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" С Е Й АТТЕСТАТ ДАН...''
Після закінчення навчання студенти МогилянськоїАкадемії отримували атестати, в яких стис
ло подавалась характеристика студента, його здібності, успіхи в навчанні, іноді — йрекомендації.
А теста т підписували ректор і префект А кадемії та писар, який його виписував. Один з таких а тестатів, виданий 1787року студенту Києво-Могилянської академії Федору Афанасієву, НаУКМА
нещодавно придбала для свого музею.
Як відомо, до Києво-Могилянської академії
приймались "...для отримання знань кожна ві
льна людина, всякого звання й стану, хочби звід
кіля вона прийшла, лише б визнавала східну хри
стиянську віру і мала здібності до навчання" —
так проголошувалося у 1-му пункті Інструкції
"Leges academicae docentibus et studentibus
obserwande", складеної у 1734 р. покровителем
Києво-Могилянської академії митрополитом
Рафаїлом Заборовським на основі давніх акаде
мічних традицій. Загальноосвітнім,всестановим
вищим навчальним закладом Академія залиша
лась до кінця свого існування. Завдяки цьому її
аудиторії завжди були вщерть наповнені молод
дю з усіх куточків України й з інших країн.
У "реєстрах акуратних" класів, до яких по
трапляв новоприбулий після тестування у пре
фекта, викладач, він же наставник учнів чи сту
дентів, записував, "хто із учнів якого стану, коли
прибув і вибув із класу, скільки йому від роду
літ і чий він син". У кінці кожного навчального
року в графі "какого ученія" зазначав: "добро
го", "тщательного", "неслабого", "слабого",
"худого", "бежнадежного"[1] і т. ін. А ще дава
лась характеристика студентові у графі "какова
состоянія": "изрядного состоянія й доброй на
дежды", "неподозрителен, в ученій умерен",
"постоянен, в ученій ленив", "постоянен, ко ученію весело схочій"[2] і т. ін.

теристика студента, його здібності, успіхи в
навчанні, іноді — й рекомендації. Атестат під
писували ректор і префект Академії та писар,
який його виписував.
Один з таких атестатів НаУКМА недавно
придбав. Виданий він був " 1787 года февраля 20
дня" студентові Києво-Могилянської академії
Афанасієву Федору, синові козака Гната Афанасієва із с Щерби Глухівської сотні Ніжинсь
кого полку, тепер Глухівського району Сумсь
кої обл. "... Находясь в Кіевской Академій с 1774
по сей 1787 год обучался латинской Граммати
ке, Поезій, Риторике, Философіи і Богословіи год
с успехом Преизрядным, так же Французкому й
Еврейскому языкам, вел себя притом премногочестно, добропорядочно й ни в чем не подозри
тельно, к указной Присяге в надлежащее время
приведен. Лет ему от роду двадцать восем. А
ныне по его желанію от той Кіевской Академій
уволен. О чем ему Афанасієву из оной сей аттес
тат дан, с которым должен он явиться в правленіе наместничества Новгородско-Северскаго".
Атестат написаний прекрасним почерком. Його
підписали ректор архімандрит Варлаам Миславський, префект ігумен Димитрій Устимович, пи
сар студент філософії Іван Стовпяцький.
Сподіваємось, що цей атестат поряд з інши
ми експонатами невдовзі прикрасить експозицію
нашого музею.
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"THIS ATTESTATION IS GIVEN..."
After graduating the students of Mohyla Academy were given certificates, where
briefstudent characteristics, his abilities, successes in learning, and sometimes
recommendations were exposed. A certificate was signed by rector, Academy prefect,
and clerk, which wrote it. One of such certificates, handed in 1787 to student Fedir
Aphanasiyiv, modern Kyiv-Mohyla Academy purchased not long ago for its museum.

