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Актуальність обраної теми дисертації.
Нинішні освітні трансформації актуалізують ґрунтовне вивчення, 

осмислення і творче використання вітчизняного історико-педагогічного 
досвіду, зокрема наукової спадщини українських педагогів, подвижників своєї 
справи, які відіграли важливу роль у становленні національної системи освіти 
й виховання. Дослідження педагогічної персонали, як зазначає провідний 
фахівець у галузі історії освіти, академік О. В. Сухомлинська, «збагачує й 
урізноманітнює наші уявлення про історико-педагогічний процес, сприяє його 
новому прочитанню, а також відкриває нові грані, новий зміст, нові цінності 
цього процесу як важливі складові наукового дискурсу».

Яскравою постаттю в історію української освіти увійшов Никифор 
Якович Григоріїв -  учитель початкових класів, учений, історик, журналіст, 
публіцист, громадський і політичний діяч першої половини XX ст., ім’я якого 
було несправедливо забуте за радянських часів. І лише з відродженням 
державної незалежності почала з’являтися інформація про Н. Я. Григоріїва в 
довідковій літературі, а згодом і в історичних розвідках українських учених. У 
наукових студіях сучасних дослідників його розглядають переважно як 
історика, політика, ніж як педагога та просвітителя. Саме ці аспекти діяльності 
Н. Я. Григоріїва лишаються фактично не дослідженими. Тож звернення 
Л. А. Моргай до комплексного вивчення життя та педагогічної й науково- 
просвітницької діяльності цієї непересічної особистості є безперечно 
актуальним.

Важливо, що рецензоване дисертаційне дослідження виконано в 
контексті наукової теми кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
«Актуальні проблеми історико-педагогічного знання» (державний реєстраційний 
номер № 011Ш009198) та Науково-дослідного центру педагогічного 
краєзнавства подвійного підпорядкування МОН України та НАПН України в 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Обґрунтованість наукових положень, висновків рекомендацій, 
сформульованих у  дисертації, їх новизна.

Л. А. Моргай на достатньому науковому рівні аргументувала вибір теми, 
визначила мету, завдання, об’єкт, предмет, хронологічні межі дослідження, 
його наукову новизну. Обґрунтованість наукових положень і висновків, 
сформульованих у дисертації, забезпечується належною методологічною



базою, ґрунтовним вивченням і критичним аналізом наукових праць, і загалом 
не викликає сумніву.

Рецензована дисертаційна робота є комплексним науковим 
дослідженням, що характеризується науковою новизною. У ньому вперше 
цілісно розкрито зміст і напрями (громадсько-просвітницький, 
публіцистичний, редакторський, культурно-освітній) педагогічної та науково- 
просвітницької діяльності Н. Я. 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. Я. Григоріїва; виокремлено та 
схарактеризовано основні періоди його педагогічної та науково- 
просвітницької діяльності (І період (1904 -  1917 рр.) -  початковий період 
становлення Н. Я. Григоріїва як фахового педагога; II період (1918 — 
1920 рр.) -  становлення Н. Я. Григоріїва як політичного і державного діяча; 

III період (1921 -  1953 рр.) -  активна освітньо-просвітницька цільність 
педагога за кордоном; здійснено аналіз змісту підручників за авторством 
Н. Я. Григоріїва).

Дисертація Л. А. Моргай має чітку структуру, відзначається цілісністю 
та логічністю викладу наукового матеріалу. Робота складається з анотації, 
вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 
використаних джерел, додатків і за структурою відповідає чинним вимогам до 
дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 -  
освітні, педагогічні науки.

З огляду на те, що науковою платформою історико-педагогічного 
дослідження прийнято вважати історіографію конкретної проблеми, яка дає 
змогу з’ясувати ступінь її наукової розробки, осмислити переваги й недоліки 
попередніх напрацювань, визначити мету, завдання, наукову новизну 
одержаних результатів, дисертантка приділяє значну увагу історіографічному 
аналізу розглядуваної проблеми (с. 29-42). Л. А. Моргай використовує 
проблемний підхід, а саме виокремлює шість груп праць (життєдіяльність 
педагога (біографічні дослідження); педагогічна та викладацька діяльність 
Н. Я. Григоріїва; участь педагога в національно-визвольному русі; участь 
педагога в громадському русі, громадських організаціях та об’єднаннях; 
науково-публіцистична діяльність Н. Я. Григоріїва; педагогічна та науково- 
просвітницька діяльність Н. Я. Григоріїва в еміграції), що забезпечило 
вивчення історіографічних джерел різніх за змістом у певній послідовності.

Аналіз тексту дисертації та змісту публікацій Л. А. Моргай свідчить про 
наукову достовірність викладених результатів. Цьому, зокрема, сприяло 
опрацювання широкого кола джерел (354 найменування, із них -  4 іноземною 
мовою і 158 -  архівних джерел), серед яких: опубліковані й неопубліковані 
праці Н. Я. Григоріїва; справочинна документація, яка зберігається у фондах 
Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України та 
Центрального державного архіву громадських об’єднань України; публікації в 
періодичних виданнях першої третини XX ст. Позитивно, що дисертантка 
ввела до наукового обігу маловідомі та невідомі документи, що розширюють



знання про педагогічну та науково-просвітницьку діяльність Н. Я. Григоріїва. 
Частковий аналіз джерельної бази, яка є достатньою та репрезентативною, 
здійснено у підрозділі 1.1. Відзначимо, що застосування історіографічного та 
джерелознавчого підходів відповідає сучасним вимогам до здійснення 
історико-педагогічних досліджень.

Фактологічно насиченими, опертими на значну кількість першоджерел, є 
підрозділи 1.2 та 1.3, у яких Лілія Анатоліївна висвітлює формування 
світоглядних переконань і життєвих цінностей педагога, основні віхи його 
педагогічної та науково-просвітницьої діяльності відповідно до розробленої 
авторської періодизації.

Інформативно-аналітичними є другий та третій розділи дисертації, де 
схарактеризовано зміст і напрями науково-просвітницької діяльності 
Никифора Яковича Григоріїва, а саме: громадсько-просвітницький (член та 
засновник товариств); публіцистичний (автор статей, що висвітлювали 
актуальні проблеми тогочасної історії українського народу); редакторський 
(літературно-публіцистична діяльність у періодичних виданнях першої 
половини XX ст.); культурно-освітній (читання публічних лекцій, допомога 
українським студентам за кордоном). Науковий інтерес викликає інформація 
про зміст навчальних книжок (с. 89-101), підготовлених Н. Я. Григоріївим; 
його діяльність на посаді міністра освіти за часів Української революції 
1917-1921 рр. (с. 112—118); соціально-виховні та педагогічні ідеї вченого 
(підрозділ 3.1); питання викладання української мови та історії (підрозділ 3.2); 
організаційно-педагогічна діяльність в еміграції (підрозділ 3.3).

Поглиблює розуміння досліджуваної проблеми, збагачує зміст 
дисертаційної роботи матеріал, представлений у додатках, зокрема: 
фотодокументи, маловідомі й невідомі праці Н. Я. Григоріїва, уривки з лекцій 
педагога.

Дисертаційна робота Л. А. Моргай має незаперечне практичне значення, 
яке полягає в тому, що його матеріали можуть використовуватися у процесі 
викладання педагогіки, історії педагогіки, історії України у закладах вищої 
освіти; при укладанні навчально-методичної літератури; у подальших 
історико-педагогічних дослідженнях.

Викладене вище дозволяє стверджувати, що дисертаційна робота 
Л. А. Моргай містить нові, раніше не захищені наукові положення. 
Обґрунтовані результати у сукупності розв’язують актуальну наукову 
проблему та розширюють історико-педагогічне знання про зміст і напрями 
педагогічної й науково-просвітницької діяльності Никифора Яковича 
Григоріїва. За обсягом і змістом рецензована дисертація є завершеним і 
самостійним дослідженням.

Повнота викладу основних результатів у наукових публікаціях, 
зарахованих за темою дисертації.

Основний зміст і результати дисертації знайшли відображення у 
28 публікаціях: 10 статей у наукових фахових виданнях України, 1 -у  
зарубіжному періодичному виданні, 15 -  апробаційного характеру 1 -  
додатково відображає наукові результати дослідження. Проаналізувавши їх



зміст, констатуємо, що наукові положення та висновки дослідження у 
друкованих працях викладено достатньо повно. Результати наукового пошуку 
пройшли належну апробацію: вони доповідалися на міжнародних, 
всеукраїнських і регіональних конференціях, на науково-методичних 
семінарах, круглих столах.

Відсутність (наявність) порушень академічної доброчесності.
Аналіз дисертації та наукових публікацій Л. А. Моргай, у яких 

висвітлені основні наукові результати дослідження, не дає підстав 
констатувати допущення нею порушень академічної доброчесності 
(академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації). Зокрема, 
дисертація містить посилання на джерела інформації за кожним випадком 
використання ідей, тверджень, відомостей; відповідає нормам законодавства 
про авторське право і суміжні права.

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації.
Визнаючи досягнення дисертанткою значного рівня якості наукового 

дослідження під час підготовки дисертації, вважаємо, що має місце простір 
для її вдосконалення. Тож висловимо деякі побажання та зауваження 
дискусійного характеру:

1. Позитивно оцінюючи представлену у вступі до дисертації джерельну 
базу дослідження, водночас маємо зазначимо, що фонди 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; Інституту 
рукописів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського не є 
джерелами, а лише місцем їх зберігання.

Звертаючись до висвітлення джерельної бази дослідження у 
підрозділі 1.1 (с. 42-46), авторка заналізувала документи та матеріали, що 
зберігаються у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади і 
управління України та Інституту рукописів Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, тоді як інші джерела залишилися поза увагою 
дослідниці.

2. Висвітлюючи роль Н. Я. Григоріїва у становленні освіти 
(підрозділ 2.2), дисертантка приділяє значну увагу освітнім змінам, що 
відбулися в добу Української революції 1917-1921 рр. (с. 106-111). Це певною 
мірою відволікає увагу від предмета дослідження та не впливає на 
узагальнення та висновки.

3. Фактичний матеріал, систематизований Л. А. Моргай і 
представлений у дисертації, має значний науковий інтерес. Однак авторка 
місцями захоплюється цитуванням праць Н. Я. Григоріїва (с. 91-93, 96-98, 
129-131) та не дає власної оцінки його поглядам.

4. Уважаємо, що для підсилення аналітичного складника у дисертації 
слід було б представити узагальнення у вигляді схем, таблиць, додатків 
аналітичного характеру.

Однак, зроблені зауваження є дискусійними і суттєво не впливають на 
позитивну оцінку рецензованої наукової праці.



Висновок про відповідність дисертації вимогам «Порядку 
присудження наукових ступенів».

Аналіз дисертації та опублікованих праць дає підстави для висновку 
про те, що дисертація «Педагогічна та науково-просвітницька діяльність 
Никифора Яковича Григоріїва (1883 -  1953 рр.)» є завершеною, самостійно 
виконаною науковою працею, що має вагоме теоретичне і прикладне 
значення, заслуговує позитивної оцінки, 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), а її автор Моргай Лілія Анатоліївна 
заслуговує на присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 — 
освітні, педагогічні науки.
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