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Передмова 3

Передмова

С
еред вищих навчальних закладів України Національний 
університет «Острозька академія» посідає особливе місце. 
Унікальність цього ВНЗ полягає в тому, що він є історич-

ним нащадком першої школи вищого типу східнослов’янських на-
родів – Острозької слов’яно-греко-латинської академії (1576–1636), 
яка відігравала важливу роль не тільки в культурі та освіті України, 
але й всього православного світу XVI – XVII століття. Острозька акаде-
мія перша серед європейських закладів того часу поєднала два типи 
культури: східнослов’янський та західноєвропейський. За словами 
академіка Я.Д. Ісаєвича, «Назва академії «слов’яно-греко-латинська» 
відображала не так мови навчання, як загальну культурну орієнта-
цію академії, прагнення до синтезу слов’янської (кирило-мефодіїв-
ської та специфічно української) спадщини, виплеканої на засадах 
греко-візантійської духовності, зі здобутками латинської культури 
католицько-протестантського світу. Синтезування «східних» і «захід-
них» елементів було властиве всій українській культурі на всіх етапах 
її розвитку. Однак в Острозі чи не вперше в Східній Європі було де-
клароване інституційне забезпечення саме такого напряму культур-
ного розвитку».1 Згодом тип слов’яно-греко-латинської колегії був за-
позичений Києвом (1632), Яссами (1642) та Москвою (1687). 

У порівнянні з іншими вищими навчальними закладами, які нара-
ховують вже не одне століття безперервної діяльності, історія Острозь-
кої академії охоплює відносно невеликий проміжок часу – з 1576 до  
1636 р., а відроджена в 1994 р. її сучасна спадкоємиця, якщо порівняти 
її вік з життям людини, ще зовсім юна. Отже, виникає питання: чи пра-
вомірно вживати термін «історія» щодо острозького закладу. На нашу 
думку, так. Адже це поняття визначається не тільки тривалістю часу, 
але й, насамперед, значимістю і важливістю подій, які розгортаються 
в цей час. З таких позицій Острозька академія має багату і славну іс-
торію, яка гідно продовжується нині. Протягом 60-річної діяльності 
(1576–1636) в академії була вихована ціла плеяда духовних поводирів 
українського народу: вчителів, письменників, священиків, відомих 
культурних і освітніх діячів. Найвизначнішими постатями цієї плеяди 
були київські митрополити Іов Борецький та Ісайя Копинський, пись-

1 Ісаєвич Я.Д. Острозька академія як слов’яно-греко-латинський заклад [Текст] 
/ Я.Д. Ісаевич // Матеріали IV науково-краєзнавчої конференції «Острог на 
порозі 900-річчя» (25–30 травня, Острог). – Острог, 1993. – С. 56–57. – С.56. 
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