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ВСтУП

Традиційно вважається, що один із перших вищих 
навчальних закладів на теренах України, Києво-Моги-
лянська академія, бере свій початок у 1615 р., коли ви-
никло Київське братство й школа при ньому. Пізніше, в 
1632 р., на базі цієї школи, поєднаної з школою при Ки-
єво-Печерській лаврі, й сформувалася Київський коле-
гіум, який з часом отримав назву Києво-Могилянської 
академії .

Поява такої школи не була випадковою. Була вона 
наслідком як розвитку освітніх традицій у Русі-Україні, 
так і непростих процесів, пов’язаних зі становленням 
ранньомодерних суспільств. Зокрема, поява Києво-
Могилянської була б неможливою без «освітньої рево-
люції », здійсненої протестантами та єзуїтами в ранньо-
модерний період. Києво-Могилянська академія стала 
наслідком посилення західних культурних впливів на 
українських землях у зазначений час.

При цьому часто забувається, що Києво-Могилян-
ська академія не виникла на порожньому місці. Вона 
мала своїх предтеч. Це були не лише братські школи, 
що з’явилися в Русі-Україні на рубежі XVI-XVII ст. й на-
магалися запропонувати нову «освітню програму», яка 
б відрізнялася від традиційного навчання. Велику роль 
у становленні Києво-Могилянки відіграла Острозька 
академія. Фактично її  можемо вважати першим право-

славним вищим навчальним закладом на українських 
землях, оскільки тут здійснювалася не лише мовна під-
готовка, а й вивчалися «сім вільних мистецтв» і, судячи 
з усього, здійснювалися богословські студії . Саме в Ост-
розькій академії  чи не вперше в історії  української осві-
ти була зроблена спроба здійснити синтез освітніх тра-
дицій Русі-України з досягненнями тогочасної західної 
освіти. У цьому Острозька академія передала естафе-
ту Києво-Могилянці. Так, схоластичний аристотелізм, 
який утвердився в цьому навчальному закладі, одним 
із перших на українських землях почав культивувати 
Мелетій Смотрицький – вихованець Острозької акаде-
мії . Також випускники останньої брали безпосередню 
участь у становленні Києво-Могилянки, працювали тут 
викладачами.

На жаль, цей аспект у історії  української освіти, в 
силу різних обставин, залишається поза увагою дослід-
ників. У пропонованій монографії  є спроба зняти цю 
«білу пляму» й показати витоки становлення Києво-
Могилянської академії , яка близько двох століть була 
провідною вищою православною школою на україн-
ських землях. 
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