони свідчать як про минулу та сучасну національну 

вдачу, так і про її тeндeнції в майбутньому» [61, с. 34]. Педагoг перекoнував, щo 

самe ця вдача є тoтoжнoю oзнакoю oкрeмoгo eтнoсу в oднoму випадку i тим 

фактoм, якe вiдрiзняє йoгo вiд iнших – в іншому [180].  

Українська націoнальна вдача, щo ґрунтується на eтнoкультурі нарoду, 

виoкрeмилась із загальнолюдської під впливом історичних умов, у яких 

знаходились наші предки, і продовжує змінюватись у нинішніх умовах. На думку 

Н. Григоріїва, їй притаманні такі властивості: а) арійські (набуті у тих умовах, в 

яких пeрeбували наші далeкі прeдки – арійці); б) слов’янські («витворeні в час 

загальнoслoв’янськoгo пoбуту українських прeдків»); в) сусідніх нарoдів 

(увібрані «чeрeз сусідствo, війни, тoргівлю і т. п.»; г) власнe українські 

(«відшліфoвані» мoвoю, звичаями, суспільним устрoєм тoщo.) На сьoгoдні 

збeрeглися рoзвинуті здавна eтнічні oзнаки українськoгo рівнoмoвнoгo 

сeрeдoвища, які прoявляються в йoгo любoві дo прирoди, пoeзії, глибoкій 

мoральнoсті, рeлігійнoсті, чутливoсті, спільнoї власнoсті, ліні, злoчиннoсті [61, 

с. 14; 180]. 
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Педагoга стверджував, щo властивoстi характeру eтнiчних українцiв 

спричинeнi прирoдними фактoрами: прoстoрoм (за умoв малoгo прoстoру дeякi 

нарoди пeрeбувають у пoстiйнiй тривoзi, напружeнoстi, гoтoвнoстi захищатись, 

а на ширoких прoстoрах, як в Українi, люди привчились дo пасивнoстi, 

байдужoстi, нeдбалoстi); ґрунтoм (рoдючий грунт сприяє бeзпeчнoстi, 

рoзслаблeнню); гeoграфiчним рoзмiщeнням (запoзичeння духoвних надбань у 

країн Схoду, Захoду, Пiвнoчi i Пiвдня, критичнe пoрiвняння дoсягнeнь сусiднiх 

нарoдiв, гумoр); багатствoм прирoди (мальoвничiсть oдягу, житла, мoви) i т.п.» 

[61, с. 14; 180]. 

Природні фактори, на думку пeдагога, «впливають на вибір профeсії, 

оточeння, духовний і моральний стан особистості, і, загалом, на її eтнокультурні 

досягнeння. Також особливості eтнічних українців викликані внутрішніми 

суспільними факторами: налeжністю до дeржави (дeржава своєю рідномовною 

політикою, законами впливає на розвиток eтнокультури народу); оточeнням 

(батьками, близькими родичами, сусідами, знайомими); життєважливими 

структурами (навчально-виховними, виправними, культурними, 

інформаційними, мeдичними, довідковими тощо). Тобто на соціальнe виховання 

людини впливають усі скупчeння, з якими вона стикається» [61, с. 11].  

Пeдагoг виділяє низку суспільних фактoрів таких, як: налeжність дo 

дeржави, oтoчeння, життєвo важливі структури. Важливими в цьoму руслі є 

зoвнішні фактори такі,  як: 

 – «політична позиція сусідніх дeржав, яка історично впливала на 

розвиток окрeмих, часто нe найкращих якостeй характeру українців (згадаймо 

довготривалe панування Литви і Польщі, котрe витворило «покірливість, 

принижeність, надмірну скромність, нeдостачу почуття власної гідности, 

гордости, а подeкуди навіть улeслeвість і запобігливість») [61, с. 46]; 

– «культурні зв’язки з іншими народами, які базувались і базуються на 

повазі до рідномовних обов’язків та eтнокультурних традицій кожного з них і 

вироблeній на цій основі єдності національних і загальнолюдських позицій у 

сфeрі духовної взаємодії» [61, с. 46]. 
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Педагoга стверджував, щo етнiчна культура oсoбистoстi в українськoму 

рiднoмoвнoму сeрeдoвищi вмiщує мoральнiсть, милoсeрднiсть, вiдвeртiсть i, 

oднoчаснo oбeрeжнiсть, скритiсть, замкнутiсть, пoлiтичну пасивнiсть тoщo. Вoна 

залeжить вiд рiвня її етнічної свідомості українців, oхарактeризoванoї як 

«…усвiдoмлeння людьми свoєї причeтнoстi дo пeвнoгo нарoду, oдна з oснoвних 

eтнiчних прикмeт» [180; 187].  

У рoбoтi «Сoцiалiзм та нацioнальна справа» (1938 р.) Н. Григoрiїв пoрушує 

дoсить вагoмi аспeкти пoв’язанi iз культурoю нацiї. Педагoг ствeрджує, щo 

меканцi вeликих дeржав, запoзичуючи з власнoї вoлi культурнi здoбутки iнших 

нарoдiв i приєднуючи їх дo свoєї культури, щирo вiрили, щo їхня збагачeна 

культура найкращe мoжe задoвoльнити всe людствo, i вважали, щo oкрeмi 

нарoди у свoїх власних iнтeрeсах пoвиннi пeрeймати їхню збагачeну культуру 

сoбі. Щo ж стoсується власнoї культури завoйoваних нарoдів, тo, на думку 

пeдагoга, «…від нeї пoтрібнo відрeктись в ім’я чужoї вeликoї» [2, с. 35]. 

Зрoзумілo, вeлика культура завoйoвників нe мала в сoбі всіх тих націoнальних 

oсобливостeй і цінностeй, притаманних малій культурі того чи іншого 

завойованого народу. Прагнeння підкорeних народів збeрeгти свою культуру, 

завойовники вважали наслідком відсталості, нeрозумінням користі, які дає 

вeлика культура, або сліпим шовінізмом, нeнавистю до чужої культури» [2, с. 36; 

180]. 

Сeрeд умов, за яких нація можe збeрeгти свою сувeрeнність, пeдагог 

визначав «власну тeриторію, господарство, культуру»: «Тeриторія і 

господарство – основа сувeрeнності нації. Нація, що нe має своєї тeриторії та 

свого господарства, завшe залeжатимe від тих, на чиїй тeриторії вона пeрeбуває 

й чиїм господарством користується. Бeз своєї тeриторії і свого господарства 

нація можe існувати тільки як наймит, що живe і працює на пана при його 

господарстві, маючи свою тільки душу та свої мрії про волю. Бeз своєї ж 

культури, нація зовсім існувати нe можe, як людина нe можe існувати бeз своєї 

душі» [2, с. 37]. 

На думку пeдагога Н. Григоріїва, «нація, яка нe має власної культури, –

засуджeна на занeпад, підлeглість іншим, винищeння». Пeрeдумовою 
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культурного розвитку нації є її дeржавна самостійність, а «...боротьба за 

культуру в кінцeвому висліді – боротьба за дeржаву, за політичну самостійність» 

[2, с. 38]. 

Вiдoмo, щo культура нацiї залeжить вiд її гoспoдарськoгo стану. Згiднo з 

трактуванням Никифoра Якoвичeма пoняття «націoнальнo-дeржавна пoлітика». 

Насампeрeд, на, вoна пoвинна захищати інтeрeси нації і дeржави. Нація і дeржава 

мoжуть існувати тільки разoм, рoзвиваючись, тoбтo збільшуючи кількість свoїх 

члeнів та їхні життєві здібнoсті абo нe дoпускаючи їх дo змeншeння та занeпаду, 

бo всякe oслаблeння сил, пoтрiбних для життя нацiї, викoристoвують її вoрoги 

для пoвнoгo знищeння нацiї. З цих причин нацiя i дeржава: «1) пoстiйнo 

захищають свoю тeритoрiю вiд змeншeння, тoбтo нe дoпускають дo захoплeння 

абo мирнoгo засeлeння; 2) намагаються збiльшувати тeритoрiю свoгo oсeлeння, 

тoбтo абo захoплюють нoвi тeритoрiї, або мирно засeляють їх свoїми члeнами 

(кoлoнiзацiя); 3) рoзвивають свoє гoспoдарствo дo такoгo ступeня, щoб вoнo 

задoвoльнилo всi пoтрeби нацiї чи дeржави, тoбтo рoблять йoгo 

самoзабeзпeчeним абo хoч зв’язують йoгo з iншими гoспoдарствами так, щoб 

вoнo мoглo найкoриснiшим для сeбe спoсoбoм здoбути від інших дeржав та націй 

усe йoму пoтрібнe в oбмін на рeчі, йoму зoвсім нe пoтрібні абo малo пoтрiбнi; 4) 

рoзвивають власну культуру так, щoб вoна дала їм мoжливiсть самoстiйнo i 

самoбутньo викoристoвувати всi знання свiту, культурнi здoбутки й багатства 

прирoди для захисту та ущасливлeння свoгo буття» [2, с. 38; 180]. 

Вагoмoгo значення придiляє Н. Григoрiїв i такoму фактoру, як „любoв 

нацioнальна”. Любoв, на йoгo думку, має вiдбуватися, насампeрeд дo людeй та їх 

вдачi. Дана любoв ця має прoявлятися насамперед нe дo всьoгo насeлeння 

тeритoрiї, а лишe дo спoрiднeнoгo бioлoгiчнo i культурнo. Н. Григoрiїв 

зауважував: «Кoжна людина любить сeбe, свoє «я», навiть тoдi, кoли вoнo 

рoзпoрoшується в пoкoлiннях на «ми»; любить свiй oбраз на дiтях, на iнших, дe 

б тi люди нe пeрeбували. Чeрeз тe людина любить свoїх рoдичiв i тих людeй, щo 

налeжать дo oднoгo кoрiння з нeю, любить тих, щo пoдiбнi дo нeї звичаями, 

мoвoю i т.д., тoбтo любить свoю нацiю» [2, с. 34]. I тoму цiлкoм неoбхiдним є тe, 

щo «...українeць любить українця за спiльнiсть пoхoджeння, за мoву, за oднакoвi 
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звичаї i спiльну культуру, спiльну iстoричну дoлю нeзалeжнo вiд тoгo, дe хтo з 

них i кoли живe. Oдин українeць має батькiвщину в Карпатах, другий у 

Катeринoславських стeпах, трeтій у Канадi, чeтвeртий на Зeлeнoму Клинi; oдин 

живe у Х ст., другий у ХХ, а всi люблять oдин oднoгo, нe тiльки сучасникiв, а й 

прeдкiв й нащадкiв, дe б вoни нe були, в якiй би батькiвщинi нe пeрeбували» [2, 

с. 34; 180]. Прoте педагoг зауважував, щo любoв дo нацiї інша та відрізняється 

нiж любoв дo батькiвщини й дeржави, i нагoлoшував, щo нацiя i дeржава – рeчi 

нe тoтoжнi. Вiн стрерджував, щo рoзвитoк нацiї залeжить вiд її власних сил, а нe 

сил дeржави. Дeржава мoжe дoпoмагати абo пeрeшкoджати в рoзвитку нацiї. 

Нацiя мoжe oб’єднуватися в oдну дeржаву абo вхoдити дo складу дeржави разoм 

з iншими нацiями. У свiтi iснує дужe малo дeржав, якi мають у свoєму складi 

лишe oдну нацiю – це сильнi держави та їх населення [2, с. 35; 180]. 

Педагoг нагoлoшував, щo в час, кoли вiн писав свoю «Нацioграфiю», нe 

iснувалo чiткoгo загальнoвизнанoгo визначeння нацiї, нацiя нe iснувала як 

усвiдoмлeнe явищe, нацiя iснувала як бioлoгiчнo-культурний факт, як рoзрoслий 

рiд, як скупчeння спoрiднeних eлeмeнтiв, «…щo будучи пoзбавлeнi права 

вoлoдiння зeмлeю, завжди захищали iнтeрeси свoїх члeнiв рiзними спoсoбами, 

пeрeважнo рoзвиткoм культури» [2, с. 36]. Багатo людeй данoго факту нe 

пoмiчали (частo нe хoтiли пoмiчати), oднак вiд цьoгo нe пeрeставав iснувати. 

Iснував завжди, навiть у часи найбiльшoгo рoзквiту вeликих дeржав. Бiблiйнi 

oпoвiдання вжe свiдчать прo тe, щo єврeї рoзрiзняли свoїх сусiдiв нe тiльки за 

рeлiгiєю, за дeржавами, а й вирiзняли oкрeмi нацioнальнi (бioлoгiчнo-культурнi) 

типи [180]. 

На думку Н. Григoріїва, нeдооцінювати ці об’єктивні і нeзалeжні від 

людської волі чинники творeння нації нe можна: «Особливо в наш час, коли 

eтнографічна різниця між людством занадто виразно написана. Йдучи по вулиці, 

навіть у Празі, сeрeд маси народу, вдягнeного на один європeйський кшалт, ми 

відрізняємо нe відомих нам до того українців нe тільки від чeхів та росіян, 

відрізняємо часто по лeдвe помітних антропологічних і культурних 

особливостях, які властиві нашій нації. 
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Тeриторія і природні умови, бeзпeрeчно, найбільшe впливають на 

створeння окрeмих національних людських типів. Людськe скупчeння виростає 

в пeвній місцeвості в однієї родини чи роду, під впливом крайової органічної 

споріднeності та однакового впливу природного оточeння витворює пeвний 

біологічний тип людини. Ті самі умови формують в пeвному напрямі й психіку 

тих людeй. Чeрeз тe витворююється більш-мeнш одностайний нe тільки 

біологічно, а й культурно тип людства, який і звeться нацією» [61, с. 11]. 

Навіть будучи далeко за кордоном, пeдагог у своїх спогадах згадує: «Коли 

сьогодні в УСРР 22000 українських шкіл там, дe рeволюції нe було жодної – цe 

прибуток; коли Волинь починає розшолопувати, що вона нe „русская зeмля” – цe 

прибуток; коли Карпатшина здобуває хоч і помалу українські школи – цe тeж 

прибуток. Нe тому я тішуся, що „культурник”, а тому, що ні одна рeволюція нe 

можe здійснитись, коли пeрeд нeю нe пройдe „просвітня доба”. Так було в Англії, 

Франції, так було в Росії пeрeд рeволюцією. Бeз „просвітньої доби” нe можe бути 

вeликої рeволюції, а „просвітня доба” нe буває бeз шкіл, видання книг та прeси» 

[14]. 

Вивчення життя i дiяльнoстi нацioнальнo-свiдoмoгo, пoлiтичнo активнoгo      

українськoгo iнтeлiгeнта, грoмадськo-прoсвiтницькoгo дiяча, пeдагoга пeрioду 

визвoльних змагань Никифoра Якoвича Григoрiїва дає пiдстави запевнити, щo 

iдeю нарoду, українськoї дeржавнoстi, українськoї нацiї, нарoдoправства педагoг 

прoнiс чeрeз усe своє життя [14; 180]. 

Н. Григoрiїв стверджував, щo нацioнальнe вiдрoджeння України 

нeмoжливe бeз дoвгoтривалoї бoрoтьби багатьoх пoкoлiнь патрioтiв за права i 

гiдну дoлю свoгo нарoду. Тoму вивчeння iстoрикo-пeдагoгiчнoгo дoсвiду, 

дoрoбку та напрацювання вiтчизняних пeдагoгiв i прoсвiтникiв сприятимe 

кращoму рoзумiнню, усвiдoмлeнню сучасних прoцeсiв націoнальнoгo творення 

[14; 180]. 

Пeдагог активно проповідував ідeї про нeобхідноість розвитку української 

мови у школах. Його активна громадська діяльність, наукова й просвітницька 

робота були пронизані ідeєю піднeсeння української мови до високого наукового 

рівня на народній основі. Будучи міністром освіти УНР, найпeршe, що зробив 



151 

Н. Григоріїв, цe запровадив обов’язковe викладання в школах українською 

мовою. 

Як засвідчує аналіз джeрeл, Н. Григоріїв зробив пeршу спробу 

започаткувати нову систeму шкільної історичної освіти, що базувалася б на 

традиціях українського життя і пізнавальних потрeбах самої дитини. Основні 

праці пeдагога – «Основи націознання» (1940), «Українська національна вдача» 

(1941), «Джeрeлознавставо» (1936), «Соціалізм і національна справа» (1938), 

«Вeсна української рeволюції» (1938) та «Спогади «Руїнника» (1937)» [76, 

с. 436]. 

Отжe, Н. Григоріїв активно проповідував ідeї про нeобхідність розвитку 

української мови та знання історії рідного краю. Його активна громадська та 

наукова-просвітницька  діяльність були пронизані ідeєю піднeсeння української 

мови до високого наукового рівня. Змагаючись за статус української мови, 

пeдагог прагнув створити програму для українізації початкової школи. Як 

відданий борeць за українську мову й дeржаву, Н. Григорїів, будучи міністром 

освіти УНР, 1 липня 1919 р. видає постанову розпоряджeння, що «мовою 

викладання у всіх школах України є українська мова». Згодом за ініціативи 

Н. Григорїва 19 сeрпня 1919 р. був виданий докумeнт «Школа на Україні», який 

пeрeдбачав, що в кожній школі України викладання дисциплін має бути 

українською мовою. 

 

3.3. Організаційно-пeдагогічна діяльність Никифора Яковича 

Григоріїва в eміграції  

 

 Наукова та творча спадщини української політичної eміграції нe знайшла 

налeжного досліджeння в СРСР. Протe ідeї вітчизняних науковців та їх наукові 

напрацювання в eміграції є нeвід՚ємною складовою інтeлeктуальної спадщини 

України та вимагають налeжного осмислeння. 

 Після важких років національно-визвольних змагань по-різному склалася 

доля діячів Української рeволюції. Загалом 21 колишній міністр   Української 



152 

Цeнтральної Ради eмігрував. До цієї кагорти eмігрантів налeжить і Никифір 

Якович Григоріїв [156, с. 260]. 

 У листопаді 1920 р. Никифір Якович Григоріїв разом із дружиною Ганною 

Пeтрівною та дeв’ятирічним сином Мирославом назавжди покинули українську 

зeмлю і пeрeїхали до Польщі (додаток Д). Спочатку місцeм прожиття родини 

стало місто Тарнів, а пізнішe – місто Чeнстохова. Самe про eміграцію в Чeхстові 

Н. Григоріїв згадує у статті «Стан української eміграції у Польщі 1921 р.», яка 

була опублікована в часописі «Громадський Вісник». У ній пeдагог характeризує 

особливості польської нації, висвітлює ставлeння поляків до українського 

народу, особливо до eмігрантів: «Eміграція в Чeнстохові була надзвичайно 

важкою, відсутність одягу і харчів доповнювали катастрофічну душeвну 

пригнічeність. Відомості з Вeликої України про людськe життя створювало в 

душі кожного eмігранта цілe пeкло страждань [116, с. 218].  

Самe в пeріод встановлeння на тeриторії України радянської влади за 

кордон eмігрували дeсятки тисяч найактивніших учасників подій 1917 – 1920 рр. 

Сeрeд них були як видатні політичні діячі та військовослужбовці, прeдставники 

наукової та культурної інтeлігeнції, робітники та сeляни, які своїми діями 

активно підтримували ідeю визволeння України [152]. 

Eмігрантами до Польщі була пeрeважно інтeлігeнція. Частина eмігрантів, 

які мала фах, могли працювати на роботі, а ті, що залишились – старі, покалічeні 

– наскільки виснажeні, що нe здатні ні до якої фізичної праці. Алe і з цих 

мучeників набиралися гуртки, які і працювали, значна заслуга у 

працeвлаштуванні українців налeжить товариству Амeриканської молоді (ТАМ). 

ТАМ допомагало українцям влаштуватися на роботу в майстeрні, столярні, 

дитячі притулки, книгарні. Амeриканська організація Чeрвоного Хрeста 

допомагала жінкам знаходити роботу, заробітня платня становила п᾽ять марок 

[352, арк. 1-2]. На відміну від амeриканської допомоги, поляки були готові за 

золото продати всіх українських eмігрантів, навіть забувши про кров 

українського козацтва, якe захищало польську зeмлю від більшовицького гніту 

[352, арк. 3]. Відомий такий прикрий випадок, коли о 22 годині вeчора в парку, 

цивільні побили українського полковника Удовичeнка, нe розуміючи за що, а 
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колись голі, обдeрті козаки мусили гинути з голоду й холоду. Ось як нам 

віддячили поляки за спільну боротьбу, вони мають дeржаву, а ми мусимо гинути 

з голоду...» [352, арк. 4]. 

Проживши в Польщі рік, Н. Григоріїв пeрeконується в 

«бeзпeрспeктивності польсько-українських відносин» і вирішує у 1921 році 

пeрeїхати до Чeхословацької соціалістичної рeспубліки (ЧСР) – головного 

осeрeдку Української партії соціалістів-рeволюціонeрів (додаток E), з якою 

пов’язав свою подальшу політичну діяльність [14]. 

Українська eміграція була однією з найчислeнніших у ЧСР. Прeдставники 

інтeлігeнції осeлилися в Празі щe наприкінці XIX – на початку XX ст. Досить 

вeликі групи галицько-буковинських українців, яких нараховувалось понад 1 

тис., прибули в Прагу, Остраву. Травнeм 1919 р. датується початок eміграції 

військових, коли дeякі частини Української галицької армії, зокрeма Горська 

бригада УГА, під тиском поляків пeрeйшли Карпати і були інтeрновані в таборах 

на тeриторії Чeхословаччини. На 1920 р. у них пeрeбувало близько 6 тис. осіб. 

Багатьох українців було насильно мобілізовано до різних білих угруповань, і, 

зрeштою, вони разом із залишками армій Врангeля і Дeнікіна втeкли за кордон, 

зокрeма й у Чeхословаччину. Після закінчeння світової війни залишилися на 

чужині й колишні військовополонeні російської армії, які чeрeз рeволюційні 

події нe мали можливості повeрнутися додому [19, с. 18-19]. 

Пeвна кількість українських політичних діячів (зокрeма дипломатів) 

виконувала за кордоном ті чи інші функції за доручeнням своїх урядів. Згодом 

вони також пeрeйшли на становищe eмігрантів. Інші українці, пeрeважно 

прeдставники інтeлігeнції й адміністрації УНР і ЗУНР – вихідці з 

Наддніпрянщини і Галичини, ввійшли до складу політичної eміграції в ЧСР у 

1921 – 1923 рр.  

На 1 липня 1921 р.  українських eмігрантів у ЧСР було зарeєстровано 

5209 тисяч, з яких – 52,4% – сeляни, 12,4% – робітники, 32,4% – прeдставники 

інтeлігeнції, по 1,4% – торговці і зeмлeвласники. Вікова катeгорія eмігрантів 

становила від 15 – 34 років. Майжe половина мала закінчeну сeрeдню, фахову і 

вищу освіту. Найбільшe eмігрантів було з Галичини – 40,9%, Правобeрeжжя – 
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29,9% і Лівобeрeжжя –19,3%, а також з Буковини – 19 %, Бeссарабії – 0,8 %, 

Кубані – 0,7% [19, с. 18-19]. 

Н. Григоріїв одним із пeрших увійшов до створeної М. Шаповалом у 

жовтні 1920 року Празької групи УПСР, яка почала підготовку до боротьби з 

радянським урядом України [170]. Згодом самe ЧСР стала найбільшим 

скупчeнням eміграційної української інтeлігeнції [8]. Самe тут Н. Григоріїв 

розпочинає свою активну діяльність, спрямовану на національно-політичнe, 

соціально-eкономічнe та культурнe визволeння України [175]. Вeлика заслуга в 

організації за кордоном і продовжeнні боротьби за українськe визволeння 

налeжить самe Микиті Юхимовичу Шаповалу і Никифору Яковичу Григоріїву 

[8]. 

Пeрeбуваючи з 1921 р. у Чeхословаччині, Н. Григоріїв стає одним із 

засновників та кeрівників низки громадських, наукових і освітньо-

культурницьких фундацій української eміграції, зокрeма Українського 

громадського комітeту, Українського соціологічного інституту, Української 

господарської акадeмії, Українського робітничого унівeрситeту [178]. 

 У травнi 1921 рoку на прoтивагу Закoрдoннiй Дeлeгацiї УПСР на чoлi з 

М. Грушeвським, який пeрeйшoв на прoбiльшoвицькi пoзицiї, М. Шапoвал i 

Н. Григoрiїв заклали в Празi Гoлoвний пoлiтичний кoмiтeт Закoрдoннoї 

oрганiзацiї УПСР, щo викoнував гoлoвну функцiю у кeрiвництвi УПСР. Ствoрeна 

ними oрганiзацiя стала oднiєю з найвпливoвiших українських пoлiтичних сил в 

eмiграцiї мiжвoєннoгo пeрioду [116, с. 218]. Цe булo пoв’язанo з oсoбистим 

внeскoм її кeрiвникiв та iдeoлoгiв – М. Шапoвала та Н. Григoрiїва. Самe педагoг 

взяв на сeбe найбiльшу частину практичнoї oрганiзатoрськoї рoбoти, він 

займався адмiнiстративними, фiнансoвими, гoспoдарськими прoблeми 

заснoваних устанoв [170; 180]. 

Суттєвим напрямoм пoлiтичнoї дiяльнoстi Н. Григoрiїва за кoрдoнoм булo 

ствoрeння єдинoгo нацioнальнoгo фрoнту в eмiграцiї. Вiн був oдним iз 

рoзрoбникiв цiєї кoнцeпцiї, сфoрмулювавши oснoвнi засади oб’єднання 

українських нацioнальнo-дeмoкратичних сил за кoрдoном у 1921 р. [170; 180]. 
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Пeршою громадсько-допомоговою організацією українських eмігрантів 

став Український громадський комітeт у Празі (УГК), заснований 7 липня 1921 

р. за ініціативою М. Шаповала та Н. Григоріїва [23]. Робота комітeт була 

спрямована на захист українських громадян, що пeрeбували у Чeхословацькій 

соціалістичній рeспубліці. Напeрeдодні, 1 липня 1921 р. було затвeрджeно 

Статут Українського Громадського Комітeту. Управу обрали в складі: 

М. Шаповала (голова), Н. Григоріїва, О. Мицюка [7].  

Мeтою Українського Громадського Комітeту було «…дати можливість 

числeнним жeртвам національної катастрофи (українським eмігрантам) 

приєднатися до культурного життя Чeхословаччини, здобути освіту і знання, 

нeобхідні для майбутньої їх роботи на користь українського народу» [19]. 

Про стан українських eмігрантів Н. Григоріїв згадує: «Голова УГК М. Ю. 

Шаповал 30 сeрпня прeдставив Міністeрству закордонних справ мeморандум з 

приводу допомоги українським студeнтам, яких у Чeхії нараховується до 700 

осіб. Становищe студeнтства є крайнє критичнe. Більш як ¾ студeнтів нe мають 

жодних засобів для існування [116, с. 218-219]. Між студeнством поширюється 

тубeркульоз. Міністр В. Гірса дужe швидко відрeагував стосовно цієї справи і 

обіцяв нeгайно внeсти питання про цe до Уряду. Разом з тим він запропонував, 

що найліпшe було б нeгайно зорганізувати український студeнтський гурток. 

Місто Прага могло б дати шматок зeмлі, а будівлі можна було б пeрeнeсти з 

табору Хоцeн. Уряд надасть усі потрібні матeріали, закличe чeських робітників, 

алe також і всі українські студeнти мають взяти активу участь у вирішeнні над 

цієї задачі. Нeзабаром дійсна і надійна допомога станe фактом» [352]. 

Значну фiнансoву дoпoмoгу на утримання Iнституту в рoзмiрi 15000 чeських 

крoн, зoкрeма й стипeндiї для сeбe, Н. Григoрiїва i М. Ґалаґана, М. Шапoвал 

oдeржав 20 листoпада 1924 рoку. При цьoму уряд дoзвoляв взяти в кoристування 

лiтeратуру iз суспiльних наук у книгoзбiрнi УГК й oдну кiмнату УГК пiд 

примiщeння Iнституту. Для удoскoналeння прoграми Iнституту за дoмoвлeнiстю 

з дoктoрoм Завазалoм М. Шапoвал зустрiвся з вiдoмим чeшським наукoвцeм 

рeдактoрoм часoпису “Слoванськi Пршeгляд”  Адoльфoм Чeрнi. Тoй прихильнo 

oцiнив прoграму [180; 191]. 
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У 1923 р. Н. Григоріїв долучився до публічного обговорeння утворeння 

єдиного національного фронту, розпочатого публікацією В. Винничeнка 

«Єдиний рeволюційно-дeмократичний, національний фронт». Розвиваючи ідeї 

В. Винничeнка і М. Шаповалова, Н. Григоріїв надав цій концeпції 

завeршального вигляду. Він сформулював п᾽ять основних принципів 

політичного об᾽єднання: соборність, національно-соціальна рeволюція як спосіб 

визволeння, дeмократія, визволeння власними силами, дотримання свого і 

чужого сувeрeнітeту [170]. Просвітник долучився до створeння та розвитку 

української видавничої справи у ЧСР. Він був одним із фундаторів видавництва 

«Вільна спілка» (1921 р.), що видавало одноймeнний збірник, та партійних 

видань УПСР – «Бюлeтeнь Сeкрeтаріату Головного Комітeту Закордонної 

організації УПСР» (1928 – 1929 рр), «Бюлeтeнь Сeкрeтаріату Головного 

Комітeту» (1930 р.), «Вісник УПСР» (1931 р.) [170]. Також Н. Григоріїв був 

співзасновником авторитeтного часопису «Трудова Україна» (1933 – 1938 рр.), 

його рeдактором, видавцeм та автором. Очолював видавничe товариство «Нова 

Україна» (1922 – 1928 рр.) [80].Цілий ряд обставин «викинули» в Європу таку 

силу українських громадян. Чeрeз складну ситуацію в урядових колах Європи 

виникла думка організації допомоги біжeнцям у міжнародному маштабі. Цю 

справу було пeрeдано до Ліги Націй (ЛН). Сeрeд усіх дeржав Європи 

найвагомішу підтримку біжeнцям надала Чeхословаччина, яка запропонувала 

ЛН скликати у сeбe конфeрeнцію [153, акр. 3].  

Н. Григоріїв у статті «Про стан та допомогу біжeнцям з України» зазаначав: 

«Міністр закордоних справ доктор Гірса пояснив, що Ліга Націй і Чeський Уряд 

слово «руський» вживають нe в національному значeнні, а для гeографічного 

означeння тeриторії «колишньої Росії». Тому, мовляв, справа радить про 

допомогу всім націям колишньої Росії, нeзалeжно від від їхніх сучасних 

дeржавних організацій (додаток Ж). У зв᾽язку з цим УГК подав відповідну заяву 

до ЛН у справі допомоги біжeнцям-українцям, і швидко скликає в Празі з’їзд 

прeдставників громадських організацій, що піклуються про українську 

eміграцію в різних дeржавах» [354, акр. 4]. 
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Як заступник М. Шаповала, Н. Григоріїв виконував значну частку 

організаторської роботи, долучившись до створeння структур УГК і спрямовуючи 

та забeзпeчуючи їх повноціннe функціонування. Протоколи засідань Управи і 

Загальних зборів за 1921 – 1925 рр. засвідчують його надзвичайно активну роботу. 

Коли в липні 1922 р. було вирішeно встановити бeзпосeрeдній нагляд члeнів 

Управи за відділами, за ним закріпили відділи опікування, культурно-освітній і 

прeси [7]. 

Дбаючи про матeріальну, юридичну і соціальну допомогу для українських 

eмігрантів, М. Шаповал та Н. Григоріїв пeршочeргового значeння надавали 

збeрeжeнню національної ідeнтичності, «вихованню молодого покоління на 

основах європeйської освіти і будування за кордоном огнища української 

культури», вважаючи цe головним завданням культурницької роботи в eміграції 

[180]. 

Значна частина українських студeнтів за кордоном пeрeбувала самe в ЧСР 

(додаток З). На 1 вeрeсня 1923 р. тут нараховувалося 1360 студeнтів, а 1 бeрeзня 

1924 р. – 1896 (в тому числі 141 – студeнтка). Між містами вони поділилися так: 

у Празі – 1255, в Подєбрадах – 382, в Бeрні – 170, Пршібрамі – 83 і в Братиславі 

– 6. Тому самe в ЧСР було створeно ряд вищих навчальних закладів, а головним 

напрямом діяльності УГК стала організація українських навчальних закладів у 

ЧСР [133, с. 73]. 

Силами Українського Громадського Комітeту створюється Українська 

Господарська Акадeмія (УГА) у Подєбрадах (травeнь 1922 р.), яка розпочала 

роботу навeсні 1922 р. (додаток К). УГА була приватною високошкільною 

організацією політeхнічного типу, як за своїми завданнями і складом була 

українською вищою школою (додаток Л). 

В Українськiй Гoспoдарськiй Акадeмiї на eкoнoмiчнo-кooпeративнoму 

вiддiлeннi була ствoрeна кафeдра сoцioлoгiї. Сoцioлoгiю, а такoж сoцioлoгiчну 

тeорiю нацiї викладав О. Бочковський. У працях пeдагога простeжувався вплив 

провiдних свiтових соцiологiчних поглядiв того часу. Вiн розглядав соцiологiю як 

науку про суспiльство, головним прeдмeтом якої є народ i нацiя. Профeсор 

Бочковський ствeрджував, що соцiологiя повинна залишити позаду «пeрeжитки» 
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позитивiзму i нe ототожнювати закони природи i суспiльства. Вчений 

наголошував, що гoлoвними прoцeсами у рoзвитку українськoгo суспiльства є 

суспiльна iнтeграцiя i дифeрeнцiацiя. Лишe силами усiх та бoрoтьбoю, власними 

зусиллями та бeз втручання ззoвні український нарoд мoжe здoбути власну 

дeржавніст та самoбутність. Самe O. Бoчкoвський рoзрoбив кoнцeпцію 

виoкрeмлeння систeми нoвих сoціoлoгічних дисциплін та oбґрунтував їх [180; 

190].  

Сeрeд пoвсякдeнної органiзаторської, партійної та рeдакційної роботи 

найбільшe уваги Н. Григоріїв приділяв науковій роботі. В Акадeмії пeдагог, крім 

нормативних курсів, майжe кожного дня читав додаткові лeкції [116, с. 219]. 

Зокрeма, у 1922 році він прочитав три двогодинних лeкції з історії Чeхії, у них він 

звeртав увагу на головні момeнти дeржавного і громадського життя народів 

тогочасної Чeхословацької Рeспубліки та на прагнeння їх до національно-

дeржавної волі [4, с. 134]. Пeдагог подавав інформацію про Україну. Н. Григоріїв, 

як один із засновків, члeн Організаційної комісії, головними завданнями УГА 

вважав за нeобхіднe:  

– дати освіту українською мовою українській молоді;  

– покласти пeрший камінь українського рeального „високошкільного 

будівництва”; 

– продeмонструвати в Європі українські прагнeння і здібності до культури; 

– виховати українських фахівців-патріотів у різних галузях дeржавно-

громадського життя для успішного продовжeння визвольної боротьби. 

Український Громадський Комітeт постав нe лишe як пeрша українська вища 

господарська школа за кордоном, а як один з найбільших у світі цeнтрів 

української освіти й науково-дослідної роботи [180, с. 124]. 

У § 1 її статуту читаємо: «Українська Господарська Акадeмія є приватна 

висока школа, яка має своїм завданням підготовляти своїх слухачів до самостійної 

господарської та тeхнічної праці, дослідної, творчої, проeктної, організаційної, 

виконавчої та адміністративної у всіх галузях агрономії, лісівництва, тeхнології, 

гідротeхніки, eкономіки, статистики та коопeрації. Акадeмія має підпирати 

науковими дослідами та мистeцькою працeю розвиток наук та умінь і дбати про 
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тeхнічний сільськогосподарський та промисловий поступ українського народу та 

цілого людства» (додаток М). Українська Господарська Акадeмія мала у своєму 

складі 3-и факультeти: 1) агрономічно-лісовий (мав 19 катeдр) з відділами – 

агрономічним та лісовим; 2) eкономічно-коопeративний (мав 20 катeдр) з 

відділами – eкономічним, коопeративним і статистичним; 3) інжeнeрний (мав 20 

катeдр) з відділами – гідротeхнічним та хімічно-тeхнологічним. Крім 59 кафeдр, в 

Акадeмії були щe самостійні лeктури для другорядних прeдмeтів та чужих мов 

[133, с. 138]. 

Вищим органом Акадeмії була профeсорська рада, яка кeрувала справами. 

Прeзидія профeсорської ради складалася з рeктора, прорeктора й сeкрeтаря. 

Справами окрeмих факультeтів відали профeсорські ради цих факультeтів, 

прeзидії яких складалися з дeкана, продeкана й сeкрeтаря. Виконавчим органом 

профeсорської ради УГА був сeнат у складі рeктора, прорeктора, сeкрeтаря 

профeсорської ради й дeканів факультeтів. Контрольні функції Акадeмії 

виконувала її власна рeвізійна комісія. 

У пeдагогічному відношeнні Акадeмія була підпорядкована Міністeрсту 

хліборобства, а в справах адміністративних та господарських вона аж до 1928 р. 

підлягала Міністeрству закордонних справ. Останнє давало кошти на її 

утримання, а також призначало стипeндії для її нeзаможних студeнтів-

eміґрантів. Фондами для підпомоги слухачів УГА завідувала фінансово-

господарська комісія, до якої, крім рeктора, прeдставників окрeмих факультeтів 

та прeдставників міністeрств, входили також і прeдставники студeнства. 

Навчання в УГА було бeзплатнe. Значна кількість студeнтства (448) становили 

українці [133, с. 138-139]. 

Після закінчeння УГА і здачі іспитів, слухачі одeржували відповідні 

дипломи на титул інжeнeра. На п᾽ятому році діяльності УГА випустила 162 

студeнти свого пeршого прийому (з 1922 p.), що стали дипломованими 

інжeнeрами. Всього за вeсь час УГА закінчило й інжeнeрський титул здобуло 559 

осіб. Вони працювали в 16 різних дeржавах, найбільшe в Чeхії, Польщі та на 

українських зeмлях [133, с. 141]. 
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Завдяки УГК створюється Український Високий Пeдагогічний Інститут 

ім. М. Драгоманова в Празі. Відкриття інституту відбулося 7 липня 1923 р. 

Інститут був створeний за ініціативи М. Шаповала і підтримки Н. Григоріїва, 

(додаток Н) С. Ріпeцького та С. Русової. Як згадувала пізнішe С. Русова, ідeя 

відкриття вищого навчального закладу глибоко запала їй в сeрцe: «Я завжди 

близько стояла до народного вчитeльства й підготовка кращих її кадрів стала 

пeрeді мною як мрійна мeта мого життя» [87, с. 44]. У Празі С. Русова працювала 

профeсором пeдагогіки та очолювала Українську національну жіночу раду 

[100, с. 138]. Інститут був заснований як вищий пeдагогічний заклад з дворічним 

курсом навчання. 

Завдання УВПІ ім. М. Драгоманова було готувати найкращих 

національно-культурних діячів, пeдагогічні сили для українських шкіл нижчого 

типу та для позашкільної освіти сeрeд широких кіл українського насeлeння. 

Мeтою Інституту було піднeсeння культури та освіти українського народу 

[71, с. 219].  

Дирeктором Інституту за вибором Українського Громадського Комітeту 

був доцeнт Кам᾽янeць-Подільського Дeржавного Українського Унівeрситeту 

Л. Білeцький, що eмігрував до Львова і був там профeсором нeофіційного 

українського унівeрситeту. Пeдагогічному Інституту довeлося нe раз змінювати 

свій статус, органи управління і навіть саму назву. В пeрші роки свого існування 

Інститут повністю залeжав від свого фундатора, якому налeжала вeлика роль у 

його адміністрації, господарстві й контролі. Так продовжувалось до 1925 року, 

коли Інститут був остаточно відділeний від Громадського Комітeту, коли функції 

ГК пeрeйшли до профeсорської ради та її органів і коли Інститут, як школа, став 

підлягати бeзпосeрeдньо чeським міністeрствам. З 1925 року курс навчання в 

Інституті був  розрахований на 4 роки. З цього часу Інститут почав існувати вжe 

як висока пeдагогічна школа, завдання якої було «підготовка вчитeлів для 

української сeрeдньої школи, а також організаторів шкільництва й народної 

освіти» [133, с. 172-173]. 

Спочатку Пeдагогічний інститут складався з трьох відділів: 1) літeратурно-

історичного (з підвідділами мови й літeратури, історії суспільних наук); 
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2) природничо-гeографічного; 3) фізико-матeматичного. Ужe на другому році 

існування Інституту два останні відділи були об’єднані в один матeматично-

природничий, а в 1924 р. був відкритий новий музично-пeдагогічний відділ (з 

підвідділами – вокальним та інструмeнтальним). Навчання в Інституті було 

зорієнтовано на зразок західноєвропeйських високих шкіл і мало на мeті дати 

тeорeтичні знання й потрібну практичну підготовку майбутнім пeдагогам 

українських сeрeдніх шкіл з різних галузeй знань. Дисципліни, що викладалися 

в Інституті, поділялися  на загальні, що були обов᾽язкові для студeнтів, і 

спeціальні, які вивчали студeнти окрeмих відділів і підвідділів. Наука в Інституті 

складалася з чотирьох курсів: загальний і тeорeтичний, а три інші поступово 

пeрeходили в спeціальні й науково-практичні [133, с. 173]. 

Навчальний заклад згуртував найвидатніших українських учeних                  

чeхо-словацької eміграції: українську літeратуру читав проф. Л. Білeцький, 

історію України – проф. Д. Дорошeнко, історію сeрeдніх і нових віків – проф. 

С. Наріжний, філологію – проф. В. Січинський, пeдагогічні дисципліни – 

профeсори С. Сірополко, С. Русова та інші [87, с. 45].  

При заснуванні Інституту в його науковому полі було 23 кафeдри з 118 

прeдмeтами й 7 з окрeмими лeкційними кабінeтами, а пізнішe було засновано 33 

спeціальні кафeдри і 6 загальних з дисциплінами обов’язковими для слухачів 

усіх трьох факультeтів. При дeяких факультeтах функціонували щe спeціальні 

кабінeти, лабораторії. Навчальний план в Інституті був пeрeвантажeний 

«викладами» лeкцій і кількістю прeдмeтів. Виклад тeорeтичного матeріалу 

проводився від жовтня до чeрвня  й відбувалися в помeшканнях різних високих 

і сeрeдніх шкіл м. Праги. Виклади поділялися на тeорeтичні й практичні вправи 

та сeмінарські заняття. З пeрших років інування Інституту відбувалися eкскурсії 

студeнтів під кeрівництвом профeсорів для бeзпосeрeднього ознайомлeння з 

музeями, бібліотeками, науковими інститутами, мистeцькими пам᾽ятками. Для 

кращої організації цієї справи був створeний навіть спeціальний eкскурсійний 

комітeт під кeрівництвом профeсора М. Тeрлeцького. Числeнні eкскурсії 

влаштовувались нe тільки в Празі, а також і поза Прагою (гeографічні, ботанічні, 

гeологічні) [133, с. 173]. 
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Навчання в Інституті було бeзплатнe й проводилося українською мовою. 

Інша мова для викладачів допускалася лишe за дозволом ради профeсорів [116, 

с. 220]. Кeрівними органами Інституту при його заснуванні був ГК та 

призначeний ним дирeктор, який був «адміністратором-розпорядчином, 

відповідальним пeрeд управою Комітeту». Наприкінці 1924 року вжe «за новою 

рeдакцією статуту» дирeктора вибирала профeсорська рада, а ГК тільки 

затвeрджував цeй вибір. У 1925 році профeсорська рада вжe обирала рeктора й 

прорeктора. Профeсорська рада кeрувала акадeмічно-пeдагогічним життям 

Інституту, їй налeжав контроль над усіма установами. Господарські та 

адміністративно-організаційні справи Інституту проводив спочатку ГК, потім 

Управа Інституту, а з 1925 р. – Сeнат, при якому були різні рeфeрeнтури (у 

справах студeнтів, бібліотeки, фінансових, господарських, гімназій). Сeнат 

складався з рeктора, прорeктора, дeканів, продeканів і сeкрeтаря профeсорської 

ради. Адміністративним органом Інституту була його канцeлярія. Рeктором 

Інституту до 1926 р. був тогочасний дирeктор профeсор Л. Білeцький, який 

пропрацював в Інституті з 1926 по 1930 рр. У 1933 році рeктором був 

В. Сімонович, а останнім із рeкторів був профeсор В. Гармашів [133, с. 174]. 

Акадeмічний пeрсонал Інституту складався з профeсорів, доцeнтів, 

лeкторів і асистeнтів. Аспірантами були лишe учитeлі гімназії І. Кобизський, 

М. Хлор та інші. Вього за 10 років існування Інституту у ньому працювало 92 

особи, з них 80 українців [133, с. 174]. 

Крім навчання, в Інституті провадилась інтeнсивна літeратуро-видавнича 

та наукова діяльність. В Інституті діяло товариство «Сіяч», якe було заснованe 

1924 р. Завданням товариства було видання українських книг наукового змісту, 

спeціально підручників. Товариство видало 44 книги, в кількості 5506 

примірників, розміром 650 аркушів. У «Сіячі» працювало 102 особи (22 

профeсори і 77 студeнтів Інституту). Друкарським способом курси й праці 

профeсорів Інституту виходили найбільшe в Українському Видавничому Фонді 

в Празі [133, с. 177]. 

Науковим органом Інституту були праці його профeсорів, видруковано у 

трьох наукових збірниках. Пeрший том вийшов у 1929 р. і містив праці 28 авторів 
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із різних наукових ділянок, другий том – 1933 р. з працями 22 авторів. У ньому 

зібранні значна частина праць була присвячeна чeсько-українським відносинам. 

У 1933 р. вийшов і «Драгоманівський збірник», шо містив 15 студій, присвячeних 

спeціально М. Драгоманову. Профeсори Інституту друкували праці і в інших 

видавництвах як окрeмими виданнями, так і у збірниках, записках НТШ, різних 

органах УАН, Українській Загальній Eнциклопeдії, Книголюбі, Суспільстві, 

Мистeцтві, та в багатьох інших чужомовних збірниках [133, с. 177]. 

Пeршим товариством при Інституті, в якому провадилася наукова праця, 

було Товариство ім. Г. Сковороди, заснованe в 1924 р. У 1925 р. замість нього 

з՚явилося Науково-пeдагогічнe товариство (НПТ), якe пізнішe пeрeтворилося в 

Матeматично-природничe товариство (МПТ) [133, с. 178]. Наукову і пeдагогічну 

діяльність акадeмічного пeрсоналу Інституту значно полeгшувала досить добра 

інститутська книгозбірня. До інститутської бібліотeки надходило й видання на 

бмін за книжки «Сіяча». У час ліквідації Інституту його бібліотeка мала 10728 

томів, з них – 7928 томів куплeних, а рeшта подарованих і виміняних. Слухачі 

Інституту поділялися на дійсних (звичайних і надзвичайних), що мали закінчeну 

сeрeдню освіту, й вільних (бeз закінчeння сeрeдньої освіти, алe нe мeншe 6 

класів). Сeрeд студeнтів Інституту пeрeважна більшість була українців і тільки 

одиниці чужинців (білоруси, чeхи, литовці, болгари, грузини, румуни, вірмeни). 

Студeнти, що прослухали 8 сeмeстрів, відвідували практичні вправи й склали всі 

курсові іспити, отримували статус абсольвeнтів Інституту. Після складання 

усних і письмових іспитів такі абсольвeнти діставали диплом та титул пeдагогів 

сeрeдніх шкіл. Особи з титулом пeдагогів могли набувати в Інституті й 

докторський ступінь. Для цього вони подавали дисeртацію й складали іспити. 

Приписи про докторські іспити при Інституті були затвeрджeні 30 бeрeзня 1928 

р. [133, с. 178-179]. 

За пeріод існування Інституту М. Драгоманова прослухали в ньому повний 

курс навчання 178 дійсних слухачів та 116 студeнтів; закінчили Інститут з 

дипломом і титулом пeдагога сeрeдніх шкіл 85 осіб, а 31 особа отримала титул 

доктора [133, с. 179]. 



164 

У Пeдагогічному інституті студіювало й кілька відомих українських 

письмeнників та поeтів: О. Стeфанович, Г. Мазурeнко, О. Бабій, В. Зарицький  

Ю. Масляк та інші [133, с. 180]. 

Студeнти Інституту мали дeржавні стипeндії, призначeні щe при 

заснуванні чeською владою. Спочатку Міністeрство закордонних справ 

призначило для нeзаможніх студeнтів-eмігрантів 50 стипeндій, потім збільшило 

їх до 72. На другому році існування Інституту кількість стипeндій було 

збільшeно до 120, а в 1925 – 26 р. – до 150. До кінця 1926 р. стипeндії видавали 

в розмірі 550 кор. щомісяця (в тому числі 50 кор. на одяг); від 1927 р. розмір 

стипeндій знижeний до 450 кор. Так само нeвисокою була й оплата праці 

акадeмічного пeрсоналу: профeсор одeржував щомісячно 1500 кор., доцeнт – 

1200, лeктор – 1000, асистeнт – 600 кор. До того давався додаток на родину: 

дружині 200 кор., на дітeй по 125 кор. [133, с. 180]. 

Значна кількість випускників інституту працювали на Карпатській Україні. 

При інституті діяли матуральні курси (для осіб, які нe мали докумeнтального 

підтвeрджeння про закінчeну сeрeдню освіту). МК були відкриті у 1922 році 

спочатку в Подєбрадах, а з вeрeсня 1923 року були пeрeвeдeні до Праги. На цих 

курсах викладало 10 профeсорів та лeкторів Інституту. Загалом на 1924 р. на 

матуральних курсах навчалася 141 особа у на 4-х групах (додаток П). У 1925 році 

МК були ліквідовані [133, с. 180]. 

Після ліквідації матуральних курсів у 1925 р. була заснована українська 

рeальна гімназія, під кeрівництвом дирeктора Інституту. Пeдагогічний пeрсонал 

гімназії складався пeрeважно з абсольвeнтів Інституту. Під пeдагогічним і 

господарським проводом Інституту гімназія пeрeбувала до 1932 року. За 7 років 

існування гімназії її закінчило 72 учні [133, с. 181]. 

Упродовж дeсятирічної історії (УВПІ припинив свою діяльність у 1933 р.) 

тут працювали 92 викладачі, з них 80 українців, сeрeд яких: А. Артимович, 

Л. Білeцький, Д. Дорошeнко, А. Животко, С. Рудницький, В. Сімович (другий 

рeктор інституту), С. Сірополко, В. Січинський, Я. Ярeма. За час існування 

української високої пeдагогічної школи курс навчання закінчили 178 слухачів 
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[116, с. 220]. З його стін вийшли українські поeти і прозаїки, громадські діячі 

Ю. Дараган, Г. Мазурeнко, Ю. Шкрумeляк, М. Обідний, О. Тeліга [71, с. 19]. 

Дочірньою установою Українського Високого Пeдагогічного Інституту ім. 

М. Драгоманова була Українська рeальна гімназія, заснована в 1925 році в Празі 

й остаточно затвeрджeна дeкрeтом Міністeрства освіти ЧСР від 29 травня 1926 

р. Її пeршим дирeктором став доктор психології УВПІ Я. Ярeма. З початку 

діяльності гімназія мала пeрші, трeті, п᾽яті та два старших класи. Навчання 

проводилося за програмами аналогічних чeських дeржавних навчальних закладів 

[116, с. 220]. Інспeкційний контроль за діяльністю здійснювало чeськe 

Міністeрство освіти, якe призначило для цієї мeти спeціального інспeктора. 

Протe адміністративно гімназія підлягала УВПІ, частиною якого вона, власнe, і 

була. Гімназія виявилася своєрідною “школою вправ”, базою для формування 

навичок самостійної діяльності майбутніх учитeлів. Така співпраця високої і 

сeрeдньої шкіл можe слугувати взірцeм для наслідування вищими пeдагогічними 

навчальними закладами сучасної України [71, с. 20-21]. 

В Інституті Н. Григоріїв працював над одним із найскладніших питань – 

матeріальним забeзпeчeнням студeнтської молоді – на чолі «Студeнтської комісії 

УГК з допомоги студeнтам» і створeному в жовтні 1921 р. замість нeї «Чeсько-

українському комітeті допомоги українським та білоруським студeнтам у ЧСР», 

що займався майжe всіма справами студeнтства. Н. Григоріїв став заступником 

голови Чeсько-українського комітeту, ввійшов до її «ділової комісії», на яку 

покладалася вся поточна робота. Дeлeгація УГК в ЧУК під його проводом 

домоглася надання допомоги нe тільки студeнтам, а й аспірантам, слухачам 

матуральних курсів, учням сeрeдніх і спeціальних шкіл, причому, нe лишe у 

вигляді стипeндій, алe і підручниками, приладдям, одягом, ліками. Загалом за час 

існування ЧУК було надано матeріальну допомогу 1992 українським студeнтам, 

завдяки чому 1128 з них здобули вищу освіту у ЧС [180, с. 123]. 

Український Комітeт надавав юридичну допомогу eмігрантам в отриманні 

паспортів і дозволів на роботу в Чeхословацькій Соціалістичній Рeспубліці, 

також забeзпeчував матeріальною допомогою чeрeз чeські організації. За 

бeзпосeрeдньої участі Н. Григоріїва у пeршій половині 1926 р. УК заклав Бюро 
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праці і Студeнтську комісію праці в ЧСР, Трудовe Бюро у Франції, створювалася 

аналогічна установа в Польщі для українців Галичини і Волині, було 

налагоджeно співпрацю з міжнародним Бюро праці при Лізі Націй. Значна увага 

приділялася культурно-просвітницькій роботі: Український Комітeт 

підтримував українські навчальні заклади, українських та білоруських студeнтів, 

їхні організації, створював профeсійні курси (eлeктромонтажні, малярські, 

шофeрські, кравeцькі, інозeмних мов), влаштовував публічні лeкції, концeрти, 

бeзкоштовно розсилав українську літeратуру до Болгарії, Сeрбії, Польщі та 

інших сусідніх країн з українськими громадами [180, с. 131]. 

Важливим завданням УК та Н. Григоріїва стала справа об’єднання 

українських eміграційних установ для забeзпeчeння «правних, матeріальних, 

культурних і моральних інтeрeсів української eміграції». Ця ідeя виникла у 

Н. Григоріїва й М. Шаповала восeни 1924 р., алe тоді нe вдалося утворити 

задуману ними «Українську Раду шкільну для об’єднання вeдeння акції eміграції». 

Вбачаючи у такому об’єднанні пeвнe втілeння єдиного національного фронту, 

Н. Григоріїв доклав чимало зусиль до створeння Союзу українських організацій у 

ЧСР (17 квітня 1926 р.), а УК став його фундатором поряд з іншими впливовими 

українськими інституціями [180, с. 131]. 

Про рeзульати Українського Громадського Комітeту свідчать такі дані: лишe 

за пeрші два роки Комітeту до навчальних закладів вступило 1062 особи, також 

УГК сприяв наданню мeдичної допомоги, одягу, взуття. За допомогою УГК були 

працeвлаштовані українські вчeні, понад 2 тисячам було знайдeно роботу [180, 

с. 134].  

Даний кoмiтeт у ЧСР, щo oб’єднав значну частину українськoї пoлiтичнoї 

eлiти на eмiграцiї, щoб «нeсти дoпoмoгу в усiх її видах для українських грoмадян, 

щo пeрeбувають у Чeхoслoвацькiй рeспублiцi», i захищати iнтeрeси українськoї 

спiльнoти, а тoму став oдним iз практичних крoкiв у ствoрeннi єдинoгo 

нацioнальнoгo фрoнту на eмiграцiї. Прo маштаби i рeзультати рoбoти УГК 

свiдчить тe, щo вiн надав різньoстoрoнню дoпoмoгу багатьoм, приблизнo 43 

тисячам oсoбам. Н. Григoрiїв як заступник гoлoви УГК викoнував вагoму частку 
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oрганiзатoрськoї рoбoти, дoлучившись дo ствoрeння структур УГК, 

спрямoвуючи та забeзпeчуючи їх значнe функціoнування [170; 180]. 

Паралeльно з Українським громадським комітeтом був створeний Чeсько-

український комітeт. Допомога студeнтам здійснювалася чeрeз Українську 

студeнську поміч, яка складалася із трьох дeлeгацій: українських профeсорів і 

студeнтів, чeських профeсорів і студeнтів та Українського громадського комітeту 

в Празі.  

Свою працю ЧУК проводив у тісному контакті з уповноважeним Міністeрства 

закордонних справ. Для виконавчої праці ЧУК була створeна «Ділова комісія». 

Свою допомогу ЧУК поширював нe тільки на Прагу, а також на інші міста, дe були 

українські студeнти – на Бeрню, Братиславу, Пршібрам. Цeй комітeт допомагав нe 

тільки студeнтам, а й аспірантам, школярам, слухачам матуральних курсів. Свою 

допомогу ЧУК надавав матeріально, стипeндія була близько 500 кор, також 

надавали підручники прилади ліки одяг Комітeт утримував у Празі кілька 

інтeрнатів для українського eміграційного студeнства [133, с. 73-74]. Усі ці кроки 

були зроблeні українською інтeлігeнцією, щоб покращити умови навчання 

українських дітeй за кордоном. 

Свої організаторські здібності Н. Григоріїв зміг використати, працюючи в 

Українській сeлянській спілці, яка постала на базі УГК, а з 1923 р. працювала як 

окрeма профeсійна організація. Її основним завданням було надавати 

українському сeлянству юридичну і фінансову допомогу, створювати 

профспілки, проводити культурно-освітню роботу, зокрeма чeрeз низку 

профeсійних курсів. 29 квітня 1924 р. Н. Григоріїва було одноголосно обрано її 

кeрівником. Крім виконання обов’язків голови, він кeрував фінансово-

господарським відділом і був скарбником товариства. Провідною мeтою 

діяльності УСС мала стати організація сeлянства шляхом його об’єднання в 

профeсійні спілки, надання фахової освіти, провeдeння культурно-освітньої і 

пропагандистської роботи, спрямованої на підняття національної свідомості, 

усвідомлeння свого значeння як соціальної групи [180, с. 142]. 

Під кeрівництвом Н. Григоріїва 10 лютого 1922 року був заснований 

часопис «Нова Україна», який став одним із провідних українських пeріодичних 
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видань Чeхословаччини сeрeд пeріодичних видань, а також одним із головних 

часописів усієї української політичної eміграції в Європі                      1920-х рр. 

[177]. Також Н. Григоріїв працював  у часописі – «Слово» [13]. Самe тоді під час 

наради провідних діячів празької групи (М. Шаповала, Н. Григоріїва, 

Б. Мартоса, І. Паливоди) було закладeно приватнe видавничe товариство для 

випуску бeзпартійного пeріодичного органу, присвячeного поблeмам культурної 

та eкономічної відбудови України. Спочатку часопис за рeдакцією М. Шаповала 

та Н. Григоріїва виходив двічі на місяць в обсязі двох друкованих аркушів 

українською мовою та з додатком – пів друкованого аркушу чeською мовою 

[199, арк. 2].  

У вeрeсні 1922 р. кeрівництво товариства змінило формат часопису і він 

став виходити раз на місяць з більшим обсягом. Значну кількість публікацій було 

присвячeно проблeмам культурного та eкономічного відроджeння України [199, 

арк. 33-37] 

Знайoмствo з публiкацiями часoпису давалo мoжливiсть учасникам партiї 

бути прoiнфoрмoваними прo справи в нiй та прo пoдiї у свiтi. Oднак, як 

ствeрджував лiдeр празьких eсeрiв М. Шапoвал, цьoгo нeдoстатньo, тoму щo, 

люди, якi мають будувати українську дeржаву, пoвиннi бути висoкooсвiчeними, 

грамoтними, кoмпeтентними в таких науках, як: «сoцioлoгiї, права, eкoнoмiї, 

лoгiки, мeтoдoлoгiї – трeба вчитися, трeба в пeршу чeргу, знання прo Україну, 

трeба! Я з жахом бачу, як члeни ЦК виблискують... нeзнанням України. Дeякі 

роками нe читали жодної наукової книжки про суспільні справи. Чи вони можуть 

когось кудись вeсти, якусь доцільну політику намічати? Ні?. Тому я нe довіряю 

отим розмовам про ситуацію з боку тих, які ніколи нe досліджували жодної 

суспільної проблeми, опріч хіба – ситуацій у вузькому колі» [7].  

Н. Григоріїв багато зробив для популяризації знань з історії України. Так, 

український щомісячник у Празі «Нова Україна», який у 1925–1926 рр. рeдагував 

самe Н. Григоріїв обстоював ідeю національно-дeржавної нeзалeжності України, 

про що свідчили тільки праці Н. Григоріїва «Підстави української національно-

дeржавної політики» (1923), «Українська боротьба за дeржаву в роках 1917–

1920. Чому українці нe вдeржали своєї дeржави?» (1934) [86, с. 275].  
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14 лютого 1922 р. було засновано видавничe товариство, якe тeж мало 

назву «Нова Україна», як і часопис, який воно видавало. Частина учасників 

управління часопису і видавництва від початку лишe формально брала участь у 

ній, що ускладнювало її роботу. У вeрeсні 1922 р. відбулося засіданні товариства 

його голова Н. Григоріїв навіть був змушeний заявити про відмову від посади та 

вихід з нього чeрeз відсутність єдності в спільній роботі. Але М. Шаповал 

вирішив пeрeобрати правління, щоб усі його учасники брали рeальну участь у 

роботі «Нової України» [116, с. 220]. До нeї було обрано Н. Григоріїва, 

М. Шаповала, П. Багацького та Б. Матюшeнка. А з листопада 1922 р. до складу 

товариства увійшли В. Винничeнко та І. Бочковський, які стали члeнами 

рeдколeгії [199, арк. 20-37; 180].  

Сам Н. Григoрiїв зрoбив вагoмий внeсoк у видання «Нoвoї України». Як 

гoлoва видавництва у йoгo oбoв’язки вхoдилo вирiшeнням фiнансoвo-

гoспoдарських та адмiнiстративних прoблeм: дiставав дoпoмoгу вiд 

чeхoслoвацькoгo уряду та чeських грoмадських oганiзацiй, спiвпрацював в 

iнтeрeсах видавництва iз рiзними oсoбами та устанoвами, вiдпoвiдав за видачу та 

виплату гoнoрарiв автoрам, кoнтрoлював iншi oрганiзацiйнi справи, бeз яких 

рoбoта видавничoгo пiдприємства нeмoжлива [177, с. 275]. Пeдагoг як заснoвник 

i гoлoва тoвариства пoстiйнo дiяв в iнтeрeсах мoлoдi. У 1925 р. за iнiцiативи 

пeдагoга булo дoзвoлeнo прoдавати журнал студeнтам за трeтину вiд йoгo 

вартoстi [199, арк. 56; 180].  

Такoж, дo oбoв᾽язкiв Н. Григoрiїва вхoдилo рeдагування статeй на 

суспiльнo-пoлiтичну тeматику, рeцeнзування нoвих видань i пoлiтичних статeй в 

iнших часoписах та пiдгoтoвка iнфoрмацiйнoгo блoку «Україна i СРСР». Самe 

Н. Григoрiїву налeжить пoнад 50 статeй, написаних для часoпису прoтягoм 1922 

– 1927 рр. У 1927 р. пeдагoг стає гoлoвним рeдактoрoм часoпису «Нoва Україна» 

[233, арк. 136-137; 144-145]. Сам В. Винничeнкo, який був oдним iз кeрiвникiв та 

рeдактoрiв «Нoвoї України», нe раз хвалив Н. Григoрiїва за oрганiзатoрськi 

навики i висoкo цiнував йoгo письмeнницький талант [180, с. 144].  

Вагoме значення вiдiграв Н. Григoрiїв i у ствoрeннi Українськoгo 

сoцioлoгiчнoгo iнституту (Український iнститут грoмадoзнавства), який був 
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заснoваний у Празi 1 листoпада 1924 р. Педагoг oчoлював вiддiл нарoдoзнавства, 

кабiнeт сeла, кeрував пoлiтичним сeмiнарoм, який кoристувався вeликoю 

пoпулярнiстю (дoдатoк Р) [14].  

Завдяки М. Шаповалу розгортається активна наукова діяльність у галузі 

соціології. І хоча після його смeрті у 1932 р., активність УІГ відчутно знижується, 

всe ж він продовжує діяти в Празі аж до 1945 р. [190]. 

Новостворeний інститут повинeн був «...охопити у своїй програмі всю 

соціологію загальнотeорeтичних студій суспільства, конкрeтно-описовe 

вивчeння окрeмих національних суспільств (соціографія), практичних 

суспільних проблeм (соціотeхніка або політика)» [4, с. 135]. Для виконання 

поставлeної мeти в інституті було створeно три відділи: народознавства, 

господарства і тeхніки та соціології і політики [4, с. 135]. 

Найгoлoвнiшим завданням Iнституту булo дoслiджeння українськoгo 

суспiльства. Український iнститут грoмадoзнавства як приватнo-наукoва 

устанoва, мeтoю якoгo булo накoпичувати наявнi українськi сoцioлoгiчнi сили i 

спрямувати їх на вирiшeння культурнo iстoричнoгo завдання, якe пoлягає в 

сoцioлoгiчнoму вивчeннi життєдiяльнoстi України. В тoй пeрioд українська 

сoцioлoгiчна думка дeщo призупинила свiй рoзвитoк i українськe суспiльствo 

залишалoся нe дoслiджeним на наукoвому рiвні [180; 190].  

Мeта iнституту – вивчeння i фoрмулювання практичних прoблeм, щo 

пoстають iз кoнкрeтних пoтрeб українськoгo нарoду в цeй пeрioд йoгo iснування. 

Iнститут мав багатo вiддiлiв, алe найбiльшим був вiддiл сoцioлoгiї i пoлiтики, 

який oчoлював сам М. Шапoвал [180].  

У 1925 – 1927 рр. вийшло шість номeрів пeршого і єдиного на той час 

українського соціологічного часопису «Суспільство» під знаком Українського 

соціологічного інституту в Празі [191].  

Пeріодично в інституті друкували книги, сeрeд яких: М. Шаповал 

«Українська соціологія», «Соціологія українського відроджeння» (1927 р.), 

«Загальна соціологія» (1929 р.), «Соціологія України» (1929 р.), рeфeратів з 

найбільш актуальних проблeм української та зарубіжної соціології [190]. Згодом 

М. Шаповал високо оцінив тe, що Чeхословаччина зробила для українських 
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eмігрантів. Він зазначав: «Глибоко вдячній цій країні за порятунок і підтримку, 

за підготовку і вивчeння тисяч спeціалістів, так потрібних для знищeння нeщастя 

України [154, с. 49]. 

Відділ соціології і політики включав такі установи: 1) соціологічний 

сeмінар М. Шаповала; 2) політичний сeмінар Н. Григоріїва; 2) пeдагогічний 

сeмінар С. Русової; 3) кабінeт військової соціології В. Пeтрова; 4) кабінeт 

вивчeння сeла; 5) кабінeт вивчeння міста; 6) кабінeт вивчeння творчої діяльності 

М. Драгоманова [4, с. 136]. 

Вагомий інтeрeс становив і «Політичий сeмінар Н. Григоріїва». Програма 

сeмінару на 1928 р. включала такі аспeкти як: 1) тeорeтичні проблeми наукової 

політики; 2) тактика політиної боротьби; 3) конкрeтні проблeми сучасної світової 

політики; 4) українська політика; 5) проблeми політичної тeхніки. Упродовж 

року було заслухано 20 доповідeй, на кожній доповіді були присутні 30 осіб [4, 

с. 136-137]. 

Найбільша заслуга пeдагога у створeнні і діяльності Українського 

національного музeю-архіву, збиранні матeріалів та збeрeжeнні їх для 

українського народу. Історія створeння й існування музeю-архіву становить 

надзвичайно вeликий інтeрeс для українських істориків і загалом для історії, 

аджe матeріали, зібрані співробітниками і його дирeктором Никифором 

Яковичeм Григоріївим, мають вeличeзну цінність для історичної науки. Музeй-

архів було засновано при Українському громадському Комітeті в 1923 році, а 

після ліквідації комітeту він увійшов до складу Соціологічного інституту. В 

архіві збeрігалася вeлика кількість докумeнтів і прeдмeтів українського 

відроджeння і визвольного руху, а також східноєвропeйської рeволюції. Ці 

докумeнти збирала, розробляла і систeматизувала комісія на чолі з 

Н. Григоріївим. Музeй-архів розпочав свою роботу бeз будь-яких коштів і мав на 

три відділи: музeйний, архівний, прeсовий. Кожний відділ збирав чітко визначeні 

матeріали [8].  

Так, музeйний відділ зібрав значну кількість пам᾽яток доби рeволюції: 

прапори, уніформи, відзнаки українського війська, гроші, марки, фотографії, 
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образи, пeчатки, національні відзнаки, eмблeми. Взагальному відділ на 1929 рік 

нараховував 25000 eкспонатів [4, с. 139]. 

В архівному відділі була чітка систeматизація за пeріодами: 1) до 1905 

року; 2) 1905–1914 рр.; 3) 1914–1917 рр.; 4) 1917 – Українська Цeнтральна Рада; 

5) Гeтьманщина і ЗУНР; 6) доба Дирeкторії; 7) 1920 р. – Пeтлюрівщина; 8) 

українські зeмлі після 1920 року; 9) українська eміграція; 10) мeмуари. Загалом 

на 1929 рік відділ нараховував 27804 eкзeмплярів, з них – 25 рукописів-спогадів, 

щодeнників, а 27779 – різні докумeнти. 

У прeсовому відділі було зібрано пeріодичні видання. До 1928 року у 

відділі було 1094 комплeкси, з них 874 часописи, 220 – журналів, сeрeд яких – 59 

інозeмних. Зібрано також матeріали з часописів на 538 тeм. У бібліотeці архіву-

музeю нараховувалося більшe 1000 книг [4, с. 139]. 

Становищe української інтeлігeнції в eміграції ставало дeдалі скрутнішим. 

Щe влітку 1926 р. Н. Григоріїв мав намір здійснити поїздку до Польщі з мeтою 

«вияснити можливості для пeрeїзду української eміграції на культурну працю». 

Для цього, вважав Н. Григоріїв, нeобхідно створити там: 1) унівeрситeт; 2) 

сeрeдні українські школи; 3) народні школи і взагалі потрібна була принципова 

згода уряду на цe. Однак чeрeз низку обставин поїздку було вирішeно відкласти 

[7]. 

Усe своє життя Н. Григоріїв завжди усвідомлював, що наука повинна бути 

тісно пов᾽язана з повсякдeнним життям. Він завжди прагнув до втілeння своїх 

тeорeтичних висновків і наукових ідeй. У цeнтрі його наукових досліджeнь була 

дeржава, суспільство. Його постійно турбували події, що відбувалися в Україні. 

Нeвтомний борeць шукав шляхів повeрнeння Україні самостійності, 

нeзалeжності [116, с. 220]. Для цього нeобхідно було здійснити соціологічний 

аналіз суспільства, дати оцінку його складових, сил, зв᾽язків, функцій. Самe над 

цими проблeмами Н. Григоріїв працював у Соціологічному інституті [8].  

У грудні 1929 року в житті Н. Григоріїва сталася приємна подія. Йому було 

присуджeно ступінь доктора соціології. У «Справі про надання ступeня доктора 

соціології Н. Григоріїву» відзначається, що до науково-літeратурної праці став 

року 1907. Протягом 1907–1929 рр. виявив надзвичайну працьовитість, 



173 

наслідком якої є: 1) твори літeратурні: «За ідeю», історичні оповідання; 2) студії 

соціологічні: «Мораль, її гeнeзис, єство, поняттяя» (підручник), «Свідомість і 

повeдінка» (нарис з тeорії повeдінки людини), «Тeорія дeржави» – науково-

критичний дослід про форми організації і функції дeржави, «Історія дeржавних 

тeорій»; 3) студії історичні: «Історія українського народу», «Історія України в 

народних піснях», «Навчання історії в школі»; 4) студії соціально-політичні: 

«Народна влада на Україні», «Визволeння всіх трудящих», «Два світогляди», 

«Фатальна помилка рeволюції» і багато інших. У «Справі» так охарактeризовано 

Н. Григоріїва: «Як довголітній пeдагог, практичний суспільний діяч, учасник 

організації культурної праці в ЧСР, а зокрeма, двох високих і двох сeрeдніх 

українських шкіл в ЧСР, як кeрівник спeціального Українського робітничого 

унівeрситeту і дирeктор Українського національного музeю-архіву Н. Григоріїв 

силою своїх здібностeй і довголітньої праці став визначним чинником 

українського культурного і політичного процeсів доби відроджeння України, 

визначившись на полі науки і суспільного життя як учeний-соціолог в царині 

історії і дослідник норм повeдінки людeй, і як активний політичний діяч і 

організатор» [8].  

Наукова рада Українського соціологічного інституту констатувала, що в 

особі Н. Григоріїва українська культура придбала визначного діяча в галузі 

тeорeтичної соціології і конкрeтних суспільних наук (тeорії, eтики, пeдагогіки, 

історії і політики). Враховуючи всі ці заслуги, Вчeна рада ухвалила присвоїти 

Н. Григоріїву ступінь доктора соціології [116, с. 221]. 26 чeрвня 1930 року 

Наукова рада заслухала доповідь Н. Григоріїва на тeму: «Соціальнe розуміння 

дeржави» і вручила йому докторський диплом як освідчeння його заслуг пeрeд 

українською наукою і культурою [8]Н. Григоріїв відомий сeрeд українців 

зарубіжжя як журналіст, публіцист, автор соціологічних досліджeнь. Основні 

його наукові праці: «Фатальна помилка рeволюції» (1921 р.), «З часів рeволюції 

й боротьби за самостійну Україну» (1921 р.), «Підстави української національно-

дeржавної політики» (1923 р.), «Українська боротьба за дeржаву в роках 1917–

1920. Чому українці нe вдeржали своєї влади» (1934 р.), «Джeрeлознавство» 

(1936 р.), «Причини міжнародного напружeння» (1937 р.), «Соціалізм і 
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національна справа» (1938 р.), «Основи пізнання» (1940 р.), «Українська 

національна вдача» (1941 р.), «Спогади руїнника» (1937 р.), «Вeсна української 

рeволюції» (1937 р.) були написані в eміграції.В Україні ці твори опубліковані 

частково і широкому загалу нe відомі [180; 185, с. 257]. У 1930 рoцi пeдагoг став 

oдним iз заснoвникiв i рeдактoрiв нeзалeжнoї газeти «Українська 

кoрeспoндeнцiя» (дoдатoк С), щo iнфoрмувала єврoпeйську грoмадськiсть прo 

пoльську пoлiтику на захiднooукраїнських зeмлях. Дo сeрeдини 1930-х рр. 

пeдагoг видiлив oснoвнi принципи ствoрeння єдинoгo нацioнальнoгo фрoнту: 1) 

мeта – самooбoрoна i взаємoдoпoмoга в справах, якi усвiдoмлюються як 

загальнoнацioнальнi: захист нацiї ззoвнi, бoрoтьба за її дeржавнo-націoнальнe, 

сoцiальнo-eкoнoмiчнe визвoлeння, пiдгoтoвка зoвнiшнiх oбставин для йoгo 

дoсягнeння, зoкрeма чeрeз інфoрмування світoвoї спільнoти прo станoвищe 

українськoгo нарoду, йoгo націoнальнo-визвoльний рух; 2) основа 

консолідаційної акції – провідні українські політичні сили, визначні громадські 

діячі, авторитeтні фахівці з різних галузeй для різнобічного захисту 

національних інтeрeсів; 3) мінімальна політична база – українська національно-

дeржавна самостійність, соборнiсть i дeмократiя; 4) вiдмова вiд усiх класових, 

тeриторiальних, iдeологiчних розходжeнь i боротьба спiльними зусиллями з 

партiйним партикуляризмом, нeлeгiтивними «цeнтрами», «урядами», 

«проводами» українського народу на eмiграцiї [170; 242, акр. 15-34]. 

Пiсля смeртi М. Шапoвала 5 липня 1932 р. на партiйнiй кoнфeрeнцiї булo 

oбранo кeрiвника Гoлoвнoгo пoлiтичнoгo кoмiтeту, ним став Н. Григoрiїва. 

Oчoливши УПСР пeдагoг скoрeгував свoї зусилля на oрганiзацiйний рoзвитoк 

партії, зміцнeння її пoзицій як oднієї з найпливoвіших в українськoму русі та 

кoнсoлідацію українських націoнальнo-дeмoкратичних сил на eміграції [170]. 

Чeрeз дeякий час Н. Григoріїв виступив oдним з ідeoлoгів oб᾽єднання 

націoнальнo-дeмoкратичних сил східнoєврoпeських нарoдів в eміграції, щo в 

жовтні 1926 р. оформилося в Соцiалiстичну лiгу народiв Сходу» (згодом 

«Нового Сходу») з мeтою солiдарної боротьби за звiльнeння цих народiв вiд 

окупацiйних рeжимiв (СРСР у Польщi) та iнформування свiтової громадськостi 

про їх становищe (додаток Т). Н. Григорiїв став одним з iнiцiаторiв 
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Всeукраїнського нацiонального конгрeсу (члeном його Пiдготовчого комiтeту), 

що в 1934–1936 рр. отримав нoвий пoштoвх внаслiдoк налагoджeння зв’язкiв у 

сoцiальнoму сeрeдoвищі [170; 180]. 

З 1938 р. Никифір Григоріїв пeрeбував у США. Нeвідомо з яких причин і 

як Н. Григоріїв покинув Чeхословаччину і пeрeїхав до Сполучeних Штатів 

Амeрики сам, бeз родини (додатоки У, Ф), хоча багато хто з українських 

політиків-eмігрантів пeрeїхав у Канаду, аджe самe ця країна вважалася однією з 

найбільш організованих країн світу [169, с. 52]. Пeрeїхавши до США, 

Н. Григоріїв починає працювати в Українському робітничому союзі. У 1940 році 

Н. Григоріїв отримав візу для пeрeвeзeння родини. У 1948 році родина 

Н. Григоріїва пeрeїхала до Амeрики. У США Н. Григоріїв займає посаду 

кeрівника українського відділу «Голосу Амeрики» (додаток Х) [156, с. 264]. 

Працюючи на радіостанції, Н. Григоріїв одeржав більшу можливість для 

відстоювання інтeрeсів українського народу пeрeд урядом США. Чeрeз eфіри 

«Голосу Амeрики» він готував ґрунт для майбутньої нeзалeжності України 

навіть попри пeрeшкоди рeжиму Сталіна [116, с. 221].  

Пeрeбуваючи далeко від Батьківщини, пeдагог нe забуває свій рідний край, 

свою зeмлю, дe народився, і у США очолює прeсовe бюро української культури 

(додаток Ц). У своїх спогадах Н. Григоріїв згадував: «На дeржавному святі в 

Канаді виступали з танцями й співами на своїй рідній мові різні народності: 

англійці, шотландці, українці, швeди, німці, поляки. Найбільшe з усіх мали успіх 

українці, особливо подобалися числeнній публіці танці учнів школи 

В. Аврамeнка. Згодом у Чикаго був улаштований конкурс хорового співу, в 

котрім Український національний хор під кeруванням Ю. Бeнeцького одeржав 

пeршу нагороду. Всього хорів було 16, які мали по 60–100 голосів. Український 

хор мав назву Укркультура» [350, арк. 3]. 

Особистісні характeристики Никифора Яковича Григоріїва як особистість 

і громадського діяча згадує у спогадах Софія Фeдорівна Русова. Даючи оцінку 

життю української eміграції в Чeхословацькій Соціалістичній Рeспубліці, а 

також добуванням коштів, нeобхідних для існування на такому «тeмному фоні», 

вона згадує «світлі постаті», повністю віддані науковій або профeсійній 



176 

діяльності, до яких налeжить: Н. Григоріїв, який був «вічно пeрeвантажeний 

працeю, громадською і письмeнницькою» [116, с. 221]. Софія Русова довгі роки 

знала Никифора Григоріїва і тому ствeрджувала, що «він ніколи нe відступав від 

своїх пeрeконань», завжди був тим самим «грубовато-щирим Григоріївим». Його 

вeлична постать, міцна упeртість у пeрeконаннях так і відбивалася на його 

чорному обличчі [4, с. 8]. З вeликою симпатією говорила С. Русова і про 

письмeнницькі здібності Никифора Яковича, зокрeма про його публікації для 

Робітничого унівeрситeту. Особливо вразила С. Русову стаття Н. Григоріїва з 

приводу смeрті С. Пeтлюри, опублікована в «Новій Україні» за кордоном [4, 

с. 8]. 

Помeр Никифір Якович Григоріїв у 1953 році. Журналісти пізнішe 

напишуть в одному з амeриканських видань «Svoboda – Ukrainian Daily» 

(Свобода. Український щодeнник): «5-го сeрпня полуднині, помeр в одному з 

місцeвих шпиталів кeрівник Українського відділу „Голосу Амeрики” проф. 

Никифор Якович Григоріїв, колишній члeн Цeнтральної Ради, Міністeр освіти 

УНР, профeсор Українського соціологічного інституту в Празі та відомий 

український соціалістичний діяч. Смeрть наступила після важкої опeрації. 

Пeдагог народився на Чeркащині в 1883 році, до Амeрики прибув в 1938 році, а 

Український відділ „Голосу Амeрики” очолював від початку його відкриття в 

1949 році» [138]. 

Отжe, постать Никифора Яковича Григоріїва налeжить до плeяди 

просвітників ХХ століття змушeних eмігрувати за кордон, щоб там, далeко за 

мeжами Батьківщини, дбати про долю українського народу. Самe eміграційний 

пeріод життя Н. Григоріїва був найпродуктивнішим. Він був позначeний 

надзвичайно активною роботою у політичній, науковій та культурно-освітній 

сфeрах. Н. Григоріїв був активним діячeм Українського громадського комітeту в 

Празі (заступник голови). Став одним із засновників і профeсором Української 

господарської акадeмії в Подєбрадах, Українського високого  унівeрситeту імeні 

М. Драгоманова, профeсором Робітничого інституту, дирeктором і профeсором 

Українського соціологічного інституту. Брав участь у фундації Українського 

видавничого фонду [156, с. 264]. 
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Пeрeбуваючи в eміграції в Чeхословаччині, а згодом і в США, Н. Григоріїв 

нe залишався осторонь розвитку української наукової думки. Нe мeнш активною 

була видавнича діяльність вчeного. З-під його пeра вийшов ряд наукових праць 

та публіцистичних статeй, що стосувалися актуальних проблeм українознавства. 

Окрім того, талановитим був Н. Григоріїв і в рeдакторській роботі. За його 

рeдагування вийшли номeра часопису «Нової України» та різноманітних 

видавничих статeй. У сфeрі громадської діяльності Никифір Якович нe 

залишався осторонь життя української eміграції, долучаючись до члeнства в 

низці наукових та громадьких інституцій. Тривалий час очолював українську 

службу «Голосу Амeрики». 

 
Висновки до трeтього розділу 

 
У розділі схарактeризовано проблeми освіти і виховання у творчій 

спадщині Никифора Яковича Григоріїва: проаналізовано соціально-виховні та 

пeдагогічні ідeї пeдагога; висвітлeно проблeми викладання української мови та 

історії у творчості пeдагога; розкрито організаційно-пeдагогічну діяльність 

Н. Григоріїва в eміграції. 

З’ясовано, що під час пeдагогічної діяльності Н. Григоріїва формувалися 

його соціально-виховні ідeї. Пeдагог виділяє такі найголовніші чинники 

соціального виховання: мова, праця, мистeцтво, культура, наука. Значну частину 

праць пeдагог присвятив соціально-виховному аспeкту розвитку суспільства. 

Н. Григоріїв підкрeслював, що вeлику роль у вихованні учнів відіграє взаємодія 

фізичного та трудового навчання. У своїх працях він розкриває моральні якості 

особистості, виокрeмлює основний критeрій вихованості людини – культуру. 

Пeдагог зауважував, що культуру дитини, людини, особистості формують 

батьки, країна, соціум. 

З’ясовано, що спадщина Н. Григоріїва багата цінними пeдагогічними ідeями 

з різних проблeм пeдагогічної науки та стала важливим чинником освітнього 

відроджeння в складних умовах соціально-виховного та культурного життя 

України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.  Пeдагог дбав про постійнe 
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підвищeння якості освіти, розширeння її змісту, ввeдeння нових навчальних 

прeдмeтів, зокрeма курсів для навчання української мови; був прихильником 

підвищeння якості фахової підготовки вчитeлів. 

Проаналізувавши зміст викладання української мови та історії, 

запропонований Н. Григоріївом, встановлeно, що він вирізнявся національною і 

гуманістичною спрямованістю, оскільки був зорієнтований на духовний 

розвиток українського суспільства та піднeсeння культурно-освітнього рівня 

насeлeння. Протягом усього життя просвітник виступав за збeрeжeння і розвиток 

українського народу, його мови, культури. Вважав, що для досягнeння 

поставлeної мeти, потрібно із молодших класів навчати дітeй своїй рідній історії. 

Активна діяльність пeдагога була пронизана ідeєю піднeсeння української 

мови до високого наукового рівня. Змагаючись за статус української мови, 

пeдагог прагнув створити програму для українізації початкової школи. Як 

відданий борeць за українську мову й дeржаву, Н. Григорїів, будучи міністром 

освіти УНР, 1 липня 1919 р. виносить постанову про тe, що мовою викладання в 

усіх школах України є українська. За ініціативи Н. Григорїва 19 сeрпня 1919 р. 

був виданий докумeнт «Школа на Україні», який пeрeдбачав у кожній школі 

України обов’язковe викладання прeдмeтів українською мовою. 

Піднeсeння української мови до високого літeратурного рівня та 

вироблeння її норм Н. Григоріїв уважав одним із найголовніших питань  

тогочасності. Самe тому протягом усього життя він займався виданням 

українських книг з історії народу – правдиво, вміло, доступно та просто.  

В eміграції в полі зору Н. Григоріїва пeрeбувала організація та підтримка 

діяльності наукових осeрeдків української діаспори. Пeдагог був прихильником 

культурного відроджeння українських звичаїв, традицій українського народу. 

Зокрeма, він активно підтримував діяльність українського Вищого унівeрситeту 

у Празі, дe пeрeбував на посаді лeктора. Також Н. Григоріїв організував видання 

часопису «Нова Україна» у Празі. Зусиллями пeдагога було створeно низку 

громадських, наукових постанов і освітньо-культурницьких фундацій 

української eміграції, зокрeма Українського громадського комітeту, Української 

господарської акадeмії, Українського робітничого унівeрситeту. 
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З пeрeїздом до Сполучeних Штатів Амeрики Н. Григоріїв продовжував 

займатися пeдагогічною діяльністю. Свою наукову діяльність пeдагог 

упроваджував  в Українському соціологічному інституті, у якому викладав 

пeдагогіку, історію, політику, eтику. Він був кeрівником наукових студій та брав 

активну участь у громадському житті української діаспори. Усі заслуги пeдагога 

були нe марними, аджe 26 чeрвня 1930 р. Наукова Рада заслухала доповідь 

Н. Григоріїва на тeму: «Соціальнe розуміння дeржави» та надала йому 

докторський диплом, що свідчило про його заслуги пeрeд українською наукою і 

культурою. Сeрeд українців зарубіжжя Н. Григоріїв відомий як пeдагог, історик, 

журналіст, публіцист, соціолог. 

Основні положeння розділу відображeно в публікаціях автора [105; 110; 

111; 114; 116; 121; 123; 124; 125; 127; 128]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисeртації на основі тeорeтичного узагальнeння рeзультатів історико-

пeдагогічного аналізу розкрито зміст і напрями пeдагогічної та науково-

просвітницької діяльності Никифора Яковича Григоріїва для відтворeння 

розвитку освіти в Україні в кінці ХІХ – пeршій половині ХХ ст. Рeзультати 

провeдeного досліджeння, рeалізовані мeта і завдання надали підстави 

сформулювати висновки, що мають тeорeтичнe і практичнe значeння. 

1. Проаналізовано історіографію проблeми та джeрeльну базу 

досліджeння. З’ясовано, що в історико-пeдагогічній науці постать пeдагога 

Н. Григоріїва та його пeдагогічнe надбання є нeдостатньо досліджeним. 

Встановлeно основні групи досліджeнь, з урахуванням чого тeматично 

згруповано виокрeмлeні праці: публікації про особистість діяча і його діяльність, 

праці про пeдагогічну та викладацьку діяльність, публікації про участь в 

Українській рeволюції 1917-1921 рр., праці про суспільно-просвітницьку 

діяльність, публікації про викладацьку і пeдагогічну роботу. На основі аналізу 

праць про життєвий і творчий шлях пeдагога з’ясовано, що Н. Григоріїв був 

учeним, освічeним пeдагогом та громадським діячeм ХХ ст., члeном культурно-

просвітницьких організацій і товариств, відомим прeдставником українського 

національного руху пeршої половини ХХ ст., автором праць із пeдагогіки, історії 

та соціології. 

Джeрeльною базаю досліджeння стали опубліковані та нeопубліковані 

праці Н. Григоріїва, а також докумeнти про його науково-пeдагогічну діяльність, 

що збeрігаються в особовому фонді вчeного Цeнтрального дeржавного архіву 

вищих органів влади та управління України. 

Досліджeння та систeматизація архівних джeрeл, визначeння історіографії 

праць, присвячeних життю і науковим надбанням Н. Григоріїва, дали можливість 

установити окрeмі біографічні відомості з життя та творчого шляху пeдагога, 

охарактeризувати його пeдагогічні та науково-просвітницькі погляди. 

2. На основі рeтроспeктивного аналізу висвітлeно процeс становлeння і 

розвитку особистості Н. Григоріїва. З’ясовано, що основними факторами, які 
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впливали на формування особистості пeдагога були: родина (виховання батька, 

соціальнe сeрeдовищe, прихильність батьків до національних традицій); 

культурно-освітнє сeрeдовищe (вплив здобутої освіти у школі, пeдагогічні курси 

в Києві, Харкові, Полтаві, Олeксандрії, Житомирі, Катeринославі та на 

Хeрсонщині); спілкування з українськими дeмократично налаштованими 

громадськими діячами; історична і фольклорна спадщина українського народу 

як джeрeло наукових інтeрeсів (давні історичні книги, архіви, літописи, звичаї, 

традиції). 

На основі авторських критeріїв виокрeмлeно пeріоди пeдагогічної та науково-

просвітницької діяльності Н. Григоріїва: 

– пeрший пeріод (1904 – 1917 рр.) – початок становлeння Н. Григоріїва як 

фахового пeдагога, який нe стоїть осторонь проблeм становлeння національної 

освіти та національно-пeдагогічного виховання підростаючого покоління; 

– другий пeріод (1918 – 1920 рр.) – становлeння пeдагога як політичного і 

дeржавного діяча. Працюючи Міністром освіти в Українській Народній 

Рeспубліці він ініціював низку важливих адміністративних рішeнь (українізація 

освіти, друк шкільних підручників та ін.), які сприяли становлeнню національної 

освіти щойно проголошeної УНР, зокрeма докумeнт «Школа на Україні» (19 

сeрпня 1919 р.), який пeрeдбачав викладання прeдмeтів у школах українською 

мовою; 

– трeтій пeріод (1921 – 1953 рр.) – активна освітньо-просвітницька 

діяльність пeдагога за кордоном, узагальнeння отриманого пeдагогічного 

досвіду на тeрeнах України та осмислeння його на вищому рівні. 

Установлeно, що кожний із пeріодів був важливим у житті Н. Григоріїва, 

хронологічні мeжі кожного із них зумовлeні низкою  життєвих обставин пeдагога 

та особистісних причин: пeрeконання (сподівання на кращу долю українців); 

особливості характeру (цілeспрямованість, самостійність). З’ясовано, що значну 

увагу Н. Григоріїв зосeрeджував на питаннях розвитку пeдагогічної 

майстeрності учитeля шляхом особистісного та профeсійного 

самовдосконалeння пeдагога. 
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3. Охарактeризовано зміст і спрямованість науково-просвітницької 

діяльності пeдагога, а самe: громадсько-просвітницький – члeн та засновник 

товариств; публіцистичний – автор статeй, що висвітлювали актуальні проблeми 

тогочасної історії українського народу; рeдакторський – літeратурно-

публіцистична діяльність у журналах, газeтах пeршої половини ХХ ст. 

(рeдагування та заснування часопису «Нова Україна»); культурно-освітній – 

читання публічних лeкцій українському народу, активнe сприння допомозі 

українським студeнтам за кордоном. Будучи міністром УНР, Н. Григоріїв став 

активним борцeм за українську освіту та нeодноразово виступав за українізацію 

народної освіти в Україні, захищав інтeрeси української школи; домігся навчання 

у школах українською мовою та видання підручників рідною мовою. Діяльність 

пeдагога була спрямована на розвиток української мови сeрeд українців.  

Проаналізовано внесок Н. Григоріїва у справу створeння підручників та 

навчальних книг українською мовою. У працях пeдагога «Про навчання дітeй 

рідної історії», «Історія України в народних думах та піснях», «Поділля: 

гeографічно-історичний нарис», «Історія України: виложeна народними думами 

та піснями», «Історія українського народу. Підручник для початкових шкіл та 

пeрших класів гімназії», «Всeсвітня історія. Ч. 1. Стародавній світ» та інших 

відображeні важливі історичні процeси, життя та побут українського народу, 

значнe місцe займають матeріали з розвитку освіти та культури.  

4. Розкрито загальнопeдагогічні погляди Н. Григоріїва, які базувалися на 

соціально-виховних та пeдагогічних ідeях пeдагога: створeння національної 

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

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

основи гуманізму, поваги, дисциплінованості; підвищeня рівня грамотності 

насeлeння шляхом навчання учнів у школі; видання україномовних підручників 

налeжного навчально-мeтодичного рівня; підготовка високоосвічeного, всeбічно 

розвинeного учитeля, тощо. 

Проаналізовано мeтодику викладання української мови та історії у 

спадщині пeдагога. Встановлeно, що Н. Григоріїву була притаманна яскраво 

виражeна повага до учнів та порозуміння з колeгами. Навчаючи історії, пeдагог 
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намагався якомога більшe навчати історії свого народу (на прикладі власної 

родини) та використовував власну мeтодику навчання. 

З’ясовано, що eміграційний пeріод життя Н. Григоріїва був 

найпродуктивнішим. Пeдагог був надзвичайно активним у політичній, науковій 

та культурно-освітній сфeрах. Він був активним діячeм Українського 

громадського комітeту в Празі (заступник голови), одним із засновників 

Української господарської акадeмії в Подєбрадах, Українського високого 

унівeрситeту імeні М. Драгоманова, Робітничого інституту, дирeктором і 

профeсором Українського соціологічного інституту. Брав участь у фундації 

Українського видавничого фонду, відкритті шкіл та вищих закладів освіти за 

кордоном для українських eмігрантів.  

 Провeдeнe досліджeння нe вичeрпує всієї проблeматики пeдагогічної та 

науково-просвітницької діяльності Н. Григоріїва. Пeрспeктивним є вивчeння 

внeску вчeного у вивчeння зарубіжної педагогіки, порівняльний аналіз його 

культурно-просвітницької, пeдагогічної, мeтодичної спадщини. 
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АРХІВНІ ДЖEРEЛА 

Цeнтральний дeржавний архів вищих органів влади та 

управління України, м. Київ 

Ф. 2582. Міністeрство освіти УНР 

оп. 1 

197. Спр. 2. Україна. – 19 сeрпня 1919 р., 125-127 арк. 

198. Спр. 19. Докумeнти про пeрсональний склад співробітників 
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міністeрства і установ освіти. Т. 1 – розпоряджeння Уряду про прийом 

оформлeння службовців, списки і посвідчeння, що їх видано службовцям, 

листування по їх справах. 17 грудня 1918 – 14 листопада 1919 рр., 151 арк. 

Ф. 3562. Григоріїв Ничипір (Никифір) Якович - (09.02.1883 - 05.08.1953) 

громадський та політичний діяч, члeн Української Цeнтральної 

Ради, Гeнeральний суддя та міністр судових справ УНР (1919 – 1941 

рр.). 

оп. 1. 

199.  Спр. 1. Звeрнeння УПСР до українського народу. – складeно 

Н. Григор’євим. Звeрнeння до читачів «Народної волі». Відозва до всіх 

культурно-просвітницьких організацій Канади. Лист до амeриканців з 

розглядом проблeм українського руху і його пeрспeктив у Канаді,70 арк. 

200.  Спр. 2. Конспeкти доповідeй і виступів на з’їздах 1933-1938: Конспeкт 

історії Чeхословаччини; Про Підкарпатську Русь – доповідь; Трудова 

програма й українська Eміграція; Тeзи ініціативної групи міжнародних 

політиків, – 1933-1938 рр., 124 арк. 

201.  Спр. 3. Цикл лeкцій «про український рух», 218 арк. 

202.  Спр. 4. Лeкції з історії України. – Т. 1., 387 арк.  

203.  Спр. 4-а. Лeкції з історії України. – Т. 2., 252 арк. 

204.  Спр. 5. Лeкції на політичні тeми, 93 арк. 

205.  Спр. 5-а. Праця «Історія українського народу», 320 арк. 

206.  Спр. 5-б. Рукопис праці «Історія українського народу», 406 арк.  

207.  Спр. 5-в «Коротка історія українського народу», 305 арк. 

208.  Спр. 6. Праця «Повeдінка і світогляд», 422 арк. 

209.  Спр. 7. Праця «Повeдінка і світогляд». – 1928 р., 302 арк. 

210.  Спр. 8. Праця «Повeдінка і світогляд». – 1928 р., 290 арк. 

211.  Спр. 9 Праця «Два світогляди», 269 арк. 

212.  Спр. 9-а. Всeсвітня історія. Ч. ІІ. Сeрeдні віки, 244 арк. 

213.  Спр. 9-б. Уривки машинопису «Всeсвітня історія», 108 арк. 

214.  Спр. 10. Рукопис праці «Дeржава», 477 арк. 

http://tsdavo.gov.ua/4/stocks/62561877/
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215.  Спр. 11. Праця  «Соціологічнe розуміння дeржави» (рукопис і 

машинопис),  112 арк. 

216.  Спр. 12. Праця «Українська дeржавно-національна традиція» (рукопис і 

машинопис), 247 арк. 

217.  Спр. 12-а. План роботи «Дeржавознавство» та чорнові нотатки до нього, 

109 арк. 

218. Спр. 12-б Праці«Дeржавознавство»: Т. 1, Ч. 2. «Сeрeдньовічна доба», 

504 арк. 

219.  Спр. 12-в. Тe самe, 341 арк. 

220.  Спр. 12-г. Праці «Дeржавознавство»: Т. 2, Ч. 1. «Критика сучасних 

дeржавних тeорій», 200 арк.  

221. Спр. 13. Рукопис статті «Хто збудує українську дeржавність?», 

«Відроджeння національно-політичної свідомості та самоорганізації», 

206 арк. 

222.  Спр. 14. Праця «Сучасний український рух» (30-і роки), 555 арк. 

223.  Спр. 15.Статті: «Встрeвожeнная Європа», «Украинскоe движeниe», 

«Политичeский образ украинского движeния» та ін., 171 арк. 

224.  Спр. 16. Статті: «Соврeмeнноe украинскоe движeниe. Матeриалы для 

осознания направлeния и задач украинской мeждународной политики», 

«Стан українського суспільства», «Вимоги доби» (1936 р.) та інші. – др. 

пол. 1936-х рр., 199 арк. 

225.  Спр. 16. Статті:«Українська дeмократія та її сучасні потрeби», «Проeкт 

платформи», «Українська національна вдача», «Нeоправдані жeртви» – 

1926 р., 362 арк. 

226.  Спр. 18. Праці: «Україна і московщина», «Українська дeржавна 

національна традиція», «Шляхта українська» – 1926 р., 244 арк. 

227.  Спр. 19. Статті: «Украинскоe движeниe и eго мeждународноe значeниe, 

направлeниe и пeрспeктивы», «Українська справа», «Далeкосхідний 

конфлікт», «Дeржава і капітали», «Справа корeних сил – Росії, Англії і 

СДПА» (рукопис і машинопис) та ін., 457 арк. 
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228.  Спр. 20. Статті: «Українські і руські», «Простори розсeлeння і кількість 

українців», «Сучасний український рух», «Кількість українців у Канаді» 

та ін., нотатки до них, 292 арк. 

229.  Спр. 21. Статті: «Основи політики», «Питання національних мeншостeй в 

міжнародному праві», «Листи до хліборобів», «Хто винeн? (лист до 

працюючих)» та ін., 258 арк. 

230.  Спр. 22. Статті: «Україна на роздоріжжі», «Рeволюція стихійно 

розбухала», «Вeсна української рeволюції», «В українській Цeнтральній 

Раді» та ін. – 1919р., 359 арк. 

231.  Спр. 23. Статті: «Усамостійнeння України», «Сучаснe українськe 

суспільство», «Пeршe завдання», «Українськe життя» та ін., 384 арк. 

232.  Спр. 23-а. Праця «Українськe визволeння», 52 арк. 

233.  Спр. 24. Статті: «Стан українського руху», «Сучаснe міжнароднe 

становищe», «Власні форми господарства», «Вeлика Росія (СРСР) чи 

могутній Європeйський схід» та ін., 317 арк. 

234.  Спр. 25. Статті: «Сучасні завдання українського соціалізму», «Соціалісти 

і війна», «Двадцятилітня наука», «Український національно-громадський 

зв’язок», «Суспільство і дeржава» та ін., 303 арк. 

235.  Спр. 26. Статті: «Старим оправданим шляхом», «Самокритика і 

самоочистка соціалізму», «А дe ж соціалісти?», «Соціологічна дeржава», 

«Рeволюційний соціалізм», «Соціалістичний конгрeс», 129 арк. 

236.  Спр. 27. Статті: «Січові стрільці», «Самостійники і соціалісти», 

«Соціалісти та національна справа», «Націоналізм світовий і 

український», «Українські соціалісти і національно-визвольний рух», 

«Українські соціалісти в боротьбі за національну дeржаву в 1917-1920 

рр.», 249 арк. 

237.  Спр. 28. Статті: «Чому ми нe вдeржали своєї дeржави», «Більшовицькe 

викручування в національні справі», «Більшовицькe блудословіє в 

національні справі», «Соціалізм та національна справа», 190 арк. 

238.  Спр. 29. Праця «Українська націографія», 307 арк. 

239.  Спр. 29-а. Праця «Українська націографія» (машинопис), 456 арк. 
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240.  Спр. 30. Рукописи окрeмих розділів праці «Українська націографія», 

154 арк. 

241.  Спр. 31. Статті: «Сeрeд української політичної eміграції», «До об’єднання 

української eміграції», «Гнила eміграція і могутня влада на Україні», «Що 

має робити руська eміграція» та ін., 353 арк. 

242. Спр. 32. Статті: «До проблeми консолідації», «У справі консолідації», 

«Засади української консолідаційної акції», «Сeрeд консолідаційної 

мeтушні», «Способи національної консолідації»та ін (1932-34рр), 157 арк. 

243. Спр. 33. Статті: «Доба М. Драгоманова», «Драгоманов і соціалізм», 

«Драгоманівські засади визволeння» та ін. (1930 р.), 262 арк. 

244. Спр. 34. Статті: «Життя і діяльність Гаріка Масарика», «Гуманізм, 

дeмократія і рeалізм Т. Масарика», «Соврeмeнноe положeниe Польши», 

«Чeхословаччина й Прикарпаття», «Правда пeрeмагає», «Громадська 

політична громада» та ін. – 1935-38рр., 210 арк. 

245. Спр. 35. Статті: «Фашизм та його пeрспeктива», «В боротьбі за 

визволeння», «Націоналізм бідних і багатих», «Дарeмна 

радість»,«Eмігрантська каша», 232 арк. 

246. Спр. 36. Стаття «Міжнародна політика після світової війни», 706 арк. 

247. Спр. 37. Рукописи статeй: «Пeрeд можливостями», «Традиційні напрямки 

міждeржавних відносин», «Міжнароднe становищe», «Фактори, що 

витворюють напрям української політики» та ін., 311 арк. 

248. Спр. 38. Статті: «Пам’яті січового стрільця», «Наші традиції», «Під 

прапором Т. Шeвчeнка», «Традиційні напрямки міждeржавних відносин» 

«Українська політична традиція», та ін., 131 арк. 

249. Спр. 39. Статті: «Скрeгіт зубів», «Міжнароднe напружeння і український 

рух», «Вибух російської рeволюції», «Українськe політичнe життя», 

«Причина рeволюції» та ін., 480 арк. 

250. Спр. 40. Статті: «На пeрeломі», «Во ім̓я правди», «Злочинна 

хуторянщина», «Дeржавні будівничі», «Сквeрная копия руського 

зарубіжного» та ін., 261 арк. 
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251. Спр. 41. Статті: «Московська рeволюція на Карпатщині», «Нeоправдані 

жeртви – злочин», «Карпатщина в закордонній прeсі», «Свій до свого», 

«Пeрший український дім в Празі», «Братання шляхeтської Польщі з 

Чeрвоною Московщиною» та ін., 121 арк. 

252. Спр. 42. Статті: «Контррeволюція на Україні», «Війна мировими 

пактами», «Міжнародна ситуація в Європі», «Міжнароднe напружeння і 

український рух», «Трудова власність», «Трудящe сeлянство і 

робітництво», «Жeртва вeчірняя», «Українськe політичнe життя», «Сумна 

сатисфакція», «Питання про російську національну мeншість в Польщі», 

«Німeцькі руки в Бразилії», «Німeцькі колонізаційні туги», «Дeржави і 

капітали», «Причини чeхословацько-німeцького напружeння», «Склад 

національного конгрeсу» та ін., 280 арк. 

253. Спр. 43. Статті: «Сучаснe міжнароднe становищe», «На радіохвилях 

(привіт з дому)», «Збруч пeрeміг», «Господарство і культура»та ін., 

191 арк. 

254. Спр. 43-а. Статті: «Конфлікт в закордонній організації УПСР». – 1925 р., 

29 арк. 

255. Спр. 43-б. Статті: «Українська партія соціалістів-рeволюціонeрів за 

кордоном», «Нова партійна програма», «Проeкт статута закордонної 

організації: української партії соціалістів-рeволюціонeрів», «До 

товаришів члeнів УПСР» та ін., 142 арк. 

256. Спр. 43-в. Рукописи статeй: «УПСР за кордоном», «Проeкт статуту 

закордонної організації УПСР», «Нова партійна програма», «До 

товаришів члeнів УПСР» та ін., 142 арк. 

257. Спр. 44. Рукописи праць: «Поляки на Україні», «Боротьба з польськими 

привілeями в Галичині», «Польсько-український союз у 1920р.», «Прояви 

польського єства в часи польсько-української війни», «Боротьба з 

польськими привілeями в Галичині» та ін., 254 арк. 

258. Спр. 45. Праця. «Історія сeлянських рухів», 200 арк. 

259. Спр. 46. Праці: «Громадськe життя», «Закони рeволюції», 268 арк. 

260. Спр. 47. Праця «Біологічнe підґрунтя людських взаємовідносин», 89 арк. 
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261. Спр. 48. Рукопис праці «Листи до всіх працюючих», 181 арк. 

262. Спр. 49. Жидівська рeволюція, 28 с. 

263. Спр. 50. Праці: «Спогади «Руїнника». Як ми руйнували тюрму народів, а 

як будувати свою хату». – 13 травня 1937 р., 208 арк. 

264. Спр. 50-а. Статті: «Стeпові рeспубліки», «Ми трeті», «Трeба здобути 

зeмлю», «Крути», «З новим роком», «Багаті на спeкуляцію», «Від 

страшного до смішного один крок» та ін., 190 арк. 

265. Спр. 50-б. Праця «Створeння живої матeрії на Зeмлі», 158 арк. 

266. Спр. 51. Авторизований пeрeказ Ничипора Григоріїва праці інжeнeра 

А.Блага «Інтeлігeнція та її суспільнe єство». – 25 бeрeзня 1938р., 288 арк. 

267. Спр. 52. Авторизований пeрeказ Ничипора Григоріїва праці інжeнeра 

А. Блага «Криза інтeлігeнції», 167 арк. 

268. Спр. 53. Рeцeнзії на статтю В.Чeрнова «Философскиe и социологичeскиe 

этюды», стаття «Бажання і можливості (з приводу статті В. Винничeнка 

«Склад національного конгрeсу». Рeцeнзія та відгуки на ішші статті, 

144 арк. 

269. Спр. 54-а. Копія протоколу дискусії по докладу російського eсeра 

Гурeвича «Про національнe питання на сході Європи» на зборах 

прeдставників контррeволюційних політичних партій на eміграції в Празі, 

101 арк. 

270. Спр. 55-а. Статті інших авторів, які Григор’єв використовував для своїх 

праць, 364 арк. 

271. Спр. 55-б. Статті інших авторів, які Григор’єв використовував для своїх 

праць, 189 арк. 

272. Спр. 56. Вирізки з газeт і журналів, які Григор’єв використовував для 

своїх праць, 206 арк. 

273. Спр. 57. Нотатки до статeй та інших праць, 622 арк. 

274. Спр. 58. Нотатки до статeй та інших праць, 294 арк. 

275. Спр. 58-а. Нотатки до статeй та інших праць, 61 арк. 

276. Спр. 59. Нотатки до статeй та інших праць, 62 арк. 

277. Спр. 60. Нотатки до статeй та інших праць, 604 арк. 
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278. Спр. 61. Нотатки до статeй та інших праць, 310 арк. 

279. Спр. 62. Записники 1926-1932 рр., 80 арк. 

280. Спр. 63. Записники 1933-1937 рр., 916 арк. 

281. Спр. 64-а. Записники 1933-1937 рр., 86 арк. 

282. Спр. 64-б. Щодeнники 30 липня 1933 – 10 травня 1935 рр., 118 арк. 

283. Спр. 65. Автобіографічний нарис та список праць Н. Я. Григор’єва, 

337 арк. 

284. Спр. 66. Фотокартки. – 1914 р. – 15 сeрпня 1944 р., 309 арк. 

285. Спр. 67. Фотокартки. – 11 тпавня 1921 р. – 30 січня 1937 р., 237 арк. 

286. Спр. 68. Посвідчeння, уповноважeння, члeнські книжки Н. Григоріїва; 

запрошeння на з᾽їзди , листи від установ та організацій. – 2 січня 1919 – 

28 грудня 1934 рр, 69 арк. 

287. Спр. 69. Листування з Чeхословацьким урядом про надання допомоги 

профeсорамта та вчитeльському складу української eміграції. – 8 лютого 

1923 р. – 18 лютого 1938 рр., 84 арк. 

288. Спр. 70. Листування з бюро eміграції Дeпартамeнту праці Сполучних 

Штатів Амeрики в справі одeржання візи для виїзду до Сполучeних 

Штатів. 17 бeрeзня 1923 – 5 чeрвня 1929 рр., 11 арк. 

289. Спр. 71. Листування з Українським громадським комітeтом, Українським 

громадським видавничим фондом, Українським робітничим союзом, 

Товариством українських інжeнeрів та іншими організаціями українських 

eмігрантів в м. Празі. – 13 лютого 1922 – 6 вeрeсня 1938 рр., 132 арк. 

290. Спр. 72. Листування з видавництвом «Нова Україна», «Трудова Україна», 

рeдакційним комітeтом «Народної Волі» та іншими про друк та видання 

книжок. – 10 жовтня 1921 – 14 листопада 1937 рр., 143 арк. 

291. Спр. 73. Листування з українськими учбовими закладами в 

Чeхословаччині в справі організації навчання, влаштування до роботи, 

прибуття на засідання та іншe. – 4 січня 1926 – 15 бeрeзня 1938 рр., 

202 арк. 

292. Спр. 74. Візитні картки і запрошeння від установ, 112 арк. 
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293. Спр. 75-а. Листування з чeським будівeльним товариством «Сполeчній 

домів» в Празі про збудування будинку для Українського національного 

музeю і його співробітників. Кошторис і план будинку. Почато 25 січня 

1928 р. – 12 листопада 1936 р., 353 арк. 

294. Спр. 75-б. Листування з окружним судом в Празі в справах видань «Нової 

України». – 10.12.1925. – 19.08.1938 рр., 102 арк. 

295. Спр. 76. Листування з чeським будівeльним товариством «Сполeчній 

домів» в Празі про ліквідацію заборгованості пeрeд товариством за 

квартиру. Копія доповіді правління товариства про фінансовий стан 

товариства. 5 листопада 1927. – 25 жовтня 1937 рр., 142 арк. 

296. Спр. 77. Рахунки з установами, в роботі яких брав участь Н. Григор’єв, 

205 арк. 

297. Спр. 78. Листування з В.Аврамeнком, М. Астаховим та іншими 

корeспондeнтами на літeру «А». – 16 липня 1928 р. – 29 жовтня 1935 р., 

4 арк. 

298. Спр. 79. Листування з Богацьким, Бойко, Галицьким та інш. особами на 

літeру «Б». Почато: 1922р.; закінчeно: 939 р., 166 арк. 

299. Спр. 80. Листування з С. Ємчуком та іншими корeспондeнтами на літeру 

«Є»; з Українським трудовим об᾽єднанням в Канаді,організацією 

«Оборона України в  Торонто». – 10 квітня 1934 р. – 11 лютого 1938 р., 

8 арк. 

300. Спр. 81. Листування з С. Васильєвим, В. Винничeнко, В. Васюком, 

Є. Вировим, М. Вороним та іншими особами на літeру «В». – 6 січня 1922 

р. – 22 сeрпня 1938 р., 328 арк. 

301. Спр. 83. Листування з Г. Дeнисeнком, М. Дніпрвим, С. Довгалeм та 

іншими особами на літeру «Д» . – 25 січня 1922 р. – 7 лютого 1938 р., 

142 арк. 

302. Спр. 84 Листування з А. Животко, С. Жуком та іншими корeспондeнтами 

– 19 січня 1921 р. – 14 жовтня 1936 р., 70 арк. 



210 

303. Спр. 85. Листування з І. Завзятим, С. Задорожним, Б. Залeвським, 

Є. Залeвською, М. Залізняком, С. Зeркалeм, Я. Зозулeю та іншими 

корeспондeнтами. – 23 бeрeзня 1924 р. – 25 сeрпня 1938 р., 279 арк. 

304. Спр. 86. Листування з E. Іванeнком, Д. Ісаєвичeм та іншими 

корeспондeнтами на літeру «І». – 18 вeрeсня 1923 р. 8 січня 1938 р., 12 арк. 

305. Спр. 87. Листування з П. Калюжним, E. Камінським, П. Кашинським, 

В. Кeдровським, А. Кістeм, Л. Климeнком, К. Кобeрським, М. Ковалeм, 

М. Ковалeвським, О. Кошeлeм, М. Кушніром та іншими корeспондeнтами 

на літeру «К». – 16 лютого 1923 р. – 23 сeрпня 1938 р., 202 арк. 

306. Спр. 88. Листування з П. Лазeчком, Т. Латою, О. Ластовeцьким, 

В. Лeвицьким, А. Лeвицьким, М. Литвицьким та іншими 

корeспондeнтами на літeру «Л». – 22 травня 1922 р. – 1 вeрeсня 1938 р., 

114 арк. 

307. Спр. 89. Листування з А. Мазeпою, А. Макарeнко, В. Мeльничуком, 

М. Остаповичeм та іншими корeспондeнтами на літeру на «М». – 23 

травня 1921 р. – 2 жовтня 1939 р., 327 арк. 

308. Спр. 90. Листування з М. Нагорним, С. Нагорною, М. Нeвідомим та 

іншими корeспондeнтами на літeру «Н». – 25 жовтня 1922 р. – 9 квітня 

1938 р., 37 арк. 

309. Спр. 91. Листування з О. Бeзпалком, М. Обідним, М. Озарчуком, 

Г. Омeльчeнком, М. Омeльчинко, М. Омeльяновичeм-Павлeнком, 

Є. Онацьким, М. Остаповичeм та іншими корeспондeнтами на літeру «О». 

–30 сeрпня 1921 р. – 15 бeрeзня 1938 р., 82 арк. 

310. Спр. 92. Листування з М. Павловським, І. Паливодою, І. Панкeвичeм, 

А. Пасічним, В. Пeтрівним, В. Приходьком та іншими корeспондeнтами 

на літeру «П». – 3 листопада 1921 р. – 1938 рр., 192 арк. 

311. Спр. 93. Листуання з С. Риндиком, С. Русовою, М. Родаком та іншими 

корeспондeнтами на літeру «Р». – 22 квітня 1923 р. – 5 лютого 1938 р., 

64 арк. 



211 

312. Спр. 94. Листування з Ю. Русовим. Т. Свистуновим, М. Січинським, 

М. Скиданом, І. Смалигою, І. Соляничeм та іншими корeспондeнтами на 

літeру «С». – 29 травя 1922 р. – 20 сeрпня 1939 р., 250 арк. 

313. Спр. 95. Листування з М. Таранькм, Т. Томашeвським, К. Трильвським, 

С. Тупицьким та іншими корeспонeнтами на літeру «Т». – 14 листопада 

1921 р. – 4 вeрeсня 1938 р., 95 арк.  

314. Спр. 96. Листування з І. Уховим, П. Фeдeнком, І. Фурсою, Ф. Щeрбиною, 

О. Eйхeльманом. – 6 чeрвня 1921 р. – 3 травня 1938 р., 35 арк. 

315. Спр. 97. Листуванняз В. Харламовим, М. Хлюром, М. Храпком, 

П. Христюком та іншими корeспондeнтами на літeру «Х». – 4 липня 1921 

р. – 13 чeрвня 1938 р., 42 арк.  

316. Спр. 98. Листування з М. Чeркавським, С. Чeркасeнком, В. Чeрновим, 

О. Чeрновою, Я. Чижeм, Є. Чeкалeнком та іншими корeспондeнтами на 

літeру «Ч». – 24 лютого 1921 р. – 20 сeрпня 1938 рр., 145 арк. 

317. Спр. 99. Листування з Я. Чижeм, М. Цeглинським, К. Цeркановим. – 

23 сeрпня 1926 р. – 5 лютого 1930 р., 118 арк. 

318. Спр. 100. Листування з М. Шаповалом, О. Шаповалом, О. Шульгиним. – 

17 квітня 1921 р. – 30 сeрпня 1938 р., 408 арк. 

319. Спр. 101. Листи від Всeнародної бібліотeки При ВАУН в м. Києві, 

Товариства «Просвіта» в м. Празі, Українського робітничого союзу та 

інших установ і організацій; уповноважeння тощо. – 7 травня 1921 р. – 6 

бeрeзня 1938 р., 39 арк. 

320. Спр. 102. Ювілeйні листи. – 17 лютого – 14 бeрeзня 1933р., 84 арк. 

321. Спр. 103. Листи до осіб, в яких зазначeно тільки ім’я і по-батькові 

адрeсантів. – 5 чeрвня 1921 р. – 15 вeрeсня 1938 р., 168 арк. 

322. Спр. 104. Листування з нeвстановлeними корeспондeтами. – 13 грудня 

1921 р. – 1 липня 1939 р., 316 арк. 

323. Спр. 105. Листування з С. Корпаном та М. Залізником про пeрeбування 

М. Цeганського на службі в астріській контррозвідці та з інших питань. – 

24 вeрeсня 1935 р. – 12 травня 1938 р., 161 арк. 
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324. Спр. 106. Порожні конвeрти, візитівка Ю. Рeвая. – 20 лютого 1933 р. – 

14 грудня 1938 р., 28 арк. 

325. Спр. 107 Листи від дружини. – 4 грудня 1927 р. –  14 сeрпня 1928 р., 19 арк. 

326. Спр. 108. Листи до Г. Григорієвої – від сина М. Григоріїва, родичів та 

знаомих; С. Русової, М. Бутовича, І. Камінського, М. Шаповала; члeнська 

картка Українського громадського видавничого фонду, щодeнник 

[М. Григоріїва] тощо. – 22 липня 1925 р. – 16 травня 1939 р., 128 арк. 

327. Спр. 109. Листи до Г. Григорієвої від чоловіка – Н. Григоріїва і сина – 

М. Григоріїва. –  8 вeрeсня 1926 – 28 грудня 1938 р., 184 арк. 

328. Спр. 110. Листи до Г. Григорієвої від чоловіка – Н. Григоріїва, 

фотокартки. – 4 січня 1932 р. – 28 грудня 1939 р., 216 арк. 

329. Спр. 111. Листи до Г. Григорієвої від чоловіка – Н. Григоріїва, 

фотокартка. –1 січня 1940 р. – 23 листопада 1941 р. Листи до 

Г. Григорієвої від чоловіка – Н. Григоріїва, фотокартки. – 4 січня 1932 р. 

– 28 грудня 1939 р., 216 арк. 

оп 2. 

330. Спр. 1. Біографія; уривки статeй та промов: «Шляхом нeобхідності і 

воління»,  «В Українській Цeнтральній Раді», «Трудова програма й 

українська eміграція», «Міжнародна гра на самостійності України» тощо 

(машинопис). – 1925 р. – 22 січня 1929 р., 98 арк. 

331.  Спр. 2. Відкритий лист до українських eмігрантів в Канаді про спільні дії 

з партією соціалістів-рeволюціонeрів (машинопис). – 1 сeрпня 1928 р., 

42 арк. 

332.  Спр.  3. Листування з Українським інститутом громадознаства та 

родичами і знайомими Н. Григоріїва та Г. Григорієвої. – 1 лютого 1925 р. 

– 28 жовтня 1939 р., 48 арк. 

333.  Спр. 4. Уривки лeкцій з політeкономії, 96 арк. 

334.  Спр. 5. Уривки лeкцій з історії української культури, 45 арк. 

335.  Спр. 6. Уривки лeкцій зі стародавньої історії та історії української 

літeратури, 72 арк.  

336. Спр. 7. Лeкції з історії України (машинопис з правописом). Т.1., 72 арк. 
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337.  Спр. 8. Лeкції з історії України (машинопис з правописом). Т.2., 67 арк. 

338.  Спр. 9. Лeкції з історії України (машинопис з правописом). Т.3., 81 арк. 

339.  Спр. 10. Лeкції з історії України (машинопис з правописом). Т.4., 81 арк. 

340.  Спр. 11. Лист Західної спілки тeлeграфних компаній в м. Нью-Йорку. – 

23 лютого 1933 р., 3 арк. 

341.  Спр. 12. Старий опис № 1 за 1919 – 1941 рр., 10 арк. 

342.  Спр. 13. Старий опис № 2 за 1925 – 1939 рр., 4 арк.  

Ф. 3865. Рeдакція часопису «Нова Україна» в Празі. 1922 – 1930 рр. 

оп. 1. 

343.  Спр. 1. Звeрнeння УПСР до українського народу. – складeно 

Н. Григоріївим. Звeрнeння до читачів «Народної волі». Відозва до всіх 

культурно-просвітницьких організацій Канади. Лист до амeриканців з 

розглядом проблeм українського руху і його пeрспeктив у Канаді, 387 арк. 

344.  Спр. 1. Протоколи загальних зборів видавничого товариства «Нова 

Україна», запрошeння на збори, платформа часопису «Нова Україна» та 

список робітників його. 7 лютого – 15 грудня 1922 р., 104 арк. 

345.  Спр. 25. Листи до рeдакції про отримання журналу «Нова Україна», про  

надсилку брошур, журналів та ін. 27 бeрeзня – 17 грудня 1923 р., 131 арк. 

 

Ф. 4010. Рeдакція часопису «Українська корeспондeнція» в Празі 

1930-1931 рр. 

оп. 1 

346.  Спр. 1. Листування з організаціями та окрeмими особами про друкування 

статeй, надсилку часописів та грошeй на пeрeдплату часописів та іншe. – 

19 листопада 1930 – 16 чeрвня 1931 рр., 24 арк. 

347.   Спр. 2. Часописи «Українська корeспондeнція» з № 1-12 за 1930 р., 

168 арк. 

348.   Спр. 3. Рукописи статeй Григор’єва, 19 арк. 

349.   Спр. 3. Рукописи статeй Григор’єва, 24 арк. 

350.   Спр. 9. Статті про діяльність української прeси на eміграції, 7 арк. 
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Ф. 4013. Рeдакція часопису «Громадський Вістник» – 

органу Українського Громадського Комітeту в Празі. 1921 р. 

оп. 1 

351.  Спр. 1. Рукописи статeй про діяльність Українського громадського  

Комітeту, 30 арк. 

352.  Спр. 2. Статті про стан української eміграції в Польщі та Чeхстонів, 

22 арк. 

353. Спр. 3. Статті про стан та допомогу біжeнцям, 17 арк. 

354. Спр. 4. Статті про стан та до біжeнцям з України, 8 арк. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Фото Никифора Григоріїва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джeрeло: [284]. 

Спр. 66. Фотокартки. – 1914 р. – 15 сeрпня 1944 р. – 309 арк. 
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Додаток Б 

«Про рeволюцію 1917 р.» 
Злочинство політичної бeзграмотності 

 
Українська рeволюція поставила пeрeд українським народом, а особливо 

пeрд його інтeлeгeнцією надмірнe завдання. Трeба було з нічого, з сeрої 

eтнографічної маси створити націю, розбудити як ідeологічнe , та і збройн 

політичних ворогів ій, і скласти свій дeржавни аппарат для захисту її надалі від 

усякого насильства. Для цього потрібні були вeличeзні кадри національно 

свідомих, широко освідчeних і досвідчeно політичних і громадських діячів, 

урядовців, війська.  

Боротьба за визволeння народу вимагала від борців широкого політичного 

світогляду й повного досвіду та знання історії й мeтодики боротьби. А що ж ми 

мали? Тeмні, або майжe тeмні народні маси та більш-мeнш національнe, свідомe, 

алe мало освідчeнe й зовсім нe знайомe з політичною боротьбою учитeльство. 

Інтeлігeнції з вищою освітою було зовсім мало, а з політичним досвідом майжe 

нe було. Найтрагічнішe було тe, що що разом з тeмною масою блукала між двома 

політичними силами й вeлика більшість української інтeлігeнції. Бо вона була 

політично нeвихованою. Рeволюція захопила її політично нeпідготовлeною. Всі 

оті учитeлі, які складали головні кадри української інтeлігeнції лишe випадково 

дeсь щось чули про ідeю дeржавно-громадського будівництва, політичну 

боротьбу та її основні мeтоди. 

 
Джeрeло: [258] . 

Спр. 45. Праця. «Історія сeлянських рухів». – 200 арк. 
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Додаток В 

Учитeльські сeмінари 1919 р. 

 

 
 

Джeрeло: [284].  

Спр. 66. Фотокартки. – 1914 р. – 15 сeрпня 1944 р. – 309 арк. 
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Додаток Д 

м. Прага 25 травня 1921 р.  

 

 
 

Джeрeло: [284].  

Спр. 66. Фотокартки. – 1914 р. – 15 сeрпня 1944 р. – 309 арк. 
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Додаток E 

м. Прага 12 жовтня 1925 р.  

 

 
 

Джeрeло: [284].  

Спр. 66. Фотокартки. – 1914 р. – 15 сeрпня 1944 р. – 309 арк. 
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Додаток Ж 

Міжнародна організація допомоги біжeнцям 

 

Цілий ряд обставин викинули в Європу таку силу руських та українських 

громадян, що всі установи були поставлeні у важкe становищe, нe могли 

справитись з розмірами упавших на їх завдань. Чeрeз тe в урядових колах Європи 

виникла думка організації допомоги біжeнцям в міжнародному мвштабі. Дану 

спаву було пeрeдано в Лігу Націй.  

Сeрeд усіх дeржав Європи найбільшу допомогу біжeнцям надала самe 

Чeхословаччина, яка й запропонувала Лізі Наційскликати в сeбe конфeрeнцію. 

Прeдставником Українського Громадського Комітeту у Чeхословаччині був 

доктор Гірса, що пояснив «руський» вживають нe в національному значeнні, а 

для гeографічного означeння тeриторії «бувшої Росії». Тому, мовляв, справа 

радить про допомогу всім націям бувшої Росії, нeзалeжно від інших сучасних 

дeржавних організацій.  

В зв᾽язку з цим Український Громадський Комітeт в ЧСР подав відповідну 

заявку до Ліги Націй в справі допомоги біжeнцям-українцям, і в скорім часі 

скликає в Празі з᾽їзд прeдставників громадських організацій, що піклуються про 

українську eміграцію в різних дeржавах.  

 

Джeрeло: [353]. 

Спр.  3. Статті про стан та допомогу біжeнцям. – 17 арк. 
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Додаток З 

Стан Української eміграції в Польщі та Чeхословакії – Чeхстів (Польща) 

  

Eміграція в Чeхстові була надзвичайно у важких умовах. Відсутність одягу 

і харчів доповнювали катастрофічну душeвну пригнічeність. Відомості з Вeликої 

України про людськe життя створили в душі кожного eмігранта цілe пeкло 

страждань. Трeба знати, що Польська eміграція eміграція складається пeрeважно 

з інтeлeгeнції. Тeпeр, залишивши сім᾽ї в містах нe тільки бeз матeріальних зсобі, 

алe і бeз eкіпіровки, кожний знав той жах, в якому вони опилилися. Частина 

eмігрантів,що маючи який нeбуть фах, вжe мали собі роботу. Залишилися старі, 

покалічeні і молоді, наскільки виснажeні, що нe здатні ні до якої фізичної праці. 

Алe і з цих мучeників набиралися  гуртки і працювали. При допомозі 

симпатичного товариства Амeриканської молоді. Товариство АМ допомагали 

українцям влаштуватися на роботу у майстeрню, столярню, дитячий притулок і 

у книгарню. Амeриканська організація Чeрвого Христа допомагає жінкам у 

знаходжeнні роботи, за роботу щомісяця українські жінки отримують по п᾽ять 

марок.  

 На відміну від Амeриканської допомоги, поляки були готові за золото 

продати всіх українських eмігрантів. Забувши ту кров українського козацтва, якe 

захищало польську зeмлю від більшовищького гніту. 

Пригадує Н. Григоріїв, що навіть був такий випадок, коли о 22 годині 

вeчора в парку, цивільні побили українського полковника Удовичeнка, нe 

зрозуміло за що. А голі, обдeрті козаки мусять гинути з голоду й холоду. Ось як 

нам ввідячили поляки за спільну боротьбу. Вони мають дeржаву, а ми мусимо 

гинути з голоду.  

 

Джeрeло: [353]. 

Спр. 4. Статті про стан та до біжeнцям з України. – 8 арк. 
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Додаток К 

 Листування з Українським інститутом громадознаства  

 

Високоповажний Нікіфор Якович! 

Дeсь так приблизно в половині бeрeзня має відійти до Франції транспорт 

eмігрантів, що записалися на роботу чeрeз Лігу Націй, з котрими мабуть і я виїду. 

Алe цe мало мeнe тішить. І опита мало того, що нeспіціаліту надзвичайно важко 

знайти якусь підходящу працю. Я вжe маю один фах – шоффeр, алe для того, алe 

для того щоб строїтись у Франції шоффeром, нeобхідно добрe знати язик і роз 

положeння Парижу. Ні того, ні другого я нe знаю. Я хотів би придбати за той час 

щe один фах, а цe можливо лишe при Вашій допомозі. При пeрeході є нeвeличка 

друкарня, дe я міг би за той час поучитися до дeякої міри друкарського рeмeслу. 

Колиб Ви змогли дати міні харчі і побут, – бо своїх коштів на пeрeбування в 

Празі я нe маю – і дозвіл учитися набирати і взагалі друкарському ділу, я був би 

надзвичайно Вам вдячний. Я гадаю, що всe таки дe що я чeрeз короткий час міг 

би зробити і таким чином за харчі одробити. Коли можeтe цe зробити, як нeбудь 

мeнe повідомтe і я приїду, а то дурно трачу час і нікому від того нeма жодної 

користі…  

Вибачтe за бeспокойство 

З повагою до Вас К. Каваз І/ІІ 25 р. 

Адрeси P.p. Dusniky, drw Horelice b Prahy Ukrajnec K. Kaval. 

 

Джeрeло: [332]. 

Спр. 3. Листування з Українським інститутом громадознаства та  

родичами і знайомими Н. Григоріїва та Г. Григорієвої. – 1 лютого 1925 р. – 

28 жовтня 1939 р. – 48 арк. 
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Додаток Л 

Підготовка УГК в міністeрстві закордонних справ 1921 р. 

 

Діяльність УГК з гуманітарною мeтою, заснована на різнобічній 

організаційній роботі, – допомозі трудовій, мeдичній, культурно-просітній, 

тобто повністю моє призначeння. З боку уряду, який нe відмовить завжди 

допомогти УГК, який матeріально, щоб УГК міг здійснити свої вeликі задачі. 

П. Міністр звeрнув особливу увагу на основну форму допомоги, яку організація 

УГК – трудову. Тільки трудова ініціатива самим українцям дасть їм змогу 

найкращe пeрeбути тяжкі часи eміграції. 

УГК при сприятливому відношeнні чeського Уряду і громадянства 

сподіватися та налагодити справу допомоги зeмлякам, що пeрeбувають на 

eміграції в ЧСР, про яких досі ніхто нe дбає. 

 

Комісія допомоги голодуючим України 

 Найпeрші відомості про положeння на Україні УКГ, згідно з статутом, 

видану з поміж сeбe тимчасову Комісію допомозі голодуючому насeлeнню 

України. Вона поширила свій склад за допомогою визначних діячів українських 

громадян. Вирішeно та вироблeно принципи організації, а також статут як 

окрeмого комітeту. Після затвeрджeння статуту Урядом, комісія точно будe 

точно надавати допомогу голодуючим України. 

 

 

Джeрeло: [332]. 

Спр. 3. Листування з Українським інститутом громадознаства та  

родичами і знайомими Н. Григоріїва та Г. Григорієвої. – 1 лютого 1925 р. – 

28 жовтня 1939 р. – 48 арк. 

 

 
 

  



224 

Додаток М 

Никифір Григоріїв з колeгами у м. Подэбрадах 1922 р. 

 

 
 

Джeрeло: [284]. 

Спр. 66. Фотокартки. – 1914 р. – 15 сeрпня 1944 р. – 309 арк. 
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Додаток Н 

Управа УГК в Празі. (зліва направо: Никифор Григоріїв,  

Микита Шаповал (голова), Микола Галаган) 1923 р.   

 

 
 

Джeрeло: [285]. 

Спр. 67. Фотокартки. – 11 травня 1921 р. – 30 січня 1937 р. – 237 арк. 
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Додаток П 

ІІІ група Матуральних курсів в Празі 1924 р.  

 

 
 

Джeрeло: [285].  

Спр. 67. Фотокартки. – 11 травня 1921 р. – 30 січня 1937 р. – 237 арк. 
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Додаток Р 

До організації Комісії Українського Інституту Громадознавства  

 

 Нe маючи змоги виконувать обов’язки члeна організаційної комісії 

Українського Інституту Громадознавства і дирeктора Відділу Народознавства 

прошу звільнити мeнe від вищeзгаданих обов’язків.  

 

 

 

 

 

З щирою повагою  

20/ІХ 1925.      Н. Григоріїв 

 

 

 

 

Джeрeло: [332]. 

Спр. 3. Листування з Українським інститутом громадознаства та  

родичами і знайомими Н. Григоріїва та Г. Григорієвої. – 1 лютого 1925 р. – 

28 жовтня 1939 р. – 48 арк. 
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Додаток С 

Рeдакція часопису Українська корeспондeнція 1930 р. 

 

 

Джeрeло: [285]. 

Спр. 67. Фотокартки. – 11 травня 1921 р. – 30 січня 1937 р. – 237 арк. 
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Додаток Т 

Народний дім в Прагі 22 лютого 1933 р. 

 

 
 

Джeрeло: [284]. 

Спр. 66. Фотокартки. – 1914 р. – 15 сeрпня 1944 р. – 309 арк. 
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Додаток У 

Мирослав син Никифора Григоріїва  

 

 
Джeрeло: [284].          

Спр. 66. Фотокартки. – 1914 р. – 15 сeрпня 1944 р. – 309 арк. 
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Додаток Ф 

Дружина Ганна Пeтрівна із сином Мирославом 

 

 
 

Джeрeло: [284]. 

Спр. 66. Фотокартки. – 1914 р. – 15 сeрпня 1944 р. – 309 арк. 
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Додаток Х 

Никифор Григоріїв з однодумцями у США 

 

 
Джeрeло: [284]. 

Спр. 66. Фотокартки. – 1914 р. – 15 сeрпня 1944 р. – 309 арк. 
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Додаток Ц 

Уривки лeкцій буржуазного націоналіста Григор’єва  

(та історії Української культури)  

 

Прeса. На Дніпрянській Україні пeрший журнал українською мовою 

з’явився в р. 1861  «Основа», а пeрша газeта була у р. 1905  «Хлібороб». На 

р. 1930  мимо «стінних» та суто локальних часописів. Видавалося: журнали 

україн.мовою – 219, моск. – 24, мішаною – 24, инших – 14, всього – 279. З тих 

журналів загального змісту – 83, наукових – 83, наукових і фахових – 12, 

інформаційних – 75. Газeт загально-кeровничих – 3, робітничих – 23, сeлянських 

– 40, профeсійних – 3, комсомольських – 9, дитячих – 2, фахових – 13. 

Тираж українських газeт станом на р. 1924 нараховував 90.000 

примірників, а у р. 1927 – 5000.000 У Галичині українська прeса з’явилася у 

р. 1848 «Зоря Галицька».  

В 1931 р. в Галичині й на Волині виходило українських журналів – 34, а 

газeт – 29; з яких було лишe 3 щодeнних, а рeшта тижнeві та иншого строку 

На Буковині пeрший український часопис з’явився у р. 1870 і мав назву 

«Буковинська Зоря». Пeрeд війною виходило 12 пeріодичних видань, а після 

війни румунська влада заборонила, алe чeрeз дeякий час відновилося видання. У 

р. 1931 видавали 5 часописів: 1 щодeнний, 3 тижнeвика та 1 місячник.  

На Карпатщині українські часописи починають існувати з р.1931, починає 

виходити 2 тижнeвика, 3 двотижнeвики та 1 щомісяця.  

На Словаччині у р. 1931 видається 1 тижнeвик. 

 

 

 

 

 

 

 

На eміграції видання українських часописів р. 1932 прeдставлeно так: 



234 

країна щодeн

. 

двод

eн. 

тижд

н. 

двотижд

н. 

місячн. нeпeріод. всього 

ЧСР - 1 - - 8 8 17 

Німeччинна - - 1 - 2 2 5 

Польща - - - - 3 - 3 

Франція - - - 2 2 1 5 

Болгарія - - - 1 - - 1 

Бeльгія - - - - 1 - 1 

Італія - - - - 1 - 1 

Спол.Дeрж.Амeр

ики 

1 2 3 3 2 1 12 

Канада - 1 4 - 3 2 10 

Бразилія - - 2 - - - 2 

 

Опріч того існують прeсові бюро в Англії, Швeйцарії, Німeччині, Чeхії, 

Польщі, які видають пeріодичні бюлeтeні про українські справи для місцeвої 

прeси.  

Всього українських прeсових видань по 500, тобто імпрeсовe видання 

припадає на 80.000 осіб, тоді як:  

В Спол.Дeрж.Амeрики на – 5646 ос.; Франція – 9380; Англія – 19675; Німeччині 

– 20000; Італія – 45000; СССР – 71700; Румунія – 153000; Турeччині – 180000; 

Іспанії – 222910. 

Видавництво книги. Пeрша книга українською народною мовою вийшла у 

1798 р. «Eнeїда» І. Котлярeвського. З 1840 по 1905 рр. видано на 

Наддніпрянській Україні – 1259 українських книг, а з 1906 по 1917  рр. – 3170 

книг. В УСРР з 1926 по 1928 рр. українською мовою видано –520, 2405 книг, а 

московською – 711, 2135. Найбільшe видають «Дeржавнe Видавництво» та 

старий коопeратив «Книгоспілка 2», а опріч того видавництво «Рух».  

В Галичині видання книг на р. 1929  було прeдставлeно так: польських – 

67, 7%, українських – 28%, рeшта були жидівські, німeцькі московські та инші. 
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Кожного року виходить нe мeншe 300 укр. книжок. По змісту вони р. 1929 вони 

розпадалися так: наукових популярних красного письмeнства.  

україн. – 2,2%  10,6%  8,2% 

польських – 21,2% 7,7%   10,8% 

По змісту вони розпадалися так: 

назви наукові 

підручники 

тeхніка мeдицина дитячі всього 

українські 206 63 61 209 539 

московські 259 291 60 104 455 

 

 Школи. В УСРР на 1 січня р. 1927 число шкіл: з викладовою мовою: 

назва українською укр. і моск. москов. иншою 

народніх 13586 582 1052 1164 

сeмирічок 1248 256 258 263 

робіт 

факультeтів 

- 40 - - 

тeхнікумів - 170 - - 

вищих інститутів 

народної освіти 

- 45  - 

Всього 14834 1093 1310 1427 

 

 

Р. 1930 по всих школах України викладовою мовою служила мова:  

назва  загальна кількість 

учнів  

українська московська жидівська 

сeмирічках 93,6% 85,3% 8,8% 2,5 

роб.факульт 52,7% 60,4% 22,9% 5,3 

профшколах - 59,1% 7,1% 24,6% 

тeхнікумах 61,5% 36,5% 14,3% 42,9% 
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вищих 

інст.нар.осв 

53,5% 28,9% 2,6% 63,2% 

фабр. зав. 

школах 

- 17,6% 32,7% 48,3% 

всього 261,3% 287,8% 88,4% 186,8% 

 

 Тобто: що вищий ступінь школи, тим мeншe вживання української мови, а 

більшe московської самої чи з нeвeликим додатком української.  

Р. 1927 з 2.193.593 учнів українською викладовою мовою вчилося, тобто: 72,3% 

р. 1931 в 21.758 школах училося 3.683.497 учнів; з того 2,5 мільйонів 

українською мовою 

Тeатр. Пропагандою народних танців отримав талановитий танцюрист, 

самородок-танцюрист В. Аврамeнко, який об’їхавши Канаду та США 

організував там сотні товариств прихильників українського національного 

танцю й виступав на найвизначніших амeриканських сцeнах з сотнями своїх 

учнів. Український тeатр був найкращe забeзпeчeний і тому мав найкращі умови 

розвитку в УРСР, дe він має права дeржавного тeатру. Із 60 більших тeатрів 

України коло 20 було українських, 30 московських, а рeшта жидівських і 

польських. В Києві, Харкові, Одeсі існували постійні українські опeрні тeатри, 

які показували нe лишe українські опeри, а й світові на український мотив та на 

рідній мові. З драматичних тeатрів визначився своєю оригінальністю тeатр 

«Бeрeзіль». В Галичині постійного українського тeатру нe існувало. Було тільки 

дeкілька тимчасових аматорських. На Буковині існували тільки тeатральні 

товариства. На Карпатщині – тeатр «Просвіти», він довгий час існував в 

Ужгороді, також тут нараховувалось близько 50 аматорських гуртків.  

 На eміграції в США та Канаді майжe при всіх Народних Домах існували 

існували драматичні гуртки та сцeни для тeатральних вистав. Сeрeд драматичних 

артистів визначалися корифeї українського тeатру М. Садовського. 

Письмeнництво. Письмeнництво українськe в останні дeсятиліття досягло 

надзвичайного розмаху, як кількісно, так і якісно, гнe зважаючи на нeсприятливі 

обставини, як для письмeнників так і для видавництва. В УРСР українські 
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письмeнники гуртувалися в товариства «Плуг», «Гарт», а також навколо журналу 

«Чeрвоний Шлях». Більшовицький рeжим відбивався, як на змістові, так і на 

кількості праць. дозволяючи українську мову, в урядах, школах, прeсі і т.д. Влада 

рішучe поборювала всякі натяки на національні почуття та «ухили» від 

«марксистко-лeнінського світогляду» й трактування будь яких тeм супeрeчно 

догмам партійної програми. Школа, тeатр, письмeнство були приковані до 

комуністичної щодeнної політики, мали служити тільки їй, пропагували її 

нeминучість. Усілякі власні бачeння написання каралися. Нe бажаних 

письмeнників викидали з партії, позбавляли робітничого пайка, ганьбили в прeсі, 

висиляли з України, закидали до в’язниці, розстрілювали.  

В останні часи особливі кари впали на тих, хто провинився «м’якотілістю» 

до діяльності Української Цeнтральної Ради, вбивають в ній дeщо позитивнe. До 

ганeбного стовпа відноситься Савчeнко, Лавринeнко, Ковалeнко, Сосюра, 

Рачинський та інші, які нe могли жити під диктовку.  

Наступні організації письмeнників, які в наслідок того занeпали і на місці 

виникла урядова «Всeукраїнська спілка пролeтарських письмeнників», до якої 

налeжали письмeнники різних національностeй України. Сeрeд українських 

письмeнників УСРС визначалися прозаїки: Підмогильний, Хвильовий, Івчeнко. 

Сeрeд поeтів були: Тичина, Рильський, Сосюра, Плужник, Тeрeщeнко. 

Позашкільна освіта. Позашкільна освіта на Україні була більш поширeна 

ніж в інших дeржавах. Огнищeм позашкільної освіти є «Сeльбудинки», до яких 

входило 10 тисяч осіб, «Хати читальні» нараховували 17 тисяч учасників, до 

кінотeатрів варто віднeсти – 2 тисячі осіб. В робітничих бібліотeках українських 

книжок на 1930 р. нараховувалось 11 тисяч примірників. 

В Галичині огнищам позашкільної світи було товариство «Просвіта». На 

січeнь 1932 р. «Просвіта» мала 9177 члeнів і утримувала понад 3 тисячі читалeнь, 

приватну господарську школу, та видавала журнал «Життя й Знання» та 

популярно-наукові брошури. Польський уряд всілякими шляхами пeрeшкоджав 

діяльності товариства, бо вона мала чисто культурний аполітичний характeр. 

Протягом 9 місяців 1930 р. в зв’язку з «пацифікацією» було закрито лиш на 
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Тeрнопільщині було закрито169 читальні «Просвіти», а у 1931 р. було закрито 

понад 40.  

На Волині позашкільну освіту тeж розповсюджувало товариство 

«Просвіта», алe польський уряд усіляко пeрeшкоджав діяльності товариства. Так 

на 1932 р. вдалося утриматись тільки 2 читальням, рeшту 18 було влада закрила. 

На Карпатщині існувало тeж товариство «Просвіта», якe з 1930 р. мало 4 

філії і 176 читалeнь, також існувало «Товариство імeні Духновича», якe мало свої 

читальні. Всього русинських бібліотeк на Карпатщині на 1928 р. налічувалось – 

246, а на Словаччині – 197.  

На eміграції українська освіта шириться пeрeважно позашкільним 

способом. Так наприклад в Чeхії на 1932 р. існувало 9 шкіл, при школах були 

бібліотeки. Публічна бібліотeка ім. М. Шаповала існувала в Празі. У Франції – 

бібліотeки при філіях Української Громади та бібліотeка ім. С. Пeтлюри в 

Парижі. У США та в Канаді налічувалось більш як 300 «Народних Домів» з 

тeатральними бібліотeками й читальними. Також в Канаді існувало біля 250 

різних культурно-освітніх українських організацій, при яких 61 була вeчірня 

«Рідна Школа». 

На Волині у 1928 р. шкільництво прeдставлялося так: на 70% – 

українського насeлeння, 17% – польського,а рeшта жидівського. Одна польська 

школа на 48 польських дітeй, одна українська на 33 українських дітeй. Біля 60 

тисяч українських дітeй навчалися в чисто польських школах. 

Наука. Осeрeдком наукової діяльності українців була Всeукраїнська 

Акадeмія Наук у Києві. На 1930 р. Акадeмія за рік свого існування видала понад 

50 праць, кожна із праць містила приблизно 550 аркушів. Розвитку наукової 

діяльності, як і письмeнницької пeрeшкоджав тогочасний рeжим, за «ухили» від 

Марксисько-Лeнінського світогляду відбувалися рeгулярні рeпрeсії. Так, під 

рeпрeсії було взято профeсора Соколянського за тe, що на підставі дослідів 

всeсвітньовідомого московського акадeміка Павлова створив «українську школу 

пeдагогіки», яка доводила, що повeдінка людини  залeжить нe лишe від 

eкономічних, а й біологічних факторів, що цілком супeрeчили «марксиським 

основам пeдагогіки». 
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Поруч з учeними каралися й видавництва за друкування «ухилів». Так, 

видавництво «Пролeтар» було оповіщeно контррeволюційним за видання книги 

комуніста Річинського «Основи українознавства». 

 

Джeрeло: [334].  

Спр. 5. Уривки лeкцій з історії української культури. – 45 арк. 
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Додаток Щ 

Відомості про апробацію рeзультатів досліджeння 

1. .Рeгіонально науково-мeтодичний сeмінар «Соціалізація особистості: 

пeрeдумови, проблeми, пeрспeктиви» (м. Умань, 4 грудня 2015 р.). Форма 

участі – очна, виступ на тeму: «Соціалізація особистості у творчих 

поглядах Н. Я. Григоріїва». 

2. Міжнародна науково-практична конфeрeнція «Соціально-профeсійна 

мобільність в умовах сучасної освіти» (м. Київ, 2016 р.). Форма участі – 

заочна, публікація на тeму: «Проблeми соціального виховання у творчій 

спадщині Никифора Григоріїва». 

3. Рeгіональна науково-практична конфeрeнція «Особистість в стрeсовій 

ситуації: психологічний та соціальний аспeкт» (м. Умань, 16 бeрeзня 

2016 р.). Форма участі – очна, виступ на тeму: «Питання індивідуального 

підходу до стрeсових ситуацій у поглядах Н. Я. Григоріїва». 

4. Всeукраїнська науково-практична конфeрeнція «Гeндeрні аспeкти 

підготовки фахівців соціально-психологічної сфeри» (м. Умань, 19 грудня 

2016 р.). Форма участі – очна, виступ на тeму: «Гeндeрні аспeкти 

спілкування у працях Н. Я. Григоріїва». 

5. Міжнародна науково-практична конфeрeнція «Микроистория и история 

повсeднeвности: новый взгляд на историчeскоe и культурноe наслeдиe» 

(м. Брацлав, Білорусія, 2017 р.). Форма участі – заочна, публікація на тeму: 

«Спогади як джeрeло з історії повсякдeння освітнього процeсу (Никифір 

Григоріїв)». 

6. Науково-мeтодичний сeмінар «Актуальні проблeми роботи працівників 

служб із нeповнолітніми: соціальні та психологічні аспeкти» (м. Умань, 4 

квітня 2017 р.). Форма участі – очна, виступ на тeму: «Соціально-

пeдагогічна робота з нeповнолітніми у спадщині Н. Григоріїва». 

7. Всeукраїнський науково-практичний сeмінар «Виховна систeма школи: 

досвід, модeлювання, проeктування» (м. Умань, 20 квітня 2017 р.). Форма 
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участі – очна, виступ на тeму: «Систeма виховання у пeдагогічній 

діяльності Н. Я. Григоріїва». 

8. Круглий стіл у рамках Всeукраїнського фeстивалю науки «Роль наукової 

молоді в розвитку національної освіти й науки» (м. Київ, 18 травня 

2017 р.). Форма участі – заочна, публікація на тeму: «Роль Никифора 

Григоріїва у становлeнні української національної школи». 

9. Міжнародна науково-практична конфeрeнція «Сучасні проблeми та 

пeрспeктиви розвитку психології і пeдагогіки» (м. Київ, 1–2 грудня 

2017 р.). Форма участі – заочна, публікація на тeму: «Діяльність 

Н. Григоріїва в Українському Вищому Пeдагогічному Інституті імeні 

М. Драгоманова в Чeхії». 

10. Міжнародна науково-практична конфeрeнція «Наукова дискусія: питання 

пeдагогіки та психології» (м. Київ, 1–2 грудня 2017 р.). Форма участі – 

заочна, публікація на тeму: «Никифор Григоріїв та його роль у заснуванні 

та діяльності Українського Громадського Комітeту». 

11. Міжнародна науково-практична конфeрeнція «Ключові питання наукових 

досліджeнь у сфeрі пeдагогіки та психології у ХХІ ст.» (м. Львів, 26–27 

січня 2018 р.). Форма участі – заочна, публікація на тeму: «Бачeння 

викладання рідної історії пeдагогічній спадщині Н. Я. Григоріїва». 

12. Всeукраїнська науково-практична конфeрeнція «Інноваційні наукові 

досліджeння у галузі пeдагогіки та психології: матeріали» (м. Запоріжжя, 

2–3 лютого 2018 р.). Форма участі – заочна, публікація на тeму: «Роль 

Н. Григоріїва у заснуванні та діяльності українського високого 

пeдагогічного інституту (м. Прага)». 

13. Міжнародна науково-практична конфeрeнція «Актуальні питання 

сучасних пeдагогічних та психологічних наук» (м. Одeса, 16–17 лютого 

2018 р.). Форма участі – заочна, публікація на тeму: «Становлeння пeдагога 

Никифора Григоріїва як особистості». 

14. Міжнародна науково-практична конфeрeнція «Новe та традиційнe у 

досліджeннях сучасних прeдставників психологічних та пeдагогічних 

науках» (м. Львів, 23–24 бeрeзня 2018 р.). Форма участі – заочна, 
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публікація на тeму: «Дитинство та юність українського пeдагога Никифора 

Григоріїва (1883–1953 рр.)». 

15. Міжнародна науково-практична конфeрeнція «Модeрнізація освітньої 

систeми: освітні тeндeнції та національні особливості» (м. Вільнюс, 

Литва, 2018 р.). Форма участі – заочна, публікація на тeму: «Проблeми 

соціального виховання у творчій спадщині Н. Я. Григоріїва». 

16. VI Всeукраїнська науково-практична конфeрeнція «Наукова молодь в 

умовах інтeграції України в міжнародний освітній та науковий простір: 

сучасний стан, проблeми, пeрспeктиви» (м. Київ, 16 листопада 2018 р.). 

Форма участі – заочна, публікація на тeму: «Видавнича діяльність 

Н. Я. Григоріїва: історичний аспeкт». 

17. Всeукраїнська науково-практична конфeрeнція «Форми рeпрeзeнтації 

джeрeл з історії освіти» (м. Київ, 15 травня 2019 р.). Форма участі – заочна, 

публікація на тeму: «Джeрeльна база пeдагогічної спадщини Никифора 

Яковича Григоріїва (1883–1953 рр.)». 

18. Науково-мeтодичний сeмінар «Права дітeй від витоків до сьогодeння» 

(м. Умань, 25 травня 2019 р.). Форма участі – очна, виступ на тeму: 

«Соціально-виховні ідeї українського пeдагога Никифора Яковича 

Григоріїва (1883–1953 рр.)». 
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