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джерела; не була врахована зміна тенденцій розвитку англійської мови та 
поповнення її новими запозиченнями. 

Сьогодні англійська мова продовжує розширюватися за рахунок 
запозичень, але в набагато меншій мірі, ніж це було в попередні періоди її 
розвитку А. Ліберман, стверджуючи, що жодна сучасна європейська мова 
не отримувала таку кількість слів з такої кількості мов, як англійська, 
підкреслює, що англійська мова є не тільки мовою-реципієнтом, але 
мовою, що служить джерелом запозичення слів в інші мови [6, с. 156].  

Оскільки мовна система перебуває в постійному русі та розвитку, 
припускаємо можливість подальшої зміни тенденцій розвитку та 
етимологічної якості словникового складу сучасної англійської мови в 
умовах глобалізації. 
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ВИТОКИ АКАДЕМІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ  

В КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ 

 

Академічна філософія в Україні пов’язана із західноєвропейською 

традицією, яка виконала свою позитивну історичну місію закономірного 

етапу розвитку усієї філософської думки. Дослідивши діяльність західно-

європейських та польських шкіл, проаналізувавши свідчення про 

внутрішній стрій даних шкіл, можна визначити взірець для організації 

Києво-Могилянської Академії на порівнюючи даному історичному 

відрізку. Порівнюючи найважливіші рукописи, відомий твір Йосифа 
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Лукашевича «История школы в Короне и в Великом княжестве Литовском 

от древнейшего времени до 1794 года», Познань, 1849–1851 рр., в четирьох 

томах, та з окремих даних з історії Київської Академії в XVII столітті, 

зроблено висновок, що ні Краківська, ні Заморська, ні Віленська єзуїтська 

академія до 1680 року не являли собою взірець для організації Києво-

Братської Колегії. Таким чином, прикладом були колегії єзуїтські та 

піарські. З 1680 року Києво-Братська Колегія, після введення в курс 

навчання богослів’я, засвоїла правила академії, як вищого учбового 

закладу. Визначаючи витоки Києво-Могилянської Академії, проаналізувавши 

діяльність різних відомих шкіл XVII століття, можна вказати паралельні 

явища в єзуїтських та піарських колегіях з одного боку і в Києво-Братській 

колегії – з другого. Одним із рівнів тогочасних шкіл, доступних киянам, 

являли собою школи піарські. Орден піарський (ordo piarym scholarum, 

тобто орден благочестивих шкіл), заснований на початку XVII століття 

Йосифом Каласантим, мав на меті початкове виховання юнаків. 

Поступово, копіюючи досвід єзуїтів, піари відкривають вищі класи для 

вивчення філософії, але для слухання богослів’я відправляли своїх 

орденських вихованців в інші академії та колегії. Піари були менш 

фанатичні, ніж єзуїти, відрізнялись скромністю, не втручались в світські 

справи і виховували юнаків у відносно суворих порядках. До Польщі і 

південного заходу Руси піари перешли досить пізно з Німеччини, де в 

першій половині XVII століття була їх колегія в Ольмюці. Поступово 

деінде з’являються піарські колегії в Решові з 1655 року, Варенжі з 1688 

року, Щучині польському з 1696 року. Ми спеціально згадуємо про дані 

піарські заклади тому що в них навчалися південно – руси, або ж 

розпочавши навчання тут переходили в Києво-Братську Колегію. 

Сильвестр Косов в своєму Екзегесисі 1635 року пише, що до заснування 

Київської Колегії південноросійські юнаки навчалися в Ольмюці. В 1651 

році вислухав в Ольмюці філософський курс один православний 

вихованець, вірогідніше Варлаам Ясинський. З уніатських підручників ми 

знайшли в Києві тільки філософський курс, який викладався Левом-Лукою 

Кишкою, в майбутньому – уніатським митрополитом, в Володимир-

Волинській колегії, заснованій уніатським митрополитом Левом 

Заленським. Дана колегія важлива для нас важлива не сама по собі, а як 

допоміжний пункт, з якого кращі уніатські вихованці переходили, для 

завершення своєї освіти в Римі. Таким шляхом потрапив до Риму і тут 

завершив свою освіту Феофан Прокопович. Велику цікавість викликає той 

факт, що кияни не полюбляли дисидентських шкіл і майже не відвідували 

їх. Існує одна лише вказівка на те, що в бібліотеці митрополита Варлаама 

Ясинського з власноручними замітками була рукописна риторика Георга 

Бекнера Ельбинга. Що ж стосується російських учбових закладів, 

виниклих на початку XVIII століття по прикладу Київської Академії, то 
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це – Чернігівський Колегіум, Московська Академія, архієрейська школа в 

Ростові великому, створена св. Димитром Ростовським, і Колегіуми 

Харківський і Смоленський. Від деяких із них, наприклад Ростовської 

школи, Московської Академії і Смоленського Колегіуму збереглися 

шкільні «правила (regulae)», які можуть свідчити про внутрішній стан alma 

matris цих навчальних закладів, тобто Київської Академії. 

Отже, за XVII століття для Києво-Могилянської Академії можна 

виділити дві епохи: 1) до 1680 років, 2) з 1680 ідо початку XVIII століття. 

Єзуїтські та піарські колегії в XVII столітті належали до одного типу 

учбових закладів і мають навіть генетичну схожість між собою, так як 

піарські школи дещо запозичили в єзуїтських колегій. Різниця між ними 

лише та, що піарські колегії восновному були неповні і закінчувались 

філософським класом, тоді як єзуїтські колегії часто мали богословський 

клас. Києво-Могилянська Академія до кінця 1680 років не маючи класу 

богослів’я, скоріш за все була схожа на піарські колегії, хоча утримувала у 

себе багато того, що властиве лише для єзуїтських шкіл. Нами знайдено 

універсал, який вимагав провести термінову роботу з переекладу «книг 

правних», тобто правову книгу «Саксонь». Гетьман Данило Апостол 

рекомендував зібрати в один кодекс «источники законов, по которим 

судился б малороский народ». Обов’язково слід було врахувати 

Литовський Статут, Магдебурське право, «Саксонське Зерцало». 

Рекомендовано було для даної роботи закликати «знатних особь» з Києво-

Могилянської Академії. На православному грунті формувалася нова 

генерація, український бомонд. Тому можна зробити висновок, що 

відбувалась зміна стереотипу поведінки і розвитку, яка формувалась 

завдяки продуманій системі освіти в Києво-Могилянській Академії, 

завданням якої, першочергово, було розвиток інтелекту вільного від 

догматів православної ойкумени. Адже саме синтез феноменального 

православно-західного культурного синтезу запропонувала в даний період 

Академія. Створення нових поглядів, законів, які відміняли звичні норми 

взаємовідношень, відбувалися в період зміни стериотипу поведінки, тобто 

при переродженні етносу, як результат – зміна етнічної підсистеми, 

пассіонарне напруження якої різко зростає.  

Акумулюючи в собі інтелектуальний осередок, живучи за законами 

нової епохи, нової історії, незважаючи на схоластичний характер 

викладання, даючи не тільки певну суму наукових знань, готуючи 

майбутню українську еліту до ролі просвітителів, виховувала борців проти 

католицької агресії, за свободу поневоленого народу. Ідея, яку несла в собі 

вся система діяльності Академії обмежувалась загальним і необхідним, 

отже, «…всеобщность и неотделимая от неё необходимость выражают 

собственную природу разума или сущности, способной иметь представ-

ления, и поэтому не могут … приходить из вне…» [3]. 
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