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ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті висвітлено історичні та історіографічні дослідження, які стосуються розвитку та
реформування вищої педагогічної освіти загалом та Уманського державного педагогічного університету
зокрема. Показано узагальнювальні праці вчених з історії вищої педагогічної освіти, про особливості
становлення і розвитку педагогічних інститутів та діяльність їх структурних підрозділів і науковопедагогічних кадрів в Україні, зокрема на Черкащині. Проаналізовано праці, присвячені історії Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, де розглянуто окремі періоди діяльності
інституту, його підрозділів та окремих викладачів.
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TEACHERS’ PROFESSIONAL TRAINING IN THE SYSTEM OF
UKRAINIAN PEDAGOGICAL EDUCATION OF 1930-2020
ON THE EXAMPLE OF UMAN PEDAGOGICAL UNIVERSITY:
HISTORIOGRAPHICAL ASPECT
The article covers historical and historiographical researches, which are related to the development and
reformation of higher pedagogical education in general and of Uman State Pedagogical University in particular.
Generalized works of scholars on the history of higher pedagogical education, peculiarities of the formation‚
development of pedagogical institutions and the activities of their structural units‚ research and teaching staff in
Ukraine, in particular in Cherkasy region have been examined (the first group). The works dealing with the history of
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University have been analyzed, in which separate periods of the activities of
the institute, its subdivisions and separate lecturers have been considered (the second group).

181

Уманська старовина, вип. 8 / 2021
Besides, in accordance with a problem-chronological principle the first group of studied references may be
roughly divided into two stages: 1) 1930–1991; 2) 1991‒2014.
At the first stage the published works were party-political, they idealized the policy of the Soviet government in
the field of education and its positive achievements. At the second stage the attention of researchers was focused on the
problems of the history of higher pedagogical school and its role in a socio-political structure of the society in the
conditions of its reformation.
Since the early 90’s of the 20th century the situation in the historiography of this thematic group has changed
drastically, many unresearched issues have been arisen; the evaluation of events and approaches to their description
has changed radically. The concept of “white spots” in history has been coined and in this connection new tasks of
historical science have appeared. At this period on the basis of generalization and systematization of new archival
materials Ukrainian scholars study various aspects of the development of higher pedagogical education.
The second group includes the works on the history of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
dealing with certain periods of the activities of the institute, its subdivisions and separate lecturers. There was no
objective analysis of the teacher training problems in some educational institutions. The research was conducted
mainly in the following directions: 1) the study of a wide range of related issues‚ which are connected with socialist
construction, the development of public education and the formation of new Soviet intelligentsia; 2) the study of
separate branches of science and their development; 3) anniversary publications on the history of separate institutions
of higher education.
Key words: education, higher education, pedagogical institutions of higher education, Uman Pedagogical
University.

Постановка проблеми. Огляд та аналіз історіографії є обов‘язковою
складовою і одним із основних завдань наукового дослідження. Будь-яка праця
розпочинається зі знайомства із науковими працями, де висвітлена зазначена
тема. Це дає можливість об‘єктивного підходу до вивчення предмету
дослідження, окреслити кого нерозглянутих питань та викласти основні
погляди щодо проблеми.
Історіографія теми з одного боку представлена великою кількістю
літератури, що висвітлює загальні проблеми становлення та розвитку системи
освіти як в межах колишнього СРСР, так і в Україні, з іншого боку її окремо
взяті аспекти вивчені недостатньо, про що свідчать спеціальні історіографічні
розвідки. Що ж стосується досліджень безпосередньо Уманського закладу
вищої освіти, то вони практично відсутні.
Мета статті – висвітлити та проаналізувати історіографію, теми
професійної підготовки вчителів у системі педагогічної освіти України 19302020 рр. загалом та в Уманського педагогічного університету, зокрема.
Виклад основного матеріалу. Для характеристики наукової літератури з
теми дослідження використано хронологічний принцип, за яким виокремлено
дві групи публікацій, що концентрують у собі розвиток історико-наукових
поглядів радянського періоду та період установлення незалежності України.
Вони відрізняються метою та спрямованістю досліджень, колом питань, на яких
автори зосереджують увагу, джерельною базою, аналізом позитивних
досягнень та недоліків у роботі.
Зважаючи на специфіку теми дослідження, виявлений історіографічний
доробок з теми ми умовно систематизували за такими групами:
1) узагальнювальні праці вчених з історії вищої педагогічної освіти, які
розкривають особливості становлення і розвитку педагогічних інститутів,
висвітлюють діяльність їх структурних підрозділів і науково-педагогічних
кадрів в Україні радянській та незалежній;
2) праці, присвячені історії Уманського державного педагогічного
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університету імені Павла Тичини, де розглядаються окремі періоди діяльності
інституту, його підрозділів та окремих викладачів .
Першу групу праць, відповідно до проблемно-хронологічного принципу
умовно можна поділити два етапи:

перший – 1930-1991 рр.;

другий – 1991-2020 рр.
Праці, опубліковані на першому етапі, здебільшого мали партійнополітичний відтінок, у них ідеалізувалася політика радянської влади в галузі
освіти та її позитивні досягнення. В історичних дослідженнях вищі навчальні
заклади педагогічного спрямування, науково-педагогічні колективи, радянське
студентство розглядали як носії комуністичної ідеології та помічники партії в
соціалістичному будівництві. З‘явилися дослідження історії окремих
навчальних закладів. У працях другого етапу дослідники зосереджували увагу
на проблемах історії вищої педагогічної школи та її ролі в соціально-політичній
структурі суспільства в умовах його реформування. Усе більше робіт
присвячують історії закладів вищої освіти та їх структурних підрозділів,
вивчають їх наукові доробки, деякі аспекти навчально-методичної діяльності.
Характерною особливістю історіографії першого періоду є те, що
предметом наукового аналізу ставали процеси реформування всієї системи
вищої школи. Монографії, колективні праці, статті збагачувалися новим
фактичним матеріалом, а питання розвитку вищої педагогічної освіти
вписувалося в загальний процес культурного будівництва в СРСР. Здебільшого
виклад матеріалу мав некритичний характер і в основному висвітлював
досягнення в освітянській сфері. Для аналізу освітньої практики автори широко
використовували ленінські праці, давали коментарі та оцінки в дусі
марксистсько-ленінського вчення.
У 1932 р. з‘явилася праця О. Дзеверіна «Шляхи радянської школи за
заповітами В. І. Леніна» (Дзеверін, 1932). в якій автор у дусі епохи
тоталітаризму висвітлює становлення радянської системи освіти в контексті
ідей В.І. Леніна. Здобутки радянської системи педосвіти відображено у статті
І. Хлівного «Педагогічна освіта за 15 років» (1932 р.) (Бєляєва та ін., 2007). Цим
та іншим працям періоду 19301950-х рр. притаманна цензура держави та
партійної номенклатури, нав‘язування науковцям принципів радянської
ідеології (Ящук, 2013).
Тенденційними та заідеологізованими були й праці С. Бухала «Освіта в
радянській Україні», М. М. Грищенка «Розвиток народної освіти на Україні за
роки радянської влади», С. Чавдарова «Тридцять років радянської школи в
УРСР». Вони показують діяльність закладів вищої освіти як низку перемог і не
містять аналізу її стану і проблем.
Практично всі праці цього періоду про освіту й виховання були
заідеологізовані й тенденційні, носили характер лозунгів і пропаганди,
вихваляли політику Й. Сталіна. Яскравим прикладом можуть слугувати праці
Г. Пінчука «Сталінське піклування про народну освіту» (1950 р.), О. Філіпова
«35 років розвитку радянської школи на Україні» (1952 р.). І хоча вони мають
суб‘єктивний характер, все ж є частиною історіографії української освіти й
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виховання і варті на певну увагу (Ящук, 2013).
Серед робіт про загальну діяльність радянської народної освіти,
відзначимо дослідження М. М. Грищенка в колективній роботі «Розвиток
народної освіти і педагогічної науки в Українській РСР» (Розвиток народної
освіти, 1957). У статті «Сорок років розвитку радянської школи в Українській
РСР» показано позитивні зміни в народній освіті України за роки радянської
влади, проте питання діяльності педагогічних ЗВО, підготовки педагогічних
кадрів не були окремою проблемою досліджень. Якщо й згадували ці питання,
то лише в плані покращення контингенту педагогічних кадрів у школах
України, без аналізу матеріалу та визначення сильних і слабких сторін
підготовки їх у педінститутах республіки, не пропонували шляхів поліпшення
системи педагогічної освіти.
У другій половині 1950-х рр. змінилася політична ситуація в країні, що
вплинуло і на зміст досліджень історії вищої педагогічної освіти, яких
переважно висвітлюють здобутки як безперечні досягнення під керівництвом
партії, не виходять за межі ідеології та партійних доктрин; статті позбавлені
критичності та об‘єктивності.
Варта уваги робота М. С. Гриценка, яка стосувалася розвитку радянської
школи в Україні. Автор її намагався показати «великі перетворення в галузі
народної освіти» за 40 років радянської влади. У четвертому розділі йдеться
про підготовку педагогічних кадрів та роботу радянського учительства. На
основі статистичних даних автор вказує на значне збільшення контингенту
учителів за роки радянської влади, а особливе зростання, на 120 тис. осіб,
відбулося в післявоєнний час. Не аналізуючи проблеми підготовки
педагогічних кадрів, автор здебільшого констатує на досягненнях (Розвиток
народної освіти, 1957). Аналізу роботи педагогічних навчальних закладів,
зокрема й Уманського, не подано.
У 1960-х роках вийшли у світ спеціальні видання, у яких вивчалися
питання існуючої системи народної освіти й підготовки педагогічних кадрів в
Україні. У притаманній для того часу манері в роботах возвеличувалися
досягнення радянської влади в галузі розвитку народної освіти. Їм характерні
такі тогочасні риси, як суб‘єктивізм в оцінці подій та результатів освітянських
реформ. Автори здебільшого вказували на досягнення, не аналізуючи хід цих
перетворень,
особливо в питаннях становлення й розвитку системи
формування педагогічних кадрів, не критично оцінювали їх результати та
вдавалися до лакування існуючої системи педагогічної освіти.
Це узагальнювальні праці, В. Пітова «Высшая школа Украинской ССР в
период перестройки» (1962 р.), М. Лескевича «Розвиток вищої педагогічної
школи в Українській РСР за 19171967» (1967 р.), колективній монографії
«Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР 1917–1967» (1967 р.) та
«Вища школа УРСР за 50 років» (1967 р.), монографія М. Ніжинського «Школа,
учитель, педагогіка. Історичний нарис» (1978 р.) (Ящук, 2013).
Наприкінці 60-х років було видано фундаментальне дослідження про
розвиток вищої освіти в Українській РСР за 50 років радянської влади у двох
частинах. Перша частина стосувалася періоду 1917945 рр., а друга частина –
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19451967 рр. (Вища школа. Ч. 1., 1967; Вища школа. Ч. 2., 1968). У роботі
показано формування широкої мережі різногалузевих закладів вищої освіти
Української РСР. Автори не обійшли увагою діяльність педагогічних
навчальних закладів. Здебільшого йшлося про створення оптимальної мережі
учительських та педагогічних інститутів у післявоєнний час. На початку 50-х
років значна частина учительських інститутів (Кам‘янець-Подільський,
Кременчуцький, Станіславський, Дрогобицький, Бердичівський, Глухівський,
Осипенківський, Рівненський, Ізмаїльський, Луцький, Слов‘янський,
Уманський) реорганізовано в педагогічні. Усі учительські інститути при
педінститутах були об‘єднані з ними. Частину учительських інститутів, які не
мали достатньої навчально-матеріальної бази та кадрового потенціалу або
знаходилися в містах, де вже були педагогічні ЗВО, було ліквідовано:
Лебединський,
Одеський,
Харківський,
Київський,
Артемівський,
Конотопський, Старобільський, Ужгородський. Великим досягненням
радянської влади в галузі освіти автори монографії називали значне зростання
контингенту студентів, що відбувалося у 1960-х роках. Характеризуючи зміни в
навчальному процесі та досягнення в науці вищої школи, автори монографії
зосереджують увагу на провідних галузевих навчальних закладах та класичних
університетах, не згадуючи Уманський державний педагогічний інститут.
Проте, незважаючи на значну цінність цієї праці зауважимо, що вона виконана
в дусі радянської доби та ідеології, поряд зі значним фактологічним матеріалом
усе представлено у світлі перемог та досягнень партії й радянського
суспільства, відсутня критична оцінка подій та фактів.
У 60 – 80-ті роки ХХ ст. більше уваги приділялося питанням історії вищої
школи, оскільки з‘явилося розуміння важливості її ролі в соціально-політичній
структурі суспільства в умовах його формування. Науковці почали
досліджувати проблеми історії вищої школи взагалі і вищої педагогічної освіти
зокрема, насамперед з‘ясовуючи особливості їх розвитку. Були зроблені спроби
вивчення історії окремих ЗВО, серед них і Уманський педагогічний інститут.
Такі публікації присвячувалися ювілейним датам навчальних закладів для
показу успішного вирішення питань культурного будівництва.
Серед праць, про історію вищої педагогічної освіти України, виокремимо
дисертаційні дослідження (Журжа, 2006). І хоч у частині дисертацій
зосереджено увагу на з‘ясуванні педагогічної проблематики, проте в них
переважає історико-партійне висвітлення досягнень радянської влади і
правлячої партії в галузі народної освіти. Підготовка педагогічних кадрів,
історія навчальних закладів згадується лише в загальних рисах, зокрема в
статистичних даних як ілюстративному матеріалі.
На увагу заслуговують наближені до тематики нашого дослідження праці
В. Я. Серобаби, але освіта в них відображена здебільшого через статистичні
дані про загальну кількість студентів закладів вищої освіти, їх фінансування, а
також
охарактеризовано
роботу
Київського
університету
імені Тараса Шевченка (Серебаба, 1986; Серебаба, 1987; Серебаба, 1988;
Серебаба, 1989; Серебаба, 1990).
З початку 90-х років ХХ ст. ситуація в історіографії цієї тематичної групи
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різко змінилася, з‘явилися публікації про проблеми, що раніше не
досліджувалися, кардинально змінилися оцінка подій та підходи у їх
висвітленні, з‘явилося поняття «білі плями» в історії, а у зв‘язку з цим визріли
нові завдання в історичній науці. Головною особливістю цього періоду став
відхід науковців від марксистсько-ленінської методології й партійно-класового
підходу до аналізу суспільних явищ і подій. Широке використання нових,
закритих у радянські часи архівних документів привело до прагнення
переосмислити процес становлення й розвитку радянської системи вищої
педагогічної освіти.
У цей же період з‘являються роботи українських дослідників, які на
основі узагальнення і систематизації нових архівних матеріалів, вивчають різні
аспекти розвитку вищої педагогічної освіти. У наукових монографіях та статтях
розглядають проблеми організації та управління всієї системи педагогічної
освіти, структури ЗВО, форми і методи роботи, підготовку науковопедагогічних кадрів.
Серед перших історичних праць цього періоду  дослідження Р. Кігеля та
Ю. Рарога, які розглядають правові основи вищої освіти, державну політику в
галузі науки, та праці Л. Герасіної, М. Добрускіної, А. Мурашка, Є. Петрова та
ін., присвячені організації наукової роботи, хоча їм притаманні суперечливі
підходи та прагнення звинуватити у всіх прорахунках радянську владу
(Січкаренко, 2020).
На основі нових джерел дослідники вивчають історію закладів вищої
освіти, формування їх навчально-матеріальної бази, реорганізації структури,
напрямки наукової діяльності, підготовку професорсько-викладацьких кадрів
тощо. Це праці, присвячені Київському педагогічному інституту (Київський
інститут, 1990), Івано-Франківському педінситуту та ін. (Івано-Франківський
інститут, 1990).
Історія, досвід та уроки розвитку вищої педагогічної освіти в Україні
представлені в дослідженнях В. К. Майбороди та С. В. Майбороди (Майборода,
1990; Майборода, 1992; Майборода, 1990). У роботі В. К. Майбороди вперше в
хронологічній послідовності з‘ясовано стан та розвиток вищої педагогічної
освіти від 1917 р. до 1985 р. Починаючи з другого розділу, автор вивчає
питання реорганізації і розвитку закладів вищої педагогічної освіти, зокрема й
Уманського педагогічного інституту та інших інститутів у системі педагогічної
освіти. На основі значної кількості архівних матеріалів у книзі подано
порівняльні таблиці про кількість існуючих на різні періоди часу шкіл, учнів та
учителів, показано динаміку контингенту студентів залежно від потреб школи.
Значне місце в монографії відведено вивченню питань підвищення рівня
загальноосвітньої і професійної підготовки студентів педагогічних навчальних
закладів.
У 20092013 рр. за ініціативою Національної академії педагогічних наук
України, Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, Інституту
вищої освіти України у видавництві «Знання України» видрукувано серію книг,
присвячених аналізу розвитку педагогічної освіти і науки в Україні на тлі
історичного розвитку, природничо-географічних і економічних умов (Вища
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освіта, 2010). У них розкрито багатство інтелектуально-культурного потенціалу
регіонів у єдності з розвитком науки і культури. Простежено історію розвитку
педагогічної освіти в областях, здійснено аналіз сучасних її проблем та
визначено її перспективи.
Серед спеціальних праць інтерес викликає монографія Г. Г. Січкаренка
«Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (19852005 рр.)»
(2005 р.), у якій автор відобразив основні напрямки трансформації вищої
освіти, проаналізував реформи вищої освіти в роки перебудови (Січкареноко,
2014) У брошурі Г. Касьянова «Освітня система України 19002010.
Аналітичний огляд» (2015 р.) подано загальний огляд освітньої системи
України та основних проблем освітнього простору (Касьянов, 2015).
У 2002 р. вийшла друком праця Г. С. Червичного, у якій комплексно
охарактеризовано стан вищої освіти в Україні в другій половині 1980-х років.
Монографії багата на фактологічний матеріал та авторські підрахунки
(Черевичний, 2002).
Особливої уваги заслуговує науковий доробок О. В. Лук‘яненка. Учений
досліджує різні аспекти життя колективів викладачів та студентів закладів
вищої педагогічної освіти Української РСР. У монографії «ˮНайближчі друзі
партіїˮ: колективи педагогічних закладів вищої освіти України в образах
щодення 1920-х – першої половини 1960-х років» (2019 р.) автор комплексно
дослідив повсякдення колективів педагогічних закладів вищої освіти
радянської України в 1920-1960-х роках, на різноманітній джерельній базі
відтворив дозвілля, проаналізував життя колективів цих закладів у період
Голодомору 19321933 рр., німецько-радянської війни 19411945 рр. та
окупації (Лист Міністерства освіти, 2005).
За останні роки історіографія про діяльність інститутів вищої
педагогічної освіти поповнилася значною кількістю досліджень, присвячених
окремим ЗВО та закладам вищої педагогічної освіти, зокрема Дрогобицького,
Кам‘янець-Подільського,
Переяслав-Хмельницького,
Бердянського,
Луганського, Київського та інших (70 років Дрогобицькому університету, 2010;
Завальнюк, 2007; Історія української культури, 2011; Кралюк, 2013; Курило,
2011; Крижко, 2008; Самойленко, 1999; Південноукраїнський університет,
2007; Харківський університет, 2001; Херсонський університет, 2007;
Черкаський інститут, 1991; Черкаський університет, 2009; Ювілейна книга,
2004) розглядаючи низку проблем становлення та розвитку радянської вищої
педагогічної школи, дослідники розкривають особливості освітньої системи, її
структури і фінансування, організацію навчального процесу, формування
педагогічних кадрів тощо.
Для
розуміння
соціально-економічних,
суспільно-політичних
і
культурних процесів, що мали місце в радянській та незалежній Україні
неабияке значення для нас мають загальні праці українських істориків. З
проголошенням незалежності України з‘явилися нові можливості, пов‘язані із
відходом від комуністичної ідеології та доступом до архівних джерел.
У цьому контексті виокремимо шеститомне видання «Політичної історії
України» (тт. 3, 4, 6) (Політична історія. Т. 1., 2003; Політична історія. Т. 2.,
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2003; Політична історія. Т. 3., 2003), п‘ятитомне видання «Історія української
культури» (т. 5) (Історія української культури, 2011), де йдеться, зокрема про
заідеологізованість та уніфікованість підходів до проблеми освіти, про її
жорсткий партійний контроль та політизацію. Заслуговують на увагу й праці
С. В. Кульчицького, В. К. Барана і В. М. Даниленка та ін. (Алексєєв та ін., 2000;
Баран, 1999; Даниленко, 1991; Кульчицький, 1999; Уряди України, 2001).
Друга група – праці, присвячені історії Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини, у яких розглядають окремі
періоди діяльності інституту, його підрозділів та окремих викладачів.
Зауважимо, що об‘єктивного аналізу проблем підготовки педагогічних кадрів в
окремих навчальних закладах не було, дослідження проводили за такими
напрямами:
1) вивчення широкого кола суміжних питань, пов‘язаних з
соціалістичним будівництвом, розвитком народної освіти та формуванням
нової радянської інтелігенції;
2) вивчення окремих галузей науки та їх розвитку;
3) у період відзначення ювілеїв друкувались історії окремих ЗВО.
Перша стаття з історії Уманського учительського інституту 1930-1947 рр.,
була надрукована тодішнім директором навчального закладу М. Б Шакала
(Шакало, 1947), та іншими викладачами інституту в одному із перших випусків
збірника «Наукові записки Уманського учительського інституту» (Уманський
інститут, 1947). У ній подано відомості про історію інституту.
У 1980 р. з‘являється перший друкований нарис з історії Уманського
педагогічного інституту, приурочений 50-річчю навчального закладу.
Відповідальним редактором був Б. Н. Товбіс  завідувач кафедри марксизмуленінізму (Уманський інститут, 1980). Ця невелика за обсягом робота має
цінний матеріал для нашого дослідження. Головною її метою було показати
читачу півстолітню історію навчального закладу. Започаткований як інститут
соціального виховання у 1930 р., він пройшов складний шлях радянських
реформувань: інститут соціального виховання – 1930 р., педагогічний інститут
– 1933 р., учительський – 1935 р. З 1952 р. за рішенням Колегії Міністерства
освіти УРСР був реорганізований у педагогічний. У 1967 р. Уманському
педагогічному інституту присвоєно ім‘я П. Г. Тичини. Автори нарису коротко
показали основні етапи розвитку педагогічного навчального закладу в
м. Умань. У стилі того часу основну увагу вони акцентували на його
досягненнях.
Окремі етапи історії Уманського педагогічного університету висвітлено у
колективній праці «Вища педагогічна освіта і наука України: історія,
сьогодення та перспективи розвитку. Черкаська область» (Вища педагогічна
освіта, 2010). Серед педагогічних навчальних закладів Черкащини у загальних
рисах охарактеризовано й діяльність Уманського ЗВО.
Відзначимо окремі брошури з історії УДПІ ім. П. Г. Тичини, приурочені
до 60-річного та 65-річного ювілеїв інституту, у 1990 р. та 1995 р. відповідно.
Це наступні після 1980 р. спроби написання історії інституту, проте власне
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історії присвячені лише невеликі розділи, а вся увага зосереджена на здобутках
інституту (Балдинюк та ін., 1990; Кузь та ін., 1995).
Зауважимо, що всі вище згадані публікації з історії інституту готували не
професійні історики, а спеціалісти з педагогічної науки та інші співробітники
інституту чи журналісти згаданих видань.
Окремі згадки про Уманський інститут соціального виховання знаходимо
в статті О. Б. Комарніцького «Педагогічні навчальні заклади Черкащини 20-30ті рр. ХХ ст.: реорганізації та формування студентського складу»
(Комарніцький, 2013).
Висновки. Історіографічний аналіз дає можливість зробити висновок, що
в радянській та українській історичній літературі немає комплексного
дослідження історії Уманського педагогічного університету, проте накопичено
певний матеріал та зроблені перші спроби подати деякі аспекти з його історії.
Склалися необхідні передумови для цілісної характеристики політики влади у
сфері вищої педагогічної освіти, вивчені лише окремі епізоди становлення
структурних
підрозділів
інституту,
науково-педагогічної
діяльності
професорсько-викладацького складу тощо. Але ці напрацювання не
вичерпують тему дослідження, а навпаки потребують комплексної і всебічної
розробки, що надасть глибини вивченню історії УДПІ в багатьох площинах.
Завершуючи історіографічний огляд проблеми, слід зазначити, що всі
згадані публікації є надзвичайно цінним історичним джерелом з огляду
первинної інтерпретації та систематизації великої кількості матеріалу з
визначеної теми, але деякі дані та висновки, які містяться в них, потребують
уточнення, переосмислення і переоцінки з позицій новітнього наукового
підходу до української історії.
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