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тобто свого вдосконалення і самовдосконалення. Таким чином, можна 
констатувати, що сучасні теоретичні підходи до вивчення проблеми 
самоствердження особистості в українській психології не носять 
системного характеру. Вітчизняні дослідники визначають дві основні 
характеристики самоствердження людини. Перша – це вертикаль 
самоствердження або ціннісна сходинка. Суть її полягає в тому, що 
людина прагне піднятися на більш високу сходинку ціннісної драбини, 
тобто досягнути тих цінностей (володіти ними), які мають найбільшу 
значущість для неї. Зміст цінностей задає група. Ось чому самостверд-

ження визначається насамперед групою, до якої належить або прагне 
належати особистість. Друга характеристика – це сфера самоствердження: 
кожен конкретний акт цієї категорії здійснюється в певній, специфічній 
галузі життя людини. Ці дві характеристики відображають спрямованість 
самоствердження особистості, тобто ті завдання, через реалізацію яких 
особистість має намір утвердити себе в групі. 
 

Список використаних джерел 
1. Костюк Г. С. Избранные психологические труды / Григорий Силович 

Костюк. – М. : Педагогика, 1988. – 304 с. 
2. Роменец В. А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании / 

В. А. Роменец. – К., 1989. – 376 с. 
3. М’ясоїд П. А. Загальна психологія / П. А. М’ясоїд. – К. : Вища школа, 

2000. – 479 с. 
4. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. / 

І. Д. Бех ; Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1998. – 204 с.  
5. Івашковський В. В. Теоретико-методичні засади виховання старшо-

класників як суб’єктів громадянського суспільства : монографія / 
В. В. Івашковський. – К. : Паливод А. В., 2010. – 514 с. 

 
 

Гурбанназаров Мейліс 
 

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ  

ЯК ОДИН ІЗ ФУНДАТОРІВ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ  

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Історична практика Академії однак свідчить про те, що її суспільно-

політична роль перебувала в залежності від державно-правового статусу 

України, зокрема від перебування Лівобережжя в цей період в складі Росії, 

і загальноєвропейської суспільно-політичної ситуації. Протягом свого 

існування цей вищий навчальний заклад був окрасою не лише України а й 

духовно-культурним центром всього слов’янського світу. Тут навчалась не 

лише вітчизняна молодь а й посланці з Росії, Білорусії, Молдови, Сербії, 
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Угорщини, Чорногорії, Польщі, Болгарії, Греції. Міжнародні культурні 

зв’язки Академії збагатили вітчизняну духовну скарбницю й сприяли 

духовному поступові інших народів, передусім слов’янських, налагод-

женню їх дружніх взаємовідносин. Цьому сприяла спільність їх 

походження, мовна спорідненість, ідея єдності всіх слов’ян, яка набула 

особливої актуальності в даний період історії, коли спостерігається 

загальне піднесення визвольної боротьби. 

Києво-Могилянська академія в першій половині XVIII ст. 

залишалась головним вогнищем освіти, науки, культури і громадсько-

політичної думки України та інших слов’янських народів та країн. 

Навколо неї концентрувався потужний інтелектуальний потенціал, 

представлений передовими вченими того часу, які головну мету своєї 

діяльності вбачали в просвітництві народу, в служінні інтересам своєї 

нації. Академія була головною ланкою зв’язку між західною культурою і 

Східною Європою. Велике значення мала освітня діяльність могилянців за 

кордоном. За їх участю було засновано школи в Карловцях, Вуковарі, 

Осієку, Белграді, Дале та інших містах. Найважливіша роль тут належить 

М. Козачинському та його товаришам: П. Казуновському, Т. Климовсь-

кому, Г. Шумляку, Т. Левандовському, І. Минацькому, П. Падуновському, 

С. Залуцькому, що всі разом (окрім останнього) виїхали до Сербії на 

запрошення сербського митрополита Вікентія в 1733 р. Останній просив 

прислати з Києво-Могилянської академії магістрів, «які б захотіли вчити 

дітей латині і слов’янській мові і взагалі дотримувалися б того порядку 

навчання, який існує в Києві; а під час вакацій вчили б учнів арифметики». 

В 1736 році Козачинський у справі навчання їздив до Хорватії. Засновані 

києвомогилянцями школи в Сербії справили великий вплив на поширення 

освіти, в тому числі й вищої у південно-слов’янських народів. Вони 

відіграли важливу роль у боротьбі проти католицизму та унії, а також у 

розвитку національної самосвідомості сербського народу. Цьому чимало 

сприяв і написаний М. Козачинським в 1733 році драматичний твір 

«Трагедія сиреч печальная повесть о смерти последнего царя сербского 

Уроша Пятого...». Навчання у згаданих школах проводилось за 

підручниками написаними вихованцями Києво-Могилянської академії. 

Довгий час серби користувались букварем «Первое учение отроком» 

Ф. Прокоповича, який поряд з граматикою М. Смотрицького став зразком 

для написання сербських підручників. Великий вплив на розвиток 

шкільництва у Сербії мали також інші книги, видрукувані в нашій країні, 

оскільки на території Сербії і Болгарії друкарень до середини XVIII 

століття не було. Слід також згадати відомого просвітника Тодорського, 

який у 1738 р. прибувши з-за кордону стає професором східної мови, 

відомого, зокрема перекладами 4 книг Аридта («Справжнє християнство», 

1735) та Біблії, відомої як Єлизаветинська (1751). 
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Зарубіжні зв’язки Києво-Могилянської академії мали всебічний 

характер. Здебільшого вони здійснювались за трьома напрямками: 1) в її 

аудиторіях навчалась іноземна молодь, переважно з слов’янських країн; 

2) за рубежем освітню роботу проводили її посланці, мається на увазі в 

цілому діяльність києвомогилянців на місцях; 3) наукові й публіцистичні 

праці вчених Академії, її вихованців, розповсюджувались в різних 

державах. 

Академічна філософія в Україні пов’язана із західноєвропейською 

традицією, яка виконала свою позитивну історичну місію закономірного 

етапу розвитку усієї філософської думки. Дану ситуацію вдало проко-

ментував німецький філософ Людвіг Фейєрбах: «…хоча схоластична 

філософія перебувала на службі Церкви, оскільки вона визнавала, 

доводила і захищала принцип останньої, однак вона виходила з наукового 

інтересу, будила і заохочувала вільний дух дослідження. Вона перетво-

рювала предмети бездумної віри в галузь сумніву, дослідження і знання». 
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