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Актуальність теми дисертаційногодослідження, та її зв'язок  із 

науковими програмами 

 

            В останні роки в сучасній  гуманітаристиці  помітно активізувалися 

історико-біографічні дослідження, для яких характерне повернення до літопису 

минулого «справжніх облич», особливо, раніше фальсифікованих чи забутих 

постатей, відтворення образів в усій багатогранності їх людського виміру  та 

динаміці особистої  діяльності: громадській, політичній,  науковій або  іншій  як 

складової частини життя конкретного індивіда. Яскравим свідченням цього є 

поява багатьох документальних, наукових та науково-методичних видань, захист 

докторських і кандидатських дисертацій, присвячених інтелектуальній  

біографістиці. Але до цього часу в історичній науці постать  видатного 

вітчизняного  вченого  першої половини ХХ ст. Костянтина Григоровича Воблого 

(1876–1947 рр.) як  фундатора економіко-географічної наукової школи, 

дослідника природних ресурсів України, історика та краєзнавця,залишається 

недостатньо вивченою і невідомою  для широкого загалу. Серед наукових 

публікацій  відсутні комплексні  дослідження, які б висвітлювали життєвий шлях 

та надавали оцінку науково-освітній діяльності академіка К. Г. Воблого, його 

внеску у розвиток економічної географії та краєзнавства    першої половини ХХ 

ст.  В цьому сенсі дисертація  М. В. Шевченко актуальна, має наукове й 

практичне значення і відповідає профілю спеціалізованої вченої ради.  

         Дисертаційне дослідження М. В.Шевченко здійснене відповідно  до наукової 

програми у рамках держбюджетної планової теми «Суспільно-політичне та 

культурне життя південноукраїнських земель у період модерної та новітньої 

історії» (номер державної реєстрації 0116U006736), що здійснюється колективом 

кафедри історії та  політичної теорії  Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка»  (м. Дніпро). 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та їх достовірність 

 

      Обравши для дослідження актуальну тему, яка до цього часу не стала 
предметом  комплексних історичних досліджень,  авторка поставила мету 
дослідити  життєвий та творчий шлях К. Г. Воблого в контексті  розвитку науки 
та освіти України, а також визначити його внесок у вивчення природних ресурсів 



та краєзнавства першої половини ХХ ст. В світлі цього дисертаційна 
робота«Академік К. Г. Воблий як економіко-географ, історик та краєзнавець»,  
виконана М. В. Шевченко, є самостійним, ґрунтовним науковим дослідженням, у 
якому розкривається цілісна картина життя та наукової діяльності К. Г. Воблого  в 
першій половині ХХ ст. Репрезентативна джерельна база дозволила виявити нові 
сторінки біографії Воблого, розкрити особливості формування світогляду, 
становлення його наукових поглядів, розвиток педагогічної діяльності у 
вітчизняних вищих навчальних закладах.  Дисертанткою  обгрунтовано значення 
перших наукових праць з розвитку польської промисловості та виявлено їх вплив 
на формування вченого як економіста-географа та статистика, проаналізовано 
науково-організаційну роботу К. Г. Воблого  в Українській Академії наук, 
охарактеризовано зв’язки та соціо-культурне  оточення академіка, проаналізовано 
праці з історії цукрово-бурякової промисловості, зроблено висновки  про 
значення праць науковця з питань продуктивних сил України. 

   Робота, базуючись на змістовній, фактологічній основі, дає змогу доповнити 
прогалини, висвітлити маловідомі сторінки біографії К. Г. Воблого в контексті  
розвитку вітчизняної економічної географії, сприяє об’єктивному 
переосмисленню та узагальненню досвіду з краєзнавчих досліджень.  

   Для успішного розв’язання дослідницьких завдань у дисертації 

використовувалася система  методів історичного дослідження, що відповідають 
принципам історизму, об’єктивності пізнання, цілісності і всебічності, 

системності й комплексності, сучасному методологічному плюралізму в 
історичній  науці.  

    Історіографія досліджуваної проблеми характеризується самостійністю та 
зваженістю в оцінках праць попередників. Під час аналізу історіографічних  праць 
авторка використала хронологічний підхід, виділивши при цьому три періоди 

(перша половина ХХ ст.; 1960–1980-ті рр., сучасна українська  історіографія 1991-
2019рр.). Такий підхід дозволив простежити пріоритетні напрями  розвитку 

вітчизняної економічної географії, відтворити процес  багатофакторних впливів 
на формування  науковця як теоретика і практика, педагога, організатора  

наукової школи. Вивчення та аналіз стану наукової проблеми надало можливості 
авторці  зробити висновок, що вона не була предметом системного й ґрунтовного 

наукового дослідження. 

Достовірність дослідження підтверджується також  відповідною джерельною 

базою, до якої входять документи із 12 архівних фондів шести архівосховищ. 

Систематизація  різних за структурою, призначенням і походженням джерел з 

проблем зазначеної  теми дозволила авторові успішно здійснити весь комплекс 

наукової критики джерельної інформації, зробити висновок про їхню 

репрезентативність відносно вирішення поставлених у роботі мети і завдань. Із 

документальних джерел особлива увага приділена  науковій спадщині К. Г. 

Воблого, аналіз якої дав можливість визначити його доробок в українській 

економіко-географічній науці та краєзнавстві. Серед  джерел особливе місце 

посідає особовий фонд  академіка, зокрема наративні джерела, значну частину 

яких вперше введено до наукового обігу. Названі джерела  дозволили відтворити 



історичний процес накопичення знань в царині економічної географії  та показати 

внесок  К. Г. Воблого в її розвиток у першій половині ХХ ст.   
    Наукові положення, теоретичні та практичні висновки, викладені в 

дисертації, є достовірними та належним чином обґрунтованими.   

Обґрунтованість та достовірність  сформульованих у дисертаційній праці 
основних узагальнень та положень не викликає  сумнівів і заперечень. Вони 

переконливо підтверджуються застосуванням  різноманітних методів 
дослідження, численними фактами, статистичними даними, їх зіставленням та 

ретельним аналізом, низкою посилань на документальні джерела, довідково-
інформативні  матеріали, періодичні  видання, епістолярій тощо. 

          Дисертантка застосувала систему методів наукового пошуку, що дозволило 

їй отримати виважені науково-обґрунтовані висновки, які мають важливе 

науково-теоретичне і практичне значення для повноцінного відтворення  

життєвого шляху та науково-освітньої діяльності К. Г. Воблого, його внеску в 

розвиток економічної географії та краєзнавчих досліджень першої половини  ХХ 

століття. 

 

Наукова новизна одержаних результатів та повнота їх викладення  в 

опублікованих працях 

 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в українській 

історіографії  всебічно висвітлено наукову   діяльність К. Г. Воблого, спрямовану 

на розвиток економічної географії та краєзнавства. Автором на основі архівних 

джерел реконструйовано його біографію, введено до наукового обігу епістолярну 

спадщину, досліджено розроблені ним принципи організації праці науковців, 

систематизовано неопубліковані наукові  праці, доведено їх значущість для 

проблем розвитку економічної та аграрної історії, економічної географії, 

краєзнавства, досліджено  праці  з історії польської промисловості. 

Доповнено факти про педагогічну діяльність вченого у вищих навчальних 

закладах на теренах УРСР; участь у розробці планів розбудови народного 

господарства і розміщення продуктивних сил України, роль як фундатора 

економічної школи економіко-географів. 

Не викликає сумнівів практичне значення отриманих автором результатів 

дисертаційного дослідження. Матеріали дисертації можуть бути використані у 

наукових працях з історії України, а також при розробці спецкурсів з економічної 

історії та краєзнавчих навчальних проектах.  

Результати дослідження викладено у 9 наукових публікаціях, з яких 8 статей 

– у фахових наукових виданнях України, з них 3 включені до наукометричних баз. 

Спрямованість наукових конференцій, на яких відбувалася апробація результатів 

дослідження, кількість та характер статей дисертанта, в яких відображено основні 

положення дисертації і результати досліджень, достатньою мірою розкривають 

дослідницьку проблематику.  

 

 

 



Оцінка змісту дисертаційної роботи, її завершеність 

 

Подана дозахисту дисертація підпорядкована виконанню мети та основних 

завдань дослідження. Дисертаційна робота має логічну, науково обґрунтовану 

структуру, зміст якої складають вступ, п’ять розділів та 13 підрозділів, що  

відображають мету й поетапність розв’язання дослідницьких завдань та цілей, 

висновки, список використаних джерел та літератури (341 позиція),  чотири 

додатки (на 31 сторінці), перелік скорочень і термінів. Загальний обсяг дисертації  

становить 236 сторінок,  з них основного тексту – 168 сторінок. Автореферат 

дисертації налічує 24  сторінки. 

У Вступі дисертації наявні і детально обґрунтовані всі необхідні складові: 

актуальність проблеми, зв'язок з науковою тематикою,   вдало сформульовано 

об’єкт, предмет дослідження, мету і завдання роботи. Логічними є хронологічні 

межі дослідження, які збігаються з датами життя К. Г. Воблого. Географічні межі 

дисертації окреслені містами, пов’язаними з життям вченого, й охоплюють 

Царичанку, Полтаву, Дерпт, Варшаву, Крим та Київ. Достатньо повно описана  

автором методологія дослідження, не викликають  застережень наукова новизна   

(с. 21), практичне та наукове  значення дисертації та її апробація на регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях(с. 22).  

У першому розділі дисертації «Історіографія проблеми, джерельна база 

та методологія дослідження» проаналізовано ступінь наукового вивчення теми, 

охарактеризовано джерельну базу дослідження, визначено методологію та наукові 

принципи дослідження. Проаналізована за проблемно-хронологічним методом 

історіографічна база дослідження є значною за обсягом та репрезентативною за 

змістом (с. 23–37), але водночас бажано було б зробити чіткіші висновки про 

однобічність та заідеологізованість спадщини радянського періоду,  коли факти 

біографічного характеру переписувались із однієї роботи  в іншу.  

Заслуговує високої оцінки виконане на професійному рівні опрацювання 

джерельної бази роботи, внаслідок чого  дослідниця спробувала розкрити 

поставлені завдання. Аналіз  методології та методики дослідження свідчить про 

застосування  дисертанткою сучасної системи загальних та спеціальних методів 

дослідження, що включають найрізноманітніші засоби пошуків наукової істини, 

фахове застосування в роботі широкого спектру теоретико-методологічного 

інструментарію.  

У другому розділі дисертації «Становлення особистості та формування 

наукових інтересів (1876–1920 рр.)» автором  в цілому вірно запропоновано  

періодизацію життя та наукової діяльності  К. Г.  Воблого, що умовно складається 

з трьох етапів: дитячих та студентських років (1876–1904 рр.),  початку 

викладацької діяльності та захист докторської дисертації (1905–1919 рр.) та 

академічна наукова діяльність (1920–1947 рр.). На наш погляд, верхню 

хронологічну межу в другому періоді варто було б обмежити 1918 р. (с. 58), 

оскільки   вже 17 травня 1919 р. К. Г. Воблого обрано академіком й розпочався 

новий період його діяльності.  

Аналізуючи  родовід  вченого, дисертантка  вважає, що «домашні архіви для 

соціальної категорії нижчого духовенства не характерні» (с. 67), не торкаючись 



інших джерел – приміром, ревізських сказок, сповідних книг, подворних списків 

тощо, на основі яких можна було б глибше розкрити походження К. Г. Воблого, 

вже саме прізвище якого вказує на козацьке коріння. На наш погляд, недостатньо 

також розкрито постать дружини К. Г. Воблого, Раїси Гуріївні, яка, як пише 

авторка, багато допомагала вченому.  

Виглядає важливим здобутком автора, що аналізуючи формування 

особистості Воблого, вона багато уваги приділяє його оточенню. Роблячи 

висновок про маневри політикою різних урядів на основі дослідженої джерельної 

бази, бажано було б навести приклади та розкрити це твердження. Дослідниця 

робить, в цілому, вірний  висновок, що наукові погляди Воблого формувалися  під 

впливом родинного, університетського та суспільного середовища.  

У третьому розділі дисертації  проаналізовано внесок вченого в організацію 

Української академії наук, висвітлено його діяльність, спрямовану на   розвиток 

економіко-географічної науки. Важливим здобутком автора є аналіз  науково-

дослідної роботу вченого в Комісії для вивчення продуктивних сил України та 

природничо-історичного районування. Відтворено соціокультурне оточення та 

наукові зв’язки вченого  на основі  аналізу епістолярної спадщини. Разом з тим 

відзначимо,  що епістолярій, тривалий  в часі,  дає можливість ознайомитися з 

людською сутністю адресата чи кореспондента: вдачею, складом мислення, 

інтелектуальним рівнем, інтересами, ставленням до конкретних подій через 

безпосередню реакцію на них, психологічним і фізичним станами та їх 

передумовами, самопочуттям, взаємостосунками з родиною, проблемою 

батьківсько-синівських стосунків, етичними та моральними пріоритетами, 

здібностями, здатністю співпереживати тощо, що фактично лишилося поза 

межами дослідження.  

В четвертому розділі  «Педагогічна діяльність К. Г. Воблого у 1930-1940- 

рр.» дисертантка зосередилась на науково-дослідницькій та організаторській 

діяльності вченого, але його назва  дещо звужує представлений у ньому зміст. 

Авторка проаналізувала науково-дослідницьку діяльність вченого як засновника 

наукової школи економіко-географів, який започаткував декілька напрямів 

вивчення економічної географії, в цілому правильно виділивши  з них основні 

(загальнотеоретичні, економічні, статистичні дослідження українського 

промислового комплексу, вивчення цукробурякового комплексу та економічне 

районування). У другому підрозділі авторка охарактеризувала внесок вченого у 

розвиток та популяризацію науки, зосередившись на обґрунтованих К. Г. Воблим 

принципах науково-дослідницької роботи. В цьому сенсі варто було б їх 

доповнити їх актуальністю на сьогоднішній день. 

П’ятий розділ дисертації присвячений історико-краєзнавчим дослідженням 

вченого. Авторка достатньо повно розкрила значення робіт К. Г. Воблого з 

розвитку народного господарства та  цукробурякової промисловості у вивченні 

економічної географії, з комплексного використання природних ресурсів на 

Придніпров’ї, зокрема програми освоєння та реконструкції Великого Дніпра та 

будівництва Дніпрогесу тощо, яка, на наш погляд,  не втратила актуальності і на 

сьогоднішній день. Описуючи краєзнавчу роботу вченого, авторка залучила 

неопубліковані джерела з особового фонду академіка з Інституту рукопису НБУВ, 



наголошуючи на тому, що вони  і нині можуть слугувати вагомим елементом 

науково-географічних досліджень та використовуватися у краєзнавчій роботі. 

Висновки по дисертації в цілому вирізняються високим ступенем 

обгрунтованості, вірогідності та науковою новизною. Поставлені перед 

дисертантом завдання виконані у повному обсязі.  

 

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації 

 

У тексті автореферату відображено основні положення, зміст, результати і 

висновки здійсненого дисертантом дослідження. Зміст автореферату та основні 

положення дисертації є ідентичними і відповідають вимогам ДАК Міністерства 

освіти  і науки України. Авторський текст відзначається чіткістю й логічністю 

викладення. 

 

Зауваження та дискусійні положення 

 

В цілому позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження М. В. Шевченко, 

повноту методологічної та теоретичної основи, водночас варто зазначити, що воно 

містить деякі дискусійні положення та викликає зауваження, що носять 

рекомендаційний характер, а саме: 

 

По-перше, структура дисертаційного дослідження виходить за рамки її назви. Це 

зокрема торкається  р.4 «Педагогічна діяльність Воблого у 1930–1940-х рр.», 

присвяченого висвітленню як педагогічної, так і наукової діяльності вченого. На 

наш погляд, потрібно було б відкорегувати назву роботи та обрати більш 

оптимальну структуру дисертаційного дослідження.  

По-друге, виявлено розбіжності між дисертацією та авторефератом: до огляду 

історіографії (р. І, п. 1)дисертації не включено дисертацію В. Г. Ничкалюка 

«Академік АН УРСР К. Г. Воблий – вчений і організатор економіко-географічної 

науки та цукрово-бурякової кооперації (перша половина ХХ ст.)» (2018 р.),  яка 

міститься в авторефераті.  

По-третє, в п. 1. 2 варто було б не лише назвати та проаналізувати документи 

архівосховищ, але й систематизувати їх, вказавши на кількість опрацьованих 

архівних фондів , описів, справ, та які з них вводяться авторкою у науковий обіг 

вперше. Це значно посилило б наукову новизну дисертаційного дослідження. 

По-четверте, аналізуючи наукові здобутки Воблого у р.2, п. 3, дисертантка  подає 

опис  економічної  кризи 1900–1903 рр. і створення синдикату «Продамет» як 

монополістичного металургійного об’єднання: «Гірничопромисловці розглядали 

синдикат як явище економічно доцільне, а перешкоджання надходженню 

іноземних інвестицій згубним для металургійної промисловості країни» (с. 85), 

але в тексті відсутні факти перешкоджання «надходженню іноземних інвестицій».  

       Поза увагою автора лишилися особливості діяльності синдикату, що  

полягали у забезпеченні збуту металопродукції заводів цього об’єднання, яке 

фактично контролювало виробництво більшості металургійної продукції, істотно 

впливаючи на ціноутворення. Політика синдикату полягала у штучному створенні  



 


