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 Головуючий – доктор педагогічних наук, профАесор О. М. Коберник: 

Шановні члени кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, запрошені. 

Розпочинаємо засідання: на порядку денному попередня експертиза 

дисертації  Моргай Лілії Анатоліївни на здобуття ступеня вищої освіти 

доктора філософії зі спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки на тему: 

«Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора Яковича 

Григоріїва (1883 – 1953 рр.)».  

Науковий керівник – Коляда Наталія Миколаївна, доктор 

педагогічних наук, професор, проректор з інноваційних досліджень та 

європейської інтеграції, професор кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини.  

Відповідно до рішення вченої ради Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 3 від 

24.09.2019 р.) для проведення попередньої експертизи дисертації та надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації Л. А. Моргай призначено двох рецензентів: Заболотна 

Оксана Адольфівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

іноземних мов; Кравченко О. О. – доктор педагогічних наук, доцент, декан 

факультету соціальної та психологічної освіти, професор кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи. 

Дисертація виконувалась на кафедрі педагогіки та освітнього 

менеджменту факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Тема дисертації 

затверджена на засіданні Вченої ради Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (протокол № 8 від 23 лютого 2014 р.). 

Дозвольте ознайомити з біографічними даними Л. А. Моргай. 

Моргай Лілія Анатоліївна народилася 29 квітня 1992 року в с. Заячківка 

Христинівського району Черкаської обл. 



З 1999 по 2009 рр. навчалася в Заячківській загальноосвітній школі  

І-ІІІ ступенів. У 2009 р. вступила на історичний факультет Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, який закінчила у 

2014 р. за спеціальністю «Викладач історії. Вчитель географії». 

З 2014 по 2016 рік працювала лаборантом кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

З 2016 р. – аспірант Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

У 2019 р. закінчила магістратуру Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «Соціальна 

робота». 

 Для викладу основних положень дисертаційного дослідження слово 

надається Моргай Лілії Анатоліївні. 

 Моргай Л. А.: Шановний головуючий, шановні члени кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту, шановні присутні. 
Вашій увазі пропонуються результати дисертаційного дослідження на 

тему «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора Яковича 

Григоріїва (1883-1953 рр.)».  

Актуальність дослідження полягає в тому, що cучасний стан розвитку 

Української держави позначений великим інтересом суспільства до своєї 

минувшини – історії, науки, культури.  

Особливого значення нині набуває можливість повернення до 

наукового обігу забутих, замовчуваних імен вітчизняних педагогів, творча 

спадщина яких містить просвітницькі, виховні та дидактичні ідеї, що можуть 

доповнити історію теорії і практики виховання та навчання, національної 

освіти і шкільництва.  

Довгий час аналіз історико-педагогічного процесу, традиційний для 

радянського дискурсу на основі принципів партійності й класовості, не 

дозволяв об’єктивно висвітлювати історію української національної школи та 



педагогічної думки. Багато імен подвижників українського відродження і 

національної освіти, їхні ідеї і здобутки, педагогічні події, факти та явища 

минулого цілеспрямовано піддавалися забуттю. 

Дослідження творчої спадщини вітчизняних педагогів, наукове 

пізнання їхніх ідей і поглядів, які містять у собі надзвичайно цінний 

фактологічний матеріал про самобутні явища, сімейні звичаї та обряди, побут 

українців, мають наукове, та суспільно-виховне значення, сприяють 

всебічному розширенню світогляду, духовному збагаченню й культурному 

відродженню нації, подальшому утвердженню України як рівноправного 

учасника глобальних цивілізаційних процесів. 

Визначною постаттю серед борців за українську незалежність є 

Никифор Якович Григоріїв (1883–1953 рр.) – український педагог, учитель 

початкових шкіл міст Сквири, Бердичева, Літина, Кам’янця – 

Подільсьського, історик, учений, журналіст, публіцист, політичний і 

громадський діяч. 

Незважаючи на те, що педагогічна спадщина Н. Григоріїва частково 

досліджена вітчизняними науковцями, історіографічний аналіз свідчить, що 

педагогічна та науково-просвітницька діяльність ученого не були об ՚єктом 

окремого наукового дослідження. Дослідження загальнопедагогічних 

поглядів Н. Григоріїва, його ролі у становленні та розвитку національного 

розвитку, аналіз публіцистично-просвітницьких творів та громадського 

життя вченого сприятимуть виявленню педагогічних феноменів минулого, 

встановленню генетичного зв’язку педагогічно-просвітницької діяльності 

однієї особистості та загального історико-педагогічного процесу в Україні. 

Актуальність проблеми, її недостатня наукова розробленість зумовили 

вибір теми дослідження. 

Мета нашого дослідження полягає у розкриті змісту і напрямів 

педагогічної та науково-просвітницької діяльності Никифора Яковича 

Григоріїва для відтворення розвитку освіти в Україні в кінці ХІХ – першій 

половині ХХ ст. 



Об’єкт дослідження – просвітницький рух та педагогічна думка в 

Україні в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. 

Предмет дослідження – зміст та напрями педагогічної та науково-

просвітницької діяльності Н. Григоріїва (1883 – 1953 рр.). 

Відповідно до першого завдання проаналізовано історіографію 

проблеми та джерельну базу дослідження. З’ясовано, що в історико-

педагогічній науці постать педагога Н. Григоріїва та його педагогічне 

надбання є недостатньо дослідженим. Встановлено основні групи 

досліджень, з урахуванням чого виокремлені праці тематично згруповано 

таким чином: публікації про особистість діяча і його діяльність, праці про 

педагогічну та викладацьку діяльність, публікації про участь в Українській 

революції 1917-1921 рр., праці про суспільно-просвітницьку діяльність, 

публікації про викладацьку і педагогічну роботу. Вивчення життєвого і 

творчого шляху педагога показало, що Н. Григоріїв був ученим, освіченим 

педагогом та громадським діячем ХХ ст., членом культурно-просвітницьких 

організацій і товариств, відомим представником українського національного 

руху першої половини ХХ ст., автором праць із педагогіки, історії та 

соціології. 

Джерельною базою дослідження стали опубліковані та неопубліковані 

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

діяльність, що зберігаються в особовому фонді вченого ЦДАВО України. 

Дослідження та систематизація архівних джерел, визначення 

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

дали можливість установити окремі біографічні відомості з життя та 

творчого шляху педагога, охарактеризувати його педагогічні та науково-

просвітницькі погляди. 

Відповідно до другого завдання на основі ретроспективного аналізу 

висвітлено процес становлення і розвиток особистості Н. Григоріїва. 

З’ясовано, що основними рушійними силами, які сприяла розвитку 

особистості педагога були: родина (виховання батька, соціальне середовище, 



прихильність мачухи до національних традицій); культурно-освітнє 

середовище (вплив здобутої освіти у школі, педагогічні курси в Києві, 

Харкові, Полтаві, Олександрії, Житомирі, Катеринославі та на Херсонщині); 

спілкування з українськими демократично налаштованими громадськими 

діячами; історична і фольклорна спадщина українського народу як джерело 

наукових інтересів (давні історичні книги, архіви, літописи, звичаї, традиції). 

На основі авторських критеріїв виокремлено періоди педагогічної та 

науково-просвітницької діяльності Н. Григоріїва: 

– перший період (1904 р. – 1917 р.) – початок становлення 

Н. Григоріїва як фахового педагога, який не стоїть осторонь проблем 

становлення національної освіти та національно-педагогічного виховання 

підростаючого покоління; 

– другий період (1918 р. – 1920 р.) – становлення педагога як 

політичного і державного діяча. Працюючи Міністром освіти в Українській 

Народній Республіці він ініціював низку важливих адміністративних рішень 

(українізація освіти, друк шкільних підручників та ін.), котрі сприяли 

становленню національної освіти щойно проголошеної УНР, зокрема 

документ «Школа на Україні» (19 серпня 1919 р.), який передбачав 

викладання предметів у школах українською мовою; 

– третій період (1921 р. – 1953 р.) – активна освітньо-просвітницька 

діяльність педагога за кордоном, узагальнення отриманого педагогічного 

досвіду на теренах України та осмислення його на вищому рівні. 

Установлено, що кожний із періодів був важливим у житті 

Н. Григоріїва, хронологічні межі кожного із них зумовлені низкою життєвих 

обставин педагога та особистісних причин: переконання (сподівання на 

кращу долю українців); особливості характеру (цілеспрямованість, 

самостійність). З ՚ясовано, що значну увагу Н. Григоріїв звертав на те, щоб 

правильно висловлювати та доводити свою думку.  

Охарактеризовано зміст і спрямованість науково-просвітницької 

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



товариств); публіцистичний – автор статей, що висвітлювали актуальні 

проблеми тогочасної історії українського народу; редакторський – 

літературно-публіцистична діяльність у журналах, газетах першої половини 

ХХ століття (редагування та заснування часопису «Нова Україна»); 

культурно-освітній – читав публічні лекції, активно сприяв допомозі 

українським студентам за кордоном. Будучи міністром УНР, Н. Григоріїв 

став активним борцем за українську освіту та неодноразово виступав за 

українізацію народної освіти в Україні, захищав інтереси української школи; 

домігся ведення у школах українською мовою та видання підручників рідною 

мовою. Діяльність педагога була спрямована на розвиток української мови.  

Вагомим внеском Н. Григоріїва у розвиток педагогічної науки є 

підручники та навчальні книги українською мовою для учнів та перших 

класів гімназії з метою просвіти народу та формування його національної 

свідомості. У працях педагога «Про навчання дітей рідної історії», «Історія 

України в народних думах та піснях», «Поділля: географічно-історичний 

нарис», «Історія України: виложена народними думами та піснями», «Історія 

українського народу. Підручник для початкових шкіл та перших класів 

гімназії» та інших відображені важливі історичні процеси, життя та побут 

українського народу, значне місце займають матеріали з розвитку освіти та 

культури.  

Розкрито загальнопедагогічні погляди Н. Григоріїва, які базувалися на 

соціально-виховних та педагогічних ідеях педагога. Погляди і проявлялися у 

створенні національної школи; умінні формувати та зберігати національну 

культуру; поважати рідну мову та історію України; розумінні потреби в 

школі, яка повинна закладати основи гуманізму, поваги, дисциплінованості; 

підвищеня рівня грамотності населення шляхом навчання в школі учнів, 

виданні україномовних підручників належного навчально-методичного рівня, 

підготовці високоосвіченого, всебічно розвиненого учителя, тощо. 

Проаналізовано методику викладання української мови та історії у 

спадщині педагога. Н. Григоріїву була притаманна яскраво виражена повага 



до учнів та порозуміння з колегами. Навчаючи історії, педагог намагався 

якомога більше навчати історії свого народу на прикладі власної родини. 

Методику навчання Н. Григоріїв використовував власну, але опираючись на 

інформацію з учительських курсів.  

З ՚ясовано, що еміграційний період життя Н. Григоріїва був 

найпродуктивнішим. Педагог був надзвичайно активним у політичній, 

науковій та культурно-освітній сферах. Він був активним діячем 

Українського громадського комітету в Празі, одним із засновників 

Української господарської академії в Подєбрадах, Українського високого 

університету імені М. Драгоманова, Робітничого інституту, директором і 

професором Українського соціологічного інституту. Брав участь у фундації 

Українського видавничого фонду, відкритті шкіл та вищих навчальних 

закладів за кордоном для українських емігрантів.  

 Проведене дослідження не вичерпує всієї проблематики педагогічної та 

науково-просвітницької діяльності Н. Григоріїва. Перспективним є вивчення 

внеску вченого у вивчення зарубіжної педагогіки. Предметом окремої 

наукової розвідки може бути порівняльний аналіз педагогічних ідей 

Н. Григоріїва та його зарубіжних колег висвітленої історичної доби. 

Дякую за увагу! 

Головуючий: Які будуть запитання до Лілії Анатоліївни? 

Осадченко І. І., доктор педагогічних наук, професор: Які фактори 

відіграли найвагомушу роль у формуванні світоглядних переконань 

Н. Григоріїва?  

Моргай Л. А.: Дякую за запитання. Вагому роль у формуванні 

світоглядних переконань педагога відіграли: родина, яка була багатодітною, 

він був тринадцятою дитиною у сім՚ї; батько Яків Григоріїв, який працював 

учителем; школа, шільні товариші; однодумці: Петро Кульчицький, Тихон 

Осадчий; дружина – Ганна Пертівна, з якою педагог прожив 49 років. 

Також, важливими для формування світогляду педагога стали 



підручники з історії, в яких висвітлювались такі постаті, як: 

Б. Хмельницький, Наполеон та інші. Саме підручники, зацікавленість до 

історії та історичних постатей сформували подальші вподобання та життєві 

орієнтири Н. Григоріїва. 

Бялик О. В., доктор педагогічних наук, професор: На які проблемні 

питання в освіті звертав увагу Н. Григоріїв? 

Моргай Л. А.: Дякую за запитання. Розпочавши педагогівчну кар ՚єру у 

1904 р. Н. Григоріїв зустрічається із проблемними питатаннями, такими як: 

відсутність мережі україномовних шкіл; відсутність підручників 

україномовних.  

Зокрема, революційна доба 1917 – 1921 рр. поставила перед науково-

педагогічною інтелігенцією завдання набагато ширші і складніші, ніж це 

було до того. Значна частина професорсько-викладацьких корпорацій, 

дбаючи про підвищення рівня національної свідомості і поширення серед 

українців наукових знань з історії, мови, літератури, економіки, географії, 

культури і права, а також збереження багатої історико-культурної спадщини, 

формування любові і поваги до всього українського, наполегливо працювала 

у цих напрямах, використовуючи з цією метою усне і друковане слово. 

Ткачук Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент: Які ініціативи в 

реформуванні української освіти вдалося зреалізувати Н. Григоріїву?  

Моргай Л. А.: Дякую за запитання. Будучи міністром освіти з 1918  по 

1920 рр. Н. Григоріїв стає автором ряду законів. 

Будучи міністром освіти, 1 липня 1919 р. Н. Григоріїв запроваджує 

обов’язкове викладання в школах української мови та видає постанову «Школа 

на Україні» про відкриття 19 серпня 1919 р. нових змішаних виших 

початкових шкіл у 39 населених пунктах. У документі вказувалось, що школа 

в Україні фактично зруйнована і, якщо найближчим часом не відбудуться 

докорінні зміни в політичному та економічному житті суспільства, освіта 

цілком занепаде: «школа не дасть Україні підготовленої до праці молоді, не 

виконає своїх завдань щодо культурного та матеріального піднесення 



людності». Постановала передбачав, що в кожній школі України мають 

предмети викладатися українською мовою. Для ефективного вмкладання 

предметів у школі була видана постанова міністром Н. Григоріївом про 

проходженням 3-х місячних курсів для вчителів. 

 Безлюдна Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент: Назвіть та 

охарактеризуйте основні періоди педагогічної та науково-просвітницької 

діяльності Н. Григоріїва. 

 Моргай Л. А.: Дякую за запитання. У своїй роботі ми виділяємо три 

періоди педагогічної та науково-просвітницької діяльності Н. Григоріїва: 

перший період (1904 р. – 1917 р.) – початок становлення Н. Григоріїва як 

фахового педагога, якого турбували проблеми становлення національної 

освіти та національно-педагогічного виховання підростаючого покоління; 

другий період (1918 р. – 1920 р.) – становлення педагога як політичного і 

державного діяча. Працюючи Міністром освіти в Українській Народній 

Республіці він ініціював низку важливих адміністративних рішень 

(українізація освіти, друк шкільних підручників); третій період (1921 р. – 

1953 р.) – активна освітньо-просвітницька діяльність педагога за кордоном, 

узагальнення отриманого педагогічного досвіду на теренах України та 

осмислення його на вищому рівні. 

Дудник Н.  В., кандидат педагогічних наук, доцент:  

Які проблеми виникли на педагогічному шляху Н. Григоріїва? 

 Моргай Л. А.: Дякую за запитання. За 14 років педагогічної діяльності 

Н. Григоріїва в Україні виникало досить багато проблем, але найвагоміші з 

них педагог виділяв такі як: постійна політична боротьба, мала кількість 

однодумців. 

 Розпочавши педагогічну діяльність, Н. Григоріїв хотів отримати 

дипломовану освіту, але йому це не вдалося. Причиною відмови від навчання 

в університеті послужило тогочасне негативне ставлення революційно-

соціалістичного громадянства до «бюрократичної школи», що стояла на 

послугах самодержавства, презирства до здобування дипломів «царської 



школи» і народницької пропаганди служіння народу. 

 Стеценко Н. М., кандидат педагогічних наук, доцент: Хто із 

вітчизняних дослідників вивчав життєвий та творчий шлях педагога? 

 Моргай Л. А.: Дякую за запитання.  Такі українські дослідники як: 

Ольга Сухобокова, Тетяна Бевз, Лідія Прироженко, Тетяна Бондаренко, 

Ярослав Калакура у своїх працях висвітлювали політичну та громадську 

діяльність педагога. 

 Так, наприклад у праці Т. Бевз «Українська еміграція у контексті 

політики коренізації» (2006 р.) охарактеризовано політику українізації, яка 

була тісно пов’язана з діяльністю української еміграції. Зміст українізації 

полягав у залученні корінного населення до державного й господарського 

будівництва, врахуванні національних факторів у кадровій політиці, вивченні 

національних обрядів і звичаїв; соціально-політичних та історико-побутових 

умов населення; українізації шкіл, вищих навчальних закладів і видавничої 

справи та ін. Висвітлено становище української еміграції та діяльність 

Н. Григоріїва цього періоду. Також подано значну кількість інформації із 

фондів та архівів, зокрема із листів Н. Григоріїва до М. Шаповала, у яких 

педагог наголошує про еміграцію та закликає українську інтелігенцію 

відстоюватии свої права. 

Коблик В. О. – кандидат педагогічних наук, викладач: Якого 

спрямування були навчальні книги і підручники педагога? 

Моргай Л. А.: Дякую за запитання. Вагомим внеском Н. Григоріїва у 

розвиток педагогічної науки є підручники та навчальні книги українською 

мовою для учнів та перших класів гімназії з метою просвіти народу та 

формування його національної свідомості.  

Зокрема, у працях педагога «Про навчання дітей рідної історії», 

«Історія України в народних думах та піснях», «Поділля: географічно-

історичний нарис», «Історія України: виложена народними думами та 

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

перших класів гімназії», «Всесвітня історія. Стародавній світ» та інших 



відображені важливі історичні процеси, життя та побут українського народу, 

значне місце займають матеріали з розвитку освіти та культури. 

Ткачук М. М, кандидат педагогічних наук, доцент: Чи досліджував 

педагог питання методики викладання української мови та історії? 

Моргай Л. А.: Дякую за запитання. Так, Н. Григоріїв досліджував 

питання викладання української мови та історії. Зокрема, ним написані такі 

праці: «Про навчання дітей рідній історії», «Історія українського народу. 

Підручник для початкових шкіл та перших класів гімназії». Н. Григоріїву 

була притаманна яскраво виражена повага до учнів та порозуміння з 

колегами. Навчаючи історії, педагог намагався якомога більше навчати 

історії свого народу на прикладі власної родини. Методику навчання 

Н. Григоріїв використовував власну, але опираючись на інформацію з 

учительських курсів.  

Прищепа С. М., кандидат педагогічних наук, доцент: Назвіть 

особливості педагогічної діяльності Н. Григоріїва в еміграції. 

Моргай Л. А.: Дякую за запитання. Еміграційний період Н. Григоріїва 

був найпродуктивніший у його діяльності. Він був надзвичайно активним у 

політичній, науковій та культурно-освітній сферах. Никифір Якович був 

діячем Українського громадського комітету в Празі, одним із засновників 

Української господарської академії в Подєбрадах, Українського високого 

університету імені М. Драгоманова, Робітничого інституту, директором і 

професором Українського соціологічного інституту. Брав участь у фундації 

Українського видавничого фонду, відкритті шкіл та вищих навчальних 

закладів за кордоном для українських емігрантів. У 1930 р. Н. Григоріїв 

отримує ступінь доктора соціології. За кордоном педагог прожив 33 роки. 

Савченко Н. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач: 

Охарактеризуйте педагогічну спадщину Н. Григоріїва. 

Моргай Л. А.: Дякую за запитання. Педагогічна спадщина 

Н. Григоріїва є вагомою і складає понад 50 праць, у яких порушено 

педагогічні, морально-етичні, соціологічні, історичні питання. Всі вони були 



спрямовані на розвиток національної свідомості українського народу, 

поширення ідей просвітництва, науки серед широких верств населення. Крім 

того, Н. Григоріїв мав близько 90 публіцистичних статей, які друкувалися в 

українських та зарубіжних періодичних виданнях таких, як: «Трудова 

Україна», «Світло», «Маяк», «Вільна спілка», «Нова Україна», «Українська 

кореспонденція», «Народна воля», «Український голос», «Вісник 

Українського Національного Конгресу», «Подольские известия», «Ставка». 

До друку педагог подавав статті під псевдонімами Григоріїв Наш, Г. Наш, 

Педагог, Просвітник. Понад 50 статей педагог написав для часопису «Нова 

Україна», де був його головним редактором.  

Кірдан О. Л., доктор педагогічних наук, професор: Охарактеризуйте 

діяльність Н. Григоріїва в Сполучених Штатах Америки. 

Моргай Л. А.: Дякую за запитання. Никифір Григоріїв у 1938 р. 

емігрує до США, де починає працювати в Українському робітничому союзі. 

У 1940 році Н. Григоріїв отримав візу для перевезення родини. У 1948 році 

родина Н. Григоріїва переїхала до Америки. У США Н. Григоріїв займає 

посаду керівника українського відділу «Голосу Америки». Працюючи на 

радіостанції, Н. Григоріїв одержав більшу можливість для відстоювання 

інтересів українського народу перед урядом США. Через ефіри «Голосу 

Америки» він готував ґрунт для майбутньої незалежності України навіть 

попри перешкоди режиму Сталіна.  

Гагарін М. І., кандидат педагогічних наук, доцент: Чи мав 

відношення Н. Григоріїв до Черкащини? 

Моргай Л. А.: Дякую за запитання. Звичайно, тому що педагог був 

нашим земляком. Народився Никифір Якович Григоріїв 9 лютого 1883 року в 

містечку Бурти Черкаського повіту на Київщині, тепер село Шполянського 

району Черкаської області. Він був тринадцятою дитиною в бідній родині 

сільського вчителя Якова Карповича Григоріїва та дяківни Федори 

Тетеренчук. Про свого діда Н. Григоріїв пам’ятав лише те, що той грек, мав 

грецьке походження, який однак, невідомо як потрапив в Україну. 



Одружившись, дід недовгий час служив у війську і загинув на російсько-

турецькій війні. Батько працював учителем у різних сільських школах 

Черкаського повіту (Нечаївці, Сердегівці), тож сім’я часто переїздила з місця 

на місце. У с. Бурти педагог прожив 21 рік. 

Головуючий: Слово надається науковому керівнику – доктору 

педагогічних наук, професору Наталії Миколаївні Коляді.  

Коляда Н. М.: Моргай Лілія Анатоліївна – науковець, що відрізняється 

високою цілеспрямованістю та організованістю; викладач, який ефективно 

поєднує наукову і навчально-виховну роботу.  

Працюючи над дисертаційним дослідженням, Лілія Анатоліївна 

відповідально ставилася до наукової роботи, про результати якої 

систематично доповідала на засіданнях кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту, Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства 

подвійного підпорядкування МОН України та НАПН України в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.  

Під час роботи над дисертацією Л. А. Моргай виявила похвальну 

наполегливість, цілеспрямованість та кращі риси педагога-дослідника. 

Результати наукової роботи систематично апробовувались автором шляхом 

наукових публікацій та особистої участі у педагогічних освітньо-наукових і 

суспільних заходах різних рівнів (семінари, конференції тощо).  

У процесі виконання індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального навчального плану дисертантка виявила здатність 

самостійно аналізувати педагогічні явища та процеси, широку обізнаність і 

високу ерудицію в галузі педагогіки, філології та інших наук.  

Якщо ж говорити про суто особистісні якості – Лілія Анатоліївна 

людина толерантна і доброзичлива, її люблять студенти, поважають колеги. 

Людина щира, відкрита, з правильними життєвими пріоритетами. Доброта і 

людяність є незаперечними її чеснотами, а професіоналізм, відданість 

справі – приклад для колег і студентів.  



Вважаю, що Моргай Лілія Анатоліївна є зрілим науковцем і має усі 

фахові й моральні якості, які притаманні здобувачеві ступеня вищої освіти 

доктора філософії. 

Головуючий: До слова запрошується рецензент – доктор педагогічних 

наук, професор Заболотна Оксана Адольфівна. 

Заболотна О. А.: Зважаючи на те, що довгий час аналіз історико-

педагогічного процесу, традиційний для радянського дискурсу на основі 

принципів партійності й класовості, не дозволяв об’єктивно висвітлювати 

історію української національної школи та педагогічної думки, сьогодні 

важливим є дослідження подвижників українського відродження і 

національної освіти. Завдяки таким науковим розвідками можна отримати 

цінний фактологічний матеріал про самобутні явища та суспільно-історичний 

розвиток нашої держави, що мають наукове, та суспільно-виховне значення, 

сприяють всебічному розширенню світогляду, духовному збагаченню й 

культурному відродженню нації, подальшому утвердженню України як 

рівноправного учасника глобальних цивілізаційних процесів. Саме тому 

цінним є дослідження життєвого шляху і педагогічної діяльності Никифора 

Яковича Григоріїва, українського педагога, історика, ученого, журналіста, 

публіциста, політичного і громадського діяча. 

Важливість його підтверджує й те, що воно є складовою наукової теми 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Науково-дослідного 

центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування МОН 

України та НАПН України при Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, та їх достовірність. Високий ступінь 

обґрунтованості й достовірності результатів дослідження Л.А. Моргай 

підтверджується: методологічною й теоретичною обґрунтованістю вихідних 

позицій дослідження; системним аналізом теоретичного матеріалу; 



виявленням причинно-наслідкових зв’язків між елементами досліджуваної 

системи; широтою й різноманітністю теоретичної бази. 

У дисертаційному дослідженні автор поставила собі за мету розкрити 

зміст і напрями педагогічної та науково-просвітницької діяльності Никифора 

Яковича Григоріїва для відтворення розвитку освіти в Україні в кінці ХІХ – 

першій половині ХХ ст. 

Досягнення поставленої мети базується на аналізі історіографії 

проблеми та джерельної бази дослідження, висвітленні становлення й 

розвитку особистості Н. Григоріїва з виокремленням основних періодів його 

педагогічної та науково-просвітницької діяльності, характеристиці змісту і 

спрямованості науково-просвітницької діяльності педагога, а також розкритті 

загальнопедагогічних поглядів, ідей та проблем освіти й виховання у творчій 

спадщині Н. Григоріїва. 

Одержанню достовірних і обґрунтованих результатів сприяло 

застосування відповідного наукового інструментарію, який складається із 

вдало підібраних автором методів наукового пізнання: емпіричних (пошуково-

бібліографічний, археографічний та ін.), персоналістично-біографічного, 

загальнотеоретичних, спеціальних, історико-ретроспективного, методу 

періодизації, методу реконструкції, інтерпретації, теоретичного узагальнення. 

Як бачимо, вибір методів дослідження зумовлений поставленою метою й 

завданнями, що дало змогу здійснити комплексний аналіз предмета 

дослідження. 

Дисертація базується на багатій джерельній базі. Автором здійснений 

ґрунтовний аналіз наукових джерел, серед яких низка архівних, що створює 

умови для висвітлення теми. Підвищенню ступеня обґрунтованості 

отриманих результатів сприяло використання у процесі дослідження праць 

Н. Григоріїва, документів вітчизняних архівів (Центрального державного 

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

Київ, Центрального державного архіву громадських об’єднань України 

(ЦДАГО України), м. Київ), фондів Національної бібліотеки України імені 



В. І. Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України  імені В. О. Сухомлинського, Державної науково-технічної 

бібліотеки; Київської наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, фондів 

Інституту рукописів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 

а також періодичних видань. Структура роботи відзначається логічною 

продуманістю, збалансованістю складових частин і підпорядкована реалізації 

основних завдань дослідження. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

додатків та списку використаних джерел. У першому розділі розглянуто 

історіографію проблеми і джерельну базу дослідження, витоки формування 

світоглядних переконань і життєвих цінностей педагога, а також подано 

періодизацію педагогічної і науково-просвітницької діяльності   

Н. Я. Григоріїва. У другому розділі охарактеризовано видавничу діяльність 

Н. Я. Григоріїва як шлях до просвітництва і його роль у становленні 

української освіти. У третьому розділі з’ясовано соціально-виховні та 

педагогічні ідеї Н. Я. Григоріїва, розглянуто  питання викладання української 

мови та історії у творчій спадщині педагога, а також особливості  

організаційно-педагогічної діяльності Н. Я. Григоріїва в еміграції.  

Наукова новизна результатів дослідження визначається тим, що вперше 

цілісно розкрито зміст і напрями педагогічної та науково-просвітницької 

діяльності Н. Григоріїва для відтворення розвитку освіти в Україні в кінці 

ХІХ – першій половині ХХ ст; удосконаленно наукові уявлення про 

історіографію проблеми та джерельну базу дослідження; висвітлено 

становлення й розвиток особистості Н. Григоріїва та охарактеризовано 

основні періоди його педагогічної та науково-просвітницької діяльності, а 

саме: перший період – 1904 р. – 1917 р. – початковий період становлення 

Н. Григоріїва як фахового педагога; другий період – 1918 р. – 1920 р. 

становлення Н. Григоріїва як політичного і державного діяча; третій період – 

1921 р. – 1953 р. активна освітньо-просвітницька дільність педагога за 

кордоном; здійснено аналіз змісту підручників за авторством педагога; 



удосконалено загальнопедагогічні погляди та ідеї Никифора Яковича 

Григоріїва; 

Значущість результатів дослідження науки й практики  

та можливі шляхи їхнього використання. Значення одержаних результатів 

полягає в в актуалізації педагогічного досвіду Н. Григоріїва й обґрунтуванні 

перспектив його інтерпретації з метою удосконалення змісту й методики 

викладання загальної середньої педагогічної освіти. Теоретичні положення й 

висновки дадуть фактичний історико-педагогічний матеріал для 

усвідомлення й аналізу проблеми навчання і виховання в педагогічній 

спадщині Н. Григоріїва, необхідний для повного розуміння і цілісного 

відтворення особливостей розвитку педагогічної думки й історії освіти в 

першій половині ХХ ст. Матеріали дослідження можуть бути введені до 

змісту курсів педагогіки, історії педагогіки, історії України у закладах вищої 

освіти та використанні при укладанні навчально-методичної літератури, в 

подальших історико-педагогічних дослідженнях. 

Поряд із вказаними позитивними сторонами рецензована робота 

містить певні моменти дискусійного характеру, а саме: 

1. Важливо привести у відповідність назви «діяльностей» і «ідей» і 

бути послідовним по тексту всієї дисертації. В назві – педагогічна і науково-

просвітницька діяльність, в змісті – видавнича і організаційно-педагогічна, 

ідеї – соціально-виховні і педагогічні. По суті, мали б бути такі ж ідеї, як і 

діяльність наскрізно. 

2. Не зовсім чітко виокремлені напрями діяльності 

(публіцистичний, редакторський і все?). Можливо, варто було другий розділ 

подати саме за напрямами. 

3. Різним періодам присвячено різну увагу. Особливо незначну 

увагу присвячено становленню Григоріїва як політичного і державного діяча. 

4. Робота виграла б, якби ви вийшли на вищий рівень узагальнення 

для «відтворення розвитку освіти в Україні в кінці ХІХ – першій половині 

ХХ ст.», що заявлено в меті. 



5. Можна було б систематизувати погляди за тематичними групами, 

наприклад, погляди на мову навчання, на мету виховання, на зміст методи 

навчання тощо. 

Незважаючи на поставлені дискусійні питання і коментарі, вважаємо 

що вони не знижують загального позитивного враження від дисертаційної 

роботи. 

Дисертаційна робота Лілії Анатоліївни Моргай «Педагогічна та 

науково-просвітницька діяльність Никифора Яковича Григоріїва (1883 – 1953 рр.)» 

є завершеним науковим дослідженням, виконаним автором самостійно на 

актуальну тему. У роботі отримані нові науково обґрунтовані результати, що 

в сукупності вирішують важливе наукове завдання. 

Зважаючи на актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і вірогідність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна 

робота Моргай Лілії Анатоліївни «Педагогічна та науково-просвітницька 

діяльність Никифора Яковича Григоріїва (1883 – 1953 рр.)» на здобуття 

ступеня вищої освіти доктора філософії відповідає вимогам наказу 

Міністерства освіти і науки України № 40 від 12 січня 2017 р. 

(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2017 р. за 

№ 155/30023) та пп. 9–18 «Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167) і може 

бути рекомендована до захисту у спеціалізованій раді зі спеціальності 011 – 

освітні, педагогічні науки. 

Головуючий: До слова запрошується Моргай Л. А. для відповіді  на 

зауваження рецензента. 

Моргай Л. А.: Вельмишановна Оксано Адольфівно, дозвольте 

подякувати за проведений детальний аналіз нашого дисертаційного 

дослідження, за слушні зауваження та побажання. 

Головуючий: До слова запрошується рецензент – доктор педагогічних  



наук, доцент, декан факультету соціальної та психологічної освіти, професор 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Кравченко Оксана 

Олексіївна. 

Кравченко О. О: У нинішніх умовах розбудови демократичної 

Української держави докорінно змінюється ситуація модернізації шкільної 

освіти. Тому повернення до забутих, маловідомих постатей в українському 

суспільстві, які внесли вагомий внесок у розвиток шкільництва в Україні 

вказує на актуальність піднятої проблеми. До таких постатей варто віднести 

Никифора Яковича Григоріїва (1883–1953 рр.) – громадського та політичного 

діяча і вченого, публіциста і педагога, борця за українську мову і 

незалежність. Як слушно зазначає дисертантка: «Його активна громадська та 

наукова-просвітницька  діяльність були пронизані ідеєю піднесення 

української мови до високого наукового рівня. Змагаючись за статус 

української мови, педагог прагнув створити програму для українізації 

початкової школи. Як відданий борець за українську мову й державу, 

Н. Григорїів, будучи міністром освіти УНР, 1 липня 1919 р. видає постанову 

розпорядження, що «мовою викладання у всіх школах України є українська 

мова». За його ініціативи 19 серпня 1919 р. був виданий документ «Школа на 

Україні», який передбачав, що в кожній школі України викладання дисциплін 

має бути українською мовою» (С. 156). Ці проблеми суголосні з сьогоденням. 

Адже нинішня суспільно-політична ситуація в Україні характеризується 

втратою християнських цінностей, байдужістю до національних справ, 

невмінням й небажанням ідентифікувати себе з українською нацією, 

індиферентністю та недооцінкою випробуваних віками цінностей – рідної 

мови, мистецтва, культури, традицій і звичаїв свого народу. 

У роботі дисертанткою закцентовано увагу на тому, що Никифору 

Яковичу Григоріїву належить велика роль у розвитку та інституалізації 

українського суспільствознавства, зокрема історії України, соціології, етики, 

теорії та історії міжнародних відносин, освіти. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3


Актуальність проведеного Л. А. Моргай дослідження викликана ще й 

інтересом педагогічної громадськості. Адже, як зазначає здобувачка, 

«дослідження творчої спадщини вітчизняних педагогів, наукове пізнання 

їхніх ідей і поглядів, які містять у собі надзвичайно цінний фактологічний 

матеріал, мають наукове, та суспільно-виховне значення, сприяють 

всебічному розширенню світогляду, духовному збагаченню й культурному 

відродженню нації, подальшому утвердженню України як рівноправного 

учасника глобальних цивілізаційних процесів». Тому важливою у цьому 

контексті є спадщина Никифора Яковича Григоріїва, який присвятив своє 

життя модернізації тогочасної школи. Ця постать в Україні маловідома, тому 

що більшу частино своє життя він провів в еміграції.  

Отже,  дисертаційне дослідження Л. А. Моргай вказує на актуальність, 

теоретичне і практичне значення піднятої проблеми, адже воно спрямоване 

на переосмислення спадку вченого та з ՚ясування його внеску у становлення і 

розвиток вітчизняної педагогічної науки і практики. 

Вдалим є вибір теми дослідження, ґрунтовно прописано стан 

дослідженості проблеми, її актуальність для сьогодення, об'єкт і предмет 

дослідження, чітко структуровано матеріал дисертаційної роботи за 

розділами.  

Тема дослідження є складовою наукової теми кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи, Науково-дослідного центру педагогічного 

краєзнавства подвійного підпорядкування МОН України та НАПН України 

при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 

Тичини. Тему затверджено Вченою радою університету (протокол № 8 від 23 

лютого 2014 р.) та скординовано Міжвідомчою радою. 

Дисертанткою вдало визначено мету дослідження та виписано 

відповідно до неї завдання дослідження, що уможливило чітко структурувати 

роботу та змістовно поділити її на три взаємопов'язані розділи. 

З метою вирішення завдань дослідження дисертанткою адекватно 

підібрано комплекс взаємопов’язаних методів. 



Вагомими науковими результати, на наш погляд, є те, що об’єктивно-

критичне осмислення піднятої наукової проблеми дало змогу Л. А. Моргай 

вдало розкрито у першому розділі «Теоретичні основи дослідження» 

історіографію проблеми і джерельну базу, висвітлити формування 

світоглядних переконань і життєвих цінностей педагога, здійснити  

періодизацію його педагогічної і науково-просвітницької діяльності, у 

другому розділі «Зміст і спрямованість науково-просвітницької діяльності 

Никифора Яковича  Григоріїва» висвітлити видавничу діяльність вченого 

через шлях до просвітництва, показати роль Н.Я. Григоріїва у становленні 

української освіти, у третьому розділі «Проблеми освіти і виховання у 

творчій спадщині Никифора Яковича Григоріїва» обґрунтувати соціально-

виховні та педагогічні ідеї вченого, розкрити питання викладання української 

мови та історії у творчій спадщині педагога та організаційно-

педагогічну діяльність Н.Я. Григоріїва в еміграції. 

У параграфі 1.1. заслуговують на увагу зроблені висновки після аналізу 

кожної з груп виокремлених дисертанткою джерел, що вказує на вміння 

автора аналізувати  та узагальнювати матеріали дослідження. 

У 3 розділі «Проблеми освіти і виховання у творчій спадщині 

Никифора Яковича Григоріїва» Л. А. Моргай слушно зроблено акцент на 

тому, що вивчення української мови педагог вважав головним аспектом для 

розвитку сильної, незалежної, незламної нації. 

 Не викликає заперечень наукова новизна дослідження, яка 

зумовлюється тим, що дисертанткою вперше цілісно розкрито зміст і 

напрями педагогічної та науково-просвітницької діяльності Н. Григоріїва для 

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

удосконалено наукові уявлення про історіографію проблеми та джерельну 

базу дослідження; висвітлено становлення й розвиток особистості 

Н. Григоріїва.  

Л. А. Моргай вдало здійснено періодизацію в розрізі виокремлених 

О. В. Сухомлинською періодів розвитку української педагогічної думки та 



охарактеризовано основні періоди його педагогічної та науково-

просвітницької діяльності: перший період – 1904 р. – 1917 р. – початковий 

період становлення Н. Григоріїва як фахового педагога; другий період – 

1918 р. – 1920 р. становлення Н. Григоріїва як політичного і державного 

діяча; третій період – 1921 р. – 1953 р. активна освітньо-просвітницька 

дільність педагога за кордоном. Нею здійснено аналіз змісту підручників за 

авторством педагога, удосконалено загальнопедагогічні погляди та ідеї 

Никифора Яковича Григоріїва.  

Подальшого розвитку набули положення про джерела педагогічного 

вчення Н. Григоріїва та його педагогічну діяльність в еміграції. 

Дисертанткою уведено до наукового обігу історичні факти, маловідомі та 

невідомі документи, що дають змогу розширити знання про педагогічну та 

просвітницьку діяльність Н. Я. Григоріїва. 

Дисертаційне дослідження має безперечне практичне значення та 

сприятиме збагаченню історико-педагогічного знання, зокрема це стосується 

актуалізації педагогічного досвіду Н. Григоріїва й обґрунтування перспектив 

його інтерпретації в сучасність.  

Теоретичні положення й висновки дають фактичний історико-

педагогічний матеріал для усвідомлення й аналізу проблеми навчання і 

виховання в педагогічній спадщині Н. Григоріїва, необхідний для повного 

розуміння і цілісного відтворення особливостей розвитку педагогічної думки 

й історії освіти в першій половині ХХ ст.  

Матеріали дослідження можуть бути введені до змісту курсів 

педагогіки, історії педагогіки, історії України у закладах вищої освіти та 

використані при укладанні навчально-методичної літератури, в подальших 

історико-педагогічних дослідженнях. 

Вагома і чітко структурована Л. А. Моргай джерельна база 

дослідження, що підтверджує достовірність отриманих висновків, яка 

складає 345 джерел, з них 157 архівних джерел. 



До позитивних моментів дисертаційного дослідження слід віднести 

обширну апробацію результатів дослідження на 20 різного рангу 

конференціях, семінарах, круглих столах. З яких 8 міжнародних (з них 

безпосередньо за кордоном – 2 (Білорусія, Литва), 3 всеукраїнських, 4 – 

науково-методичних семінарах, 2 круглих столах. 

Результати дослідження оприлюднено у 27 одноосібних публікаціях 

автора (з них 9 статей відображають основний результат роботи, 3 – у 

зарубіжних періодичних виданнях, 15 – апробаційного характеру), які 

відображають основні положення й висновки дисертації.  

Висновки приведені у відповідність до завдань дослідження. 

Дисертантка висловлює своє бачення проблеми та думки при 

висвітлені й аналізі педагогічної та науково-просвітницької дільності 

Никифора Яковича Григоріїва, що вказує на зрілість дослідника та його 

позицію. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес шести закладів 

вищої освіти України. 

До позитивних моментів дисертаційної роботи слід віднести 

запропоновані автором додатки, які можна використати у подальшій 

практичній роботі. 

 Зважаючи на вимоги, які висуваються до дисертаційних робіт, хотіли б 

відзначити логічну побудову дослідження. Загальний обсяг дисертації не 

перевершує Вимог до написання такого роду робіт. 

 Загальна оцінка дисертаційної роботи є позитивною. Разом з тим 

хотілося б висловити певні зауваження та побажання, що не знижують 

цінності рецензованої роботи: 

 1. З’ясувати, чому мова йде про сімейні звичаї, обряди та побут 

українців, якщо тема приурочена педагогічній та науково-просвітницькій 

діяльності Никифора Яковича Григоріїва. 



2. Потрібно у науковій новизні у дужках розкрити зміст і напрями 

педагогічної та науково-педагогічної діяльності, що значно збагатить Ваш 

внесок в історико-педагогічну науку.  

3. Уточнити, що виокремила дисертантка етапи чи періоди в розрізі 

здійсненої періодизації О. В. Сухомлинської. В абзаці другому зазначено, що 

доцільно виокремлити етапи дослідження, а далі по тексту йдуть періоди.  

4. Підпараграф 1.3. – переобтяжений текстом про революції та І-м 

виокремленим періодом. 

Викладені зауваження та побажання не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи, яка є самостійним завершеним 

дослідженням, а отримані результати роблять вагомий внесок у педагогічну 

теорію та практику. 

Актуальність теми, самостійність і завершеність здійсненого  

дослідження, наукова новизна, теоретична і практична значущість одержаних 

результатів дають змогу зробити висновок про те, що дисертаційна робота 

Моргай Лілії Анатоліївни «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність 

Никифора Яковича Григоріїва (1883 – 1953 рр.)» на здобуття ступеня вищої 

освіти доктора філософії відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і 

науки України № 40 від 12 січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пп. 9–18 «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. 

№ 167) і може бути рекомендована до захисту у спеціалізованій раді зі 

спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки. 

Головуючий: До слова запрошується Моргай Л.А. для відповіді на 

зауваження рецензента. 

Моргай Л. А.: Вельмишановна Оксано Олексіївно, дозвольте 

подякувати за проведений детальний аналіз нашого дисертаційного 

дослідження, за слушні зауваження та побажання. 

Головуючий: Які ще будуть зауваження, побажання? Немає. 



Була внесена пропозиція рекомендувати дисертацію Моргай Лілії 

Анатоліївни «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора 

Яковича Григоріїва (1883-1953 рр.)» на здобуття ступеня вищої освіти 

доктора філософії зі спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки. Ця 

пропозиція ставиться на голосування. Голосують члени кафедри. Хто за таку 

пропозицію? Хто проти? Хто утримався? 

Результати голосування: «за» – 17, «проти» – немає, «утримались» – 

немає. 

Ухвалили: На підставі обговорення дисертаційного дослідження 

Моргай Лілії Анатоліївни «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність 

Никифора Яковича Григоріїва (1883-1953 рр.)» за спеціальністю 011 – 

освітні, педагогічні науки затвердити такий висновок кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

 
  



ВИСНОВОК 
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації 
 

Дисертація Моргай Лілії Анатоліївни «Педагогічна та науково-

просвітницька діяльність Никифора Яковича Григоріїва (1883-1953 рр.) 

відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 

12 січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пп. 9–18 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167). 

Тема дослідження є складовою наукової теми кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи, Науково-дослідного центру педагогічного 

краєзнавства подвійного підпорядкування МОН України та НАПН України 

при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 

Тичини. Тему затверджено Вченою радою університету (протокол № 8 від 

23 лютого 2014 р.) та скординовано Міжвідомчою радою від 24 березня 2015 р. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше цілісно розкрито зміст і напрями (громадсько-

просвітницький, публіцистичний, редакторський, культурно-освітній) 

педагогічної та науково-просвітницької діяльності Н. Григоріїва для 

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

удосконаленно наукові уявлення про історіографію проблеми та джерельну 

базу дослідження; висвітлено становлення й розвиток особистості 

Н. Григоріїва та охарактеризовано основні періоди його педагогічної та 

науково-просвітницької діяльності, а саме: перший період – 1904 р. – 1917 р. 

– початковий період становлення Н. Григоріїва як фахового педагога; другий 

період – 1918 р. – 1920 р. становлення Н. Григоріїва як політичного і 

державного діяча; третій період – 1921 р. – 1953 р. активна освітньо-

просвітницька дільність педагога за кордоном; здійснено аналіз змісту 



підручників за авторством педагога; удосконалено загальнопедагогічні 

погляди та ідеї Никифора Яковича Григоріїва; 

– удосконалено наукові уявлення та доповнено біографічні відомості 

фактологічним та аналітичним матеріалом про життя та педагогічну спадщину 

Н. Григоріїва, особливості його просвітницьких ініціатив і педагогічного вчення;  

– подальшого розвитку набули положення про джерела педагогічного 

вчення Н. Григоріїва та його педагогічну діяльність на еміграції. 

Уведено до наукового обігу історичні факти, маловідомі та невідомі 

документи, що дають можливість розширити знання про педагогічну та 

просвітницьку діяльність Н. Я. Григоріїва. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в актуалізації 

педагогічного досвіду Н. Григоріїва й обґрунтуванні перспектив його 

інтерпретації з метою удосконалення змісту й методики викладання загальної 

середньої педагогічної освіти.  

Теоритичні положення й висновки дадуть фактичний історико-

педагогічний матеріал для усвідомлення й аналізу проблеми навчання і 

виховання в педагогічній спадщині Н. Григоріїва, необхідний для повного 

розуміння і цілісного відтворення особливостей розвитку педагогічної думки 

й історії освіти в першій половині ХХ ст.  

Матеріали дослідження можуть бути введені до змісту курсів 

педагогіки, історії педагогіки, історії України у закладах вищої освіти та 

використані при укладанні навчально-методичної літератури, в подальших 

історико-педагогічних дослідженнях. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г  Короленка (довідка № 

1826/01-60/33 від 13.06.2019 р.), Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

(довідка № 317 від 19.06.2019 р.), Харківський національно-педагогічний 

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

Рівненський державний гуманітарний університет (довідка № 01-12 від 

25.06.2019 р.), Центральноукраїнський державний педагогічний університет 



імені Володимира Винниченка (довідка № 1845-15 від 21.05.2019 р), Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини (довідка № 1081/01 від 

24.05.2019 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

було висвітлено у виступах на конференціях і семінарах різного рівня, а саме: 

міжнародних – «Соціально-професійна мобільність в умовах сучасної 

освіти» (Київ, 2016), «Микроистория и история повседневности: новый 

взгляд на историческое и культурное наследие» (м. Брацлав, Білорусія 2017), 

«Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки» (Київ, 

2017), «Наукова дискусія: питання педагогіки та психології» (Київ, 2017), 

«Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні 

особливості» (м. Вільнюс, Литва, 2018), «Ключові питання наукових 

досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.» (Львів, 2018), 

«Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук» (Одеса, 

2018), «Нове та традиційне в дослідженнях сучасних представників 

психологічних та педагогічних наук» (Одеса, 2018); всеукраїнських – 

«Гендерні аспекти підготовки фахівців соціально-психологічної сфери» 

(Умань, 2016), «Інноваційні наукові дослідження в галузі педагогіки та 

психології» (Запоріжжя, 2018), «Форми репрезентації джерел з історії освіти» 

(Київ, 2019); регіональних – «Соціалізація особистості: передумови, 

проблеми» (Умань, 2015), «Звітно-наукова конференція викладачів та 

студентів» (Умань, 2015), «Особистість у стресовій ситуації: психологічний 

та соціальний аспект» (Умань, 2016); науково-методичних семінарах – 

«Соціалізація особистості: передумови, проблеми, перспективи (Умань, 

2015)», «Актуальні проблеми роботи працівників служб із неповнолітніми: 

соціальні та психологічні аспекти» (Умань, 2017), «Виховна система школи: 

досвід, моделювання, проектування» (Умань, 2017), «Права дітей: від витоків 

до сьогодення» (Умань, 2019); круглих столах – «Роль наукової молоді в 

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

умовах інтеграції України в міжнародний освітній та науковий простір: 



сучасний стан, проблеми, перспективи» (Київ, 2018); на засіданнях кафедр 

соціальної педагогіки та  соціальної роботи, педагогіки та освітнього 

менеджменту, звітних наукових конференціях Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 2015–2019 рр.  

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 

28 публікаціях (27 одноосібних), з них 10 статей відображають основний 

результат роботи, 3 – у зарубіжних періодичних виданнях,  

15 – апробаційного характеру. 
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спадщині Никифора Яковича Григоріїва. Збірник наукових праць 
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27. Моргай Л. А. Соціально-виховні ідеї українського педагога 

Никифора Яковича Григоріїва (1883–1953 рр.). Права дітей від витоків до 

сьогодення: матеріали наук.-метод. семінару (Умань, 25 травня 2019). Умань: 
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Опубліковані праці, які додатково відображають  

наукові результати дослідження 

28.  Моргай Л. А. Никифор Григоріїв: людина і педагог. Проблеми 

соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – 

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

Н. М. Коляда, О. О. Кравченко та ін. Умань: ВПЦ Візаві, 2018. С. 339–361.  

 

Рекомендації дисертації до захисту з урахуванням наукової зрілості 

пошукувача. 

Дисертаційна робота Моргай Лілії Анатоліївни «Педагогічна та 

науково-просвітницька діяльність Никифора Яковича Григоріїва (1883 – 

1953 рр.)» відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України 

№ 40 від 12 січня 2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

03 лютого 2017 р. за № 155/30023) та пп. 9–18 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167). 

З урахуванням цього кафедра педагогіки та освітнього менеджменту  

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

рекомендує завершене самостійне дослідження Моргай Лілії Анатоліївни 

«Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Никифора Яковича 

Григоріїва (1883 – 1953 рр.)» до захисту у спеціалізованій раді на здобуття 

ступеня вищої освіти доктора філософії зі спеціальності 011 – освітні, 

педагогічні науки. 

  



Ухвалили: за результатами голосування («за» -  22 , «проти» -  немає, 

«утримались» -  немає), рекомендувати дисертаційне дослідження Моргай 

Лілії Анатоліївни «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність 

Никифора Яковича Григоріїва (1883 -  1953 рр.)» до захисту у спеціалізованій 

раді на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 -  освітні, 

педагогічні науки.

Декан факультету

соціальної та психологічної освіти,

доктор педагогічних наук, доцент О. О. Кравченко

Головуючий, завідувач кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту, 

доктор педагогічних наук, професор 7-М. Коберник

Секретар Н. В. Дудник

ЮБИСТИЙ ПІДПИС '(моЗгецио 

авідувач канцелярії УДПУ_

~200
Тб.
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