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Педагогічна майстерність у духовній та світській педагогічних 
системах Києво-Могилянської Академії XVII - XVIII ст. 

Автор статті на основі аналізу спеціально-історичної та науково-пе
дагогічної літератури характеризує проблему формування педагогічної май
стерності випускників Києво-Могилянської Академії XVII - XVIII ст., які 
присвятили себе викладацькій діяльності та розглядає зміст і структуру 
елементів професійної майстерності у духовній та світській педагогічних 
системах визначного центру освіти в розглядуваний період. 

В сучасних умовах модернізації навчально-виховного процесу, входження 
вітчизняної педагогічної освіти в світові інтеграційні процеси зростають ви
моги до якості професійної підготовки вчителів, формування в них специфіч
них рис особистості дтя досягнення високого рівня навчально-виховної діяль
ності. Аналіз останніх теоретико-педагогічних досліджень, урядових норма
тивно-правових документів та практичного досвіду свідчить про недостатній 
рівень пізнання випускниками вищих педагогічних закладів особливостей пе
дагогічної діяльності, специфіки педагогічної професії як професійної систе
ми "людина - людина", усвідомтення відповідності таким професійним вимо
гам, як глибина знань, розвиненість педагогічного мислення тощо. У профе
сійному навчанні майбутнього вчителя часто швелюється значення роботи 
над собою, розвитку особисгісних задатків, удосконалення психотехніки, 
мовлення, невербальної поведінки, що є важливими для організації продук
тивної психолого-педагогічної взаємодії педагога і вихованців. 

З огляду на це актуальним, на нашу думку, є звернення до історичної спад
щини підготовки вчительських кадрш провідними вищими закладами освіти, 
однією із яких є Києво-Могилянська академія, що була найбільшим і 

найпотужнішим освітнім центром Швденно-Західної і Південної Русі XVI-
І-ХУІІІ ст.ст. 

Питанням історії виникнення та функціонування Києво-Могилянської 
академії присвячені праці В. Аскоченського, М. Возняка, І. Голеніщева-Куту-
зова, С. Голубєва, Я. Ісаєвича, Г. Нудьги, Н. Петрова, Хв. Титова, 3. Хиж-
няк та ін. Освітня та виховна система Києво-Могилянської академії, форму
вання риторичної культури випускникш, вимоги до особистості майбутнього 
"наставника-кершника" висвітлені в дослідженнях С. Іванова, О. Мазуркеви-
ча, Л. Мацько, Є. Мединського, Б. Митюрова, А.Михальської, В. Нічик, Г. 
Сагач, М. Сперанського та ін. Спеціальні дослідження, в яких би узагальне
но розглядались проблеми професишо-педагогічної готовності випускників 
Києво-Могилянської академії до викладацької діяльності, навчання елемен
там педагогічної майстерності практично відсутні. 

Це й зумовило вибір теми статті, метою якої є здійснення наукового ана
лізу історико-педагогічної літератури, спеціально-наукових видань та старод-
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руків щодо формування педагогічної майстерності у світській та духовній ос
вітніх системах Києво-Могилянської академії XVII - XVIII ст.ст. 

Піднесення культурного розвитку на Україні на початку XVII ст. сприяло 
потягові молоді до освіти, але відсутність вищих навчальних закладів на Бать
ківщині змушувала багатьох українців здобувати вишу освіту за кордоном. 
Досліджуючи вктад українців у європейську культуру, відомий російський іс
торик І. Голеніщев-Кутузов відмічав: " 3 кафедр Кракова і Болоньї, Падуї і 
Відня вихідці з українських степів коментували античних поетів. Гуманісти 
українського походження, які вважали себе русинами, розвивали свою діяль
ність у самій Польщі і на Заході. Вони поктали свої цеглини в прекрасну бу
дову польського Відродження"

1
, 

Проте більшість осіб, які отримали пристойні знання у кращих європей
ських освітніх центрах поверталися на батьківщину і присвячували себе роз
витку української культури та освіти. 

Значною подією в Україні початку XVII ст. стало відкриття Київської брат
ської школи (1615 p.), в якій поглиблено вивчалася поетика й риторика. Піс
ля злиття лаврської і братської шкіл на їх базі у 1632 р. утворився Києво-Мо-
гилянський колегіум, який наприкінці XVII ст. став академією. Синтезував
ши традиції і досвід, набутий Острозьким центром, Замостською академією та 
братськими школами, ознайомившись із системою і методами навчання у за
хідноєвропейських університетах, Києво-Могилянська академія зуміта, спи
раючись на національну самобутність, розвинути освітню справу в Україні. 
Шіідній роботі в цьому напрямку сприяла наявність педагогічних кадрів. Ба
гато хто з викладачів, здобувши вищу освіту за кордоном, сприяли поширен
ню й утвердженню на батьківщині гуманістичних та просвітницьких ідей, роз
виткові філософії, медицини, педагогіки, мистецтва тощо

2
. 

Київська академія відіграваїа велику освітню роль і однією з турбот її бу
ло поширення знань серед народу. Сучасний дослідник історії вищого закіа-
ду освіти і фундатор Науково-дослідного центру "Спадщина Києво-Могилян
ської академії", відомий вітчизняний історик Зоя Хижняк у власних наукових 
розвідках приходить до висновку, що: 'Закінчуючи навчання, вихованці Ака
демії вливатися в суспільне життя - працювати вчителями, священиками, пи
сарями, державними службовцями, співаками й музикантами, декотрі вели 
мандрівне життя (мандрівні, або мандровані, дяки). Вони засновували школи, 
складали підручники, навчали дітей, правили служби, ставили вистави, ходи
ли з вертепами і т. ін.

3
 Майже в кожному селі існували при церквах школи, 

то закономірно, що більшу користь в цій справі приносили священики, які 
здобували освіту в Київській академії, що також давало їм право працювати 
учителями

4
. Тому питанням професійно-педагогічної підготовки вчителя в 

Академії приділялася досить велика увага з боку викладачів як духовних, так 
і світських предметів. І хоча ми не знаходимо даних про спеціатьні курси пе-

1
 Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. - К., 1970, - С.14-15. 

2
 Бухач М.М. Соціально-історичні передумови формування освіта в Україні в XV - XVII ст. // 

Наукові праці: Збірник. - Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. - Т.13: педагогіка. - С.19. 
3
 Зоя Хижняк. На шляхах історії // Києво-Могилянська академія в іменах XVii - ХУІІІ ст. 
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дагогіки, психології, методики, проте вся навчальна і виховна система була 
спрямована на те, аби випускник був підготовлений до процесу передачі 
знань, мав спеціальні вміння і навички, необхідні для освітньої діяльності, 
майстерно володів технікою і технологіями освітньої роботи, акумулював у 
собі кращі морально-етичні і соціально-психологічні риси особистості. 

Протягом XVII - XVIII ст. в Академії було 8 класів, а сам курс навчання 
тривав 12 років. Перший - фара (або аналогія), по суті був підготовчим. Сю
ди поступали діти з певним обсягом знань, в тому числі з латинської мови. В 
наступних трьох граматичних класах - інфимі, граматиці, синтаксимі - учні 
опановували латинську, слов'янську, грецьку та польську мови.

5
 Викладачі 

Академії для кращого опанування учнями латинської та слов'яно-руської мов 
застосовували спеціально розроблені технології, які заохочували вихованців 
до вивчення предмету і формувати у них елементи майстерності викладання 
латині та руської мови у подальшій освітньо-педагогічній діяльності. Недар
ма визначний діяч православ'я, ієрусатимський патріарх Паїсій у 1649 р. заз
начав, що " в Києві знайшов він учителів високого мистецтва, які навчати 
ґречну молодь слов'янській мові і латинській".

6 

Так, для вивчення латинської мови застосовувався цікавий, на наш погляд, 
метод: той, хто допускав три помилки під час розмови з товаришами латин
ською мовою, отримував катькулюс (футляр з листом паперу всередині), на 
якому записуватось прізвище того, хто завинив. Цей калькулює він прагнув 
збути слабшому, бо якщо він залишався при комусь на ніч, то аудитор (оби
рався із кращих учнів) робив собі помітку, що калькулює ночував у dominum 
№ і бідний dominus на другий день страждав від сорому, а часто ще й від по
карань учителя

7
. 

У формуванні професійної майстерності випускника Києво-Могилянської 
академії велику роль відігравали ктаси піїтики та риторики. Ці курси супро
воджувались вправами ектадання віршів, кантів, елегій на латинській і 
слов'янській мовах. Релігійні і шкільні свята, дні народження покровителів, 
керівників і вихователів давали можливість учням практикуватися у мистец
тві красномовства і віршування, приносячи славу і честь Академії. 

Великий вклад у розвиток філософської та риторичної науки, педагогічної 
і виховної системи Києво-Могилянської академії в цілому вніс видатний ук
раїнський учений, політичний і громадський діяч Феофан Прокопович (1681-
1736). Працюючи на початку XVIII ст. ректором Академії, Прокопович бага
то сил і душевної енергії віддає справі оновлення навчатьного плану. Голов
на увага стата приділятися природознавству, математиці, геометрії, історії, ге
ографії, філософії, класичним мовам, українській мові. Прокопович вимагав, 
щоб кожний викладач і спудей писали вірші і п'єси українською мовою і ста
вили їх на Житньому ринку на Подолі перед народом. Києво-Могилянська 
академія стала одним з найпередовіших і найвпливовіших вищих навчальних 
закладів Європи. Сучасні дослідники розвитку риторичного мистецтва і філо
софсько-педагогічної спадщини Феофана Прокоповича Л.Мацько та О.Маць-
ко акцентувати увагу на тому, що Росія не мата такого вищого закладу осві-



ти, який існував у розглядуваний період на українських землях. Тому цар Пет
ро І переводить Феофана Прокоповича до Петербурга єпископом псковським 
і нарвським.

8 

Феофан Прокопович залишив велику наукову і публіцистичну спадщину. 
Розроблені ним основні риторичні канони використовуються і сьогодні в сис
темі викладання курсу "Основи педагогічної майстерності" у вищих закладах 
освіти. Праця Прокоповича " Про риторичне мистецтво", видана в Академії 
1706 р. складалася з 10 книг. У них висвітлено основні питання риторичного 
курсу, які були спрямовані на формування мовної культури випускників Ака
демії, володіння ними мистецтвом слова, культурою моатення, мовностильо
вим розшаруванням. Педагогічний талант ученого, красномовство оратора 
очевидне у "Вступі": " Молоді оратори! Поступивши до школи красномовства, 
знайте, що ви прагнете до такої почесної справи, яка сама по собі справді 
настільки корисна, що її належить викладати не лише для вашого добра, а й 
на благо релігії і Батьківщини... Бо це та цариця душ, княгиня мистецтв, яку 
всі вибирають з уваги на достоїнство, численні бажають з огляду на ко
ристь..."

9
 . 

Для становлення професійної майстерності майбутнього вчителя-виховате-
ля важливим, на думку Прокоповича, є вміння уникати невідповідності між 
змістом і формою педагогічної промови, володіння основними риторичними 
стилями. Ф.Прокопович виділяє кілька вад стилю, яких треба уникати: 

холодний стиль - це той, у якому немає живого смислу, думка мертва, а є 
багатослівність, що не має душі; 

надмірний (надутий, високопарний) - стиль, у якому нагромаджено надміру 
засобів образності; 

лженаслідувальним стилем названо недоречне наслідування (подібна до чи
єїсь промови форма, а зміст інший) або надмірне наслідування (до дрібниць); 

поетичний стиль є вадою практичної, дорадчої промови, але він доречний 
у творчості та в близьких стосунках між людьми, у спіткуванні з Богом; 

сухий стиль, простий стиль стає вадою промови, коли свідчить про бідність 
думок, змісту предмета, думок оратора, невміння та відсутності вишколу, про
те він доречний в офіційних ділових стосунках; 

хиткий, непевний, неорганізований стиль свідчить або про низьку культуру 
оратора, або про байдужість, неувагу; 

шкільний стиль характеризується дотриманням усіх вимог ііжільної ритори
ки. Він може сприйматися як вада в устах досвідченого, майстерного орато
ра, від якого чекають оригінального, авторського стилю; 

хлоп'ячий стиль - це недоречне, без потреби використання привабливих за
собів з метою похизуватися; 

емоційний стиль (парентирс) як ваду сприймають тоді, коли він стосується 

незначних, не вартих таких емоцій тем
10

. 
Феофан Прокопович був освіченою і вченою людиною свого часу. Він на

давав великого значення поширенню нових напрямків в освіті. Твори Ф.Про
коповича "Духовний регламент", "Догматичне богослов'я", "Краткое учение 

° Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посібник. - К.: "Виш. шк.", 2003. - С. 77-78. 
9
 Прокопович Ф. Філософські твори: В 3 т. - К., 1979. - Т. 4. - С. 102-103. 

10
 Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посібник. - К.: "Вшц. шк.", 2003. - С. 77-78. 



Христианское малому отроку невежде всякому прислушающее, беседами учи
теля и ученика составленное", "Вещи и дели, о которых духовный учитель на
роду христианскому проповедовать должен" та ін. слугували формуванню мо
ральних якостей особистості виггускників Академії, сприяли утвердженню пе
дагогічних чеснот майбутніх учителів, їх умінь і навичок у подальшій прак
тичній освітній діяльності. 

Особливо великого значення в навчально-виховній системі Києво-Моги-
лянської академії надавалося організації і проведенню диспутів, як одній із 
форм вправ учнів у красномовстві, можливості перевірити отримані риторич
ні знання на практиці. Без диспутів не відбувалася жодна лекція у вищому 
класі філософії. Під час читання лекції викладач пропонував учневі дати від
повідь на питання із прочитаного. Вислухавши думку учня, запитував його то
вариша, чи поділяє він сказане. Якщо ж думки не співпадали, то між двома 
учнями розгорався диспут. Існувата й така форма диспутів, коли викладач за
давав домашнє завдання, а наступного дня, при розгляді вивченого питання, 
піднімав двох учнів і організовував рольову гру: один учень доводив істину, а 
інший мав йому заперечувати. Таку форму організації занять любив і всіляко 
підтримував Петро Могила. Для того, щоб примусити учнів вищих класів бу
ти присутніми на диспутах і уважно їх слухати, митрополит Т.Щербацький, 
предметом особливої уваги якого була організація навчально-виховного про
цесу Академії, наказав учителям запитувати учнів у класі на наступний день 
після диспуту : хто і які аргументи наводив, яка теза доведена, а яка ні, як бу
ли застосовані елементи риторичного мистецтва, чи правильно здійснювався 
підбір докази? та ін.

11
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Педагогічна майстерність майбутніх діячів освіти формувалася у Києво-
Могилянській академії шляхом залучення студентів до театральної діяльності. 
У своїх численних працях з історії Києво-Могилянської академії Зоя Хижняк 
зауважує: "Шкільна драма спочатку мала в основному педагогічне призначен
ня - вчити студентів акторському мистецтву. Але вона послужила також осно
вою виникнення шкільного театру"

12
. Центром розвитку театру в XVII - XVI-

II ст. була Академія. Невдовзі театр вийшов за її межі. Вертепи та інтермедії 
(живі сценки, які ставили самі студенти) завойовували симпатії народу. Особ
ливо сприяли ньому мандрівні студенти (перші фольклористи). Щоб здобути 
необхідні кошти для продовження навчання в Академії, студенти часто-густо 
вирушали в мандри по Україні. У вертепах, виставах і сценках, які вони ста
вили, дійовими особами були селяни, козаки, міщани, москалі та інші пред
ставники народу, відтворювався народний побут, пісні, звичаї. У студентсько
му середовищі, напівнародному, напівкнижному підтримувалась звичка писа
ти вірші, які були необхідною належністю шкільної освіти, задовольняючи в 
той же час моральні й етичні вимоги всіх станів малоруського народу
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Важливим і надзвичайно популярним елементом професійного становлен
ня майбутніх фахівців в Академії було хорове мистецтво. Постановка голосу, 
дихання, дикція, інтонування, манера вести себе на сцені перед глядачами до-



помагали студентам Академії отримати досить важливі і необхідні вміння і 
навички для виховної та викладацької діяльності. У XVIII ст. для утримання 
хору наймався спеціальний регент, а для інструментального оркестру - ка
пельмейстер. Керівництво Академії виявляло особливу турботу про хор. Без 
хору не обходилось жодне академічне свято - урочисті прийоми гостей, дис
пути, травневі гуляння. Слава хору сягата далеко за межі України. Випускни
ки Академії Іреній Фальковський, Георгій Баранович, Дмитро Бортнянський, 
Максим Березовський, Артемій Ведель та інші зробили вагомий внесок у віт
чизняну та світову музичну культуру. Києво-Могилянська академія дала сві
тові талановитого музиканта і педагога, видатного просвітника Миколу Ді-
лецького. Він залишив після себе значну культурно-педагічну спадщину для 
нащадків, вперше впровадив нотну систему, яка, за свідченням фахшців, наб
лижається до сучасної. Зокрема, застосований ним наочний метод навчання 
нотній грамоті - використання пальців руки з метою з'ясування розташуван
ня нот на нотному стані - перегукується із сучасними методами навчання 
нотній грамоті

14
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Вихованці Академії часто запрошуватися диригентами хорових капел Ук
раїни, Росії та Європи. Творчість студентів-композиторів відповідала рівню 
західноєвропейської класичної музики. Вона піднесла українську музичну 
культуру до вершин тодішнього світового мистецтва

15
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Професійному вдосконаленню студентів Києво-Могилянської академії 
сприяли талановиті педагоги-початківці, які розпочинали викладання різних 
дисігиплін в нижчих класах, поступово переходячи разом із своїми вихован
цями до вищих, в тому числі й випускних Підготовка до лекцшних занять ви
магала багато часу й різнобічних знань молодих викладачів, оскільки перехо
дячи з класу до класу разом із своїми вихованцями, вони повинні були зазда
легідь оволодівати науками, які викладались у наступних класах. Крім того, 
викладачі турбуватися про поведінку' своїх студентів і за межами Академії, від
відували їх на квартирах, у бурсі, супроводжувати на молебні, організовувати 
прогулянки на берег Дніпра в літній час. Студенти глибоко шанували своїх 
учителів і наставників, захоплюючись їх знаннями, ерудицією, високими мо
ральними якостями. Так, Опанас Любисевич, перекладач при гетьмані Розу-
мовському, який навчався в Академії в 1747-1753 рр., у листі до свого колеги 
по навчанню Георгія Кониського із захопленням згадував шкільні роки й вик
ладачів: "...Щербацький - винятковий талант у поясненні правил грецької мо
ви, Максимович (ідеться про педагога з чернечим ім'ям Ігнатій - О.Л.) - кра
са іпостасі й голосу людського, муж двох світів і великої вченості"
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Велика увага придіїялася в академії вихованню особистості студентів. Ос
нови виховної системи, закладені Петром Могилою і викладені у "Анфології" 
(1636р.) формували у студентів моральність, справедливість, патріотизм, 
скромність, повагу й шану до батьків та дорослих. " Часто мені здавалося, що 
в школах не лише вищі науки повинні вивчатися, а й найбільше благочестя 
висіватись у серцях ваших, без цього всяка мудрість є буйство перед Богом" -
звертався П.Могила до студентів

17
. Морально-виховні принципи Академії бу-
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ли викладені пізніше у важливих академічних документах - Інструкціях. Від
повідно до них, наставники прищеплювати своїм вихованцям хороші звички, 
вимагати дотримання акуратності в одязі, обличчі, волоссі. Інструкції заборо
няли студентам гуляти в нічний час, брати участь у бійках і безчесних спра
вах, носити зброю. За порушення академічних правил студенти підлягали по
каранню. Суворо каралися студенти лише в тому випадку, коли вони грубо й 
неодноразово порушували правила внутрішнього життя Академії

18
. 

Важливу роль у вихованні студентів Київської академії, як зазначає З.Хижняк, 
відігравата так звана конгрегація. Ця організація була відома ще в Київській брат
ській школі під назвою "Дитяче братство". Конірегацій існувало дві - для стар
ших і для молодших вихованців. Мета їх - організащйно згуртувати студентів, 
підвищити почуття їх відповідатьності за честь Академії. Вступ до конгрегації був 
добровільним, відбувався він надзвичайно урочисто. Вступники складати прися
гу, обіцяючи бути вірними традиціям Академії, примножувати її славу, а після за
кінчення навчання - підтримувати морально й матеріально, де б хто не був, яке 
б не мав звання чи посаду. Поступово в Академії склалися свої непорушні тра-
дащії. З великою урочистістю проходили такі свята, як Благовіщення, "Дні анге
ла" ректора, префекта й викладачів, зустрічі знатних гостей, диспути. Тричі на 
рік, у теплі дні, оголошувались рекреації - короткі перепочинки. Всі студенти й 
викладачі Академії виходили за місто, найчастіше - на Щекавицю, до урочища 
Глибочиця, з оркестром, вертепом, театром, м'ячами для спортивних ігор та ін. 
Дні студентських рекреацій були святом для киян

19
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Таким чином вся виховна система Академії базувалася на принципах гуманіз
му, ідеалів добра, служіння суспільству, поширення освіти і науки. Вихованці 
Києво-Могилянської академії, здобувши освіту, ставати безпосередніми органі
заторами й учителями численних навчальних закладів на Україні та за її межами. 
Слід назвати архієпископа Івана Максимовича, засновника Чернігівської колегії 
у 1700 р.; архієпископа Єпіфанія Тихорського, який у 1726 році заснував Харків
ську колегію. Серед визначних діячів освітньої галузі багато випускників Акаде
мії: О. Безбородько, М.Берлинський, С.Гамалія, Г. Козицький, Г. Полетика, 
Л.Січкарьов, Г.Сковорода, ПСимоновський та ін. Принципи й основні елемен
ти професійної майстерності, які прищеплюватися випускникам Академії, спри
яли становленню вітчизняної педагогічної науки як системи, вдосконаленню 
процесу навчання учнів у загальноосвітніх школах, виробленню основних засад 
підготовки педагогічних кадрів у вищих закладах освіти, становлення яких стрім
ко відбувалося в кінці XVIII - на початку ХГХ ст. 
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Резюме 
Автор статьи на основе анализа специально-исторической и научно-педа

гогической литературы характеризирует проблему формирования педагоги-
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ческого мастерства выггускников Киево - Могилянской Академии XVII -
XVIII ст., которые посвятили себя преподавательской деятельности, рассмат
ривает содержание и структуру элементов профессионального мастерства в 
духовной и светской педагогических системах выдающегося центра образова
ния рассматриваемого периода. 

Alexsandr LAWRINENKO 

Pedagogical trade in the spiritual and society pedagogical systems of 

Kyjevo - Mohylaeana Academy XVII - the XVIII item 

Summary 
The author of the article does the analysis of history and scientific pedagogical 

literature, XVII - XVIII ages which devoted itself to teaching activity give descrip
tion to the problems of pedagogical trade of graduating students of the academia 
Kyjevo - Mohylaeana y, considers maintenance of elements of professional trade in 
the religious and society systems of prominent center of education in this period. 


