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Актуальність теми наукової роботи та її зв’язок із галузевими 
науковими програмами.

Нинішній стан розвитку Української держави позначений великим 
інтересом суспільства до своєї минувшини -  історії, науки, культури. Зросли 
і прагнення науковців до пізнання освіти, педагогічної науки, її історії, 
завдяки чому нагромаджуються історико-педагогічні знання як основа теорії 
і практики виховання, навчання, національної освіти та шкільництва.

Вагому роль у виконанні освітніх завдань сучасності загалом та 
розвитку громадянської освіти зокрема відіграє вивчення, наукове 
осмислення та об’єктивна оцінка історико-педагогічних надбань минулого, 
повернення із забуття імен вітчизняних просвітників, педагогів, культурних 
діячів, які своєю діяльністю закладали підвалини української державності; 
подвижників українського відродження і національної освіти.

В контексті означеного вище заслуговує на увагу дослідження 
Л. А. Моргай, мета якого -  на основі теоретичного узагальнення результатів 
історико-педагогічного аналізу розкрити зміст і напрями педагогічної та науково- 
просвітницької діяльності Никифора Яковича Григоріїва (1883-1953 рр.) -  
українського педагога, учителя початкових шкіл міст Сквири, Бердичева, 
Літина, Кам’янця-Подільсьського, історика, ученого, журналіста, публіциста, 
політичного і громадського діяча.

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

Найбільш істотні наукові результати, що містяться в дисертації.
У результаті проведеного дослідження дисертанткою:
-  проаналізовано історіографію проблеми та джерельну базу 

дослідження;



-  висвітлено процес становлення й розвитку особистості Н. Григоріїва, 
виокремлено основні періоди його педагогічної та науково-просвітницької 
діяльності;

-  охарактеризовано зміст і спрямованість науково-просвітницької 
діяльності педагога;

-  розкрито загальнопедагогічні погляди, освітньо-виховні ідеї у творчій 
спадщині Н. Григоріїва.

Нові факти, одержані здобувачем.
Дисертація Л. А. Моргай є комплексним дослідженням, у якому 

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 XIX -  першій половині XX ст.;

-удосконалено наукові уявлення про історіографію проблеми та 
джерельну базу дослідження; висвітлено становлення й розвиток особистості 
Н. Григоріїва;

-  виокремлено та охарактеризовано основні періоди його педагогічної 
та науково-просвітницької діяльності, а саме: перший період (1904 —
1917 рр.) -  початковий період становлення Н. Григоріїва як фахового 

педагога; другий період (1918 -  1920 рр.) -  становлення Н. Григоріїва як 
політичного і державного діяча; третій період (1921 -  1953 рр.) -  активна 
освітньо-просвітницька цільність педагога за кордоном;

-  удосконалено наукові уявлення про загальнопедагогічні погляди 
Никифора Яковича Григоріїва, доповнено біографічні відомості фактологічним 
та аналітичним матеріалом про його життя та педагогічну спадщину, особливості 
просвітницьких ініціатив і педагогічних ідей.

Вважаємо, що елементи наукової новизни сформульовані коректно, їх 
кількість та кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Сформульовані Л. А. Моргай наукові положення, висновки і пропозиції 
дисертаційного дослідження є аргументованими та змістовними.

Достовірність одержаних результатів підтверджується теоретико- 
методологічною обґрунтованістю вихідних положень дослідження, 
застосуванням наукових методів, апробацією та впровадженням результатів 
роботи в освітню реальність закладів вищої освіти.



Аналіз основних положень змісту дисертації свідчить про досягнення 
здобувачкою мети і розв’язання висунутих завдань. Висновкам, 
представленим у дисертації, властиві повнота та логічність викладу.

Достовірність наукових положень, висновків, сформульованих у 
дисертації, підтверджується широтою й різноманітністю опрацьованої 
джерельної бази (354 найменувань), що обґрунтовує належний рівень 
опрацювання стану проблеми.

Заслуговує на увагу повнота висвітлених Л. А. Моргай основних 
результатів дослідження у фахових науково-педагогічних виданнях; 
апробація окремих положень у доповідях на всеукраїнських та міжнародних 
науково-практичних конференціях. Зміст, результати проведеної роботи, 
висновки повністю відображають основні положення дисертації.

Значення для науки і практики отриманих автором результатів.
Дисертаційна робота Л. А. Моргай містить нові, раніше не захищені 

наукові положення, а обґрунтовані результати у сукупності розв’язують 
актуальну наукову проблему.

Обґрунтовані в дисертації результати 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.), Харківського 
національно-педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка 
№01/10/546 від 21.06.2019 р.), Рівненського державного гуманітарного 
університету (довідка №01-12 від 25.06.2019 р.), Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (довідка 
№ 1845-15 від 21.05.2019 р.), Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини (довідка № 1081/01 від 24.05.2019 р.).

Рекомендації щодо використання результатів і висновків 
дисертації.

Не викликає сумнівів практичне значення одержаних результатів. 
Вихідні положення авторських напрацювань, викладених на сторінках 
фахових видань та матеріалах наукових заходів різного рівня. Матеріали 
дослідження можуть бути введені до змісту курсів педагогіки, історії 
педагогіки, історії України у закладах вищої освіти; використані при 
укладанні навчально-методичної літератури; в подальших історико- 
педагогічних дослідженнях.

Оцінка змісту дисертації, її завершеність загалом.
Дисертаційна робота Л. А. Моргай має чітку структуру, відзначається 

цілісністю та логічністю викладу наукового матеріалу. Рецензована робота 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків до них, загальних висновків,



списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи -  
253 сторінки, із них основного тексту -185 сторінок. Розділи дисертації 
логічно завершені, містять висновки, які відповідають змісту та поставленим 
завданням дослідження.

Дисертантка на достатньому науковому рівні обґрунтувала вибір теми, 
її актуальність, визначила мету, завдання, об’єкт, предмет, аргументувала 
використання обраних методів дослідження.

У першому розділі -  «Теоретичні основи дослідження» -  
проаналізовано історіографію та джерельну базу дослідження; розкрито 
процес формування світоглядних переконань і життєвих цінностей педагога; 
охарактеризовано основні періоди педагогічної та науково-просвітницької 
діяльності Н. Григоріїва.

Дисертанткою з’ясовано, що сучасність характеризується посиленням 
інтересу до особи Н. Григоріїва і прагненням об’єктивного аналізу ролі і 
значення його спадщини для відтворення історії розвитку освіти і науки 
України. Серед значної кількості праць ученого предметом нашого вивчення 
стали ті, що стосувалися його педагогічної та науково-просвітницької 
діяльності.

Аналіз джерел засвідчив актуальність і значущість педагогічної 
спадщини Н. Григоріїва для розкриття історії розвитку просвітництва та 
виявив відсутність ґрунтовного дослідження педагогічної та просвітницької 
діяльності, що й зумовило необхідність актуалізувати і розкрити наукову 
персоналію Н. Григоріїва в контексті розвитку педагогічної думки в Україні.

Заслуговують на увагу виокремлені автором основні чинники, які 
сприяли формуванню світогляду педагога: родинні (виховання у 
високоморальній, християнській інтелігентній родині; повага до української 
культури, звичаїв, традицій); суспільно-історичні (київська атмосфера 
початку XX ст., яка була просякнута українським духом, патріотизмом; 
знайомство з Т. Осадчим); культурно-освітні (навчання на всеукраїнських 
курсах у Києві, Полтаві, Харкові, Катеринославі, Житомирі, Олександрії на 
Херсонщині); науково-педагогічні (твори українських і зарубіжних учених; 
вивчення та збереження усної народної творчості як самобутньої 
національної ознаки; взаємини із однодумцями, відомими педагогами).

Вагомим історико-педагогічним внеском є виокремлені автором три 
періоди педагогічної та науково-просвітницької діяльності Н. Григоріїва, що 
дозволило розкрити становлення і розвиток педагогічних поглядів ученого 
узагальнити його педагогічну і науково-просвітницьку діяльність: перший 
період (1904 -  1917 рр.) -  початковий період становлення Н. Григоріїва як 
фахового педагога; другий ..період (1918- 1920 рр.) -  становлення



Н. Григоріїва як політичного і державного діяча, третій період (1921 — 
1953 рр.) -  активна освітньо-просвітницька дільність педагога за кордоном.

У другому розділі -  «Зміст і спрямованість науково-просвітницької 
діяльності Никифора Яковича Григоріїва» -  схарактеризовано зміст і 
спрямованість науково-просвітницької діяльності Никифора 
Яковича Григоріїва: висвітлено видавничу діяльність як складову 
просвітницької діяльності педагога та охарактеризовано його роль у 
становленні української освіти.

Автором з’ясовано, що просвітницьке спрямування мала видавнича, 
редакторська, журналістська діяльність педагога, яка відіграла важливу роль 
у розвитку справи освіченості українського народу, була вагомим внеском у 
громадсько-політичне та суспільне життя України.

З’ясовано, що Н. Григоріїв у майже 50 працях порушує педагогічні 
морально-етичні, соціологічні, історичні проблеми, зокрема про розвиток 
національної свідомості українського народу, поширення ідей просвітництва, 
науки серед широких верств населення.

Автором на належному науковому рівні схарактеризовано спадщину 
Н. Григоріїва, що складає близько 90 публіцистичних статей в українських та 
зарубіжних періодичних виданнях: «Трудова Україна», «Світло», «Маяк», 
«Вільна спілка», «Нова Україна», «Українська кореспонденція», «Народна 
воля», «Український голос», «Вісник Українського Національного 
Конгресу», «Подільські вісті», «Ставка». Н. Григоріїв був співзасновником 
часопису «Нова Україна» -  одного з провідних періодичних видань у 
Чехословаччині.

У дослідженні встановлено, що активна та різнопланова діяльність 
ученого -  вагомий внесок у становлення вітчизняної педагогічної думки, що 
має виразний національний характер: завдячуючи Н. Григоріїву та реалізації 
його численних культурно-наукових і громадських ініціатив, український 
уряд здійснив значний поступ в українізації освіти.

У третьому розділі — «Проблеми освіти виховання у  творчій спадщині 
Никифора Яковича Григоріїва» -  схарактеризовано проблеми освіти і 
виховання у творчій спадщині Никифора Яковича Григоріїва: проаналізовано 
соціально-виховні та педагогічні ідеї педагога; висвітлено проблеми 
викладання української мови та історії у творчості педагога; розкрито 
організаційно-педагогічну діяльність Н. Григоріїва в еміграції.

На особливу увагу заслуговують авторські висновки щодо спадщини 
Н. Григоріїва, яка багата цінними педагогічними ідеями з різних проблем 
педагогічної науки та стала важливим чинником освітнього відродження в 
складних умовах соціально-виховного та культурного життя України в другій



половині XIX -  на початку XX ст. Педагог дбав про постійне підвищення 
якості освіти, розширення її змісту, введення нових навчальних предметів, 
зокрема курсів для навчання української мови; був прихильником 
підвищення якості фахової підготовки вчителів.

Дисертанткою детально подана інформація щодо переїзду педагога до 
Сполучених Штатів Америки та схарактеризовано організаційно-педагогічну 
діяльність Н. Григоріїва в еміграції.

Отже, дисертаційна робота Л. А. Моргай за своїм змістом і формою є 
завершеним самостійним дослідженням.

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації.
В цілому позитивно оцінюючи наукове і практичне значення 

дисертаційної роботи, висловимо деякі зауваження та побажання 
дискусійного характеру:

1. У вступі потребує підсилення обґрунтування актуальності наукової 
проблеми крізь призму персоніфікованого підходу до аналізу історико- 
педагогічної проблеми.

2. Підрозділ 1.3 дисертації «Періодизація педагогічної і науково- 
просвітницької діяльності Н. Я. Григоріїва» переобтяжений матеріалом 
історичного та суспільно-політичного змісту.

3. На нашу думку, автором нерівнозначно схарактеризовано різні 
періоди педагогічної та науково-просвітницької діяльності ученого. Зокрема, 
особливо незначну увагу присвячено становленню Н. Я. Григоріїва як 
політичного і державного діяча.

4. Потребують підсилення висновки до окремих підрозділів дисертації.
5. Враховуючи історико-педагогічну тематику дослідження як 

побажання для подальшої наукової роботи в означеному напрямі 
рекомендуємо підготувати та видати монографію. Вважаємо, що таке наукове 
видання стане у нагоді дослідникам історії педагогіки.

Проте висловлені зауваження і побажання не знижують загальної 
високої оцінки проведеного дослідження.

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 
виданнях

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.

На основі аналізу змісту публікацій Л. А. Моргай можна констатувати, 
що наукові положення, висновки та рекомендації, які було отримано в 
результаті проведеної роботи, у друкованих працях викладено достатньо
повно.



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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