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А.Г.Щербацький визначає необхідн і сть nізнання світу в двох аспектах:
фізичному та математичному. Світ є такий, що має фізичн і та чуттєві якості:
•
•
руХОМ ІСТЬ, ПЛИННІСТЬ,

•

•

ТВердІСТЬ Та ІН .

Сл ід наголосити, що в Києво- Могилянській Академ ії читалися традиційні
філософські курси, що спиралися на античну сnадщину (арістотелівське
вчення про потенціальне та актуальне буття, матерію і форму, першу та другу
матер і ю), патритистику, схоластику (теоцентричну філософію). І поряд з цим
під впливом фізичних уявлень нового часу формувалися нов і філософські
курси. Розуміння "руху", " п ростору", "часу" не виходило за межі наукового
(фізичного, передусім) знання

ст.

XVII-XVIII

Наnриклад , рух ~~як зміни'' (Г.Кониський); " як зміни та переміщення,
перетворення у nрироді" (\.Гізель}; простір "як розміщення тіла" (Г.
Кониський); "як межа тіл " (С . Яворський); час "як міра руху" (Г.Кониський)
тощо.

Ф ілософські трактати викладачі в Києво-Могилянської Академїі с відчать

також про переорієнтацію від богопізнання на пізнання прнроди та людини.
Обмежуючи дії Бога-творця, вони схилялися до думки, що при рода сама
ви ступає як творець.

""

Слід зауважити, що це не відкидання Бога в цілому, а лише обмеження

ИОГО

...
ДІІ.

Таким чином, на "внутрішній" погляд, існування різних філософських
ку рс і в у стінах Києво-Могилянської Академії св ідчить про їх своєрідність
(д і апазон в ід середньов іч ного теоцентризму до нату рфілософ ії, що є
nрагненням пізнавати природу}, про становлення науко вої традиції.

На "зовнішній" погляд, іс нування різних курсів з філософії, накоnичення
ф іл ософських знань певною мірою обумовлене загальним західно
європейським контекстом. Сама ж ідея розви тку української культури як
•

V

••

t

t

t

частини заюдноєвропеиськоІ ЦІЛ І снос т І досить нова, тому заслуговує на увагу
V

•

та И на ПрИХИЛЬНИКІВ.

Тищенко І.М.,

викладач МФ Одеського юридичного інституту
"

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА

МІЯ- ПРОВІДНИИ

ЦЕНТР УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ЖИТТЯ
Ряд визначних поетичних, ораторська-публіциетичних
і драматичних творів
••

написано викладачами Києво-Мо гилянської колегії. І ї учні теж залучалися до
' V

''

'

''

•

СаМОСТІИНОІ ЛІТературНО! Т ВОрЧОСТІ.

Тогочасні літератури були багатомовними, тому ціJlком природно, що і в
Киї вськ і й

колегії

застосовувалися

в

літературні

т вори
•

навчальному. процес І :

писалися
не

тими

мовами,

••

лише укра1нською

що

•

1 церковно-

слов'янською, але й латинською та польською. Немає жодних сумнівів щодо
•

tt

t

V

•

t

t

••

t

належносТІ украtнськ І и лІтератур І латинамовних творІв украtнських авторІв.

Твори польськомовні слід зарахувати до обох літератур - польської і
української. З першою їх об'єднує головним чином мова, з другою - зміст
творів та ідейне спрямування. Типовим у цьому в ідношенн і є перший твір,
надрукова н ий від імені учнів колегії - збірка панегіричних в і рш і в

•

Науково-практнчна хонфереІЩів
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"Mnemosyne... "(1639).

збірка,

•••

спрямована проти ексnансІІ

хоч

і

видана

nольською

католицизму,а в остаточному рахунку

мовою,
•

-

1 проти

ополячування українського та білоруського народів.
Латинську мову діячі Київської академїі вважали, nоряд з церковно
слов'янською, найбільш доречною в урочистих випадках. У програмних
деклараціях

колегія

виступає

як

школа

слов'яно-греко-латинська,

засновники її прагнули збільшити питому вагу латинської мови за рахунок
польської. На практиці це не було здійснене: nольською nисати було легше,
а,

головне,

•
польськомовнІ

твори

могли

розраховувати

на

ширше

коло

читачів, ніж латинські. Невипадково вже на другий рік після заснування

колегії надруковано згадувану вже збірку віршів "Мнемосине" . Видання їі
друкарнею Києво-Печерської Лаври стало можливим, оскільки в

1639

р.

було куплено у львівського братства матриці латинського шрифту. Першому
польськомовному виданню властиві ·ті особливост і мови й змісту, які на той
час були традиційними
для української панегіричної літератури.
"Мнемоси н е" - типовий зразок емблемної поезії: гравюри символ і чно
геральдичного

змісту

взаємодоповнюються.

та

присвячен і

Широко

їм

в і рші

тут

використовується

взаємозв'язані

антична

і

м і фологія:

'' Мнемеси не" - ім'я давньогрецької бог ин і пам'яті, матер і муз; колегія
порівнюється з Парнасом. Суспільна роль осві ти, знання - одна з провідних
•
тем творІв.

Писалися також панегірики на пошанування впливової особи.
За допомогою викладачів Києво-Могилянської академії Лавра, яка раніше
видавала т ільки кириличн і (церковнослов'янські й українські книги), змогла
налагодити друкування латинських та польських книг.

Більш безпосередньо освітня діяльність прославляється в творі, дотепер не
використовуваному л і тературознавцями - панегі рику Іоанна Калимона з
на годи відвідання у

1б41р. Петром Могилою курсу риторики Ки ї вської

...
кел е п І .

Переважна більшість творів цього типу ді йшли до нас в одному випадково
збереженому примірнику. Немає сумн і ву . що nодібних книг було написано і
вида~о набагато більше. Латинські і nольські мовн і nанеrі рично-емблемні
твори викладач і в і студентів Києво- Могилянської Академії nідтверджують

висновок, зроблений на основі аналізу україномовної поезії, що в цей nеріод
в українській культурі надовго утверджується зр і ле барокко. Незважаючи на
•

супереЧЛИВІСТЬ

t

V

ПОЗИЦІИ

••

ІХ

•

авторІВ,

у

•

ЦІЛОМУ

t

ЦІ

ТВОрИ

СПрИЯЛИ

•

ЗМ І ЦНеННЮ

антикателицьких течій у культурному житті. Літературна творч і сть діяч і в
Києво-Могилянської Академії - один з виявів секуляризацїі тематики і

образної системи у провідних на той час жанрах літератури.
Говорячи про Киє.во-Могилянську Академію, як центр украї нського
літературного життя ~ неможливо не згадати npo Лазаря Барановича українського nисьменника і сусnільно-політичн ого діяча XVII ст.
Лазар Баранович - вихованець, а згодом викладач і ректор Києво
Могилянської Академії - увійшов в історію української літератури як автор

прозавих проnовідей, віршованих збірок, організатор видавничої справи.
Така багатогранна діяльність ще за його життя nривернула увагу сучасників
і була високо оцінена в подальших церковно-nолітичних та культурних
колах.

На Могилянський Парнас Баранович вступив як "справжній Аполлон",
сповнений слави. В ін дійсно зміг "заквітчати гори", що означало нести

Петро Могнла -видатний український просвітитель і реліrійнніі діяч
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знання, викладаючи поетику, риторику, філософію, а nотім ставши ректором
Києво- Могилянської Академії.

Великою заслугою Л.Барановича було те, що у цей важкий для
українського народу період nольсько-шляхетської та турецько-татарської
агрес ії він постійно втручався в nолітичне життя, відстоював мир, боровся
•

проти чвар 1 суnер~чок.

У другій nоловині XVIII ст. Л.Баранович стає в центрі літературного життя
України. За свою невтомну громадську діяльність він користувався великою
nовагою в культурно-освітніх колах. Важко назвати в давн ій українськ і й
л ітератур і іншого поета-мецената, хто б так по-батьківськи опікався
початкуючими талантами, підказу вав їм теми, сприяв творчості. Пізніше його
назвали : " Бес корьІстньІЙ аматер литературьІ и nоо щ ритель талантов . "

Лазар Баранов ич був великим патрі отом, громадсько-nолітичним діячем,
•
•
визначним письменником, невтомним просвпителем 1 видавцем .
З-nоміж украї нських діяч і в науки і культури , які прославили Києво
Могилянську Академію, пом ітне м і с це зайняв видатний письr111енник, вчений і
мандрівник Василь Григорович - Барський (nерша половина XVIII ст.) . Він був
талановитим вихованцем академії. Навчання в Києво-Могилянські й Академ ії

заклало основи гуманістично-просвітительського св ітогляду В.Григоровича Барського, екерувало його творчі пошуки в подальшій діяльності. Дорожн і
записки і п івтори сотні малюнків В . Гри горовича-Барського протягом другої
поло вини XVIII-XIX ст. витримали с і ~.., видань, що св ідчить про їх надзвичайну
•
популярнІсть .

Вивчення світогл ядн их засад і діяльност і вихованців Києво-Могилянської

....

.

.

.

.

.

академн з усІєю яскрав І стю ПІдтверджує, що академІя ВІД ч асу

....
11

заснування

і до середини XVIII ст. п і дтримувала кращі традиц ії європейської вищої

освіти, була важливим центром генерування й поширення гуманістичне•

просвІтительських

•

V

1деи

J

•

•

у слов янському репон1,

•

•

І деолоГІчним о середком

на

східнослов'я нсь ких землях, пров ідним центром українського л і тературного
життя.

Норд Г.Л.,
аспірантка УДМТУ

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ
ЄВРОПИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ДЛЯ ЗМІШАНОГО
ФІНАНСУВАННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ нКИЄВОМОГИЛЯНСЬКА

МІЯ"

Кожна з країн світу п роходила через кризові стани і періоди стабільності.
Відповідно до цього еволюц іонували їх освітні системи як систем и, що

задовольняють необхідність в нових кадрах на кожному етаnі.
Для того, щоб повно розкрити систему освіти, виявити її недоліки в наш ій
державі, необхідно розглянути, як відбувається процес освіти в розвинутих
країнах. Для цього проаналізуємо діяльність вищих навчальних закладів та
джерела їх фінансування в Європейській Раді .
Немає в світі країн з однаковою системою вищої осв іти . Вища школа
(організація, структура, управління, ступені тощо) віддзеркалює культуру,

