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Петро Могила походив з 

давнього молдавського боярського роду.  

Народився 31 грудня 1596 року в 

сім'ї валаського і молдавського 

господаря Симеона Могили 

та семигородської княжни Марґарет. 

Після смерті Симеона Могили та після 

захоплення в 1612 році Кантемиром 

Мурзою молдовсько-волоських 

володінь, княжна Марґарет разом з 

сином мусили покинути Молдову, 

переїхати на українські землі Речі 

Посполитої, де їх прийняли родичі —

 Стефан Потоцький, князі Самуїл 

Корецький та Михайло Вишневецький. 

Герб Петра Могили з «Требника» 1646 
року. 

Біографія 



Церковна кар’єра 

Після смерті 21 березня 1627 року 

архімандрита Печерської лаври 

Захарія Копистенського, у грудні 

1627 року на цю посаду було 

призначено Петра Могилу. У цей 

час йому виповнилося тридцять 

років. В такому віці обрання на таку 

високу церковну посаду 

здійснювалося чи не вперше. 

Вочевидь, цьому посприяла підтримка Іова 

Борецького та інших впливових шляхетських 

сімей, які сповідували православну віру, 

попереднє іночество Петра Могили та його 

особисте багатство. 1628 року польський король 

Сигізмунд III затвердив Могилу на цій посаді 



Видавнича діяльність 

За п'ять з половиною років його 
перебування на посаді архімандрида з 
лаврської друкарні вийшло 15 назв видань; 
серед них були книги Петра Могили. 

В 1628 році в Лаврі були видрукувані 
перекладені Петром Могилою з грецької 
«Агапита діакона главизны поучительны» і 
«Тредь цветная», в яких пояснювалися 
важливість і значення церковних гімнів. В 
1629 році на Київському помістному соборі 
був схвалений до видання «Літургіаріон» 
Петра Могили. 



 

Петро Могила забезпечував викладачів і неімущих студентів 

засобами до життя та навчання, збудував першу бурсу, нове кам’яне 

приміщення під школу, яка  і до тепер прикрашає територію Києво-

Могилянської академії (відоме під назвою Трапезна або 

Святодухівська церква). 

Колегія залишалася національною 

школою, ґрунтованою на давніх 

культурних й освітніх традиціях. В 

ній вивчалися церковнослов’янська і 

руська (книжна українська) мови, 

вітчизняна історія, студенти 

виховувалися у глибокому 

православному благочесті. До Колегії 

приймали дітей всіх станів. 

Петро Могила зумів перетворити 

Колегію на заклад європейського 

типу. Тут вивчався курс наук, 

властивий для західноєвропейських 

університетів, впроваджувалися 

досягнення світової історії, 

літератури, поезії, філософії. 

Засобом до опанування вищих наук 

була латинська мова, вивчались 

також грецька й польська мови. 

Помираючи, Могила заповідає Колегії великі 

кошти й найбільшу свою цінність – бібліотеку 

(2131 книгу), а також будинки. 

Києво-Могилянська колегія 



У 1634 році розпочалося відновлення 

Софійського собору, яке тривало впродовж 

десяти років. Митрополит наказав також 

розчистити з-під нашарувань землі залишки 

Десятинної церкви, під руїнами якої було 

віднайдено мощі святого рівноапостольного 

великого князя Володимира. Петро Могила 

за свої кошти відновив і стару Церкву Спаса 

на Берестові, для розпису якої запросив 

художників з Криту. Ними були відновлені 

також Трьохсвятительська і Михайлівська 

церкви Видубицького монастиря.  

Владислав IV 

відновив 

Київську 

митрополію і 

повернув 

православним 

скасовані 

привілеї. Він 

підтримував 

Могилу у 

намаганнях 

посісти посаду 

митрополита в 

Києві.  

Діяльність в якості 

митрополита 



-Маючи підтримку серед політичних кіл 

Речі Посполитої та православної шляхти 

митрополит Могила домагався зрівняння 

у правах,  православних та католиків, на 

урядовому рівні .  

 

-Він вважав, що церква повинна бути 

відокремленою від держави. Тому він все 

своє життя присвятив відродженню та 

укріпленню церкви, вбачаючи в сильній 

церкві передвісника незалежності 

України.  

 

-На жаль, передчасна смерть 

митрополита Петра Могили не дала йому 

змоги завершити свої справи і виконати 

все задумане. Ніколи більше Українська 

церква не була такою консолідованою та 

монолітною . Не зміг він також втілити 

свою найбажанішу мрію – створення 

власного Українського Патріархату. 

-Церква при Могилі перейшла на зовсім 

інший рівень існування, перетворившись з 

роздробленої  в об’єднану та фактично 

незалежну.  

 

- Митрополит Могила відновив фінансову 

незалежність церкви, вклавши для цього 

майже все своє майно.  

 

- Він відкрив у Києві колегію, яка була 

однією з кращих у Європі і дала світові 

багато видатних діячів.  

 

- Всіма можливими засобами Петро 

Могила намагався полегшити долю 

простих людей захищаючи їх від утисків з 

боку поляків. 

 

 

 

Висновки 

 



Джерела 

Історія України в особах: IX–XVIII ст. К.:Видавництво «Україна», 1993 
 
Грушевський М. Історія української літератури. — Київ, 1995. 
 
Костомаров Н. И. Киевский митрополит Петр Могила. — Киев, 1989 
 
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%
D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0 
 
http://gua.convdocs.org/docs/330/index-137258-1.html?page=2 
 
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/relig/27221/ 
 



Дякую  

за увагу! 


