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Мета: продемонструвати причини і умови створення 

Києво-Могилянської колегії, розглянути організацію 

навчання в колегії та дійти висновку щодо її впливу на 

українську гуманістичну думку. 



Києво-Могилянська колегія 

- вищий навчальний заклад, 

заснований святим Петром 

Могилою в Києві 1632. 

Колегія утворена в результаті 

злиття Київської братської та 

Лаврської шкіл. Як 

вказувалося, при організації 

колегіуму він був 

підпорядкований Могилі як 

"старшому братові". 

Митрополит Петро Могила 

(1597 – 1647) 



Повний курс навчання в Академії тривав 12 років.  

Навчальна програма колегіуму будувалася за класичною 
схемою середньовічного західноєвропейського 
університету: вивчалися "сім вільних наук" (граматика, 
поетика, риторика, арифметика, геометрія, філософія, 
музика). Це — основа ("класика"), але фактично набір 
навчальних дисциплін був набагато ширшим. Перші 
чотири роки відводилися на загальноосвітню підготовку, 
потім один рік — на риторику та поетику, наступні два — 
на філософію, останні чотири роки — на теологію. 

 



Роль колегії в українській 

філософсько-гуманістичній думці  

 Викладачі Києво-Могилянської академії, 

поряд з вітчизняною світоглядно-

філософською традицією, широко 

використовували досягнення 

західноєвропейської науково-

філософської та гуманістичної думки 

епохи Відродження та Нового часу. 

 

Серед них були: Й. Кононович-

Горбацький, І. Гізель, Л. Баранович, І. 

Галятовський, Ст. Яворський, Г. 

Кониський. 

 Академія та її вихованці. 

Гравюра XVIII ст 



Йосип Конопович-Горбацький (р. нар. 

невід. — 1653) зробив перші кроки до 

звільнення філософії від схоластики. 

Один з перших професорів академії. 

 

Стверджуючи силу людського розуму, 

Кононович-Горбацький розвивав 

гуманістичні ідеї, підносив велич 

людини. 

 



Інокентій Гізель (бл. 1600 — 1683) — просвітник, 
церковний діяч, історик, філософ. Освіту здобув у 
Києво-Могилянській колегії, де прослухав курс 
філософії, прочитаний Кононовичем-Горбацьким. 
В 1645 р. обраний професором, а наступного року 
— ректором Києво-Могилянської академії. 

 

 

Прогресивні, гуманістичні ідеї І. Гізель 
висловлював і в питаннях про людину і мораль. 
Твір "Мир з богом людині" (1669) автор присвятив 
цареві Олексію Михайловичу, аби допомогти йому 
виправити мораль тогочасного суспільства, 
викоренити моральне зло. 

Гуманізмом сповнені міркування Гізеля про 
людські гріхи й провини. Він вважав, що не є 
гріхом людини порушення нею моральних правил і 
звичаїв, які суперечать розуму. Наприклад, люди 
важкої фізичної праці повинні звільнятися від 
посту, а ті, які під страхом голоду здійснювали 
крадіжку, можуть бути виправдані. 
 



Стефан Яворський (1658 — 1722) 

посідає гідне місце у плеяді просвітників 

Києво-Могилянської академії. 

Письменник, церковний і політичний 

діяч, філософ. 

 

Філософські погляди Яворського дістали 

відображення в курсі "Філософські 

змагання...", який він читав у Київській 

академії. Курс складався з трьох частин: 

логіки, фізики та метафізики. Маючи 

теологічну спрямованість, він водночас 

містив багато нових положень та ідей, які 

відповідали тогочасним поглядам. 

 

 



Феофан Прокопович (1681 — 1736) — 
найяскравіша постать серед українських 
просвітників першої половини XVIII ст. 

 

Ф. Прокопович — автор ряду навчальних 
посібників, історичних праць, першої 
світської трагікомедії "Володимир", 
"Духовного регламенту", філософсько-
юридичного трактату "Правда волі 
монаршої", промов, проповідей тощо. 

Усі просвітницькі твори Прокоповича 
спрямовані проти прихильників церковної 
автономії. У цьому питанні, як і щодо 
співвідношення філософії і теології, він 
був постійним опонентом Яворського. 

 



Георгій Кониський (1717—1795) — 

вчений, мислитель, письменник і поет, 

громадський та політичний діяч. Читав 

поетику, риторику, богослов'я, курс 

філософії, названий "Философия, 

разделенная на четыре отдела, содержащая 

логику, физику, метафизику и этику..." 3 

1751 по 1755 р. був ректором академії. 

 

Людина у Кониського виступає активним, 

творчим началом у процесі пізнання, 

частиною природи, вінцем творіння. Душа і 

тіло нерозривні й невіддільні. Окреме 

існування душ, їх безсмертність він не 

визнавав 



Висновок 
Діяльність колегіуму служить яскравим прикладом основного 

напряму розвитку тогочасної української культури: 

збереження національно-релігійної тотожності шляхом 

збагачення вітчизняних традицій новітніми культурними 

досягненнями, інтеграції України до загальноєвропейських 

культурно-освітніх рухів та до, популярної в Європі, 

філософії гуманізму. 

Філософська концепція, розроблена професорами Києво-

Могилянської академії, ознаменувала утвердження в складі 

духовної культури України філософії як відносно самостійної 

галузі теоретичної діяльності. 



Дякую за увагу! 


