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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. Григоріїв, 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.

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 НАГІН України 
при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини. Тему затверджено Вченою радою університету (протокол № 8 від 
23 лютого 2014 р.).

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 розв’язання 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 XIX -  першій половині XX 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 
цільність педагога за кордоном. Нею здійснено аналіз змісту підручників за 
авторством педагога, удосконалено загальнопедагогічні погляди та ідеї 
Никифора Яковича Г ригоріїва.

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 XX 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 354 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 дисертаційного дослідження висвітлено у 28 публікаціях 

(27 одноосібних), з них 10 статей у наукових фахових виданнях України, 1 -  

у зарубіжному періодичному виданні, 15 -  апробаційного характеру 1 -  

додатково відображає наукові результати дослідження.

Дисертантка висловлює своє бачення проблеми та думки при 
висвітлені й аналізі педагогічної та науково-просвітницької діяльності 
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. У 6-му рядку цього ж абзацу перед 
словом «охарактеризовано основні періоди...» добавити «виокремлено та 
охарактеризовано...далі по тексту». Адже це Вами виокремлені періоди і 
вони є вагомим внеском в історико-педагогічну науку.

3. По тексту потрібно не вживати «цікаві» краще не вживати у науковій 
праці. Доцільніше вжити «цінні».



4. Уточнити, що виокремила дисертантка етапи чи періоди в розрізі 
здійсненої періодизації О. В. Сухомлинської. В абзаці другому зазначено, що 
доцільно виокремити етапи дослідження, а далі по тексту йдуть періоди.

5. Бажано не вживати слів «цікаво, цікава, тощо» доцільніше «цінна, 
вагома...».

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.

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 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.
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