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Нарсахатова Азіза 

 

ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЮ АКАДЕМІЄЮ В XVII СТ. –  

ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ. 

 

Дана тема стосується складного історичного явища – початкового 

етапу становлення європейської системи держав на рубежі двох епох: 

середньовіччя та ранньої нової історії. Звичайно, шкільна наука філософя 

виступала в ролі допомогової науки, але відбувається започаткування 

традицій суворого і екзактичного відношення до теоретичної думки, яка в 

свою чергу «була вже дещо захоплена гуманізмом» [6]. Цікаво, що в історії 

ніщо не закінчується раптово і ніщо не починається раптово; нове 

починається в той час, в той період, коли старе продовжується [5]. 

Феномен Київської академії повністю грунтується, а тому невіддільний від 

історичного контексту України. Так як, домінантою культурного контексту 

епохи Бароко стає Академія, то фактично саме тут народжується 

українське Бароко, як назвав Чижевський «історична доля України» [7]. 

Зазначимо, що активне поєднання східної та західної філософської 

парадигми, які базувались на данному грунті, утворює єдине синтетичне 

явище – філософію доби бароко. Так, спочатку інструментом такої 
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філософії була схоластика, але завдяки їй ідеї Нового часу проникають у 

курси лекцій навчальних дисциплін і не лише філософії.  

Вихованці Києво-Могилянської академії сприяли визріванню в 
українського народу почуття національної єдності, спільності націо-

нальних інтересів. З діяльністю академії була обізнана вся Україна, 
поширювались твори її викладачів і випускників, а самі вони часто після 
закінчення навчання вирушали в різні краї, несучи передові ідеї. Списки 
вихованців Академії за 1736/37 і 1737/38 навчальні роки дозволяє 
стверджувати про розмах її регулярних зв’язків. Так, згідно даних, у 
1736/37 навчальному році у Київській академії навчалось 367 студентів з 
яких 138 були з-за кордону; у наступному навчальному році відповідно 494 
і 128. Зокрема, в 1736/37 н.р. тут перебувало: 10 вихідців з Білорусі, 1 – з 
Далмації, 68 – з Правобережжя, 59 західноукраїнців (серед них 1 – з 
Закапаття), в 1737/38 н.р.: 6 – з Білорусі, 1 – з м. Вільно, 66 – з 
Правобережної України, 55 – західноукраїнців. В першій половині 
XVIII ст. в Академії навчались також росіяни, серби, чорногорці, болгари, 
молдавани, греки тощо. Так протягом 1736–1737 рр. тут вчився 
Д. Новакович з Далмації, в цей же час сюди прибувають А. Стойко, 
Я. Іванович, І. Попович. Серед іноземців переважали, як правило, вихідці з 
південнослов’янських земель, які після повернення на Батьківщину 
ставали вчителями. Д. Новакович, наприклад, був префектом школи в 
Новому Саді. Безперечно, мали великий вплив саме на Києво-Могилянську 
академію і єзуїтьські школи, які почали з’являтися в польсько–литовській 
державі з другої половини XVI століття. Єзуїтський орден швидко опутав 
сіткою своїх колегій та академій всю Польщу, Литву і південно – західну 
Русь і вступив в конкуренцію та боротьбу з Краківською Академією, а 
пізніше і з піарськими школами [8]. Попри всю фанатичність та ворожість 
єзуїтів до православ’я, вихованці єзуїтських шкіл нерідко переходили, для 
довершення освіти в православному дусі, в Києво-Могилянську Колегію, а 
вихованці останньої нерідко завершували свою освіту в єзуїтських школах.  

На території польсько-литовської держави в XVII столітті 
функціонувало 36 єзуїтських колегії. Для нашого дослідження найбільш 
цікавими виявилися колегії Брест-Литовська, Камінець-Подільська, 
Луцька, Львівська, Несвижська, Ярославська і академія Віленська, так як 
рукописні видання даних учбових закладів наявні в київських 
книгосховищах. Тут ми маємо: 1) риторику, яку викладали в 1666 році 
Камінець-Подільській єзуїтській колегії; 2) діалектику, яка викладалась в 
1680 році в Познанській єзуїтській Колегії; 3) філософсько-риторичний 
збірник Ярославської єзуїтської Колегії, 1683 року; 4) риторику, яку 
викладали в Перемишльській єзуїтській Колегії; 5) риторику кінця XVII 
століття в Несвижській єзуїтській колегії; 6) дві риторики, викладання в 
Брестській єзуїтській Колегії в 1686–87 та 1692–93 роках. Найбільша 
кількість рукописних джерел XVII сторіччя Віленської єзуїтської академії 
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знайдено в Києві. З 1671 року нараховано таких рукописів до 13-ти. 
Особливість даних підручників полягає в тому, що значна їх  кількість 
представляє собою богословські курси, які, скоріш за все, були завезені 
вихованцями, які закінчували свою освіту в Віленській єзуїтській академії. 
Також відомо, що Стефан Яворський закінчував свою освіту в єзуїтських 
школах: Львівській та Люблінській Колегіях слухав філософію, а в Познані 
та Вільно – богослів’я. 

Намагаючись довести і обґрунтувати предмет віри, заснованої лише 
на авторитеті, Києво-Могилянська академія доводила, щоправда, здебільш 
поза власним знанням і волею, авторитет розуму і таким чином вносила у 
світ або при наймі підготовляла інший, ніж у старої Церкви принцип, 
мислячого духу, самосвідомості розуму [4]. 
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Омельченко Вадим 
 

КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЗНАЧЕНЬ  

ПОХІДНИХ ВІД АНГЛІЙСЬКИХ ВЛАСНИХ НАЗВ  

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

На сучасному етапі розвитку когнітивного напрямку в лінгвістиці 

оперування мовним матеріалом розглядається не тільки як процес, який 

здійснюється завдяки наявності у людини певного обсягу знань 

лінгвістичного й екстралінгвістичного характеру, але також як процес, що 

здійснюється завдяки різним когнітивним здібностям, умінням, навичкам і 


