
Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 13 - 

Аллакулиєва Нурана 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОРІОГРАФІЇ  

НАУКОВИХ РОЗВІДОК ПРИСВЯЧЕНИХ ФЕНОМЕНУ  

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 

 

Перші відомості про Києво-Могилянську Академію знаходимо у 

виданнях актів та документів, які відносяться до історії Києво-

Могилянської Академії [2] та обіймають собою період з 1721 по 1795 роки, 

вміщуючи в собі 6 томів. Спостерігається тенденція, яка значно ускладнює 

роботу дослідника. А саме, акти та документи не були зосереджені в 

одному архіві, а були розсіяні по архівам різних міст Росії. Тому збір та 

об’єднання в єдине ціле документальної інформації значно ускладнюється. 

Вартими уваги, на наш погляд, сьогодні постають наступні джерела, 

«Полное собрание законов Российской Империи» з 1721 по 1795 роки. В 

даному виданні знаходяться особисті Височайші, сенатські та синодські 

укази, які стосуються як всієї Росії, так і Малоросії, південноросійської 

церкви і Київської Академії. Наприклад, можна в даному виданні знайти 

спеціальні укази, такі як, сенатський указ від 7 червня 1744 року, про не 

звільнення будинків та квартир студентів Києво-Могилянської академії від 

військового постою. 

Також цікавими є синодальні видання: «Описание документов и дел 

архива Св. Синода» и «Полное собрание постановлений и распоряжений 

по ведомству распоряжений по ведомству православного исповедания 

Российской Империи». Зазначимо, що вказані видання, акцентуючи на 

яскравому різноманітті та глибині змісту, не в повному обсязі висвітлюють 

історичну минувшину. Недостатність джерел може бути доповнена 

архівом Св. Синоду, в якому зосереджені укази по духовно-навчальному 

відомству за період існування Київської Академії, наприклад, справа 

архіву Св. Синоду за 1737 рік, № 380, де зосереджена інформація про стан 

шкільної справи, списки учнів та вчителів. 

Важливу інформацію містять «Консисторії», через які проходили  

всі постанови та розпорядження вищої влади відносно духовних шкіл,  

і загалом Київської Академії. Вражає чіткість, конкретність та 

систематичність викладу матеріалу, документально підтверджено рапортами 

і грамотами [7]. 

Значно ширша джерельна база і конкретніший фактичний матеріал 

зібрано в документах КМА та рідкісних виданнях Центральної наукової 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН України, видання XVIII – I чверті 

XX століття. 

Заслуговує на особливу увагу монографія В. Аскоченського «Киев с 

древнейшим его училищем Академиею», в якій аналізується навчально-
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виховний процес та структура КМА. Слід зазначити, що в даній роботі 

автор прослідковує діяльність могилянців1 за межами Академії. На відміну 

від попередніх праць, в даній роботі з’являється суб’єктивна оцінка на 

діяльність Академії в цілому, як духовної установи. 

Окремого аналізу заслуговують дослідження професора Київського 

університету та Київської духовної академії С. Голубєва, так як його 

дослідження базуються на архівних документах. Слід зазначити, що саме 

С. Голубєв свою наукову розвідку розпочав з перших десятиріч діяльності 

Києво-Могилянської Академії. Саме тут зустрічаємо, вперше, згадку про 

Київську братську школу, яка стала попередницею Академії. Досліджуючи 

українські та білоруські школи XVI початку XVII століття частково 

розкрив історію Київської братської та Лаврської шкіл К. Харлампович [11]. 

Наукові праці професора М. Петрова – це одні з перших досліджень, 

охопивших найменш розкритий період другої половини XVII століття. До 

речі, в даних працях висвітлюються історичні питання в політичному 

контексті, а це вже прогрес. Свій внесок у дослідженні історії Києво-

Могилянської Академії зробив Д. Вишневський, визначивши об’єктом 

дослідження розкриття змісту навчально-виховного процесу та адмі-

ністративної системи упродовж XVIII століття [3]. 

Багатий фактичний матеріал з історії Академії міститься у 

дослідженнях професора Київської духовної академії Хв. Тітова, де 

висвітлено весь період існування КМА до 1817 року [9]. 

Задумана як гуманітарна інституція, Київська академія культивувала 

у соціально-духовній сфері любов до літератури, філософії, музики, 

мистецтва. Курси поетики і риторики, які читалися в стінах академії, 

розроблялись їх авторами на засадах гуманістичних концепцій, даючи 

знання античної та римської літератур, пояснюючи природу вірша, його 

види, жанрові особливості. Студенти КМА вміли віршувати, складати 

орації, виголошувати промови, володіли відчуттям слова, ритму, 

образності. На основі такого багажу знань та вмінь активно починають 

розвиватися такі літературні жанри, як проповідницький, шкільної драми, 

літописання та історичної повісті. Вибираючись з безіменних «народних 

мас», виступаючи в якості суб’єкта, випускники Києво-Могилянської 

Академії ставали визначальним джерелом смисложиттєві виміри буття, а 

знання, які вони несли з собою – всезагальними. 

Академія посідала провідне місце в пропагуванні та вивченні 

філософії. Кожен з викладачів до середини XVIII століття, коли 

викладання філософії було уніфіковане й велося за підручниками, 

самостійно розробляв свій курс, який в свою чергу відрізнявся творчою 

думкою, оригінальністю мислення, пошуком. Справедливо можна зауважити, 

що спостерігається тенденція критики догматизму, авторитаризму, хоча 

елементи характерні для середньовіччя – елементи схоластики ще помітні. 
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Києво-Могилянська Академія впродовж тривалого часу в складних 

суспільно-політичних і соціально-економічних умовах була втіленням 

духовної культури українського народу, тим джерелом, з якого кілька 

поколінь черпали мудрість й духовні сили для утвердження національної 

самосвідомості, свободи особистості та свободи нації. 
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Алланазаров Нурідін 

 

ЗАПОЗИЧЕННЯ ТА ВЛАСНЕ АНГЛІЙСЬКА ЛЕКСИКА  

В СЛОВНИКОВОМУ СКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Найважливішими шляхами розвитку словникового складу мови є 

утворення нових слів за допомогою продуктивних способів словотворення, 

існуючих у певний період розвитку мови, і запозичення лексичних 

одиниць з інших мов.  

Особливе місце серед чинників, що визначають мовний розвиток, 
займає вплив інших мов і процес мовного запозичення. Запозичення і 
вплив інших мов характеризують одну з важливих сторін діяльності 


