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АНОТАЦІЯ 

Чумак М. Є. Педагогічний космополітизм у соціокультурних умовах першої 

половини ХVІІІ – 40-х рр. ХХ століття. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2019.  

 

Зміст анотації 

У дисертації вперше виконано комплексне обґрунтування педагогічного 

космополітизму крізь призму виокремлення дискурсу прорадянської 

упередженості. 

Запроваджено до широкого обігу наукової сфери цілий спектр стародруків, 

рукописних фоліантів та архівних справ; розроблено історичну періодизацію 

розвитку педагогічного космополітизму у вітчизняних соціокультурних умовах 

першої половини ХVІІІ – 40-х рр. ХХ століття; впроваджено до широкого 

наукового обігу авторське визначення дефініції «педагогічний космополітизм».  

Доведено, що тактика педагогічно-космополітичної згуртованості була 

високопродуктивною для вітчизняно-просвітницького розвою. Досліджено 

взаємовплив процесів відкриття та діяльності вітчизняних освітніх інституцій на 

географічні напрями розпоширення педагогічного космополітизму. 

Персоніфіковано внесок педагогів-космополітів у примноження напрямів 

розвитку вітчизняного просвітництва. 

Акцентовано увагу на вітчизняно-інтелектуальному розоренні 

педагогічного космополітизму силами радянсько-ідеологічного тоталітаризму. 

 Уточнено сутнісне наповнення досліджуваних категорій «космополітизм», 

«космополіт», «космополітичний», «космополітичність», «космополіс». 

Узагальнено сучасні іноземні підходи до розгляду проблеми впливу 

педагогічного космополітизму на поглиблення академічної мобільності; 

формування відкритого освітнього та наукового просторів; розширення 



3 
 

профільної міжнародної співпраці; теоретичну спадщину та практичні здобутки 

українських педагогів-космополітів М. Авенаріуса, В. Григоровича-Барського, 

М. Грушевського, Г. Де-Метца, М. Драгоманова, В. Кирпичова, Ф. Кодеша,            

О. Кононовича, О. Котельникова, Б. Лепкого,  В. Лігіна, М. Остроградського,           

М. Пирогова, В. Стеклова, М. Умова, Ф. Шведова, М. Шіллера.  

Набуло подальшого розвитку теоретичної спадщини та практичного досвіду 

педагогів-космополітів з метою окреслення перспективних планів піднесення 

України у рамках загальноєвропейських інтеграційних процесів.   

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

відповідних тематичних матеріалів на паперових носіях: одноосібної монографії 

«Педагогічний космополітизм у розрізі соціокультурних трансформацій» (26,75 

ум. друк. арк., 2019); навчального посібника для вищої школи: «Курс теоретичної 

фізики. Збірник задач з електродинаміки» (8,68 ум. друк. арк., 2015).    

Вихідні положення авторських напрацювань, викладених на сторінках 

тематичних матеріалів, можна використати при викладанні та розробленні 

навчально-методичних матеріалів із дисциплін: «Історія педагогіки», 

«Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка», «Основи 

педагогічної майстерності», «Теорія і практика вищої професійної освіти», 

«Вища освіта та Болонський процес», «Методика викладання фахових 

дисциплін», «Методологія сучасних педагогічних досліджень», «Філософія 

освіти», «Історія фізики», «Історія математики», «Астрономія», «Теоретична 

фізика», «Електродинаміка» та інші.  

Феноменологічне формулювання уможливилося шляхом виокремлення 

ряду критеріїв: соціокультурної структурованості (теорія, світогляд, педагогічна 

практика), цілецілісності (ціль – світове просвітництво), системності 

(первинність – загальнолюдського, вторинність – національного). Остання 

фактажність уможливила визначення педагогічного космополітизму як 

упорядкованої системи переконань, які впливають на світогляд, теорію і 

просвітницьку практику та виражають пріоритетність інтересів цілого людства 

над інтересами окремих націй чи держав.  
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Дослідницьким чином розмежовано спільнокореневі лексеми: 

«космополітизм» (суспільно-історична ідейність і практика), «космополіт» 

(прибічник чи носій космополітизму), «космополітичний» (наднаціональний 

світогляд, принцип та підхід), «космополітичність» (характеристика 

феноменологічного домінування), «космополіс» (результативність осягнення 

ключової мети космополітизму). 

У дослідницькій площині теоретичного аналізу педагогічний 

космополітизм презентовано відповідним ресурсним потенціалом: особистісним 

(актуалізованим стійкою життєвою позицією, гнучкою мотиваційною сферою, 

відповідальністю, життєстверджуючою толерантністю), педагогічним 

(презентованим сукупною цілісністю знань, умінь та навичок; домінуванням 

ціннісних орієнтирів; рівнем педагогічної майстерності), інституційним 

(обумовленим необхідністю професійної підготовки та підвищення рівня 

кваліфікації, пріоритетними напрямами діяльності соціальних інститутів), 

середовищним (детермінованим соціокультурним розвитком території, впливом 

освітньо-наукового середовища на формування стійких внутрішньогалузевих 

зв’язків на міжнародній арені).   

Узагальнено домінантність впливу на розвиток космополітизму низки 

соціально-антропологічних детермінант: розуміння особистістю своєї ролі у 

суспільстві; почуття відповідальності за долю усього людства; відчуття 

громадянської приналежності загальносвітового рівня.    

В основу предметного висвітлення тематично-історичної періодизації 

покладено відповідні критерії: наявність соціокультурних протиріч між 

релігійним й раціональним, суспільним і провладним, традиційним та 

інноваційним; націленість організаційно-змістових концентрів просвітництва на 

використання кращих досягнень представників різних цивілізацій; 

детермінованість впливу на особистість різних соціальних інститутів, 

враховуючи їх функціональний потенціал (соціалізуючий, відтворюючий, 

контролюючий); поетапність трансформації масової свідомості як наслідок 
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впливу внутрішніх (регіональних і загальнодержавних) та зовнішніх 

(міжнародних) векторів. 

З’ясовано, що розвиток педагогічного космополітизму у ХVІІІ ст. 

відбувалося під впливом християноцентризму. Соціокультурна багаторівневість 

досліджуваної релігії послугувала для східних слов’ян своєрідним базисом для 

«народотворення», оскільки віддзеркалювала пріоритетну спорідненість цієї 

територіальної спільноти із усім європейським населенням. Міжцивілізаційна 

значущість міжнародного спілкування християнізованого світу актуалізувала 

формування «матричних» взаємодії на рівні культури, освіти, дипломатії,  

торгівлі. Пріоритетність раціоналізму і гуманізму актуалізувала «відкриття» 

державних кордонів на зустріч міжнаціональній ідейності, космополітичному 

світогляду та педагогічній практиці. 

Вибірково персоніфіковано предметність розвитку педагогічного 

космополітизму, частково актуалізованого завдяки зростанню чисельності 

вітчизняних відряджень за кордон та підсиленого: відсутністю проімперського 

механізму нормативно-правового регулювання іноземних відряджень; 

складністю вітчизняного кадрового питання, яке стримувало активність 

загальнодержавного розвитку освіти і науки; прогресивністю підготовки 

фахівців на базі європейських вищих шкіл; комфортністю реалізації науково-

дослідних завдань здобувачів у профільно-інституційних концентрах Європи для 

отримання учених ступенів.     

Підсумовано продуктивність впливу педагогічного космополітизму на 

розвиток вітчизняного просвітництва ХІХ століття, що зокрема актуалізовано 

розширенням кількості осередків поширення грамотності та мережі освітніх 

концентрів. 

Дослідницьким шляхом ідентифіковано сумарну результативність від 

впровадження теоретичної спадщини та результатів діяльності педагогів-

космополітів у сучасний освітній процес з метою: урізноманітнення змістової 

наповненості нормативних і вибіркових дисциплін; розробки навчально-

методичного забезпечення, актуального вимогам часу; повноцінної реалізації 
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можливостей міжнародно-академічного співробітництва між профільно-

структурними підрозділами закладів освіти; розробки спільних міждержавних 

проектів, передбачаючих залучення вітчизняних педагогів до більш тісної 

співпраці із іноземними колегами; підвищення конкурентоспроможності 

української молоді та професорсько-викладацького складу на міжнародному 

ринку праці; інтеграції нашої Батьківщини у проєвропейський освітній простір.   

Узагальнено, що відкриття на території Наддніпрянщини перших класичних 

університетів презентувалося з точки зору подвійно-позиційної змістовності: 

інтелігентної – переосмислювалося у розрізі нових освітніх змін та дієвого 

інструменту національно-патріотичного «пробудження» широких суспільних 

мас від затяжної летаргії, що реалізовувалося за посередництвом педагогічного 

космополітизму; проімперської – розглядалося керівним імперським апаратом як 

епіцентр виховання відданих Росії підданих.  

Виокремлено значущість впливу педагогічного космополітизму на 

поглиблення розвитку освітнього процесу та покращення матеріально-

технічного забезпечення фізико-математичних факультетів регіональних 

класичних університетів (зокрема, Харківського, Київського та 

Новоросійського). Аргументованість окресленої подієвості на історичному рівні 

відтворено низкою цілеспрямованих заходів: видання навчальної літератури, яка 

використовувалася у якості базової на загальноімперському рівні; забезпечення 

побудови міждисциплінарних зв’язків при викладанні навчальних дисциплін; 

виконання функцій педагогічного наставництва; здійснення комплексної 

ступеневої підготовки фахівців зі світовим іменем; збагачення навчального 

плану переліком дисциплін прикладного змісту (зокрема, астрометрія, 

прикладна математика, оптика, гідродинаміка, проективна геометрія, 

термоелектрика); предметного наповнення навчального плану за європейським 

зразком; функціонування оснащених експериментальних кабінетів і лабораторій; 

введення до освітнього обігу нових дисциплін (зокрема, дендрохронологія, 

реологія).   
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На міжпредметному рівні узагальнено, що фундаменталізм педагогічного 

космополітизму поступово «упорядковував» процес якісної освітньої 

підготовки, який прямо-пропорційно віддзеркалювався у поглибленні методики 

викладання фахових дисциплін, що у свою чергу продукувало розвиток 

профільних науково-дослідницьких напрямів та примножувало кількість 

навчально-методичних і наукових матеріалів. 

Відрефлексовано аспективність драгоманівських суджень слід визнати 

інноваційною в історичних вимірах досліджуваного періоду. Зокрема, дослідник 

намітив перспективний шлях розвитку вітчизняного просвітництва на засадах 

«людяно-освітнього універсалізму», дотичного до космополітичної ідейності. 

На теоретичному рівні простежено змістовність феноменологічної 

закономірності дореволюційного періоду: високий рівень розвитку 

педагогічного космополітизму привів до більш рельєфного відмежування 

завдань класичних університетів та вищих шкіл технічного профілю, що 

віддзеркалювало практично-промислову зорієнтованість останніх. 

Узагальнено регресивність тиску радянської ідеологеми на педагогічний 

космополітизм, що з часом унеможливило його розвиток у вітчизняних умовах 

постреволюційного періоду, зокрема позначеного: посиленням консервативних 

настроїв серед широких суспільних мас;  розгортанням соціокультурної та 

міжнародної ізоляції; розпалюванням протиріч; протиставленням поглядів; 

розгортанням шовінізму, антисемізму, лінгвоциду.  

Ключові слова: педагогічний космополітизм, соціокультурні умови, 

вітчизняне просвітництво, феномен, освіта, освіченість, вища школа.  
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The contents of the annotation 

In the dissertation, for the first time, a comprehensive analysis of pedagogical 

cosmopolitanism through the prism of the discourse of pro-Soviet prejudice has been 

performed.  

A whole range of old printed books, manuscripts and archival cases has been 

introduced to a wide circulation of the scientific field for the purpose of complex 

historical reconstruction of pedagogical cosmopolitanism periodization in the domestic 

socio-cultural conditions of the first half of the ХVІІІ century – 40s of the ХХ century; 

the author’s definition of «pedagogical cosmopolitism» term has been introduced for 

the wide use in scientific circulation. 

It has been proved that the tactics of pedagogical and cosmopolitan cohesion were 

highly productive in the context of national and educational development. The issues 

of mutual influence between the processes of national educational institutions opening 

and functioning and the geographical directions of pedagogical cosmopolitanism 

functioning have been investigated. The contribution of cosmopolitan educators to the 

multiplication of the directions of national education development has been 

personified.  

The domestic intellectual ruin of pedagogical cosmopolitanism by the forces of 

Soviet-ideological totalitarianism has been focused on.  

Contemporary foreign approaches to the consideration of the problem of 

pedagogical cosmopolitanism influence on deepening of academic mobility; formation 

of open educational and scientific space; expansion of specialized international 

cooperation; theoretical heritage of Ukrainian cosmopolitan educators such as                    

M. Avenarius, V. Grygorovych-Bars’kyi, M. Grushevs’kyi, G. De-Metz,                              

M. Dragomanov, V. Kyrpychov, F. Kodesh, O. Kononovych, O. Kotel’nykov,                    

B. Lepkyi, V. Ligin, M. Ostrograds’kyi, M. Pyrogov, V. Steklov, M. Umov,                         

D. Shvedov and M. Shiller are generalized.  

The study of theoretical heritage and practical experience of cosmopolitan 

educators in the context of outlining Ukraine's perspective plans in the framework of 

pro-European integration processes has been further developed.  
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The practical significance of the obtained results is to develop relevant thematic 

materials on paper: one-author monograph «Pedagogical cosmopolitanism in the 

context of socio-cultural transformations»; and onе textbook for higher education 

institutions: «Theoretical Physics Course. Collection of Problems in 

Electrodynamics». 

 The original provisions of the author's achievements, presented in the thematic 

materials, can be used in the teaching and development of educational and 

methodological materials in the following disciplines: «History of Pedagogy», 

«Pedagogy», «Pedagogy of Higher Education», «Comparative Pedagogy», 

«Fundamentals of pedagogical mastery», «Theory and Practice of Higher Professional 

Education», «Higher Education and the Bologna Process», «Teaching methodology of 

profile subjects», «Teaching methodology in higher education», «Philosophy of 

Education», «History of Physics», «History of Mathematics», «Astronomy», 

«Theoretical Physics», «Electrodynamics», etc. 

Phenomenological formulation was made possible by isolating a number of 

criteria: socio-cultural structure (theory, outlook, pedagogical practice), wholeness (the 

purpose is world enlightenment), the system (the primacy of universal, the secondary 

role of national). The latter facts made it possible to identify pedagogical 

cosmopolitanism as an orderly system of beliefs that influence worldview, theory, and 

enlightenment practices and express the priority of the humanity interests over the 

interests of individual nations or states.   

The involvement of the historical-comparative method actualized the demarcation 

of common root tokens: «cosmopolitanism» (socio-historical ideology and practice), 

«a cosmopolitan» (citizen of the universe, a supporter (carrier) of cosmopolitanism), 

«cosmopolitanism» (principle, approach and outlook), «cosmopolitan» (property, 

pledge of mobility) «cosmopolis» (the goal of cosmopolitanism, city-state, form of 

structure, community, good).  

The resource potential of pedagogical cosmopolitanism is emphasized in the 

dissertation: personal (actualized by stable life position, flexible motivational sphere, 

appropriate level of stress resistance and vital affirmative tolerance); pedagogical 
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(represented by wholeness of knowledge and skills, domination of values, level of 

teaching skills); institutional (conditioned by the need for professional and advanced 

training, priority areas of educational activities and scientific institutions); 

environmental (determined by socio-cultural development of the territory, the 

influence of educational and scientific environment on the formation of stable intra-

industry relations in the international arena).  

The dominance of several socio-anthropological determinants influence on the 

functioning of cosmopolitanism is generalized: understanding of the personality’s own 

role in a society; a sense of responsibility for the fate of the humanity; a sense of 

citizenship at the global level.  

In order to study comprehensively the peculiarities of phenomenological 

functioning, the following criteria serve as a basis of substantive coverage of thematic-

historical periodization: the presence of socio-cultural contradictions between the 

social and the pro-government, traditional and innovative, religious and rational; the 

level of public education organization at the global level, based on the best 

achievements of representatives of different civilizations; deterministic influence on of 

social institutions the personality; gradual transformation of social consciousness due 

to the influence of internal (regional and national) and external (international) vectors.  

It has been found that the functioning of pedagogical cosmopolitanism in the 

XVIII century occurred under Christian influence. The socio-cultural multilevelness of 

the studied religion served the Eastern Slavs as a kind of basis for «national formation», 

since it reflected the priority affinity of this territorial community with the entire 

European population. The intercivilizational significance of international 

communication of the Christianized world actualized the formation of «matrix» 

interactions at the cultural, educational, diplomatic, and trade levels. The priority of 

rationalism and humanism actualized the «opening» of state borders to the meeting of 

inter-ethnic ideology, cosmopolitan outlook and pedagogical practice.  

The substance development of pedagogical cosmopolitanism has been selectively 

personified, which was partly actualized due to an increase in the total number of 

domestic business trips abroad for educational and scientific purposes, the absence of 
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any pro-imperial legal regulatory mechanism for the implementation of the mentioned 

above business trips; the complexity of the personnel issue that restrained the 

development of education and science as a whole; progressiveness of professional 

training based on European higher education establishments; comfortable realization 

of research tasks in order to obtain scientific degrees by domestic applicants in 

European profile institutions.  

The productivity of the influence of pedagogical cosmopolitanism on the 

development of national education of the XIX century has been summarized, which 

was updated, in particular, by the literacy centers and the network of educational 

centers expansion.  

The research has identified the total effectiveness of the introduction of theoretical 

heritage and the results of cosmopolitan educators the activities in the modern 

educational process in order to promote: diversification of  the content  of compulsory 

disciplines and electives; development of educational and methodological support, 

relevant to the requirements of time; full realization of the possibilities of international-

academic cooperation between profile-structural units of educational institutions; 

development of joint interstate projects involving national educators in closer 

cooperation with foreign colleagues; improving the competitiveness of Ukrainian 

youth and teaching staff in the international labor market; integration of our homeland 

into the pro-European educational space.  

It has been generalized that the establishment of the first classical universities in 

the Dnieper area was presented in terms of dual position content – intelligent and pro-

imperial. The intelligent one supposed the rethought in the context of new educational 

changes and the instrument of national-patriotic awakening of the broad public masses 

from a prolonged lethargy with the help of pedagogical cosmopolitism. The pro-

imperial was seen by the ruling imperial apparatus as the epicenter of the education of 

loyal subjects devoted to Russia.  

The importance of the influence of pedagogical cosmopolitanism on deepening 

the development of the educational process and improving the material and technical 

support of the physics and mathematics faculties of regional classical universities (in 



12 
 

particular, Kharkiv, Kyiv and Novorossiys’k) has been highlighted. The reasoning of 

the outlined events at the historical level is reproduced by a series of purposeful 

activities: the publication of educational literature, which was used as a base at the 

imperial level; ensuring the creation of  interdisciplinary links in teaching disciplines; 

fulfillment of the pedagogical mentoring functions; comprehensive degree training of 

world-renowned specialists; enrichment of the curriculum with a list of disciplines of 

applied content (in particular, Astrometry, Applied Mathematics, Optics, 

Hydrodynamics, Projective Geometry, Thermoelectrics); substantive completion of the 

curriculum on the European model; functioning of equipped experimental rooms and 

laboratories; introduction of new disciplines into the educational cycle (in particular, 

Dendrochronology, Rheology).   

It has been generalized at the interdisciplinary level, that the fundamentalism of 

pedagogical cosmopolitanism gradually «streamlined» the process of qualitative 

educational preparation, which was directly and proportionally reflected in the 

deepening of the methods of professional disciplines teaching, which in turn produced 

the development of profile scientific research directions and enlarged the number of 

educational, methodological and scientific materials.   

It has been reflected that some aspects of the Dragomanian judgments should be 

regarded as innovative. In particular, the researcher outlined the perspective way for 

domestic enlightenment development, based on «human-educational universalism», 

tangent to cosmopolitan idealism.   

The content of the phenomenological regularities of the pre-revolutionary period 

has been traced at the theoretical level: the high level of pedagogical cosmopolitanism 

development led to a more prominent delineation of the tasks of technical profile 

classical universities and higher schools, which reflected the practical and industrial 

orientation of the latter.  

The regression of the Soviet ideologue pressure on pedagogical cosmopolitanism 

has been generalized, which eventually made it impossible to function in the domestic 

conditions of the post-revolutionary period, in particular, marked by: the strengthening 

of conservative sentiments among the general public; the deployment of socio-cultural 
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and international isolation; promotion of contradictions; opposing views; the 

deployment of chauvinism, anti-Semitism, linguicide. 

Keywords: pedagogical cosmopolitanism, socio-cultural conditions, national 

education, phenomenon, education, educational attainment, high school. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Інтегрований соціальний запит на 

історико-педагогічний аудит української минувшини покликаний повернути із 

небуття вилучених, забутих, розстріляних. Для досягнення наукової 

легітимності у відтворенні історичного динамізму, необхідно враховувати вплив 

соціокультурних умов на розвиток соціальних інститутів, з-поміж яких чільне 

місце належить освіті. Лейтмотив істинного драгоманознавства стисло 

анонсовано тезою: «космополітизм в ідеях і цілях» набуває нині нового 

педагогічного звучання на тлі назрілих проблем інтеграції України у світовий 

освітньо-науковий простір та реалізації стратегій деідеологізації. 

Контроверсійний характер негативно-стереотипного висвітлення проблеми 

космополітизму у вітчизняних доробках є пожинком значних ідеологічних 

викривлень і потребує виваженої наукової реконструкції, зважаючи на 

загальнодержавні завдання міжнародного співробітництва. Соціальна 

авторитетність окремих інтернаціональних проектів: академічних обмінів 

(Erasmus Plus, Erasmus Mundus), стажувань (Fulbright, Legislative Professional 

Fellows), науково-дослідних програм (Horizon 2020, Tempus, Jean Monnet); 

міжнародних науковометричних баз даних переконливо засвідчує про 

космополітичний статус педагогічної теорії та практики, підвалини якої 

закладалися індивідуальними просвітницькими ініціативами упродовж 

декількох століть. 

У рамках участі України у міжнародному проекті «Перетворення нашого 

світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» (зокрема, 

імплементованого у змісті національної доповіді «Цілі сталого розвитку: 

Україна», 2017), наша держава зобов’язалася популяризувати громадянство 

світу, базуючись на ціннісних орієнтирах культурного різноманіття. 

Перспективність розвитку міжнародної співпраці на вітчизняному науково-

освітньому рівні фрагментарно окреслена у змісті чинних законів України «Про 

дошкільну освіту» (2001), «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про 
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наукову і науково-технічну діяльність» (2016), «Про культуру» (2011), «Про 

ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої» (2014) та окремих підзаконних нормативно-

правових актів – наказах Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 

працівникам» (2016), «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук» (2019). 

Відрефлексування вітчизняно-історичної значущості педагогічного 

космополітизму важливе для науково-мотивованої орієнтації сучасної 

української освіти на розвиток у міжнародному соціокультурному просторі, 

акцентуючись при цьому на паритетних засадах інтеграційної модернізації. 

Дослідницький пошук, спрямований на окреслення вітчизняного 

історичного досвіду багатостороннього міжнародного співробітництва 

педагогів-космополітів, надає змогу аргументувати висновки щодо доцільності 

подальшої профільної співпраці у ретроспекції уроків минулого.  

Особливістю вітчизняного соціокультурного капіталу педагогічного 

космополітизму, нагромадженого упродовж декількох століть, є його остаточна 

нереалізованість, спровокована частково мінливістю загальнодержавної 

освітньої політики та регресивністю радянської ідеології.   

Хронологія вітчизняної історії розвитку педагогічного космополітизму 

дотична до світового освітнього-наукового поступу, багата на пошуки 

змістового оновлення й структурування системи знань та орієнтована на 

збагачення організаційно-діяльнісного компонента освітнього процесу.  

Регіональний аспект послідовно-хронологічного висвітлення проблеми 

уможливлює наукову координацію характерних феноменологічних рис у розрізі 

вітчизняного та іноземного педагогічного досвіду досліджуваного періоду.  

Вихідний модус порівняльно-історичного аналізу проблеми розкрив риси 

тенденційної дотичності вітчизняних інституційно-державних, суспільно-
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громадських та релігійно-духовних ініціатив до періодизації розвитку 

педагогічного космополітизму.    

Дисертаційний вибір тематизовано на рівні загальнофілософського 

дискурсу наукових праць класиків (І. Кант [202; 203], Г. Лейбніц [256], Г. Лессінг 

[260], Г.Постель [336], І. Фіхте [444]) та сучасників (Дж. Ваттімо [72], В.  Есслер 

[165], М. Лайтман [254], А. Несс і П. Мейляндер [302]; В. Андрущенко та 

В.Лутай [15], М. Попович [335]).  

Виокремлено космополітичні акценти у змісті педагогічної спадщини цілої 

плеяди вітчизняних та іноземних світочів: Б. Базедова [542; 545; 543; 544],                       

В. Григорович-Барського [113], Г. Де-Метца [134; 356; 131; 130; 132],                                

М. Драгоманова [152; 151; 154; 153], Я. Коменського [224], Д.Менделєєва [281], 

М. Пирогова [327; 328; 329], М. Сумцова [404], К.Ушинського [430; 429]. 

Науковий матеріал частково проблематизовано узагальнюючим 

потенціалом профільних історико-педагогічних досліджень М.Богуславського 

[51], А. Бутова [66], Л. Вовк [80], Н. Дем’яненко [136], Т. Завгородньої [174], 

Н.Коляди [222], Г.Корнетова [193], І. Крилова [243], Ю. Руденка [362], 

О.Сухомлинської [407; 406], С. Тимошенка [411]. 

Полірецептивний характер теоретико-методологічного аналізу 

міждисциплінарної сутності космополітизму простежений на рівні 

дослідницьких починів Ш. Амонашвілі [10], С. Білокінь [44], Л. Зайцевої [177], 

Ю. Киршина [213], О. Крижановської [240], Н. Рідей [358], А.  Потресова [337], 

В. Фрейхоф [449]. 

Реконцептуалізацію персоніфікованих матеріалів забезпечено розглядом 

наукових позицій дослідників К. Андрєєва (В.Імшенецький) [12]; П. Арсенича, 

Н. Білика, Б.Мельничука (Б. Лепкий) [18; 41; 280]; І. Асса (В. Кирпичов) [21; 20]; 

М. Бесхмельніцина, О. Коломієць (С.Тимошенко) [35]; М. Воляровича,                         

Ф. Криволапова, Ю. Храмова (Ф. Шведов) [84; 239; 462]; Л. Гаврилюка                        

(М. Остроградський) [92]; І. Гирича та В.Онопрієнка (В. Вернадський) [100; 308]; 

А. Гольдмана, В.  Кізченка (М. Авенаріус) [107; 215]; Ю. Гривняка                                      

(І. Горбачевський та Я. Кулик) [111]; М. Гришкова, В.Георгієвської (О. Динник) 



28 
 

[117]; Д. Грузіна (О. Ляпунов) [119]; М. Грушевського (М.Драгоманов) [120];            

В. Даниленка, А. Кравченка (В. Дурдуківський) [124]; Г. Де-Метца (М.Умов) 

[133]; І. Депмана (Г. Вега і Я. Кулик) [137]; П. Коваліва (В. Сімович) [217];                  

Л. Ковальчука (М. Салтиков) [218]; В. Константинова, О. Юрченка 

(М.Коновалов) [227]; І. Ренського (Л. Писаржевський) [355]; В. Русакова 

(М.Шіллер) [364]; Н. Степанової (Ф. де Монброн) [397]; Ю. Храмова 

(Г.Гельмгольц) [460]; Г. Чирикова (Т. Осиповський) [469]; В. Добровольського 

(В.Єрмаков) [144]; Т. Путяти, Е. Котельникової, Ф. Суворова (О.Котельников) 

[346; 236]; Б. Яроша (В. Липинський) [91]. 

Висвітленню питання розвитку регіонального просвітництва на базі 

окремих освітніх інституцій присвятили свої доробки А.Абрагамсон [1],                        

С.  Баженова [25], Г. Гербільський [97], Т. Дудка [157], М.Лавровський [253],               

Г. Леммлейн [257], М. Ленц [259], Я. Луцький [269], А.Нагорний [295], В. Собчук 

[391], С. Стельмах [396], З. Хижняк [456; 458], Н.Яковенко [534].  

Ретроспективний аналіз розвитку педагогічного космополітизму як 

відповідь на сучасні вимоги часу міститься на сторінках зарубіжних видань 

науковців: А. Аппія (А. Appiah) [540], Т. Бірк (Т. Birk) [552], С. Вєртовець і 

Р.Коен (S. Vertovec and R.  Cohen) [620], К. Гюнеш (K. Gunesch) [587], Ж. Деланті 

(G.Delanty) [562], Г. Дес (G. Des) [574], Г. Каваляр (G. Cavallar) [560], В.Массімо 

(V. Massimo) [621], Е. Мольц та Дж. Герман (Е. Molz and J. Germann) 

[598], М.Папастефану (М. Papastephanou) [560], Г. Ульф (Н.Ulf) [617], П. Хайе-

Кьюн (Р. Hye-Kyeong) [583].  

Опрацювання наявного джерелознавчого фактажу й аналіз практичної 

значущості неоціненного потенціалу педагогічного космополітизму для 

реформування вітчизняної освіти і науки уможливили виявлення певних 

суперечностей між:  

- методологічним спрямуванням феномена та теоретичним 

необґрунтуванням цього наукового напряму; 

- міжнародним простором відкритих можливостей для розвитку вищої 

школи та недостатньо реалізованим академічним потенціалом держави; 
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- зростанням вимог щодо присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам та частковою неготовністю наявного кадрового 

потенціалу до налагодження тісної міжнародної співпраці у рамках таких 

нововведень; 

- прорадянською усталеністю стереотипно-критичного обґрунтування 

змістової наповненості феномена «космополітизм» та новітніми науковими 

підходами іноземних дослідників щодо перспективності його розвитку на рівні 

соціальних інститутів. 

Глобальний та локальний рівні значущості наведених суперечностей 

актуалізували вибір теми дисертаційного дослідження «Педагогічний 

космополітизм у соціокультурних умовах першої половини ХVІІІ –                    

40-х рр. ХХ століття».  

  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконання 

дисертаційного дослідження дотичне до затвердженого плану науково-

дослідних робіт випускової кафедри теорії та методики навчання фізики і 

астрономії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

а також позиційно представлено темою «Зміст, методи, засоби і форми 

підготовки майбутнього вчителя» (протокол № 5 від 24 грудня 2008 р.).   

Тема дисертації затверджена Вченою Радою Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 7 від 28 лютого 2019 р.).  

Мета дослідження – комплексне наукове обґрунтування феномена 

педагогічного космополітизму в соціокультурних умовах вітчизняного 

освітнього руху першої половини ХVІІІ – 40-х рр. ХХ століття. 

Досягненню сформульованої мети передували такі завдання дослідження: 

1. Окреслити теоретико-методологічні особливості педагогічного 

космополітизму на засадах міждисциплінарності. 

2. Охарактеризувати вплив християноцентризму на траєкторію розвитку 

педагогічного космополітизму ХVІІІ ст. 

3. Проаналізувати педагогічний космополітизм у контексті розвитку 

вітчизняного регіонального просвітництва першої половини ХІХ ст. 
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4. Висвітлити пріоритетні напрями науково-педагогічної діяльності 

представників фізико-математичних факультетів вітчизняних класичних 

університетів на європейських теренах другої половини ХІХ ст., враховуючи 

можливості використання попередньо набутого досвіду.    

5. Виокремити внесок педагогів-космополітів у розвиток вітчизняного 

просвітництва в соціокультурних умовах еміграції першого двадцятиріччя ХХ 

ст. 

6. Конкретизувати причини розгортання прорадянської терорної розправи з 

вітчизняними педагогами-космополітами у 30-40 рр. ХХ ст. 

7. Проаналізувати потенціал педагогічного космополітизму в розрізі 

сучасних освітньо-інтеграційних процесів України.   

Об’єкт дослідження – педагогічний космополітизм у хронології розвитку 

вітчизняної освіти і науки. 

Предмет дослідження – педагогічний космополітизм у соціокультурних 

умовах розвитку вітчизняного просвітництва першої половини ХVІІІ – 40-х рр. 

ХХ століття.  

Хронологічні рамки дослідження. Нижня межа дослідження датована: 

розгортанням просвітницьких починів випускником Києво-Могилянської 

академії В. Григоровичем-Барським на іноземних територіях, що зафіксовано на 

сторінках пам’ятки «Мандри по Святих Місцях Сходу з 1723 по 1747 рік»; та 

набранням чинності іменного імператорського указу Петра І «Про запрошення 

учених людей до Російської Академії наук і про надання бажаючим їхати в Росію 

потрібної матеріальної допомоги» (1725 р.). 

Верхня межа співвідноситься з періодом офіційного оприлюднення 

ідеологічного контрплану дій щодо боротьби із «безрідними космополітами» 

(1947 р.). 

Окреслення вказаних хронологічних меж обумовлювалося періодами: 

активного впливу педагогічного космополітизму на розвиток вітчизняного 

просвітництва; нормативно-правового регулювання діяльності педагогів у 

міжнародному просторі; посиленого ідеологічного тиску на педагогів-
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космополітів, нормативно підкріпленого офіційним планом боротьби з 

«безрідними космополітами». 

  Джерельною базою дослідження стали: 

- архівні матеріали фондів: Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління України (3801 – Український громадський комітет в ЧСР, 

місто Прага. Адміністративно-господарська комісія в справах Української 

господарської академії; 3859 – Рада Українського Вільного Університету у Відні; 

3972 – Український педагогічний інститут імені Драгоманова в Празі;                      

4465 – Колекція документальних матеріалів українських емігрантських 

націоналістичних установ, організацій та осіб); Центрального державного 

історичного архіву України міста Києва (59 – Київська губернська канцелярія; 

220 – Київська археографічна комісія; 275 – Київський охоронний відділ;                   

442 – Канцелярія Київського військового Подільського та Волинського генерал-

губернатора; 1191 – Канцелярія Харківського генерал-губернатора;                          

2047 і 2061 – персоніфіковані фонди М. Д. Пильчикова та М. Г. Халанського;                                     

2162 – Попечитель Харківського навчального округу); Центрального державного 

історичного архіву України міста Львова (129 – Львівській Ставропігійський 

інститут; 146 – Галицьке намісництво міста Львова; 309 – Наукове товариство 

імені Т. Г. Шевченка, місто Львів; 451 – Греко-католицька митрополича духовна 

семінарія міста Львова; 834 – Українське студентське товариство «Січ» у Відні); 

Державного архіву міста Києва (16 – Київський університет;                                               

18 і Р-308 – Київський політехнічний інститут); Державного архіву Львівської 

області (1 – Львівське Воєводське управління; 26 – Львівський королівський 

університет; 27 – Вища політехнічна школа у Львові); Державного архіву 

Одеської області (1 – Канцелярія Новоросійського та Бессарабського генерал-

губернатора; 45 – Новоросійський університет; 62 – Одеські Вищі жіночі медичні 

курси; 160 – Приватний архів професора Ф. К. Бруна); Державний архів 

Чернівецької області (3 – Буковинська крайова управа; 216 – Чернівецький 

університет (Franz-Josephs Universitat in Czernowitz) (1875–1940);                                   

244 – Педагогічна школа з підготовки вчителів (чоловіча) Генерального 
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секретаріату освіти Румунії в місті Чернівці; 254 – Православна чоловіча школа 

міста Чернівці (Griechisch-orientalishe Knabenshule in Czernowitz); 

- стародруки та рукописи наявних фондів: Національної бібліотеки України 

імені В. Вернадського НАН України – відділ стародруків та рідкісних видань              

(І – Літературні матеріали. Зібрання літературних творів і документів                         

поч. ХІІ – ХХ ст.; Х, 41 і 275– Іменні фонди В. Міяковського, Б. Я. Букреєва,            

С. І. Карацуби; 302 – Макарій Булгаков – московський митрополит (1816 – 1882). 

Зібрання рукописних книг: ХVІ – ХІХ ст.; 312 – Бібліотека Києво-Софіївського 

собору), відділ газетної періодики, відділ зарубіжної україніки, відділ 

бібліотечних зібрань та історичних колекцій, сектор картографічних видань; 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого – відділ документів 

іноземними мовами, відділ рідкісних і цінних книг; Одеської національної 

наукової бібліотеки – відділ краєзнавства «Одесика», відділ рідкісних видань і 

рукописів; Наукової бібліотеки Одеського Національного університету імені           

І. І. Мечникова – відділ рідкісних книг та рукописів, відділ обслуговування 

науковою літературою; Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського НАПН України – відділ історії освіти; Наукової 

бібліотеки імені М. Максимовича Київського Національного університету імені 

Тараса Шевченка – відділ рідкісних книг та рукописів; Наукової бібліотеки 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова – відділ 

рідкісних видань; 

- історичні й історико-педагогічні праці вітчизняних світочів:                                   

Д. Антоновича, М. Бунге, П. Бучинського, В. Григоровича-Барського,                          

М. Грушевського, Г. Де-Метца, М. Драгоманова, О. Котельникова,                                     

І. Крип’якевича, Д. Менделєєва, С. Миропольського, І. Огієнка, М.Пильчикова, 

М. Пирогова, С. Сірополка, К. Ушинського, І. Франка та інших; 

- періодичні видання: імперського («Бюлетені Київського Політехнічного 

Товариства Інженерів і Агрономів» (1915); «Визвольний шлях» (1900); 

«Відомості Катеринославського гірничого інституту» (1913); «Відомості 

Київського політехнічного інституту імператора Олександра ІІ (1902–1917); 
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«Відомості Південно-Російського Товариства Технологів» (1906); «Відомості 

Харківського технологічного інституту» (1915); «Вісник Європи» (1886 р.); 

«Журнал Міністерства народної освіти» (1854–1916); «Записки Імператорського 

Російського Технічного Товариства» (1898); «Записки Новоросійського 

Товариства природодослідників» (1901); «Історичний вісник» (1900); «Киянин» 

(1896); «Одеський вісник» (1867); «Праці Одеського статистичного комітету» 

(1867); «Російська старовина» (1876–1885); «Фізичний огляд» (1915); 

«Чернігівські єпархіальні вісті» (1870–1903)) та постімперського періодів («Вісті 

Київського Політехнічного Інституту» (1926); «Вісті УТГІ» (1933–1936); «Діло» 

(1927); «Записки Наукового Товариства імені Шевченка» (1930); «Студентський 

вісник» (1925); «Україна» (1926); «Український студент» (1920–1922); 

«Чорноморе» (1928 р.)). 

Концепція дослідження репрезентована відрефлексуванням окресленого 

історико-педагогічного феномена на триєдиному рівні взаємообумовлених 

концептів: 

1. Методологічного – сфокусованого на розкритті особливостей 

досліджуваної проблематики за посередництвом методологічної єдності 

визначених наукових підходів: акмеологічного – екстрапольованого на 

необхідність побудови цілісного конструкту закономірностей 

феноменологічного розвитку; аксіологічного – проектованого на з'ясування 

ціннісних орієнтирів педагогічного космополітизму з метою екстраполяції їх на 

канву новітньої освітньої парадигми; антропологічного – акцентованого на 

історичному розгляді мінливості підходів до розуміння проблеми всебічного 

розвитку особистості, що відображалось у поетапній раціоналізації 

просвітництва; діяльнісного – зорієнтованого на окресленні пріоритетності 

особистісного фактору в розширенні територіальних меж педагогічного 

космополітизму, віддзеркаленого в організації просвітницьких проектів на 

теренах різних країн світу; етапного – актуалізованого необхідністю розробки 

авторської періодизації історії педагогічного космополітизму, репрезентованої 

сукупною послідовністю періодів феноменологічного домінування та датованої 
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розвитком  вітчизняного просвітництва у визначених хронологічних межах; 

інноваційного – сфокусованого на аналізі беззаперечної цінності педагогічно-

космополітичних проектів, центрованих на оптимізації вітчизняного освітнього 

руху; історіософського – націленого на виокремлення тісного взаємозв’язку 

педагогічного космополітизму із соціокультурними умовами розвитку 

просвітництва, частково проблематизованого впливом міжцивілізаційного 

поступу; комплексного – обумовленого потребою розглядати багаторівневість 

розвитку педагогічного космополітизму залежно від внутрішніх 

(загальнодержавних) та зовнішніх (міжнародних) факторів; конструктивного – 

зорієнтованого на алгоритмізоване відрефлексування педагогічного 

космополітизму в сукупній цілісності цілеспрямованих особистісних ініціатив, 

націлених на подолання існуючих соціокультурних деструкцій 

внутрішньодержавного розвитку; культурно-історичного – спрямованого на 

виявлення рівня дотичності соціокультурного поступу цивілізацій до розвитку 

педагогічного космополітизму в напрямку розвитку вітчизняного просвітництва 

досліджуваного періоду; культурологічного – контрастованого антропологічною 

центрованістю педагогічно-космополітичних ініціатив на історичній канві 

загальносвітової полікультурності;  нормативного – оструктуреного і 

констатованого межами дотичності досліджуваної проблеми до змістового 

наповнення діючих нормативно-правових актів; персоналістично-біографічного 

– використаного для актуалізації у сучасному науковому обігу тематично-

педагогічної спадщини; проблемного – зорієнтованого на виявлення історично-

існуючих протиріч між суспільним та провладним, аналіз яких актуалізував 

стратегічну зорієнтованість феноменологічного розвитку кожного 

досліджуваного періоду; середовищного – заснованого на потребі визначення 

рівня впливу територіального фактора на історичну долю вітчизняного 

просвітництва, підсиленого часовою реальністю феноменологічного впливу; 

синергетичного – інтерпретованого варіативністю історичних процесів, які 

уможливили розкриття глибинного потенціалу педагогічного космополітизму; 

системного – актуалізованого необхідністю репрезентації педагогічного 
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космополітизму як цілісно-інтегрованої сукупності відповідних елементів, які 

перебувають у тісній взаємодії із системними та міжсистемними конструктами 

реально існуючого; ситуативного – націленого на розкриття причинно-

наслідкових взаємозв’язків розвитку педагогічного космополітизму із сумарною 

результативністю вітчизняного освітнього руху; цивілізаційного – 

презентованого єдністю соціокультурних умов міжцивілізаційного розвитку 

педагогічного космополітизму; цільового – структуризованого алгоритмом 

цілецілісності феноменологічного розвитку враховуючи просторово-часові 

виклики досліджуваних періодів та наявний ресурсопотенціал.  

2. Теоретичного – узагальненого змістовою сутністю відповідного 

понятійно-категоріального апарату та конкретизованого аналізом педагогічного 

космополітизму на рівні: 

- усталених просвітницьких традицій безкорисливого соціального служіння;  

- громадсько-просвітницького подвижництва, спрямованого на зростання 

кількісного показника грамотності, відкриття нових освітніх інституцій, 

примноження чисельності кваліфікованих кадрів; 

- міжінституційного та неформально-позаінституційного співробітництва з 

метою розвитку регіонального просвітництва; 

- світоглядних позицій та концептуальних положень, які віддзеркалють 

необхідність уніфікації механізмів державного регулювання процесів навчання, 

виховання та розвитку особистості у відповідності із загальносвітовими 

здобутками; 

- науково-педагогічної діяльності, націленої на утвердження космополітичних 

засад розвитку освіти і науки. 

Теоретичною канвою дискурс-аналізу послугувало комплексне розкриття 

впливу соціокультурних умов досліджуваного періоду на розвиток 

педагогічного космополітизму. На ідейному рівні це частково підкріплювалося 

змістовою наповненістю праць представників Центральної і Західної Європи, 

репрезентувалося їх загальнофілософськими (Г. Постель, Г. Лейбніц, К. Вольф, 
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Г. Лессінг, Й. Гердер, І. Кант, Й. Фіхте) та педагогічними (Я. Коменський,                 

Ж. Руссо, Б. Базедов) поглядами.     

3. Практичного – окресленого перспективою впровадження теоретичної 

спадщини та результатів діяльності педагогів-космополітів у сучасний освітній 

процес, щоб: урізноманітнити змістову складову нормативних і вибіркових 

дисциплін; розробити необхідне навчально-методичне забезпечення, актуальне 

вимогам часу; повноцінно реалізувати можливості міжнародно-академічного 

співробітництва між профільно-структурними підрозділами закладів освіти; 

актуалізувати спільні міждержавні проекти, які передбачають залучення 

вітчизняних педагогів до тіснішої співпраці з іноземними колегами; підвищити 

конкурентоспроможність української молоді та професорсько-викладацького 

складу на міжнародному ринку праці; проблематизувати необхідність 

пришвидшення інтеграції України у проєвропейський освітній простір.    

Методи дослідження. Формулювання мети і завдання дослідження 

актуалізувало використання цілої низки методів: загальнологічних (аналіз, 

синтез, індукція, дедукція, редукція, аналогія); теоретичних (гіпотетичний, 

історичний, системний; абстрагування та узагальнення); емпіричних (описовий, 

порівняльний, джерелознавчий). 

Для досягнення належного рівня відповідності змісту дисертації паспортові 

наукової спеціальності використано спеціальні історико-педагогічні методи:  

- історико-структурний – актуалізував виокремлення соціокультурних умов, 

які вплинули на розвиток у часопросторі педагогічного космополітизму; 

- хронологічний – сприяв окресленню на шкалі часу історичних періодів 

феноменологічного домінування; 

- історико-компаративний – забезпечив проведення порівняльно-зіставного 

аналізу феноменологічного розвитку крізь призму діяльності різних соціальних 

інститутів;    

- конструктивно-генетичний – уможливив варіативне відстеження 

предметної зорієнтованості педагогічного космополітизму на різних етапах 

історичного розвитку вітчизняного просвітництва. 
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У ході дослідження було залучено загальнонаукові принципи (всебічності, 

географічного проектування, історизму, комплексності, наступності, наукової 

об’єктивності, нормативності, природовідповідності, системності, цілісності); та 

методологічні підходи (акмеологічний, аксіологічний, антропологічний, 

діяльнісний, етапний, інноваційний, історіософський, комплексний, 

конструктивний, культурно-історичний, культурологічний, нормативний, 

персоналістично-біографічний, проблемний, середовищний, синергетичний, 

системний, ситуативний, цивілізаційний, цільовий).  

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження визначається тим, 

що:  

–  вперше: виконано комплексне обґрунтування педагогічного 

космополітизму крізь призму виокремлення дискурсу прорадянської 

упередженості; запроваджено до широкого обігу наукової сфери цілий спектр 

стародруків, рукописних фоліантів та архівних справ; розроблено історичну 

періодизацію розвитку педагогічного космополітизму у вітчизняних 

соціокультурних умовах першої половини ХVІІІ – 40-х рр. ХХ століття; 

впроваджено до широкого наукового обігу авторське визначення дефініції 

«педагогічний космополітизм»; доведено, що тактика педагогічно-

космополітичної згуртованості була високопродуктивною для вітчизняно-

просвітницького розвою; досліджено взаємовплив процесів відкриття та 

діяльності вітчизняних освітніх інституцій на географічні напрями 

розпоширення педагогічного космополітизму; персоніфіковано внесок 

педагогів-космополітів у примноження напрямів розвитку вітчизняного 

просвітництва; акцентовано увагу на вітчизняно-інтелектуальному розоренні 

педагогічного космополітизму силами радянсько-ідеологічного тоталітаризму; 

–  уточнено: сутнісне наповнення досліджуваних категорій 

«космополітизм», «космополіт», «космополітичний», «космополітичність», 

«космополіс»;  

–  узагальнено: сучасні іноземні підходи до розгляду проблеми впливу 

педагогічного космополітизму на поглиблення академічної мобільності; 



38 
 

формування відкритого освітнього та наукового просторів; розширення 

профільної міжнародної співпраці; теоретичну спадщину та практичні здобутки 

українських педагогів-космополітів М. Авенаріуса, В. Григоровича-Барського, 

М. Грушевського, Г. Де-Метца, М. Драгоманова, В. Кирпичова, Ф. Кодеша,                    

О. Кононовича, О. Котельникова, Б. Лепкого,  В. Лігіна, М. Остроградського,               

М. Пирогова, В. Стеклова, М. Умова, Ф. Шведова, М. Шіллера;  

–  набуло подальшого розвитку: вивчення теоретичної спадщини та 

практичного досвіду педагогів-космополітів з метою окреслення перспективних 

планів піднесення України у рамках загальноєвропейських інтеграційних 

процесів.   

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

відповідних тематичних матеріалів на паперових носіях: одноосібної монографії 

«Педагогічний космополітизм у розрізі соціокультурних трансформацій» (26,75 

ум. друк. арк., 2019); навчального посібника для вищої школи: «Курс теоретичної 

фізики. Збірник задач з електродинаміки» (8,68 ум. друк. арк., 2015).    

Вихідні положення авторських напрацювань, викладених на сторінках 

тематичних матеріалів, можна використати при викладанні та розробленні 

навчально-методичних матеріалів із дисциплін: «Історія педагогіки», 

«Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Порівняльна педагогіка», «Основи 

педагогічної майстерності», «Теорія і практика вищої професійної освіти», 

«Вища освіта та Болонський процес», «Методика викладання фахових 

дисциплін», «Методологія сучасних педагогічних досліджень», «Філософія 

освіти», «Історія фізики», «Історія математики», «Астрономія», «Теоретична 

фізика», «Електродинаміка» та інші.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітній процес 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (довідка від 20.05.2019 р. № 642-33/03), Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (довідка від 20.05.2019 р. № 07-10/985), 

Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (довідка від 22.05.2019 р. 
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№ 410), Рівненського державного гуманітарного університету (довідка від 

23.05.2019 р. № 01-12-43), Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини (довідка від 27.06.2019 р. № 1280). 

Особистий внесок здобувача. У спільних публікаціях автор виокремив 

внесок іноземних світочів педагогічної думки щодо вивчення проблеми 

формування дослідницьких умінь суб’єктів пізнання [398]; проаналізував вплив 

окресленого дидактичного інструментарію на результативність засвоєння 

студентами матеріалу курсу теоретичної фізики «Електродинаміка» [475]; 

розробив приклади використання принципу симетрії в задачах «Заряд усередині 

провідної сфери» і «Заряд між двома сферами» [471]; проблематизував, як 

фізичний експеримент впливає на формування наукового світогляду учнів [473]; 

узагальнив рівні впливу комп’ютерної залежності на особистісний розвиток 

дитини [290]; проаналізував внесок професорів-фізиків в історично-

хронологічний поступ фотоіндустрії [379]; проблематизував практичні 

можливості диференціації навчання фізики на основі врахування індивідуальних 

особливостей учнів [70]; розробив систему завдань для методичної підготовки 

вчителів фізики з використанням засобів наочності [29]; розкрив сутнісні 

характеристики змістової компоненти гурткових, факультативних та елективних 

курсів з астрономії для школярів [289]. 

Апробація результатів дослідження на конференціях, семінарах, 

читаннях: 

–  міжнародних: «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи» (Київ, 2014); 

«Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» (Київ, 2015); «Актуальні 

проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі» (Херсон, 

2018); «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і 

професійній освіті» (Кропивницький, 2018); «Коучинг в освіті: від реформ до 

еволюції» (Київ, 2018); «NEW TOP SCIENCE» (Київ, 2018); Адаптивні технології 

управління навчанням» (Одеса, 2018); «STEМ-освіта : проблеми та перспективи» 

(Кропивницький, 2018), «Актуальність проблеми гуманітарних наук у 

дослідженнях молодих науковців» (Київ, 2018); «Педагогіка у 
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міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної 

освіти» (Київ, 2018); «Тьюторство як засіб інтернаціоналізації освітньо-

наукового простору вищої школи» (Київ, 2018); «Управління культурними 

проектами і креативна індустрія» (Київ, 2018); «Актуальні проблеми вищої 

освіти: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (Бар, 2019); 

«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та 

національний виміри змін» (Суми, 2019); «Позашкільна освіта: єдність теорії та 

практики у підготовці юних науковців МАН і НПУ імені М. П. Драгоманова» 

(Київ, 2019), «Тенденції та перспективи розвитку освіти і науки в умовах 

глобалізації» (Переяслав-Хмельницький, 2019); «Сучасний рух науки» (Дніпро, 

2019), «Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних 

умовах» (Київ, 2019); «Фреїківська конференція з фізики й технологій тонких 

плівок та наносистем» (Івано-Франківськ, 2019);  

–  всеукраїнських: «Актуальні питання методики навчання фізики та 

астрономії в середній і вищій школі» (Київ, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019), «Інноваційні технології в дошкільній освіті України: правова охорона 

дитинства» (Київ, 2015); «Професійна підготовка фахівців у вимірі нових 

освітніх реалій» (Івано-Франківськ, 2018); 

–  міжрегіональних: «Астрономія та сьогодення» (Вінниця, 2015); 

–  внутрішньоуніверситетських: «Єдність навчання і наукових досліджень 

– головний принцип університету» (Київ, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). 

Кандидатська дисертація на тему «Підготовка майбутніх учителів фізики 

до профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітньої школи в умовах 

профілізації навчання» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти була захищена 2013 року в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Матеріали кандидатської 

дисертації у тексті докторської не використовувалися. 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження увійшли в основу               

52 наукових і навчальних публікацій, з них: 1 монографія (одноосібна);                     

1 навчальний посібник (одноосібний); 25 статей у наукових фахових виданнях     
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(5 з них апробаційного характеру); 5 статей у міжнародних наукових фахових 

виданнях (1 з них у співавторстві); 8 статей у наукових виданнях апробаційного 

характеру (5 з них у співавторстві); 12 доповідей у збірниках тез конференцій         

(1 з них у співавторстві). 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації 

українською й англійською мовами, вступу, п’яти розділів, висновків до розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел (789 позицій, з яких 163 – 

архівні документи та рукописи) та 10 додатків. У тексті розміщено 23 таблиці і 

79 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 548 сторінок, серед них 426 – 

основний текст.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНОГО КОСМОПОЛІТИЗМУ 

 

1.1.  Історична проекція науково-теоретичного дискурсу  

 

Ціннісний потенціал історико-педагогічного дослідження частково 

приховується у масштабності хронологічних періодів і суспільній значущості 

діяльності світочів поколінь. Їхній аналіз дає змогу віддзеркалити єдність 

загальноцивілізаційного прогресу та соціокультурних умов, які актуалізували 

прийняття доленосних для суспільства й держави рішень.  

Історико-педагогічний діалог минулого із сучасним концептуалізується 

наповненістю наявного джерелознавчого фактажу, переосмислення якого 

приводить нас до формулювання нових дефініцій. Змістове наповнення останніх 

відбувається за умов обов’язкового врахування відповідних критеріїв, що 

забезпечують підтримання оптимального рівня наукової виваженості та 

аргументованості.  

«Ритуал» окреслення змістової сутності обраної дефініції передбачає 

актуалізацію та відрефлексування її на загальнонауковому рівні (зокрема, 

виходячи із суспільно-подієвої мінливості), що є пріоритетним 

«контраргументом» для кожного історико-педагогічного дослідження. 

Порушення такої процедури наукового аналізу зазвичай приводить до змістового 

та хронологічного дисбалансу, який перекреслює аксіологічну значущість 

дослідження, порушує перебіг предметної констатації фактів шляхом їх 

викривлення. 

Інтеграція дослідника у площину наявного інтелектуального простору 

зумовлює необхідність подолання дискурсивно-формалізованої всетотальності. 

Така зорієнтованість дослідницького шляху дозволяє розкрити усю 

багатогранність обраної проблеми. Послідовність збагачення змісту результатів 

наукового пошуку цінним теоретичним фактажем приводить врешті-решт до 
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глибинного розкриття істинної сутності та сукупної соціокультурної значущості 

заявленого історико-педагогічного феномена.  

Нелегкий шлях «освоєння території» предмета дослідження прокладається 

«маршрутами» деталізованої конкретизації наявного понятійно-категоріального 

апарату, репрезентованого на сторінках відповідних джерелознавчих матеріалів. 

Дотримання такої послідовності дій у ході дослідницької діяльності уможливлює 

виконання завдань пізнавально-перетворюючого характеру. Окрім цього, 

широкий спектр творчо-інтелектуального конструкту, практично-надбудованого 

у межах обраної проблематики, актуалізує: структурування дослідником нового 

знання, формулювання термінологічної канви, і, як наслідок, протидіє 

загальнонауковому регресу. Цілком влучно у цьому змістовому ключі 

висловився всесвітньовідомий фізик і нобелівський лауреат – Альберт 

Ейнштейн, який підкреслив тісний взаємозв’язок  невпинності розвитку науки й 

пізнання з їх загальною структурованістю (див. рис. 1.1) [567].  

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Соціокультурні виміри структурованості науки та процесу пізнання 

(за А. Ейнштейном) [567] 

 

Змістова насиченість рис. 1.1 уможливила предметне унаочнення рівня 

структурованості науки та процесу пізнання. Їх функціонування у часопросторі 

проблематизоване наявною єдністю структури феноменологічного тріо 

(невпинний розвиток, багатостолітня діяльність, нескінченні мисленнєві 

операції), яке синонімізоване лексемами «вічність», «невпинність» та 

«нескінченність» (рис. 1.1) [567].   
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Історична проекція науково-теоретичного дискурсу досліджуваної 

проблеми вирізняється світоглядним базисом, теоретичним змістом та 

праксеологічним контекстом просвітницької практики. І недоречно, на наш 

погляд, у цьому випадку обмежувати спектр дії педагогічного космополітизму 

лише особистісним рівнем. Адже, активне творче начало педагога повсякчас 

вирізнялося високим показником соціокультурної продуктивності націленої на: 

утвердження ціннісних орієнтирів, особистісне зростання, всебічне пізнання. 

Досить влучно у цьому ключі звучить наступне висловлювання Ювала Ной 

Харарі: «Людство мислить наративами, а не фактами, числами чи рівняннями… 

Кожна людина, група і нація має власну… історію…» [451, с. 19]. 

Педагогічна діяльність у праксеологічному вимірі є рушійною силою 

цивілізаційного розвитку, який продукує формування міцного життєздатного 

стрижня кожної держави та забезпечує підтримання відповідного рівня 

міжнародної співпраці. 

Соціокультурне начало педагогічного космополітизму наскрізно пронизане 

векторністю часу та простору, «насичене» вмістом абсолютних цінностей, які 

всупереч існуючим протиріччям, переорієнтовують людство на глибинне 

переосмислення своєї природної єдності. Аксіологічний акцент на предмет 

дослідження був зроблений нами невипадково, оскільки він актуалізує 

утвердження безцінно-вічних чеснот та орієнтує суспільство на шлях 

саморозвитку на самовдосконалення.    

Науково-теоретична проекція педагогічного космополітизму на історичну 

шкалу цивілізаційного розвитку репрезентована системною цілісністю 

актуальних цілей, наявних цінностей та діяльнісних підходів до реалізації 

просвітницьких проектів. Відрефлексування їх сукупної соціокультурної 

значущості уможливить розкриття істинної мети педагогічного космополітизму, 

ознаменує «виведення» сірих ідеологічних «плям» зі сторінок вітчизняної та 

зарубіжної історії.  
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Історично-етимологічний ренесанс дефініції «космополітизм» відбувся 

завдяки західноєвропейському філософу Г. Постелю, який вжив її на сторінках 

праці «Про Всесвітню згоду» (1543 р.) (див. рис. 1.2).  

Після офіційного виходу у світ вищезазначеного трактату, космополітична 

ідейність досить бурхливими світоглядними хвилями сколихнула територію 

Західної та Центральної Європи, яка по праву сьогодні вважається її «малою» 

Батьківщиною (рис. 1.2) [434].  

Після Г. Постеля, космополітичні витоки стали набувати і педагогічного 

забарвлення. Зокрема, на сторінках праці «Велика дидактика» Я. Коменський 

актуалізував потребу «… викладати єдиноначально, у відповідності із гармонією 

цілого…» [224, c. 248].  

«Великою» Батьківщиною космополітизму є Південна Європа – Стародавня 

Греція, представники якої первинно торкнулися проблеми світового 

громадянства і навіть назвали себе космополітами, що детально проаналізовано 

у параграфі 1.4 [434]. У цьому ж ключі сучасний дослідник Ю.Киршин 

припускає, що космополітичні ідеї були досить популярними і серед жителів 

Давнього Єгипту [213]. Проте інших джерелознавчих підтверджень на користь 

цієї дослідницької позиції нами не було знайдено. 

Теоретичні узагальнення проблеми підтвердили предметну відмінність між 

давньогрецьким (зокрема, Сократ і Діоген) та середньовічно-французьким 

(Г.Постель) тлумаченням терміна «космополітизм» відтвореним на рівні 

наступних версій: 

а) сократівсько-діогенівської – акцентувала увагу необхідності існування 

світового громадянства із потойбічною перспективністю буття (позаземна 

першооснова, V – VІ ст. до н. е.) [213; 141]; 

б) постелівської – засновувалася на потребі заснування світової держави, не 

пов’язаної із політичними та релігійними течіями (земна першооснова, ХVІ ст.) 

[336].  
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Ц.Є.** – Центральна Європа; З.Є.* – Західна Європа  

Рис. 1.2. Феноменологічне обґрунтування соціокультурної зорієнтованості космополітизму у педагогічних та філософських інтерпретаціях учених 

Центральної та Західної Європи у ХVІ – на поч. ХІХ ст. [320; 542; 545; 543; 544; 623; 336; 256; 98; 260; 202; 203; 444; 176; 434; 435; 177] 

ФІЛОСОФИ 
Постель Г. (З.Є.*, ХVІ ст.) [336]: 

 введення до наукового обігу терміна 

«космополітизм» («Про Всесвітню згоду», 1543 р.) 

Лейбніц Г.  

(Ц.Є.**, ХVІІ- ХVІІІ ст.) [256]: 

 ідеї уніфікації виховання людини 

та транскордонності феномена 

«освіченість» (праця «Досвід про 

людський розум») Вольф К. (Ц.Є.**, ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.) [623]: 

 запровадження до наукового обігу дефініції 

«світова мудрість» («Розумні думки про 

суспільне життя людини», 1721 р.) 

Гердер Й. (Ц.Є.**, ХVІІІ – поч. ХІХ ст.) [98]: 

 популяризував ідеї космополітизму на 

проукраїнських теренах («…Щоденник моєї 

подорожі в 1769 р.»); 

 утвердження освітніх ідеалів за 

посередництвом інструментарію світової та 

національної культури 

Лессінг Г. (Ц.Є.**, ХVІІІ ст.) [260]: 

 загальнопросвітницькі ідеї 

всеосяжності цілого світу 

представниками людського роду 

(«Виховання людського роду»)  
Кант І. (Ц.Є.**, ХVІІІ – поч. ХІХ ст.)  

[202; 203]: 

 формулювання терміна «виховання 

громадянина світу» у 1784 р. («Про 

педагогіку», «Відповідь на запитання: 

Що таке просвітництво?») 

Фіхте Й. (Ц.Є.**, ХVІІІ – поч. ХІХ ст.) [444]: 

 увів термін «світогромадянство» («Філософія масонства. Листи до Констянтина», 1793 р.) 

ПЕДАГОГИ 

Коменський Я. (Ц.Є.**, ХVІІ ст.) [320]: 

 пансофізм; 

 принцип природовідповідності; 

 проблема виховання людства («Загальна порада про виправлення 

справ людських» 

 

Руссо Ж. 

(З.Є.*, ХVІІІ ст.) 

[320]: 

 природне 

виховання 

Базедов Б. (Ц.Є.**, ХVІІІ ст.) [542; 545; 543; 544]: 

 першозасновник філантропізму; 

 ініціатор відкриття «школи людинолюдства та добрих нравів»; 

 автор педагогічно-космополітичних нарисів (зокрема, «Вартові, захисники, благодійники людства, переконані космополіти», 

«Корабель робить вимушену зупинку. Космополіти це про вас?», «Книга громадянина світу», «Для читання, роздумів і дій 

космополітів») 
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Відрефлексування відповідних тематичних напрацювань засвідчило, що 

протягом ХVІ – на поч. ХІХ ст. соціокультурний феномен «космополітизм» 

знаходився під пильною увагою представників одразу двох наукових напрямів – 

філософського та педагогічного (див. табл. 1.1 та рис. 1.2) [176; 434; 435; 177]. 

Остання фактажність, зокрема, підтверджена конкретною персоніфікованою та 

діяльнісною результативністю, розкритою у змістовій наповненості 

вищеназваних наочних матеріалів. 

 

Таблиця 1.1. 

Предметність впливу космополітично-філософської ідейності на 

педагогічну теорію та практику у територіальному розрізі Центральної 

та Західної Європи ХVІ – поч. ХІХ ст. (за матеріалами Л. Зайцевої)  

[176; 434; 435; 177] 

Педагоги Філософи 

1. Актуалізували запровадження до широкого обігу: 

 педагогічних ідей (пансофізму); 

 принципів 

(природовідповідності); 

 теорій (природне виховання); 

 цілісної проблеми єдності 

виховання усього людства; 

 прогресивних педагогічних 

течій (філантропізм); 

 перших навчально-виховних 

закладів закритого типу 

(інтернатів); 

 теиатичних нарисів  

→ нової та оновленої інтерпретації термінів: 

 «космополітизм» (1543 р.); 

 «світова мудрість» (1721 р.); 

 «виховання громадянина світу» (1784 р.); 

 «світогромадянство» (1793 р.).  

2. Популяризували завдання щодо необхідності 

уніфікаційного «утвердження» на 

цивілізаційному рівні: 

 педагогічних феноменів: «виховання», 

«освіченість», «освіта», «культура»; 

 космополітичних засад розвитку просвітництва на 

неохоплених ідейністю іноземних територіях 

 

Змістове наповнення табл. 1.1 показало, що космополітично-філософська 

ідейність увійшла в основу предметного «інкрустування» педагогічної теорії та 

практики представниками Центральної та Західної Європи у ХVІ – на поч. ХІХ 

ст. (табл. 1.1). Зазначена подієвість водночас віддзеркалилася у: розробці нових 

та оновленні існуючих інтерпретацій термінів («космополітизм», «світова 

мудрість», «виховання громадянина світу», «світогромадянство»); популяризації 

завдань щодо необхідності уніфікаційного утвердження на цивілізаційному рівні 

педагогічних феноменів та космополітичних засад розвитку просвітництва     
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(табл. 1.1). У такому історичному ракурсі відбувалося поступове «озброєння» 

педагогічної теорії та практики  космополітично-філософської ідейністю, яка 

закладала підвалини для успішної реалізації глобально-цивілізаційних завдань 

навчання, виховання та розвитку особистості. 

Досліджуючи особливості виховання «громадянина світу» у німецькій 

педагогіці ХVІІІ – ХІХ ст. Л. Зайцева підкреслила, що педагогічний 

космополітизм «…це світогляд… і діяльність… пов’язані із вихованням 

«громадянина світу»…» [176, с. 11].   

Торкнувшись розгляду питання міжпредметного взаємовпливу 

конкретизованої вище ідейності на соціокультурний розвиток європейських 

теренів досліджуваного періоду стає зрозумілим, якою ж була справжня 

масштабність територіального всеохоплення цільової аудиторії. У викладеному 

контексті розгляду неможливо обійтися без аналізу низки авторських 

інтерпретацій сучасних західних представників, «колоритно» розкриваючих 

сутність окреслених предметом узагальнень.  

На сторінках чергової іноземної публікації знаходимо інформацію про те, 

що вперше словосполучення «педагогічний космополітизм» було вжите у 1994 

році американською дослідницею Мартою Нуссбаум [604]. Актуальність та 

популярність досліджуваного феномена у науково-дослідницьких колах 

представників далекого зарубіжжя набула досить значного розмаху, що зокрема 

підтверджено кількісними показниками іноземних публікацій у яких вживається 

термін «педагогічний космополітизм» (додаток Б і додаток В). Загалом 

представниця Гарвардського університету, за словами окремих дослідників, 

присвятила чимало своїх наукових доробків висвітленню проблем філософії 

освіти [604].    

Аналізуючи тематичні праці європейських та американських дослідників 

кін. ХХ – поч. ХХІ ст., які торкаються формулювання терміна «космополітизм», 

помітно вирізняється зростання суспільної уваги до зазначеної дефініції 

починаючи із поточного століття [538; 560; 575; 539; 561; 603; 597; 620; 582; 32; 
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548; 549; 540; 562; 580; 565; 596; 619; 554; 570; 571; 613; 595; 612; 558; 573; 585; 

606; 621].   

Зокрема, австрійський дослідник Г. Каваляр (G. Cavallar) на сторінках праці 

«Інтегрований космополітизм Канта: історія, філософія та освіта для громадян 

світу» (2015 р.) зазначив, що «…космополітизм Канта слід розуміти як 

динамічне новоутворення, яке своїм корінням сягає республіканського 

патріотизму… універсалізму людського роду…» [560, р. 7]. Ще одну достатньо 

виважену характеристику І. Канта знаходимо у змісті наступної тези: 

«…натхненний ідеями Руссо… німецький дослідник приховав теорію 

космополітичної освіти… у рамках загальної практичної філософії…» [560, р. 7]. 

У матеріалах праці англійського дослідника Б. Андерсона (B. Anderson) 

«Уявні суспільства: роздуми про походження та поширення націоналізму» (1983 

р.) космополітизм ототожнюється зі своєрідним активізатором формування 

неподільної соціальної спільноти [538]. 

Нью-йоркський учений Х. Гіру (H. Giroux) у розробці «Грамотність, 

педагогіка та політика відмінностей» (1992 р.) підкреслив, що космополітизм 

продукує налагодження полікультурного діалогу між представниками різних 

народів, сприяє творенню багатотомної історії, актуалізує нагромадження 

цінного соціального досвіду [575]. Цілком зрозуміло, що «збагачення» такого 

досвіду неможливе без активної педагогічної участі. 

Представник Чикагського університету А. Аппадурай (A. Appadurai) у 

доробку «Сучасність у цілому: культурні виміри глобалізації» (1996 р.) 

презентував на широкий загал думку про те, що космополітизм є своєрідною 

«точкою» перетину національних способів мислення [539]. 

Авторський колектив Гарвардського університету в змістовому наповненні 

профільного нарису «Педагогічна ліквідація неграмотності: Створюючи 

суспільство майбутнього» (1996 р.) підкреслив, що космополітизм і педагогіка 

(зокрема, за критерієм масштабності охоплення світу) є відносно спорідненими 

поняттями, оскільки вони практично зорієнтовані на: формування культурно-

освітньої єдності; утвердження тисячолітніх ідей та нагромадження суспільного 
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досвіду [561]. Названа група дослідників аргументує свою авторську позицію 

тим, що загальнопедагогічні засади теоретичної і практичної координації 

діяльності освітянина є непідвладними дії часу та простору [561]. Зазначимо, що 

саме ця праця стала черговою історичною віхою на шляху подальшого 

поглиблення змісту терміна «космополітизм» у педагогічному ракурсі. 

Лондонський учений Б. Нортон (B. Norton), працюючи над книгою 

«Ідентичність в навчанні мови: гендерна, етнічна приналежність та освітні 

зміни» (2000 р.) з упевненістю зауважив, що окреслена категорія є певним чином 

альтернативною моделлю, яка відкриває перед суб’єктом пізнання справжнє 

космополітичне бачення світу, що є недосяжним для «пост-національної» 

географії [603, р. 28]. Свою авторську позицію дослідник аргументував 

запровадженням до цивілізаційно-лексичного обігу мов міжнародного 

спілкування, які відкривають нові горизонти для розвитку міжнародно-

галузевого співробітництва та академічної мобільності [603].  

Представник Торонтського університету – канадієць Дж. Мілрой (J. Milroy), 

логічно продовжив думку попереднього англійського колеги на сторінках праці 

«Мовні ідеології та наслідки стандартизації» (2001 р.) [597]. Цього разу 

мешканець материка Північна Америка зіставив космополітизм і з інструментом 

збереження єдиної культурної ідентичності [597].  

Представники вищої школи Оксфорду – С. Вертовец (S. Vertovec) та Р. Коен 

(R. Cohen) досить плідно попрацювали над космополітичною проблематикою, 

що засвідчено тематичним проектом «Задум космополітизму: теорія, контекст і 

практика» (2002 р.) [620]. Високоповажні дослідники вдалися до порівняння 

космополітизму із почуттям єдиноначальної соціокультурної ідентичності [620].  

Наступний дослідницький дует педагогів-американців – Б. Хорнера                   

(B. Horner) та Дж. Тримбура  (J. Trimbur) досить професійно, на наш погляд, 

підійшов до формулювання сутнісного наповнення дефініції «космополітизм» 

[582]. Учені підкреслили, що досліджуваний феномен «спровокував» справжній 

педагогічний переворот, який розмив кордони соціальних відмінностей у розрізі: 

культурних відмінностей, національної ідентичності, етнічної приналежності 
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[582]. Зазначена подієвість, за словами авторів, була продиктована домінуванням 

в освіті транслінгвістичного підходу [582]. 

Окреслений авторський колектив іноземних дослідників  (У. Бек – U. Beck; 

Н. Шнайдер – N. Sznaider; Р. Вінтер – R. Winter) також сконцентрував свої 

авторські пошуки на висвітленні досліджуваної проблематики, що засвідчено, 

зокрема, наступною публікацією: «Укорінений космополітизм: Вихід із 

суперництва відмінностей» (2003 р.) [549]. У зазначеній праці названий колектив 

акцентував увагу читачів на тому, що космополітизм є стратегією формування 

оновленої парадигми міжнародного спілкування та перспективною кампанією 

для подальшої стандартизації цивілізаційного розвитку [549]. Окрім цього, 

автори зауважили, що досліджуваний феномен актуалізує утвердження 

лояльного ставлення до представників різних територіальних спільнот на 

загальносвітовому рівні [549]. 

Англійський дослідник А. Аппія (A. Appiah) у творчому нарисі 

«Космополітизм: Етика у світі незнайомих людей» (2006 р.) підкреслив, що 

космополітизм є нічим іншим як парадигмою, яка заснована на відсутності 

соціальних протиріч та націлена на утвердження світогромадянства [540].  

Британський соціолог Ж. Деланті (G. Delanty) у роботі «Космополітична 

уява: критичний космополітизм та соціальна теорія» (2006 р.) різко 

розкритикував так званий «критичний» космополітизм, який був породжений 

радянською владою з метою порушення паритетних засад міжнародного 

спілкування [562]. Окрім цього, автор зауважив, що досліджувана категорія є 

своєрідним транслятором цивілізаційних взаємодій [562].  

Доцільно підкреслити і той факт, що через вплив вітчизняної 

заідеологізованості на змістове наповнення дефініції «космополітизм» до 

світового наукового обігу увійшло два види підходів феноменологічного  

трактування – критичний та позитивіський.  

Сутнісні варіації критичного підходу до розгляду космополітизму 

передбачають відмову його носіїв від етнічного, народного, національного, що є, 

на наш погляд, наслідком пережитих суспільством історичних подій масової 
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радянізації із недалекого минулого [166; 425; 54]. Проте концентр нашого 

предметного поля дослідження ґрунтується на «оновленому» проукраїнському 

етимологічному розгляді так званого позитивіського підходу до аналізу 

космополітизму, який відзначений «нотами» логічного раціоналізму, 

зорієнтованого на пізнання світу за посередництвом активної міжнаціональної 

співпраці [73; 161; 443; 55; 387]. Сутнісне розмежування обидвох підходів до 

відрефлексування змісту космополітизму дає змогу пояснити аргументованість 

авторських позицій у ході формулювання архітектоніки дослідження.  

Узагальнюючи варіативність наукових інтерпретацій всесвітньовідомих 

учених (зокрема, Б. Роббінс, К. Калхун, Я. Дейвіса і Г. Пайк, П. Хайе-Кьюн,           

Дж. Молц, Я. Лістер, Д. Гаспер) щодо багатоаспектності космополітичної 

проблематики у рамках педагогічного дискурсу стає зрозумілим, що вона 

відмінна від ідеологізованого змісту вітчизняних формулювань цього терміна 

[556; 557; 584; 583; 598; 592; 574]. Прорадянський дискурс обґрунтовує поняття 

«космополітизм» у вигляді «…реакційно-буржуазної ідеології…», що було 

наслідком розвитку ізоляційного політичного курсу, націленого на утвердження 

«залізної завіси» у формальних стосунках із Заходом [386, с. 1505; 441, с. 74; 388, 

с. 306; 392, с. 401; 385, с. 111; 166, с. 51].  

На наш погляд, доречним дослідницьким кроком буде поєднання відносно 

дотичних концепцій двох західних дослідників – В. Гесфорд (W. Hesford) та             

К. Донох (C. Donahue) [580; 565]. Останні учені були переконані, що 

космополітизм є світоглядною першоосновою у побудові новітньої глобальної 

(космополітичної) педагогіки [580; 565].  

Авторський колектив французьких дослідників – Б. Мейлес (В. Maylath),        

С. Вандепітт (S. Vandepitte) та Б. Мустен (B. Mousten) підкреслив, що 

космополітизм є рушійною силою розвитку освіти, оскільки даний феномен: дає 

змогу суб’єктам пізнання «виходити» за межі національної культури, як 

цілісного моноліту; відкриває нові міжнародні горизонти для міжособистісного 

спілкування [596].   
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Усесвітньо відомий британський учений Джон Уррі (John Urry) у праці 

«Мобільність» (2009 р.) зосередив свій авторський погляд на педагогічній 

насиченості змісту терміна «космополітизм», який сам по собі продукує 

розвиток академічної мобільності  [619]. Розробник упевнено довів, що 

досліджуване поняття актуалізує: відносне скорочення відстаней і «розмивання» 

кордонів на політичній карті світу; відкриває перед особистістю нові 

соціокультурні горизонти [619].     

Науковець Дж. Бломмаерт (J. Blommaert) у авторському дослідженні 

«Соціолінгвістика глобалізації» (2010 р.) підкреслив, що космополітизм є 

продуцентом формування необхідних соціокультурних ресурсів, які дають змогу 

сучасній освіті рухатися шляхом транскордонності та мобільності [554]. 

Дослідницьке американське тріо (М. Фламмія – M. Flammia, Й Клірі – 

Y. Cleary, Д. Слеттері – D. Slattery) об’єднала спільна думка, що глибоке коріння 

космополітизму дало поштовх до розвитку дієвого освітнього співробітництва та 

актуалізувало динамічний розвиток міжнародних відносин на 

міжінституціональному рівні [571; 570].   

  Представниця Оксфордської вищої школи – Б. Сейдлхофер (B. Seidlhofer) 

зауважила, що космополітизм є парадигмальною стратегією [613]. Практична 

реалізація останньої, за словами ученої, приводить до розширення ступеня 

розмовної та письмової комунікації у світі [613]. 

Досить близьку авторську позицію із попередньою дослідницею висловив її 

колега та співвітчизник А. Канагараджа (А. Canagarajah) [558]. Останній 

підкреслив, що досліджуваний феномен сприяє досягненню комунікативного 

успіху на рівні глобальної контактної зони [558].  

Учена О. Галінова (E. Galinova) у праці «Популяризація цілісного 

глобального громадянства в коледжі: наслідки для працівників освіти» (2015 р.) 

зауважила, що сам по собі космополітизм є засобом: подолання культурних 

бар’єрів та налагодження комунікативних зв’язків [573]. 
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Західний дослідник К. Кілфойл (С. Kilfoil) переконував своїх читачів, що 

космополітизм є ціллю та практикою формування транснаціонального 

соціального укладу [585]. 

Учена М. Папастефану (M. Papastephanou) у розробці «Космополітизм: 

освітня, філософська та історична перспективи» (2016 р.) зауважила, що освітня 

перспектива космополітизму передбачає формування високоосвіченого соціуму 

та розширення меж його всеосяжного досвіду [606]. Окрім цього, авторка 

підкреслила, що загальносоціальний характер грамотності актуалізує прояви 

аргументованої наднаціональної активності самого педагога [606]. Дослідниця 

була переконана, що у такій сфері спілкування освітянин стає споживачем нової 

інформації з метою її ретрансляції на користь нової цільової аудиторії 

вихованців [606]. 

Іноземний педагог М. Верзелла (М. Verzella) у своїй статті «Запрошуючи 

незнайомця: побудова педагогічної практики на засадах космополітичної думки» 

акцентував увагу широкого кола читачів на тому, що педагогіка космополітизму 

– є педагогікою відкритого простору, різноманітності та справедливості, за 

допомогою якої утверджуватимуться тісні взаємовідносини, що засновані на 

принципах відкритості та щирої соціальної прихильності [621].  

Досить цікавою є позиція іноземної дослідниці Крістіни Рос і Соле (С. Ros і 

Solе), яка у праці «Космополітичні спікери та їх культурні картографії» (2013 р.) 

вона «зафіксувала» існування квартету педагогічних позицій космополіта – 

картографічної, емпатійної, типологічної та диспозиційної (див. рис. 1.3) [612]. 

Перша позиція – картографічна, заснована на повноцінній чіткості та 

системній єдності маршруту та просвітницьких цілей педагога-космополіта      

(рис. 1.3) [612]. Друга, на наш погляд, є у вищій мірі гуманістичною, оскільки 

передбачає рівносильність співпереживання особистості за представників різних 

соціальних верств населення (рис. 1.3) [612]. Третя, за авторською позицією, є 

найбільш пасивною у соціокультурному ключі, оскільки формує 

міжцивілізаційну траєкторію соціального споживання наявних благ (рис. 1.3) 

[612]. Четверта, за словами дослідників, є у найвищому ступені виваженою 
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оскільки ґрунтується на пошуку наявних точок дотику між класикою та 

сучасністю (рис. 1.3) [612].    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1.3. Педагогічні позиції космополіта (за матеріалами К. Рос і Соле) [612] 

 

Підсумовуючи перелічені авторські інтерпретації підкреслимо, що сучасне 

переосмислення західними науковцями цінності космополітизму є продуктом 

розвитку новітньої історії педагогіки, яка відповідає вимогам часу та рівню 

інтелектуально-технічного розвитку суспільства ХХІ століття. У цьому ракурсі 

й наш системний аналіз предмета дослідження не зводився лише до розгляду 

окремих персон чи персоналій, а синтезував у своєму змісті цілісне авторське 

бачення розвитку педагогічного космополітизму (зокрема, на рівні світогляду, 

теорії, практики), що територіально охопив вітчизняні та іноземні терени.    

Зосередженість нашого дослідження на аналізі розвитку педагогічного 

космополітизму у цілісному просвітницькому поступі, аргументувалася 

фундаментальністю часопросторової всеосяжності мети та завдань педагогіки. 

Рівень «озброєності» названої науки цінним дидактичним інструментарієм, 

картографічна 

емпатійна 

типологічна 

диспозиційна 

ґрунтується на чіткому усвідомленні своєї 

педагогічної ролі на політичній карті світу та 

практичної зорієнтованості до самостійної 

розробки власних маршрутів 

засновується на щирому співпереживанні за 

щасливе соціальне майбутнє різних верств 

населення – носіїв різних культур 

базується на пасивному споживанні набутого і 

напрацьованого попередніми поколіннями досвіду, 

без чітко вираженої ініціативності до реалізації 

інноваційних проектів  

актуалізується поступовим вивченням та 

відрефлексуванням класичних позицій з метою 

пошуку компромісу між традиційним та 

інноваційним, не заперечуючи вагомості кожного 
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виявився абсолютно незамінним для освітньої практики будь-якої країни світу та 

актуалізував реалізацію надскладного соціокультурного плану – формування 

особистості. Доречно з огляду на це згадати слова західного педагога 

французького походження – Генрі Жиро, який свого часу синонімізував 

історичні аспекти становлення і розвитку педагогіки із «процедурою» 

нагромадження неоціненного капіталу знань, які примножувалися у прямій 

відповідності до перерозподілу поточних соціальних запитів [576]. 

Логічним продовженням авторського переосмислення вищенаведених 

феноменологічних особливостей слугують слова ученої Д. Бритцман 

(D.Britzman), яка досить влучно висловилася з приводу того, що механічне 

засвоєння знань є «…мертвим птахом…» порівняно із «…висотою 

інтелектуального польоту…» тієї людини, яка практично відпрацьовує кожен 

теоретичний аргумент [555, с. 3]. Із вищевикладеного випливає, що рівень 

продуктивності освітнього процесу є, по суті, беззаперечною педагогічною 

інвестицією у майбутнє підростаючого покоління. Відповідно до цього, сучасні 

педагогічні кола повинні ініціювати «реконструкцію» наявної освітньої 

парадигми у розрізі інтегральної глобалізації суб’єкта пізнання.  

У науковій статті Н. Степанової «Фужере де Монброн і його роман 

«Космополіт, або громадянин світу»» знаходимо досить цікаве авторське 

узагальнення [397]. Авторка підкреслює, що космополітизм є «корінним» 

феноменом в історії усього людства, оскільки має гіпотезний обрис та певний 

конституційно-неформальний зразок [397]. Такий аналітично-дослідницький 

динамізм розгляду проблеми змушує глибоко замислитися над тим, що 

рушійною силою розвитку кожної науки є відносно-формальна уніфікація теорії 

та практики. Зазначена подієвість засновується на засадах педагогічного 

конструктивізму позначеного: єдністю інтересів і мети діяльності; 

взаємоузгодженістю поглядів і переконань. Усі вони разом не піддаються 

територіально-часовим обмеженням, а є цілісним геопросторовим утворенням 

[397]. 
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Змістова інтерпретація космополітизму знайшла часткове віддзеркалення і 

на сторінках вузькоспеціалізованих досліджень ХХ ст., у яких зазначене 

трактування презентувалося у формі пріоритетного завдання на шляху до 

міжцивілізаційної самоідентифікації кожної особистості [397]. 

Дослідник А. Потресов у праці «Інтернаціоналізм і космополітизм. Дві лінії 

демократичної політики» зауважив, що основоположною ідеологічною 

детермінантою сучасної демократичної політики є космополітизм [337]. Свої 

узагальнення ученому вдалося настільки професійно конкретизувати, що 

пересічному читачу вдалося легко простежити проблему інтеграції прав і свобод 

людини у всі сфери життєдіяльності, засновуючись на морально-етичних нормах 

і релігійних догмах сьогодення [337]. Особливу дослідницьку увагу було 

зосереджено на неможливості роздільного співіснування у часопросторі прав 

людини без сукупної цивілізаційної єдності, оскільки такий деструктивний шлях 

може призвести до небезпечних руйнівних наслідків, ставши справжньою 

профанацією [337]. 

Космополітизм, як цілісне світоглядне утворення, досить тісно пов’язане із 

транскордонним пересуванням індивіда у просторі [443]. У філософському 

розрізі мандрівна феноменальність дотична до незмінного архетипу буття, 

відтворюючого аксіологічну сферу індивіда, його поведінкові уклади, домінуючі 

ідеали. Усі вони зорієнтовані на утвердження цілісного базису системи освіти та 

актуалізацію процесу формування особистості.   

 Визначена послідовність термінологічного аналізу в історіософському 

розрізі орієнтує нас на відрефлексування досліджуваної категорії крізь призму 

глибинної ідейності архетипів [93]. Такі філософські підвалини педагогіки 

змушують нас замислитися над одвічними проблемами: походження людини, 

цілісність світу, формування освітньої першооснови осмисленого розвитку 

народів і цивілізацій, подолання соціокультурних протиріч. 

Обґрунтування авторських історико-педагогічних роздумів спирається на 

трактування сутності космополітизму як своєрідного світоглядного базису, який 
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уможливлює розв’язання соціокультурних суперечностей, які «присутні» у 

щоденному бутті усього людства [99].   

З огляду на зазначений дослідницький напрям помічаємо характерологічні 

особливості досліджуваного феномена, представленого сукупною цілісністю 

суб’єктивного та об’єктивного, чому посприяла:  

а) побудова міжнаціональних зв’язків;  

б) підтримка тенденційності стабільного соціокультурного розвитку; 

в) зорієнтованість на подолання низки суперечностей внутрішнього та 

зовнішнього походження.    

Загалом ідейна наповненість педагогічного космополітизму 

примножувалася за рахунок: 

 поступальної зміни соціокультурних умов; 

 продуктивного результату реалізованих діяльнісних починань у широкому 

територіальному розрізі. 

На поч. ХІХ ст. у вітчизняному енциклопедичному виданні Ф. Брокгауза та 

І. Ефрона (1904) подавалося наступне тлумачення терміна «…космополітизм… 

це поширення ідейності Вітчизни на увесь світ…в її основу покладено 

світоглядні позиції єдності людського роду і солідарності інтересів окремих 

народів і країн як частин одного цілого людства; християнство за своїм ідеалом 

є космополітичне…» [169, с. 378].   

На сторінках енциклопедичних видань ХХ та ХХІ ст. зазначалося, що термін 

«космополітизм» – це:  

1) ідеологічні настрої (1956 р.) [386]; 

2) ідеологія, яка популяризувала «світове громадянство…» (1964 р., 

2012 р.) [387, с.465; 73; 392; 441]; 

3) світогляд (2003 р.) [443]; 

4) система поглядів, теорія (1973 р., 2014 р.)  [388; 161; 160]; 

5) течія (2007 р.) [55, с. 518 – 519]; 

У такому ж змістовому ключі автор аналізує категорію «космополіт», яку 

інтерпретує як: 
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 громадянин чи мешканець цілого світу (1983 р., 2003 р., 2006 р.) [166; 123; 

393];   

 «…послідовник космополітизму  (1983 р.) [385, с. 111]. 

Окремою ремаркою в енциклопедичних словниках розтлумачено дефініцію 

«космополітичність», яка розглядається як: 

а)   «…наднаціональна… властивість, яка не перешкоджає стояти на 

національному ґрунті» (2016 р.) [389, с. 488]; 

б) «… запорука багатства та різноманіття соціокультурного життя, оскільки 

пов’язана із мобільністю…» [389, с. 489]. 

На сторінках багатотомного видання «Енциклопедія історії України» термін 

«космополітизм» розглядається як: «…ідеологічна кампанія боротьби з 

«безрідними космополітами» і чергова сталінська терористична чистка в СРСР» 

[158, с. 214]. 

Узагальнюючи окремі теоретичні розробки вітчизняних представників та 

дослідників близького зарубіжжя у яких аналізується термін «космополітизм», 

автор приходить до єдиного висновку: наскільки багатогранними є авторські 

підходи до його розгляду (див. табл. 1.2). Зауважимо, що у коло окреслених 

дослідників «близького зарубіжжя» увійшли ті учені, які презентують країни-

сусіди нашої держави.   

Наочні матеріали табл. 1.2 засвідчили, що у окремих лексикографічних 

надбаннях (словниках) 1904 – 2014 років видання, термін «космополітизм» 

розглядається авторськими колективами вітчизняних представників та 

дослідників близького зарубіжжя, як своєрідна канва: 

 світогляду (Ф. Брокгауз та І. Ефрон; Г. Шишкофф і В. Малинін) – 

дорадянський та новітній періоди [169; 443]; 

 ідеології (С. Бархударов; А. Івченко; В. Константинов; В. Німчук;                    

М. Огарков) – прорадянський період [386; 73; 441; 387; 392]; 

 теорії і концепції (І. Білодід) – ідеологічно-конфронтаційний період [388]; 

 ідейної течії (К. Горбачевич) – новітній період [55]; 

 терористичної чистки (В. Смолій) – новітній період [158, с. 214]; 
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 системи поглядів (Т. Березюк; С. Болтівець) – новітній період [161; 160] 

(табл. 1.2 та див. рис. 1.4).  

  

Таблиця 1.2. 

Теоретична наповненість дефініції «космополітизм» крізь призму 

окремих лексикографічних надбань та авторських доробків 

вітчизняних представників та дослідників близького зарубіжжя ХХ – 

ХХІ ст. 

№ Рік Прізвище, ім’я  Теоретична наповненість 

дефініції 

Посилання 

Лексикографічні надбання 

1. 1904 Ф. Брокгауз та І. Ефрон світоглядні позиції [169] 

2. 1956 С. Бархударов ідеологічні настрої [386] 

3. 1964 – 

2013 

А. Івченко; В. Константинов;                

В. Німчук; М. Огарков 

Ідеологія [73; 441;  

387; 392] 

4. 1973 І. Білодід теорія і концепція [388] 

5. 2003 Г. Шишкофф і В. Малинін світоглядне утворення [443] 

6. 2007 К. Горбачевич ідейна течія [55] 

7. 2008 В. Смолій «…чергова сталінська 

терористична чистка в 

СРСР …» 

[158, с. 214] 

8. 2014 Т. Березюк; С. Болтівець система поглядів [161; 160] 

Авторські доробки  

1. 1965 А. Довапгур тип сприйняття [145] 

2. 1977 С. Аверинцев дискримінаційні вияви [3] 

 

3. 

 

 

1991 

 

 

З. Бауман  

ідеологічна позиція 

заснована на синтезі 

близького та далекого 

 

[547] 

планетарно-цивілізована 

ввічливість 

4. 1995 С. Гессен світоглядний 

першопринцип 

[99] 

5. 2002 А. Гагаев та П. Гагаев ідейність архетипів [93] 

 

З метою здійснення комплексного аналізу зміни «траєкторії» сутнісного 

наповнення терміна «космополітизм», відображеного на сторінках 

лексикографічних продуктів та авторських доробків вітчизняних представників 

та дослідників близького зарубіжжя протягом ХХ – ХХІ століть, нами було 

розроблено відповідну історичну періодизацію (рис. 1.4). 
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 Результати аналізу сутнісного наповнення дефініції «космополітизм» у 

авторських розробках вітчизняних та іноземних дослідників 1965–2003 рр. 

презентовано на рівні: 

 типу сприйняття (А. Довапгур, 1965 р.) [145]; 

 дискримінаційного вияву (С. Аверинцев, 1977 р.) [3]; 

  ідеологічної позиції та планетарно-цивілізованої ввічливості (З.Бауман, 

1991 рр.) [547]; 

 світоглядного першопринципу (С. Гессен, 1995 р.) [99]; 

 ідейності архетипів (А. Гагаев та П. Гагаев, 2002 р.) [93] (табл. 1.2).  

 

 

 

 

 

 

   

Рис. 1.4. Історична періодизація зміни сутнісного наповнення терміна 

«космополітизм» (за матеріалами лексикографічних надбань та авторських 

доробків вітчизняних представників та дослідників близького зарубіжжя ХХ 

– ХХІ століть 

   

Дослідницьким чином актуалізовано необхідність розмежування наступних 

спільнокореневих лексем «космополітизм» (суспільно-історична ідейність і 

практика), «космополіт» (прибічник чи носій космополітизму), 

«космополітичний» (наднаціональний світогляд, принцип та підхід), 

Дорадянський (1900 – до 1917 р.) 

Пострадянський (1990 – до 2000 рр.) 

Прорадянський (1917 – до 1970 рр.) 

Ідеологічно-

конфронтаційний  

(1970 – до 1990 рр.) 

Новітній (2000 – до сьогодні) 

світогляд 

ідеології 

теорії і концепції 

ідейність 
терористична чистка Й. Сталіна 

система поглядів 

тип сприйняття 

дискримінаційні вияви 

планетарно-цивілізована ввічливість 

ввічливість 
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«космополітичність» (характеристика феноменологічного домінування), 

«космополіс» (результативність осягнення ключової мети космополітизму)         

(див. рис. 1.5) [385; 166; 387; 272; 123; 389; 619; 272; 440; 56; 140; 573; 384; 524; 

442; 384]. З метою унаочнення авторських підходів до формулювання сутнісного 

наповнення дефініцій «космополіт», «космополітичність» та «космополіс» 

розроблено відповідний тематичний рисунок  (рис. 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Узагальнений макет авторських підходів до формулювання 

дефініцій «космополіт», «космополітичність» та «космополіс»                           

(1983 – 2016 рр.) [385; 166; 387; 272; 123; 389; 619; 272; 440; 56; 140; 573; 

384; 524; 442; 384] 

 

З дослідницької точки зору важливим є і те, що вищевикладена на 

теоретичному рівні взаємообумовленість неодноразово ставала ключовим 

концентром дослідження багатьох представників різних галузей знань. Останні 

деталізували послідовність власних мисленнєвих операцій, які презентувалися у 

теоретичних конструктах різного рівня лексемної складності. 

«космополіт» 

громадянин світу [385] 
«космополітичність» 

наднаціональна 

властивість [389] 

запорука 

мобільності [619] 

«космополіс» 

мешканець Всесвіту [166] 

прибічник космополітизму [387] 

носій космополітизму [272] 

житель міста [123] 

мета космополітизму [272] 

місто-держава [440] 

демократична форма устрою 

[56] 

держава громадянської 

спільноти [140] 

політично організований 

колектив [573] 

організована спільнота 

людей [384] 

бездержавне суспільство 

[524] 

найвище благо існування 

[442] 

інтегративна спільнота [384] 
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Завдяки теоретичним узагальненням підкреслено широковживаність  

дефініції «педагогічний космополітизм» у працях іноземних дослідників ХХІ 

століття. Джерелом аргументованості слугують аналітичні матеріали контент-

аналізу сучасних далекозарубіжних праць, які опубліковані у наукових 

виданнях, віднесених до міжнародних наукометричних баз даних. Інформаційні 

матеріали контент-аналізу розроблено на основі урахування відповідних 

критеріїв (дефініція аналізу – «педагогічний космополітизм»; джерело аналізу – 

далекозарубіжні публікації з іноземних видань, індексованих міжнародними 

наукометричними базами даних; кількісні дані – географічний та часовий) та 

презентовано у тематичних додатках (див. дод. Б та дод. В).  

Формулювання титульної категорії дослідження «педагогічний 

космополітизм» уможливлено завдяки виокремленню низки критеріїв: 

системності (цілісна система – єдність переконань), предметної 

структурованості (ієрархічна предметність – світогляд, теорія, просвітницька 

практика), метацілісності (основоположна мета – задоволення інтересів усього 

людства). Врахування критеріальних складових аргументованості послугувало 

підставою для визначення педагогічного космополітизму як упорядкованої 

системи переконань, які впливають на світогляд, теорію й просвітницьку 

практику та виражають пріоритетність інтересів людства над інтересами 

окремих націй чи держав. 

У дослідницькій площині теоретичного аналізу педагогічний 

космополітизм презентовано відповідним ресурсним потенціалом: особистісним 

(актуалізованим стійкою життєвою позицією, гнучкою мотиваційною сферою, 

відповідальністю, життєстверджуючою толерантністю), педагогічним 

(презентованим сукупною цілісністю знань, умінь та навичок; домінуванням 

ціннісних орієнтирів; рівнем педагогічної майстерності), інституційним 

(зумовленим необхідністю професійної підготовки та підвищення рівня 

кваліфікації, пріоритетними напрямами діяльності соціальних інститутів), 

середовищним (детермінованим соціокультурним розвитком території, впливом 
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освітньо-наукового середовища на формування стійких внутрішньогалузевих 

зв’язків на міжнародній арені).   

 Аналізуючи особливості педагогічного космополітизму зазначимо, що його 

розвиток відбувався в умовах перехресного впливу соціуму та культури (див. 

рис. 1.6).  

 

                          S 

                       3                                                                                              РС 
                     MеL 

                       2 
                                                     MаL 
                       

                       1     

                                                                                                                         С 

                         С* 1-1                   1                              2                            3 

            С* 2-2 

 С* 3-3 
 

_________________________________ 

S (society) – соціум; С (culture) – культура; MiL (micro level) – мікрорівень; MаL (macro level) 

– макрорівень; MеL (mega level) – мегарівень;  

С* 1-1, С* 2-2, С* 3-3 (conditions) – соціокультурні умови; 

             РС (pedagogical cosmopolitanism) – педагогічний космополітизм 

Рис. 1.6.  Розвиток педагогічного космополітизму в умовах перехресного 

впливу соціуму та культури 

 

 Історичний вимір перехресного впливу на феномен обидвох компонентів 

(соціуму та культури) простежувався на трьох основоположних рівнях: 

а) MiL (мікро-) – локалізувався у межах невеликих іноземних 

адміністративно-територіальних одиниць;  

б) MаL (макро-) – фіксувався на території конкретної зарубіжної держави; 

в) MеL (мега-) – сягав кордонів низки іноземних країн (рис. 1.6). 

Загалом розвиток педагогічного космополітизму у розрізі три рівневої 

ієрархії відбувалося у відповідних соціокультурних умовах (С*1-1, С* 2-2, С* 3-3) 

(рис. 1.6). 

На основі викладеного можемо підсумувати, що основоположною 

просвітницькою канвою педагогічного космополітизму є світогляд, теорія та 

MiL 
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практика. Так, у ході зміни історичних подій та впливу політичних детермінант 

виокремився критичний (ідеологізований) та позитивістський підходи до 

розгляду космополітизму. Широка популярність останнього підходу у наукових 

розробках західних учених кін. ХІХ – поч. ХХ століття засвідчила про 

беззаперечну авторитетність та значущість педагогічного космополітизму для 

прогресивного соціокультурного розвитку різних країн світу на сучасному етапі 

історичного розвитку. 

 
1.2. Полідисциплінарний характер педагогічного космополітизму 

 

Дослідження проблеми розвитку педагогічного космополітизму в 

соціокультурних умовах різних історичних періодів передбачає здійснення 

комплексного феноменологічного аналізу на засадах міждисциплінарності. Це 

зумовлено об’єктивною структурованістю галузевого знання, яке за своєю суттю 

є уніфікованим (зокрема, понятійно-категоріальний апарат, змістове наповнення 

концептуальних конструкцій – формул, законів, аксіом, теорем тощо). 

Міжгалузевий дискурс педагогічних проблематик сьогодні знаходиться у 

дослідницькому полі зору представників багатьох галузей наукового знання – 

філософів, соціологів, культурологів, психологів та інших. Усіх їх об’єднує 

певний процес проведення наукових досліджень, яку вони популяризують на 

академічному і міжнародно-практичному рівні співробітництва (зокрема, у 

рамках реалізації професійних завдань і проведенні вузькоспеціалізованих 

розвідок).  

Космополітизм як соціокультурний феномен увійшов у коло міжгалузевих 

інтересів представників багатьох наукових напрямів. Зокрема, іноземні 

соціологи вбачають дотичність космополітичної проблематики до 

загальнофілософських учень [557; 546; 550]. Паралельний філософський дискурс 

дослідження титульного феномена побіжно торкається низки різнотематичних 

учень [241; 610; 592; 574]. І такий список міждисциплінарних взаємодій у межах 

визначеної предметом дослідження проблеми можна продовжити й далі, що 
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віддзеркалить інтегрованість міждисциплінарного «діалогу» феномена із 

наявним концептуальним базисом. Такі міждисциплінарні конструкти 

неможливо ізолювати один від одного, оскільки саме вони «надбудовують» 

цілісну феноменологічну канву.  

Будь-який дослідницький синтез міжпредметних взаємодій, за своєю суттю, 

є продуктом космополітичного дискурсу, що торкається ключових віх 

історичного розвитку тієї чи іншої науки. У рамках пошуку шляхів варіативного 

реформування сучасної освітньої парадигми найціннішим, на наш погляд, є 

відрефлексування поступальності розвитку освіти, підсиленої впливом 

педагогічного космополітизму. Такий ракурс дослідницького погляду дозволить 

рельєфно відтінити усі аспекти вітчизняного історико-педагогічного розвою. 

Процес відрефлексування транскордонності полідисциплінарних практик, у 

нашому дослідницькому ключі, розпочинається із аналізу філософських 

підвалин педагогічно-космополітичного дискурсу, який дозволяє відносно 

симетрично побудувати міждисциплінарну конструкцію сформульованої 

проблематики.  

 Сукупність риторичних запитань, які актуалізуються нині з метою 

раціонального конструювання «скелету» глобальної інформатизації освітнього 

процесу, вимагають переосмислення змістової «начинки» сучасної освітньої 

парадигми. Поняття «освіта» щодня стає все більш дотичним до прикметника 

«глобальна», оскільки поверхневість знаннєвого компоненту ніколи не 

фаворизувалася у науково-інтелігентних колах світу.  

Своєрідна амбітність мотивів різних соціальних інститутів все ж таки 

інтернаціоналізувати освіту частково примножилася під впливом науково-

технічного прогресу. Насамперед, це було результатом розвитку 

міжцивілізаційної практики у цілому, яка цього разу випередила наявний 

теоретичний базис існуючої педагогічної скарбниці. Така подієвість не 

залишилася поза увагою окремих науковців, що й засвідчено назвою публікації 

американки Є. Хайльман (Е. Heilman) «Критичні, ліберальні та постструктурні 

виклики глобальної освіти» (2006 р.) [578]. У зазначеному дослідженні учена 
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деталізує сутнісне наповнення феномена «глобальна освіта», практичні виміри 

якого підсилюються цілим рядом організаційних вимог на рівні педагогічної 

практики, виконання яких уможливить формування на міжособистісному рівні 

«глобального» світогляду [578]. Авторка підкреслює, що педагогічне 

інвестування у глобальну (інтернаціональну) освіту є нічим іншим як профільно-

галузевим космополітизмом [578]. Остання дефінітивна «експозиція», на 

глибоке переконання дослідниці, повинна надихнути широку освітянську 

громаду до прояву рішучих дій у галузі освітнього реформування, яке актуалізує 

перехід освіченої особистості на міжцивілізаційний рівень співпраці із соціумом. 

Оскільки основним завданням педагогічної науки є чітка зорієнтованість на 

особистісний розвиток, відповідно і його продуктивність є актуальною для 

кожної країни світу. У цьому ключі й педагогічна діяльність набуває вже не 

локального, а загальносвітового звучання, яке неможливо мінімізувати до рівня 

регіонального відголоску.   

Історіософська проекція заявленої педагогічної проблематики досить 

глибоко розкривається в загальноонтологічному ключі, що більшою мірою 

зумовлене двовимірністю системи координат феномена буття (див. рис. 1.7). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1.7. Історіософська проекція педагогічного знання 
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проектується на загальноцивілізаційний розвиток усього людства, виступає 

своєрідним механізмом дієвого удосконалення існуючої реальності.   

На рис. 1.7 видно, що історіософська проекція педагогічного знання 

віддзеркалює сукупність ідеального та особистісно-реального буття, яке 

наскрізно пронизане концептуальними підходами онтології, гносеології та 

антропології (рис. 1.7). Симбіозне сплетіння концептуальних підходів різних 

філософських розділів у ході дослідження поступово набуває соціокультурних і 

теологічних обрисів (рис. 1.7).  

Усебічно досліджуючи феномен педагогічного космополітизму в 

загальнофілософському ключі стає зрозумілим, що під впливом низки 

історичних віх уможливлювалося оздоблення і онтологічної  канви. Така сукупна 

хронологічна подієвість була актуалізована функціонуванням особистості на 

рівні визначеного онтологічного простору, у межах якого поставала нагальна 

необхідність універсалізації та уніфікації системи освіти. Аспективність такої 

необхідності була зумовлена впливом двох основоположних детермінант: 

а) актуальності створення тісного взаємозв’язку на рівні міжнаціональних 

соціальних інститутів; 

б) поліпрофільності «світу» освіти, під впливом якої людство інтенсивно 

змінювалося, визначалося, наближалося до чіткого усвідомлення свого 

соціокультурного призначення.  

Виходячи зі змісту вищевикладеного чітко викристалізовується 

високоідейність цілісного становлення усього людства, яке: «проходило» 

стежками ідеального та особистісно-реального буття; маркувалося векторами 

педагогічного космополітизму (рис. 1.7). 

Досить ґрунтовні твердження знаходимо на сторінках монографічного 

дослідження «Освіта в перспективі онтології…», у якому автор на 

полідисциплінарному рівні висловлюється з приводу невіддільності освіти від 

загальнофілософських підходів, що є наслідком становлення особистості та 

цивілізаційного поступу загалом [241]. Зауважимо, що глибина таких 

наукознавчих підходів досить імпонує і авторській позиції. Зокрема, ефективне 
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розв’язання проблеми безперервного особистісного зростання продукує 

цивілізаційний прогрес, що беззаперечно пов’язане із транскордонністю 

функціонування педагогічної теорії та практики. У вимірах історичної 

ретроспективи і сама проблема педагогічного космополітизму тісно пов’язується 

з історико-педагогічною категорією «просвітництво», що симбіотично 

відтворено в особистісно-реальному та ідеальному бутті, яке відтерміновує з 

перших щаблів суто регіональне й локальне. 

Комплексний аналіз поступального розвитку кожної науки, не винятковою 

є й історія педагогіки, передбачає з’ясування територіального походження 

окремих представників, які привнесли до національної скарбниці неоціненний 

внесок, не порушивши при цьому існуючі закони буття. Такими 

хрестоматійними варіаціями для нас є звичні словосполучення на зразок: 

відомий український педагог Костянтин Дмитрович Ушинський, знаний чеський 

педагог Ян Амос Коменський та ін. Водночас найбільш цінними є передусім їхні 

напрацювання та творчі доробки, які не мають «громадянства» конкретної 

держави. Загальносвітова скарбниця теорії і практики навчання та виховання є 

фактично безцінним ресурсним потенціалом, яким володіє уся людська 

спільнота. Світове педагогічне надбання репрезентує на широкий загал цілий 

перелік світочів, які слугують прикладом для наслідування теперішніх і 

прийдешніх поколінь різних народів світу.  

Історіософсько-феноменологічні витоки заявленої тематики найбільш 

дотичні до відповідних життєвих потреб соціуму, які компілювали до усталених 

світоглядних узагальнень (зокрема, основоположних принципів, поглядів та 

переконань). Така світоглядна комплексність та глибинність першооснов надає 

кожному історико-педагогічному дослідженню рис метаісторичного характеру, 

актуалізуючи при цьому надбудову історіософської предметності. 

Сукупна послідовність мисленнєвих узагальнень, здійснених у ході 

дослідження, на предметному рівні тематизує історіософські виміри титульної 

проблеми (зокрема, з текстовим і підтекстовим наповненням наявної 

джерелознавчої бази) у реальній системі координат простору та часу. З огляду на 
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це актуалізується процедура «історіософізації» наявної педагогічної спадщини, 

зокрема з метою виокремлення із її змісту найціннішого надбання та 

послідовного відрефлексування  полідисциплінарного характеру. 

Своєрідна варіативність історіософського ракурсу нашого наукового 

пошуку (онтологічного, гносеологічного, антропологічного) ще більшою мірою 

раціоналізує процес пізнання, шляхом розширення «спектральності» 

особистісно-дослідницького досвіду. Зокрема, у нарисі «Освіта: історико-

культурний феномен» автор синонімізує історико-педагогічну спадщину зі 

справжнім національним багатством, яке «одухотворює» тематизовані 

результати пошуково-дослідної діяльності [33]. Сутнісне збагачення 

повсякденного змісту особистісного буття зерном раціоналізму, по суті, 

відкриває двері до істинного світорозуміння та вибудовує соціокультурні 

концентри відповідно до діючих суспільних норм. 

Така дослідницька траєкторія предметного відрефлексування накладає 

певні відбитки аксіологічної квінтесенції «духу» часу на сукупний 

соціокультурний розвиток, екстраполює існуючі знаннєві концентри на 

окреслену проблематику, наповнює сутнісні акценти глибинною духовністю, 

проектує світові еталони на національну канву. 

Історіософсько-тематична географія світу ключем історичного динамізму 

відкриває двері прагматичного поступу, розмиває чіткість ідентифікації 

особистістю просторово-часових кордонів, наповнює масштаби існування 

метафізично-умовними знаками. 

Тісний взаємозв’язок педагогічного космополітизму із гносеологією на 

загальнофілософській канві потребує сьогодні все ґрунтовнішого наукознавчого 

переосмислення, особливо враховуючи сучасні умови розвитку науки. Зазначена 

подієвість продиктована необхідністю окреслення ключових закономірностей 

пізнавальної діяльності суб’єктів, без урахування яких неможливо організувати 

продуктивний освітній процес.  
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Гносеологічні витоки педагогічного космополітизму зорієнтовують нас на 

проведення деталізації та узагальнення поетапності процесу пізнання, крізь 

призму визначених організаційних особливостей його реалізації.  

Високоідейність педагогічного космополітизму в антропологічному вимірі 

осягається у нескінченності «реконструкції» образу історичних світочів, які були 

омріяні цілими поколіннями. Педагогічні світила працювали над 

удосконаленням процесу формування особистості за допомогою залучення 

відповідного інструментарію.   

Світоглядний потенціал педагогічного космополітизму послугував 

своєрідним фундаментом для реалізації педагогічних завдань – навчання, 

виховання та розвитку особистості у геопросторовому континуумі 

територіальних кордонів різних держав світу. Всеосяжність повноти 

безкорисливої педагогічної мети, яка увібрала у себе сукупний перелік ціннісних 

орієнтирів, відрефлексовано на рівні діяльності різних соціальних інститутів. 

Заглиблюючись у вивчення досліджуваної проблеми, все більше зрозумілим 

стає факт її дотичності до феномена «педагогічне покликання». Виконання 

просвітницьких завдань та реалізація навчально-виховних функцій у 

часопросторі актуалізувала «освітлення» соціокультурного простору різних 

цивілізацій променями науки та знань. Для підсилення значущості наведеної 

аргументованості доцільно звернутися до авторського ототожнення 

космополітизму зі своєрідною «місією», спрямованою на боротьбу із 

«…нескінченною безглуздістю…» [213, с. 54]. 

Певна «процедура» розкриття істинних мотивів педагогічної діяльності для 

широкого загалу ніколи не апелювала до проблеми лімітованості державних 

кордонів, а навпаки – актуалізувала професійне виконання навчально-виховних 

функцій у тих точках світу, де спостерігався своєрідний просвітницький 

«дефіцит». Високий рівень занепокоєння небайдужих освітян наявним 

просвітницьким дисбалансом (зокрема, віддзеркаленим на рівні низького 

показника грамотності населення на одиницю площі території) актуалізував 

примноження діяльнісних починів з визначеною метою.    
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Так склалося подієво, що під впливом історичного поступу педагогічний 

космополітизм помітно набував соціологічних обрисів. У таких умовах педагог 

на власний розсуд залучав цілий арсенал дієвих інструментів, які у вимірах 

траєкторії педагогічної теорії та практики сприяли примноженню ефективності 

процесу пізнання. Зокрема, у праці «Космополітизм у сучасному уявленні» (2008 

р.) дослідниця К. Калхун (С. Calhoun) підкреслила, що високоосвічені 

педагогічні кола Заходу протягом усієї історії людства працювали над тим, щоб 

«…подолати певного роду локальну тінь освіти, яка із висоти світового 

раціоналізму має дещо острівний характер надто звужених думок та породжує 

дискомфортну складність співжиття особистості із соціумом у 

міжцивілізаційному ландшафті»  [557, с. 107]. 

Соціологічні аспекти досліджуваного феномена частково 

відрефлексовуються й на змістовому рівні «космополітичної ідентичності», яку 

досить влучно охарактеризував соціолог зі світовим іменем У. Бек (див. рис. 1.8) 

[31].   

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Космополітична ідентичність у європейських вимірах соціолога          

У. Бека [31]  

  

На думку німецького дослідника, позитивний контекст педагогічного 

космополітизму розкривається крізь призму:  

а) зниження кількісних показників міжнародних конфліктів, що 

актуалізується завдяки досягненню на міжнаціональному рівні консенсусу та 

порозумінь; 
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б)  подолання у соціокультурному просторі ефекту «національної 

замкнутості», який заважає тісному міжнародному співробітництву, через 

надмірну центрованість виключно на внутрішньонаціональних «константах»; 

в)  удосконалення транснаціонального співробітництва інструментарієм 

міжнародних угод, організацій, проектів тощо (рис. 1.8) [31]. 

Світоглядний концентр педагогічного космополітизму актуалізував розгляд 

освіти на рівні глобалізовано-концептуального простору – певного роду 

ойкумени, що протиставляється суворій обмеженості кордонів та протидіє 

надмірній локальності [557]. 

У розрізі глибинного відрефлексування окресленої проблематики слід 

більш предметно деталізувати ключові цілі педагогічного космополітизму, які 

популяризують загальноцивілізаційні цінності (зокрема, людинолюбство, 

правдивість, чесність, порядність) і відповідно реструктуризуються у 

«глобального аніматора» як за змістом так і за формою [557].  До переліку таких 

цілей віднесемо, зокрема, такі: 

1. Професійна конкуренція на ринку праці, що тісно пов’язана з 

особистісним зростанням і продуктивністю діяльності освітніх інституцій.  

Об’єктивна необхідність формулювання першої цілі була зумовлена не 

достатньо продуктивною діяльністю окремих суб’єктів пізнання чи освітніх 

структур, що віддзеркалене у їх загальній непристосованості до вимог ринкової 

економіки. Відрефлексування такої подієвості у науково-дослідницьких колах 

актуалізувало розроблення проблеми формування «ринкових» умінь та навичок 

[600]. На сторінках статті Р. Морроу та А. Торреса (R. Morrow, A. Torres) 

«Держава, глобалізація та освітня політика» (2000 р.) зазначалося, що бурхливий 

економічний розвиток світу актуалізував перетворення освітнього процесу у 

справжній глобалізований феномен, який досить щедро винагороджується 

фінансовими ресурсами у всіх країнах світу [600].  

Ідейну противагу Торресу та Морроу досить гостро висловив педагог                  

Р. Бейтс (R. Bates), який у праці «Чи можемо ми жити разом? До глобального 

навчального плану» (2005 р.) прокоментував наступне: «…глобальна навчальна 
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програма нівелює національні цінності і в той же час примножує ринкові 

цінності… таким шляхом розвивається антиліберальна течія економічної 

глобалізації….» [546, с. 97 – 98].  

Дещо інші погляди на цю проблему були у Я. Дейвіса та Г. Пайка (I. Davies, 

G. Pike), що засвідчено сутнісною наповненістю дослідження «Глобальна 

громадянська освіта: виклики та можливості» (2009 р.) [584]. Обидва дослідника 

наголошують широкій читацькій аудиторії на тому, що основною навчальною 

метою сучасного освітнього закладу є формування у цільової аудиторії 

вихованців «міжнародної свідомості» (international consciousness), яка продукує 

формування «…невидимої павутини світової освіти…» [584, с. 77]. У такому 

науково-дослідному ключі дефініції «світова» та «міжнародна» виступають у 

ролі певної метацілі – гострої необхідності переоцінити на особистісному рівні  

низку соціокультурних проблем для глибшого відрефлексування політичних та 

аксіологічних викликів сьогодення [584]. Останні постають у вигляді 

своєрідного бар’єрного перед усім людством. Такий міжцивілізаційний підтекст 

підкріплений загальною дискретністю національних, етнічних, ментальних і 

регіональних «відтінків» усієї людської спільноти [584]. У цьому аспекті 

ключовою освітньою метою стає необхідність створення міцного фундаменту 

для успішного розвитку міжкультурної компетенції майбутнього персоналу 

[584]. Це уможливить комфортне перебування суб’єкта пізнання  у різних точках 

земної кулі. Цілісне усвідомлення змісту глобальної освіти прямолінійним 

шляхом наводить нас на думку, що її функціонування неможливе за межами 

міжкультурних взаємодій [584]. Такі взаємодії, за словами Брюса Роббінса 

(Bruce Robbins) (1998 р.), вимальовують «пензлем» перспективність розроблення 

міжнародних (глобальних) навчальних планів [556]. Саме такі робочі документи 

освітнього характеру «…обґрунтовують проблему культурної ідентичності та 

дозволяють правильно розставити пріоритетні акценти на міжнародній освіті, 

яка є дискретною, оскільки сформована широким полем педагогічної практики» 

[556, с. 249].   
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2. Актуальність розвитку міжнародної освіти – так званої освіти без 

кордонів. 

Друга ціль ґрунтується на необхідності розширення траєкторії 

міжкультурної комунікації у тому числі за рахунок необхідності інвестування 

соціальних інститутів у глобальні освітні проекти. 

Іноземний дослідник П. Хайе-Кьюн (Р. Hye-Kyeong) у праці «Глобальна 

освіта з екологічної точки зору: стати громадянином світу» (2003 р.) підкреслив, 

що світова педагогічна спільнота тривалий історичний період робить упевнені 

кроки назустріч глобальній освіті [583]. Осягнення омріяної мети можливе лише 

за умов реалізації радикально-трансформаційних перетворень, що 

супроводжуються примноженням знань із культурних скарбниць кожного 

народу та перспективною побудовою інтернаціонального навчального плану 

[583]. Така зорієнтованість на освітні перетворення є наслідком розвитку 

міжнародних відносин, учасником яких є кожна визнана демократичною 

спільнотою держава.  

Аналізуючи неоднозначність трактування ученими поняття 

«космополітизм» у розрізі освітньої проблематики, дослідник К. Гунеш                     

(K. Gunesch) вирішив представити власне визначення. Так, у праці «Освіта для 

космополітизму? Космополітизм як модель культурної ідентичності особистості 

у межах міжнародної освіти» (2004 р.) автор підкреслив, що феноменальність 

космополітичного характеру розвитку освіти полягає у тому, що вона у жодному 

разі не ігнорує національні питання і не намагається перевершити неоціненні 

здобутки кожної держави та нації, а навпаки рухається шляхом освітньо-

цивілізаційного поступу [587]. 

Каліфорнійський філософ П. Рабінов (Р. Rabinow) у нарисі «Уявлення є 

соціальними фактами: сучасність та постмодернізм в антропології» підкреслив, 

що через надзвичайно складну конструкційну побудову взаємозв’язків 

національних культур світу дуже складно підтримувати стабільний 

космополітичний характер розвитку освіти на макрорівні [610].   
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3. Глобальний характер міжцивілізаційної системи «освічена особистість – 

освічений соціум».   

Третьою ціллю означеної проблематики є цілеспрямоване формування 

умінь і навичок міжособистісного інтелектуально-культурного обміну. У 

глобальному розрізі таких цивілізаційних взаємодій актуалізується завдання 

формування цілісної системи «освічена особистість – освічений соціум».  

На сторінках праці «Розвиваючи гнучкий погляд: подорож навколо світу та 

масштаби космополітичного громадянства» (2005 р.) правознавець Дж. Молц             

(J. Molz), досліджуючи питання критичного ставлення окремих науковців до 

феномена «космополітизм», підкреслив, що воно зумовлене недостатньо 

аргументованими висновками щодо його ролі у розвитку територіальної громади 

[598]. Учений був переконаний, що правильно розставлені акценти 

космополітичного впливу на регіон уможливили б раціоналізацію 

співробітництва на  міжцивілізаційному рівні [598].  

Культуролог У. Ханнерц (U. Нannerz) у дослідницькому доробку 

«Космополіти та місцеві жителі у світовій культурі» (1992 р.) підкреслив, що 

космополітичний характер розвитку освіти на епістеміологічному рівні 

наближений до поняття «академічна мобільність». На думку ученого, обидва 

поняття є високоглобалізованими утвореннями (зокрема, за критерієм змістової 

сутності), що віддзеркалюється в особистісно-естетичному ставленні суб’єкта 

пізнання до культурних надбань [617].  

Західні дослідники М. Дікек, Н. Кларк та К. Барнетт (М. Dikec, N. Clark,           

С. Barnett)  у праці «Розширення гостинності: даючи простір, забираючи час» 

(2009 р.) зауважили, що освітня космополітичність сприяє утвердженню почуття 

особистої відповідальності перед суспільством у цілому [563]. 

Іспанська дослідниця-культуролог С. Майра (S. Maira), працюючи над 

працею «Імперські почуття: культура молоді, громадянство та глобалізація», 

(2004 р.) дійшла до висновку, що професійна етика педагога повинна 

засновуватися на міцному фундаменті тісної міжкультурної та міжрелігійної 

взаємодії із зовнішнім світом [594].  
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Досить цікаву назву має дослідження англійського ученого Н. Доуер                

(N. Dower) «Глобальне громадянство, глобалізація та громадянство – нечесне 

тріо?» [566]. У своєму творчому нарисі автор підняв питання щодо значущості 

глобальних освітньо-соціальних змін у житті усього людства. Учений зазначив, 

що історичний поступ цивілізацій є результатом знаннєвого обміну між 

представниками різних соціальних спільнот [566]. 

Cоціолог і філософ Я. Лістер (І. Lister) у роботі «Освіта поза нацією»            

(1995 р.) зазначив, що космополітичний характер освіти зорієнтований на 

утвердження необхідності формування у суспільстві цілісного розуміння світу, 

яке врешті-решт приведе до реалізації освітньо-цивілізаційної стратегії щодо 

поліпшення життя соціуму на планеті Земля [592]. 

Правознавець К. Уайт і педагог Р. Оупеншоу (С. White, R. Openshaw) на 

сторінках спільного авторського доробку «Трансляція національного у 

глобальне в галузі громадянської освіти» (2002 р.) підкреслили, що пряма та 

опосередкована участь соціальних інститутів у виконанні навчально-виховних 

завдань задає орієнтири реалізації принципу соціальної справедливості [622]. 

Успішне втілення у життя масштабного проекту глобальної освіти 

віддзеркалюється в отриманні студентами подвійної ролі у соціокультурній 

«виставі – коли вони стають одразу історичними та політичними акторами на 

великій загальноцивілізаційній сцені [622]. Аналізуючи сутнісне наповнення 

вищенаведеної тези учених стає зрозумілим, що такий дослідницький акцент був 

зроблений невипадково, оскільки освіта на сьогодні не є достатньо глобалізована 

(зокрема, на відміну від морально-етичних цінностей у суспільстві), хоча є не 

менш важливим капіталом для особистісного зростання. Такий хід авторського 

відрефлексування суспільної реальності вкотре наштовхує нас на думку, що 

розвиток освіти має давнє космополітичне коріння, сягаюче філософського 

ґрунту античних і середньовічних мислителів (зокрема, Сократ, Діоген 

Синопський; Августин Блаженний, Данте Аліг’єрі та ін.). Праці світових 

мислителів «насичені» ідеями глибокої особистісної відповідальності за 

майбутнє усієї світової спільноти. Ідейне начало таких  давньоцивілізаційних 
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поглядів сягає різних рівнів організації суспільних інститутів, функціонування 

яких націлене на прояв турботливого ставлення до територіальної громади.    

Всесвітньовідома дослідниця у галузі культурології та філософії – Д. Гаспер 

(зокрема, за результатами соціальних досліджень увійшла до сотні провідних 

інтелектуалів світу, 2006 р.), зауважила, що вища освіта є ідеальним «храмом» 

для популяризації ідей космополітизму та громадянського суспільства [574]. 

Центральним ядром зазначених ідей є цілеспрямоване міжособистісне розуміння 

освіченою спільнотою власної відповідальності перед місцевими громадами 

різного рівня організації, незалежно від їхнього територіального 

місцерозташування [574].  В якості влучного аргументу для підтримання 

наведеної ідейності Д. Гаспер (D. Gasper) зазначила, що освіта ХХІ ст. у кожній 

країні світу повинна набути обрисів соціальної амбіційності – 

високоглобалізованості. Остання уможливить налагодження ефективної 

взаємодії суб’єкта пізнання із зовнішнім світом цінність якої пізнаватиметься на 

території Батьківщини та за її межами [574]. Професор Гарвардського 

університету зауважила, що частина світової громадськості не підтримує 

високоідейності космополітичного характеру розвитку освіти. Таку подієвість 

учена пояснила тим що на міждержавному рівні соціальна спільнота не готова 

взяти на себе відповідальності за реалізацію космополітичної освітньої практики 

[574]. Її функціонування, за словами дослідниці, накладатиме на 

високопосадовців найвищого державного щабля певне фінансове зобов'язання – 

уніфікувати стипендіальне забезпечення по усьому світу [574]. Підсумовуючи 

вищевикладену ідейність західної дослідниці зазначимо наступне: освіта 

сучасного інформаційного суспільства фактично на порозі глобальних 

цивілізаційних перетворень. Трансформаційна перспектива подальшого 

освітнього розвитку актуалізована універсальним характером та аксіологічним 

наповненням навчання, виховання, розвитку. З огляду на це, високоінтелігентна 

педагогічна спільнота працює над тим, як досягти оптимального рівня 

консенсусу (зокрема, виходячи із єдності наявної пріоритетності освіти), що 
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уможливить конструювання цілісної педагогіки космополітизму, наповненої 

глобалізованими цілями в умовах функціонування ринкової економіки.  

Некритична особиста самовідданість так званому «місцевому» концентру, 

за словами німецького соціолога та політичного філософа – У. Бека (U. Beck), 

фактично «блокує» життєздатність космополітичного педагогічного проекту. 

Проблематичність перебігу цієї ситуації полягає у тому, що вихованець не має 

змоги вийти на новий щабель особистісного зростання, оскільки не відбувається 

розширення соціально-комунікативних зв’язків, що спровоковане більшою 

мірою певною психічною прив’язаністю [550]. Професор Мюнхенського 

університету переконаний, що у процесі космополітизації освіти на 

міжцивілізаційному рівні відбувається «сплетіння павутини» перехресного 

світосприйняття та світорозуміння. Зазначена подієвість активізує налагодження 

механізму функціонування екстренно-особистісного реагування на актуальні 

соціальні запити усього світу [550, р. 67]. На думку автора концепції 

«суспільства ризику», високий рівень соціальної бар’єрності щодо визнання 

доцільності та раціональності  космополітичного шляху розвитку освіти є 

наслідком того, що сучасне інформаційне суспільство ще й досі не подолало 

перехідний бар’єр світорозуміння, який є своєрідною перешкодою для 

розбудови ступеневої системи освіти у світі [550].    

У зв’язку із тим, що освіта та наука є транзитивними утвореннями, тому й 

педагогічний космополітизм у психологічному вимірі набув рис гештальту – 

неподільної цілісності. Зазначена сукупна конструктивність на практиці 

передбачала паралельне виконання педагогом навчальних і виховних функцій, 

що поставало у освітньому контексті єдиним цілісним «продуктом».   

Досить влучну характеристику педагогів-космополітів знаходимо у одній із 

сучасних тематичних праць: «…педагоги, які були переконаними космополітами 

не лише пізнавали світ… будучи надзвичайно мобільними, але й самі брали 

участь у його «видозміні»…» [213, с. 15]. Учений переконує, що це відбувалося 

завдяки неоціненному потенціалу особистісних поглядів, переконань та 

діяльності у цілому [213]. 
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Ключовим завданням діяльності пересічного космополіта (не винятковими 

були і педагоги) стало безпосереднє досягнення єдності у колі усього людства, 

шляхом збереження та примноження культурної, етнічної та релігійної 

самобутності кожного народу світу. Ідеологічним началом  космополітизму була 

високоідейність руйнування кордонів національної обмеженості, яка звужувала 

поле діяльності наявного соціуму до суто локального полісу. Конструювання 

обмежувально-поведінкових рамок для особистості актуалізувало виникнення 

низки внутрішніх протиріч, оскільки внутрішнє єство індивіда синонімізувало 

себе  із складовою частиною набагато ширшого універсуму. 

Аналізуючи педагогічну наповненість досліджуваного феномена, можна з 

упевненістю співвіднести його з загальноцивілізаційним завданням створення 

найоптимальніших умов для формування особистості. Його реалізація 

передбачає часткове покращення наявних освітніх реалій, шляхом 

урізноманітнення організаційно-змістової компоненти навчально-виховного 

процесу. Така прогресивність продукувалася: цілісно-змістовою єдністю 

аудиторних занять, певною різноманітністю методів і засобів навчання, 

«відвертою» зорієнтованістю на розкриття міжпредметних зв’язків. 

Загалом розвиток педагогічного космополітизму актуалізував просторове 

поширення та утвердження просвітницьких проектів, завдяки чому 

досліджуваний феномен набув цілісних рис територіально-організаційної та 

соціальної центрованості, актуалізував поєднання на практиці важливих у 

педагогічній науці принципів (зокрема, систематичності й послідовності, 

доступності та ін.). 

Складний шлях утвердження педагогічного космополітизму на рівні 

соціальних інститутів оприлюднює така компонентна багаторівневість: 

1) регіонально-національна – віддзеркалює риси соціоментальності, 

загальний рівень освіченості, ціннісне ставлення соціуму до освіти, 

парадигмальність освітньої політики, рівень розвитку соціокультурного 

менеджменту; 
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2) інфраструктурна – відтворює багатоаспектність феноменологічного 

розвитку, продиктованого впливом низки критеріїв: часового 

(тимчасове, постійне), просторового (локальне та глобальне), 

інституціонального (формальне й неформальне); 

3) вузькопрофільна – відображає наповненість наявних освітніх реалій 

наступними компонентами: 

а) теоретичний (макро- та мікропарадигмальність);  

б) практичний (педагогічний досвід);  

в) традиційно-звичаєвий (нерефлексивна поведінка особистості  у 

просторі, стереотипи та архетипи). 

В останні роки широкої популярності набув аналіз космополітизму з 

погляду військової історії. Зокрема, випускник Київського артилерійського 

училища – професор Юрій Якович Киршин, у праці «Космополітизм – майбутнє 

людства» наводить досить цікаву для цього дослідження цитату: «…любов до 

Батьківщини породжує героїв, любов до істини – породжує добродіїв усього 

людства» [213, с. 13]. Викладена аргументованість засвідчує, що просвітницькі 

почини педагогів-космополітів у напрямі пошуку світової істини вирізняються 

гуманістичною центрованістю. 

Тематичний аналіз феноменологічних особливостей військового 

космополітизму актуалізував виокремлення у його змісті основоположного  тріо 

протиріч між: 

1) космополітизмом і антикосмополітизмом; 

2) народом та владними структурами різного рівня; 

3) демократією й диктатурою, тоталітаризмом, авторитаризмом [213]. 

Загалом військово-космополітичний ракурс історичного дискурсу 

приводить нас на усвідомлення усієї соціокультурної значущості поняття 

«конструктивний націоналізм» [213, с. 29]. Останній розглядається названим 

автором з погляду необхідності формування у колі суспільних мас чіткого 

усвідомлення свого історичного призначення [213]. За словами дослідника, це 

відбувається у ході поступового відрефлексування цінного внеску попередніх 
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поколінь у соціокультурну скарбницю людства (зокрема, утвердження цінностей 

миру, справедливості, мудрості, добра тощо) [213]. 

Тривалий історичний поступ людства привніс на порядок денний чіткість 

усвідомлення рівня глобальності процесу цивілізаційно-космополітичного 

зростання, тісно пов’язаного із патріотичною зорієнтованістю територіальної 

громади. Така прогресивність розвитку мислення продукувалася органічною 

системністю дії такого неписаного закону: я – патріот своєї малої Батьківщини 

(локальний рівень) та одночасно цілісного планетарного утворення 

(міжцивілізаційний рівень).                                    

Полідисциплінарний характер педагогічного космополітизму частково 

відтворюється і на культурологічному рівні, що зокрема простежується у 

змістовій насиченості наступного рисунку (див. рис. 1.9). Феноменологічна 

дотичність до культури досить виразно простежується на рівні: відповідних 

засобів комунікації та саморозвитку; результативності підвищенні рівня 

освіченості й культури (рис. 1.9).   

 

 

 

 

Рис. 1.9. Культурологічні виміри педагогічного космополітизму 

  

Підсумовуючи дані рис. 1.9 і тезовий виклад вищенаведеної фактажності 

стає зрозумілим, що у культурологічному обрисі педагогічний космополітизм є: 

а) особистісно зорієнтованим; 

б) просвітницько- та культуроцентрованим. 

З метою аргументування авторської позиції, слід звернутися до такої тези:  

«Об’єднуючим фактором у процесі космополітизації є культура, яка, з однієї 

сторони, сприяє формуванню єдності усього людства, а з іншої – сприяє 

збереженню і розвитку самобутності кожної нації» [213, с. 15]. 
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Образ педагога-космополіта ми розглянули як мобільну «одиницю», яка з 

професійною метою перетинала наявні державні кордони та входила у «світ» 

іноземної культури, буденного побуту, усталених звичаїв, знаменних вірувань. 

Виходячи зі змісту цієї позиції стає зрозумілим, що міжцивілізаційний обмін 

відбувався за такою схемою: педагог-космополіт впливав на вихованців, останні 

– на свого педагогічного наставника. Екстраполюючи досліджуваний феномен 

на соціокультурну канву ХХІ ст. зазначимо, що у сучасному наукознавстві 

досить гостро постають питання крос-культурного співробітництва, яке поєднує 

у собі досвід позитивної співпраці індивіда із представниками інших 

національностей на паритетних засадах. І сам термін «крос-культурний», 

беззаперечно вказує на безперешкодність ефективного «освоєння» космополітом 

інокультурного простору лише завдяки особистісному фокусуванню на 

епіцентрі міжкультурної єдності різних народів світу.            

 Пересування педагога-космополіта у просторі актуалізувало 

полідисциплінарне переосмислення досліджуваного феномена під географічним 

кутом. Просторові форми організації просвітництва, яке відштовхувалося від 

загальносуспільних потреб, загалом, детермінувалися відповідною рівневістю 

діяльнісних починів (регіональний, міжрегіональний, державний, міжнародний). 

Враховуючи, зокрема, той факт, що дослідженням проблем населення та 

територіальної організації займається географія, цілком очевидним є її 

взаємозв’язок із досліджуваною категорією. 

Досить простослівно обґрунтував географічну компоненту космополітизму 

дослідник Віллем Фрейхов [449]. Учений зауважив, що «…люди розгорнули свої 

мандрівки по світу не замислюючись над тим, що собою являє Європа, ще 

задовго до того часу, як у ХVІІІ ст. космополітизм став філософією, станом душі, 

способом думки, стилем життя, габітусом і, що найважливіше, формою 

самоідентифікації еліт епохи Просвітництва» [449, с. 31]. У змісті наведеного 

висловлювання досить показово простежується взаємозв’язок педагогічного 

космополітизму із географією, що віддзеркалено у відповідній рівневій 

конструкції (див. рис. 1.10).  
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Рис. 1.10. Рівнева конструкція предметного взаємозв’язку педагогічного 

космополітизму із географією [271] 

 

Оцінити значущість наведеної конструкції можливо у ході комплексного 

дослідження педагогічного космополітизму на рівні:  

- топологічному – дав змогу предметно відстежити у системі географічних 

координат напрям переміщення педагога-космополіта у просторі із позначенням 

ключових точок його основного маршруту та визначенням рівня продуктивності 

діяльності у цілому; 

- хронологічному – дає чіткі часові уявлення про рівень просвітницької 

активності педагога-космополіта за визначену одиницю часу (місяць, триместр, 

півріччя, рік тощо); 

- хорологічному – уможливлює формулювання висновків щодо наявного 

«попиту» на розвиток педагогічного космополітизму в межах визначеної 

територіальної системи розселення населення; 

- територіальному – віддзеркалює рівень «структурованості» 

інфраструктури визначеної адміністративно-територіальної одиниці, яка 

«опиняється» в епіцентрі дії педагога-космополіта; 

- інституційному – відображає високоорганізованість просвітницьких 

ініціатив, які широтою своєї всеохоплюваності «осягнули» вершин соціальних 

інститутів (рис. 1.10).           

Полідисциплінарні виміри педагогічного космополітизму засвідчили про 

цілісну багаторівневість тісного взаємозв’язку феномена із філософією, 

педагогікою, психологією, соціологією, географією, військовою історією. У 
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сукупності їх конструктивної «насиченості» саме аспективно-змістове 

наповнення досліджуваних категорій набуло рис предметної виразності та 

увійшло в основу феноменологічної «реконструкції». 

 

1.3. Соціально-антропологічні виміри досліджуваного феномена 

 

Ключові віхи постмодернізму привнесли на історіографічну канву риси 

процесуальності, підкреслили всеохоплюваність канону ентропії, актуалізували 

ефективність налагодження суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин на 

міжцивілізаційному рівні. Така подієвість уможливила досягнення відносного 

«консенсусу» на міжпредметному рівні суспільної організації, послугувала 

своєрідним контраргументом для перегляду усталеної ідейності очима науковця 

ХХІ століття. 

Компонентна наповненість постмодерністичного прогресу зумовила 

необхідність соціокультурної репрезентації педагогічного космополітизму в 

тісному взаємозв’язку із соціальною антропологією на рівні триєдиної 

компонентності – особистість, соціум та загальнокультурний прогрес                    

(див. рис. 1.11). 

 

 
Рис. 1.11. Педагогічний космополітизм та соціальна антропологія: 

наукознавчі точки дотику 

  

Змістова наповненість рис. 1.11 досить виразно демонструє тісну 

взаємозалежність особистості від соціуму та рівня культурного розвитку. У 

зв’язку із тим, що проблема особистісного зростання знаходиться у полі зору як 
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педагогічного космополітизму так і соціальної антропології, відповідно і наш 

предметний аналіз у такому дослідницькому ключі збагатиться за рахунок таких 

філософсько-мисленнєвих узагальнень.  

Остання подієвість продиктована цілеспрямованістю педагогічної 

діяльності космополітів, орієнтованих на примноження інтелектуального, 

творчого та загальноособистісного потенціалу. 

На сторінках праці «Сенс історії. Досвід філософії людської долі» 

знаходимо висновок про те, що взаємне переплетення міждисциплінарних і 

внутрішньо дисциплінарних ланок неминуче приводить до формулювання нових 

дефініцій і, як наслідок, – структурування нового знання, у процесі якого 

епіцентром будь-якого дослідження стає філософія [34]. 

У кожному науковому дослідженні з чітко визначеною проблематикою 

універсалізм загальнофілософської канви покликаний привести у відповідність 

увесь знаннєвий конструкт з метою повноцінної репрезентації його 

функціонального потенціалу (див. рис. 1.12). Така сутнісна закономірність 

послугувала певною рушійною силою еволюції наукознавства, представленого 

багатоманітною міжпредметністю підходів, концепцій, теорій і визначень.   
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Рис. 1.12. Філософія – рушійна сила еволюції наукознавства 

 

Узагальнюючи подані наочні дані на рис. 1.12 підкреслимо, що еволюція 
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наявності у філософсько-функціональному квартеті основних елементів 

(соціального, практично-перетворювального, пізнавального та 

комунікативного). Сукупна чисельність зазначених елементів сумарно 

націлювалося на: 

а) урахування історичної мінливості поглядів; 

б) урегулювання усіх аспектів діяльності представників різних 

соціоментальних спільнот; 

в) продукування нових знань (рис. 1.12). 

Просторово-часовий розвиток філософії – і як наслідок еволюція 

наукознавства, уможливилися завдяки присутності у цій системній структурі 

основоположної складової – людини як представника певного соціального 

інституту. 

Характерною реакцією кожного представника суспільства на дію 

зовнішнього середовища є її просторова поведінка та діяльність, зорієнтовані на 

досягнення визначених особистісних цілей, для яких характерними є певна 

сутнісна наповненість і відповідна структурованість. Соціально-антропологічні 

витоки досліджуваної проблеми відтворені на особистісному рівні активними 

поведінковими проявами, відповідним рівнем рефлексії та усвідомленням 

власної діяльнісної траєкторії у просторово-часовому розрізі (див. рис. 1.13) 

[157].  
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Рис. 1.13.  Соціальна та антропологічна компонентність поведінкової траєкторії 
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Соціально-антропологічні витоки досліджуваного феномена значною мірою 

дотичні до основних засад стоїцизму, відповідно до яких поняття «Cosmopolit» 

розглядалося у контексті відповідального та вірного ставлення громадянина до 

соціуму (певної соціальної громади) й моральних цінностей, а не до 

представників правлячої політичної еліти. 

 Соціально-антропологічне панно педагогічного космополітизму привнесло 

у міжцивілізаційне світорозуміння чіткі переваги загального (цілісного) над 

одиничним (частковим). Задане рівняння організаційної структури 

зорієнтовувало суб’єкта пізнання на активні пошуки шляхів досягнення 

прогресивних результатів педагогічної діяльності у межах існуючих кордонів 

проживання цілого людства, та сприйняття кожного вихованця як 

нерукотворного храму ідей, можливостей, перспектив. Такий характер 

особистісних ототожнень в очах сучасних дослідників не піддається 

матеріалізації, оскільки високий рівень об’єктивізму є невагомим станом 

особистісного сприйняття.  

Детально заглиблюючись у переосмислення проблеми педагогічного 

космополітизму стає зрозумілим, що історична доля багатьох світових 

цивілізацій по суті детермінувала феноменологічний розвиток, наповнивши при 

цьому наявну подієвість сакральними «нотами».   

Об’єктивність розвитку досліджуваного феномена була продиктована 

впливом низки соціально-антропологічних детермінант:  

а) цілісного усвідомлення особистістю своєї ролі у суспільстві;  

б) емоційно-стійкого почуття відповідальності за долю усього людства;  

в) посиленого відчуття громадянської приналежності загальносвітового 

рівня.     

Ступінь структурованості наведеного детермінологічного тріо засвідчує про 

своєрідну соціокультурну монолітність педагогічного космополітизму, що 

частково актуалізувало інтеграцію особистості до складу людської цивілізації у 

розрізі наявного часопростору. 
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Об’єктивна соціально-антропологічна зумовленість теоретико-

методологічної «кристалізації» педагогічного космополітизму, на наш погляд, 

приховується у змістовій складності поняття «середовище», яке є за своєю суттю 

відносним (див. рис. 1.14). Відсутність абсолютного начала у лексемі 

«середовище» набуває суб’єктивного характеру, все більше і більше розмиваючи 

кордони об’єктивно зумовленого (рис. 1.14). 

 

                                                                                                              СУСПІЛЬСТВО 

 

ПРИРОДНЕ    СЕРЕДОВИЩЕ           СОЦІАЛЬНЕ                                  КУЛЬТУРА 

 

                                                                                                              ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 

Рис. 1.14. Компонентна структура феномена «середовище» [274] 

 

Дані рисунка 1.14 засвідчили про структурованість феномена 

«середовище», який, з одного боку, прямо та опосередковано дотичний до 

особистості (природне), а з іншого – зумовлений функціонуванням особистості 

у часі та просторі (соціальне – суспільство, культура та взаємовідносини)            

(рис. 1.14). 

Отже, на сутнісному рівні космополітизм зорієнтовувався на протидію 

обмеженості самого середовища, яке «звужувало» широту особистісних 

починань до розмірності визначених рамок і кордонів.  

З огляду на це космополітизм виступив у ролі складного новоутворення, яке 

інтегрувало багатокомпонентність усієї життєдіяльності та у глобально 

зорієнтувалося на подолання сукупного суб’єктивізму з метою осягнення 

абсолютного оптимуму. На наукознавчому рівні простежено дотичність 

феномена «космополітизм» до понять «структурованість» та «відносини», 

оскільки будь-яка впорядкованість передбачає злагоджену взаємодію кожного 

структурного елементу, між якими формуються міцні нитки взаємовідносин. 

Налагодження мережі взаємовідносин у соціально-антропологічному розрізі 

приводить до множинної розгалуженості наявних соціальних контактів, 

характерною особливістю яких є ієрархічна структура. Концептуалізуючи 

космополітизм у ролі основоположного предмета дослідження перед 
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пошукувачем відкриваються нові соціально-географічні горизонти 

феноменологічних інтерпретацій. Високий рівень діяльнісної самоорганізації, 

який увійшов у основу педагогічного космополітизму, актуалізував 

парадигмальне моделювання змісту освіти з метою досягнення відповідної 

продуктивності на шляху навчання, виховання та розвитку особистості. 

Централізовано, або побіжно вищеперелічені дефініції використовують сьогодні 

як ключові у переліку педагогічних досліджень, що вкотре підтверджує 

актуальність обраної дослідником проблематики.     

Такий змістово-подієвий ланцюжок розкриває й сукупна цілісність поняття 

«дидактика», як відповідного структурного розділу педагогіки – універсальної 

науки, соціальний попит якої достатньо високий вже протягом тривалого періоду 

розвитку цивілізацій.  

Епістемологічний характер педагогічного космополітизму є продуктом 

багатостолітньо-цивілізаційного розвитку, який історично маркувався 

об’єктивною необхідністю пізнання усього реально існуючого у суспільстві, а 

потім – свого місця у цій складній соціально-антропологічній системі. Тривалий 

процес безпосереднього пізнання, за посередництвом раціоналізму, 

підсумований пріоритетністю знаннєвої «парадигми», яку зберігали і передавали 

із покоління в покоління, як цінний «раритет». Цим самим пояснюється і той 

факт, що функціональний потенціал педагогічного космополітизму аналогічно 

зорієнтовувався на примноження знаннєвого «капіталу» на цілісному поприщі 

освіти та науки. Пряме та опосередковане пізнання педагогами єдності світу 

приводило до того, що глибоко персоніфікований феномен «педагогіка» 

поступово перетворювався на загальноцивілізаційний «ресурс». Кожен 

представник соціуму рано чи пізно приходив до єдиної істини – необхідності 

здобуття знань та варіативності формування умінь та навичок. Отже, самі знання 

набували соціально-антропологічних обрисів у ході їх освоєння та 

цілеспрямованого пізнання, стаючи тим невагомим багажем, який переносив на 

своїх плечах суб’єкт пізнання та передавав прийдешнім поколінням у 

визначений момент часу. 
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Розвиток у часі та просторі педагогічного космополітизму приводив до того, 

що педагогічна спільнота світу, в процесі подолання географічних кордонів, 

напрацьовувала нові знання, доповнювала існуючі теоретичні парадигми та 

вибудовувала траєкторію подальших наукових досліджень прикладного 

характеру. 

У такій історичній подієвості простежувалася певна варіативність 

діяльнісної результативності педагогічного космополітизму, зокрема коли нові 

та оновлені напрацювання: 

1) доповнювали існуючі наукові теорії; 

2) вступали із існуючими розробками у певні протиріччя, девальвували їх, 

відкриваючи таким чином нові дослідницькі горизонти; 

3) формували своєрідне проблемне ядро, яке знаходило подальше глибинне 

переосмислення у колі наукових послідовників. 

Продуктивний розвиток педагогічного космополітизму у фінальному 

результаті приводив до того, що інноваційні педагогічні розробки конкурували 

між собою настільки, що навіть актуалізувалася проблема персоніфікованої 

диференціації педагогів-подвижників (зокрема, всесвітньо відомі, відомі, 

новатори і т. д.). Проте абсолютно недоречно вести мову про певний моніторинг 

або експертну оцінку результатів діяльності знатних педагогічних постатей, 

оскільки досліджуваний нами феномен актуалізував геопросторове 

«переміщення» світогляду, теорії, практики. І хоча так склалося історично, що 

первинні наукові здобутки світочів різних галузей наукознавства не були 

належно екстрапольовані в освітній процес на загальносвітовому рівні, проте 

можемо з упевненістю припустити, що їхнє подальше утвердження у статусі 

«основоположні» уможливилося у тому числі і завдяки педагогічному 

космополітизму. Не намагаючись гіперболізувати соціокультурної значущості 

досліджуваного феномена у світі, проте маючи на меті здійснити комплексне 

відрефлексування цивілізаційної значущості педагогічного космополітизму ми 

дійшли єдиного висновку, що за його посередництвом до широкого науково-

освітнього обігу увійшла низка термінів, аксіом, теорем, законів, формул, які, 
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долаючи складний просторово-часовий шлях,  поступово набували широкої 

популярності у різних соціальних колах.  

Як зазначалося на рис. 1.13 сутнісною характеристикою педагогічного 

космополітизму є його соціально-антропологічне начало, яке протягом усієї 

історії розвитку цивілізацій було скероване на примноження культурного 

потенціалу соціуму, набуваючи з часом виховних, навчальних, освітніх та 

інтелектуальних обрисів. Припускаємо, що «приріст» культурного потенціалу 

суспільства був наслідком розвитку педагогічного космополітизму, оскільки 

педагоги, сіючи вічне та мудре, долали державні кордони з метою комплексної 

реалізації професійних функцій за покликом душі. Практичну сторону такої 

подієвості простежували, зокрема, у збагаченні сутнісного наповнення 

природничих, гуманітарних, фізико-математичних та інших дисциплін, що з 

часом приводило до: верифікації змісту навчально-виховного процесу, 

конструювання ступеневості системи освіти.   

Наочне відтворення деталізованих конструкцій, які віддзеркалюють вплив 

педагогічного космополітизму на «примноження» змістового концентру 

природничо-математичних і гуманітарних дисциплін у соціокультурному 

просторі, представлене у відповідних наочних матеріалах (див. рис. 1.15.). 
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Дані рис. 1.15 показують, що поглиблення змісту природничих та фізико-

математичних дисциплін відбувалося шляхом поширення та уніфікації 

освіченою спільнотою у світі таких феноменологічних компонентів, як: числа, 

терміни, географічна номенклатура, аксіоми, теореми, формули, закони та ін. 

Поступальний розвиток гуманітарних дисциплін досліджуваного періоду 

уможливлювався завдяки утвердженню у просторі та часі термінів, правил, літер, 

абеток та ін. (рис. 1.15). Враховуючи уніфіковано-розгалужений конструкт 

базису фізико-математичних дисциплін (числа, терміни, аксіоми, теореми, 

формули, закони та ін.) стає зрозумілим, що фактично їх просторово-часове 

утвердження у науковому обігу відбувалося під впливом педагогічного 

космополітизму. Такі авторські висновки були результатом виконання 

пошукових робіт та їх подальшого опублікування на сторінках видань 

навчально-методичного та апробаційного характеру та розробки тематики та 

змісту окремих семінарських занять різних дисциплін, де можна розглянути 

проблему педагогічного космополітизму (дод. Е) [29; 70; 289; 290; 379; 398; 470; 

471;  472; 473; 475; 476; 477; 478; 479; 480]. 

Соціально-антропологічний шлях утвердження у просторі конструктів 

числового ряду стало основоположним для розвитку точних наук, оскільки чітко 

виокремився перехід від абстрактності до стійкої чіткості. Останній 

забарвлювався низкою кількісних параметрів, уможливлював проведення 

суб’єктами пізнання певних розрахунків і вимірювань, що забезпечувалося 

аналітичним мисленням і раціоналізацією інтелектуальної діяльності. Завдяки 

педагогічному космополітизму освоєння конструктів числового ряду з часом 

охопило усі куточки земної кулі та сумарним чином позначилося на розвитку 

точних наук та удосконаленні профільної підготовки фахівців.  

Під впливом розвитку математичної освіти кількість логічних операцій із  

конструктами числового ряду значно примножувалася, що відобразилося у: 

розробленні їх різновидів (зокрема, цілі та натуральні); заснуванні математичної 

символіки (обелюс і двокрапка при діленні, крапка й хрестик при множенні, 
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плюс при додаванні, мінус при відніманні); презентуванні математичних 

величин у вигляді операційного результату (дріб) та інше. 

Примноження кількості операцій із конструктами числового ряду сприяло 

формуванню стійкого взаємозв’язку математики з фізикою, хімією, астрономією, 

біологією та іншими галузями знань, варіативність яких розширювала коло знань 

і сприяла окресленню змістового поля освіти. Прогнозування, планування, 

абстрактне мислення, логіка, аналітика, індукція, дедукція слугували своєрідним 

«інструментарієм» для досвідченого педагога-космополіта, який 

зорієнтовувався на цілеспрямоване виконання своїх функцій усупереч 

лімітованості кордонів. Теоретичним підґрунтям викладеного слугують 

матеріали творчої спадщини представників Західноєвропейської та 

Американської наукових шкіл (ХVІ – ХХ ст.), які віддзеркалюють дотичність 

педагогічного космополітизму до розвитку точних наук (див. табл. 1.3).      

 

Таблиця 1.3. 

Дотичність педагогічного космополітизму до розвитку точних наук у 

джерелознавчому розрізі творчої спадщини представників 

Західноєвропейської та Американської наукових шкіл (ХVІ – ХХ ст.) 

[242] 

№ Педагог Alma mater (місцезнаходження) Змістове наповнення тези  

Західноєвропейська наукова школа 

1 Іоганн Кеплер 

(1571 – 1630) 

Тюбінгенський  університет 

(Німеччина) 

«Математика – праобраз краси світу» 

[242] 

2 Йоганн-

Вольфганг фон 

Гете (1749 – 

1832) 

Лейпцизький і Страсбурзький 

університети  

(Німеччина, Франція) 

«Цифри не керують світом, але вони 

показують, як управляти світом» 

[242] 

3 Уайтхед Норт  

(1861 – 1947) 

Кембриджський університет 

(Великобританія)   

«Алгебра – інтелектуальний 

інструмент, який створений, щоб 

додати ясність кількісному аспекту у 

світі» [242] 

4 Ле Корбюзьє 

(1887 – 1965)  

Школа мистецтв (Франція) «Математика – величезна споруда, 

створена… для пізнання Всесвіту» 

[242] 

Американська наукова школа 

5 Ноберт Вінер 

(1894 – 1964) 

Гарвардський університет 

(США) 

«…призначення математики – 

знаходити прихований порядок у  

хаос, що оточує нас у світі…» [242] 
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Сутнісне формулювання окремих авторських тез, розкриваючих дотичність 

космополітизму до розвитку точних наук репрезентоване на рівні частовживаної 

дефініції «світ», яка засвідчує транскордонність феноменів: знання, освіта, 

наука, культура (табл. 1.3). 

Яскравим прикладом викладеного слугує фактажність низки наукових 

відкриттів, які не підлягають дії часового чи просторового обмеження та є 

широко вживаними у всіх освітніх і наукових концентрах світу (наприклад, 

таблиця множення, закон усесвітнього тяжіння тощо). Із наведеної фактажності 

випливає: соціально-антропологічні виміри педагогічного космополітизму 

актуалізували проекцію загальнонаукових здобутків і відкриттів певних країн на 

освітню та науково-дослідну практику цілого світу. Цілісна загальнонаукова 

уніфікація на рівні усіх точних наук відбулася завдяки комплексному і 

систематичному оперуванню усіма абстрактними характеристиками у 

«присутності» об’єктивності, що з часом набувало кількісно-точних обрисів 

(зокрема, дії з числами, використання фізичних формул).    

Розвиток педагогічного космополітизму віддзеркалювався на рівні 

міждисциплінарного «перетину» структурних елементів термінологічного 

апарату, шляхом побудови тісних сутнісних взаємозв’язків на рівні згаданих 

конструкцій, що у свою чергу уможливлювало спрощення процедури їх 

щоденного використання. 

Аналогічно як і точні науки, педагогіка поєднала у своєму сутнісному 

наповнені концептуальні основи авторських теорій, наявність яких уможливила 

відгалуження окремих дисциплін (наприклад, історія педагогіки, дидактика, 

дошкільна педагогіка та ін.), які сумарним чином актуалізують реформування 

наявних освітніх реалій у відповідності до вимог часу, проте не  порушують 

цілісності дидактичної канви методів, принципів і засобів.  

Поступально-невпинний розвиток освіти у ХХІ ст. привніс ще одну 

педагогічно-космополітичну «інноватику» – формування цілісного 

інформаційно-освітнього середовища, яке умовно диференціюється на ще 

більшу кількість просторово-локалізованих міні-середовищ, що є доступні 
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пересічному суб’єкта пізнання, що може знаходитися у різних точках земної 

кулі. Позитивна сторона функціонування таких освітніх просторово-

локалізованих міні-середовищ полягає у тому, що ними досить легко керувати у 

розрізі сучасного освітнього менеджменту та вони є продуктивними у контексті 

практичної реалізації дидактичного принципу доступності.  

Повноцінність розвитку педагогічного космополітизму у соціокультурних 

умовах минулого накладала певний відбиток на своєрідній «індуктивності» 

розвитку освіти – від одиничного до загального. Достатньо колоритним 

прикладом слугує сукупність навчальних програм, які використовуються у 

освітньому процесі відповідних інституцій, підпорядкованих профільним 

управлінським структурам з метою практичної реалізації покладених на них 

завдань.  

Послідовне формування всезагального переліку одиничних показників 

віддзеркалює структурованість педагогічного знання, що постає, з одного боку, 

цілісним,  а з іншого – ієрархічним конструктом. Така властивість педагогічного 

знання фактично актуалізувала авторське структурування історичної 

періодизації педагогічного космополітизму шляхом ідентифікації 

найпростішого функціонального конструкту, що передбачало послідовність 

ускладнення операцій: від виконання педагогом елементарних просвітницьких 

функцій, до поширення у соціокультурному просторі прогресивно-інноваційних 

ідей. 

Індуктивний виток розвитку педагогічного космополітизму у визначених 

соціокультурних умовах з часом уможливив упорядкування організаційно-

змістового концентру освітнього процесу, що зокрема на рівні вищої школи 

віддзеркалилося у низці освітньо-кваліфікаційних рівнів. Зазначена подієвість 

уможливила систематизацію наявного академічного «багажу» шляхом, зокрема, 

суттєвого спрощення процедур викладу матеріалу та моніторингу загальної 

результативності освітнього процесу. 

Надзвичайно цінним для нашого дослідження є соціально-антропологічна 

проекція педагогічного космополітизму на персоніфіковану канву, яку 
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«оздобили» світочі вітчизняної педагогічної думки, неоціненна спадщина яких 

приховує досвід цілих поколінь. По суті, вони стали титанами педагогічної науки 

у соціокультурному просторі земної кулі. Їм вдалося нівелювали питання суто 

внутрішньодержавного пересування, оскільки вони рухалися за прогресивною 

течією міжнаціонально-педагогічного розвитку. Педагогічні постаті сіяли вічне 

і мудре на території різних адміністративно-територіальних одиниць, що 

актуалізувало загальний розвиток освіти та освіченості.  

Соціально-антропологічні виміри досліджуваної проблематики 

уможливили відслідкування історичної поетапності налагодження тісної 

міжнародно-галузевої співпраці та розгалуженої ієрархізації педагогічного 

космополітизму, який за обсягами посів почесне місце міжцивілізаційного 

просвітницького начала. Відповідний рівень структурованості педагогічного 

космополітизму викристалізувався у організаційно-змістовій «начинці» 

просвітницького проекту в основу якого увійшла певна функціональна 

зорієнтованість. 

Своєрідна рельєфність соціально-антропологічної конструкції 

педагогічного космополітизму поєднала у своєму складі сукупну метацілісність, 

на яку нанизувався реальний поліфункціоналізм (див. рис. 1.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Рис. 1.16. Соціально-антропологічні виміри метацілісного конструкту 

педагогічного космополітизму 

 

поетапність формулювання знаннєвого компоненту

забезпечення  формування тісного взаємозв'язку між 
окремими знаннєвими компонентами 
(міждисциплінарний підхід)

підсилення значущості набутих знань, сформованих 
умінь та навичок з прямою проекцією їх на практичу 
сторону особистісної життєдіяльності  

Метацілісність 

педагогічного 

космополітизму 
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Повноцінне функціонування на практиці метацілісного конструкту 

педагогічного космополітизму, як видно з рис. 1.16, визначається наявною 

достовірністю знаннєвого компоненту, який досить тісно переплітається із 

соціокультурними запитами конкретного історичного періоду. Ретроспективні 

виміри знань відзеркалюють аналітично-синтезовану зорієнтованість 

соціокультурної минувшини, на яку нанизуються «перли» сучасної науково-

дослідної діяльності. 

Фактажність та об’єм таких знаннєвих компонентів «запрограмовано» 

актуальними соціокультурними завданнями та детерміновано сукупністю 

ключових освітніх цілей у наявному парадигмальному розрізі (див. рис. 1.17).  

 

 

                   =                     +                   +  

 

----------- 

НП* - навчальний предмет; 

ЗК1О – перший знаннєвий компонент – об’єкт; 

ЗК2Я – другий знаннєвий компонент – явище; 

ЗК3П – третій знаннєвий компонент – процес 

Рис. 1.17. Знаннєвий компонент як передумова розвитку 

педагогічного космополітизму у соціокультурному 

просторі 

 

Кожний знаннєвий компонент є поліцілісним і поліфункціональним, 

незалежно від обсягів й відповідного наповнення (об’єкт, явище і процес) (рис. 

1.17). 

У такому дослідницькому ракурсі й соціокультурні виклики 

віддзеркалюються в: освітніх реаліях, які актуалізують процес універсалізації 

знань та їх конструктів (термінів, моделей, формул, законів, аксіом, технологій 

та ін.), які входять до складу дисципліни та широко популяризується у світі 

(зокрема, за посередництвом розвитку педагогічного космополітизму)                   

(див. рис. 1.18). 

 

НП* ЗК1О ЗК2Я ЗК3П 
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Рис. 1.18. Трирівнева модель послідовного засвоєння знань в умовах 

практичної реалізації педагогічного космополітизму 

 

Отже, титульний феномен посприяв актуалізації цивілізаційно-освітнього 

поступу, коли від впливом суб’єктивних та об’єктивних детермінант відбулося 

«трансформування» знаннєвих компонентів шляхом їх сутнісного 

взаємопроникнення на засадах міждисциплінарності. Зазначена подієвість 

посприяла актуалізації реформування освітньої системи світу загалом (рис. 1.18). 

Наочні дані рис. 1.18 дають можливість на теоретичному рівні відтворити 

особливості послідовного засвоєння знань у соціокультурних умовах впливу 

педагогічного космополітизму, що передбачає: 

 вісь Х – засвоєння відповідного понятійно-категоріального апарату; 

 вісь Y – виявлення необхідного знаннєвого компоненту (ЗК1О, ЗК2Я, 

ЗК3П) (рис. 1.17); 

 вісь Z – формулювання цілісних  визначень у міждисциплінарній 

структурі освоєного матеріалу (рис. 1.18). 

Послідовність засвоєння суб’єктом пізнання знань відбувається поетапно 

(вступ, основна частина, висновки). У відповідності до цього, ключові аспекти 

піддаються першочерговому засвоєнню, а другорядні – відсіюються мозком 

автоматично (за зразком функціонування мимовільної та довільної пам’яті). 

Х – засвоєння 

відповідного понятійно-

категоріального апарату  

Y – виявлення 

необхідного знаннєвого 

компоненту (ЗК1О, 

ЗК2Я, ЗК3П) 

Z – формулювання цілісних  

визначень у 

міждисциплінарній 

структурі освоєного 

матеріалу 
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Продуктивність засвоєння знань представниками соціуму посприяла 

нагромадженню особистісно-інтелектуального багажу та примноженню 

соціокультурного потенціалу цивілізацій (див. рис. 1.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.19. Вплив педагогічного космополітизму на примноження 

соціокультурного потенціалу цивілізацій 

 

Змістове наповнення рис. 1.19 дає змогу підсумувати феноменальність 

впливу педагогічного космополітизму на налагодження системи функціонування 

освіти, яке відтворене на рівні уніфікації її змісту та підвищенні продуктивності 

інституційної діяльності.  

Одним із показників високопродуктивного соціокультурного розвитку 

педагогічного космополітизму послугувала згадана вище універсалізація знань, 

яка актуалізувала утвердження у науково-дослідному обігу цивілізацій 

структурної рівневості «способів» зведення розрізнених знань шляхом 

класифікації, систематизації та категорізації. Багатоаспектність відповідного 

галузевого знання детермінувалася підходами визначеного термінологічного 

наповнення (зокрема, вузькогалузеве вживання понять «природна функція» і 

«графік функцій»; «математична гіпербола» та «лінгвістична гіперболізація»; 

«венозний синус» й «тригонометричний синус») [511; 533]. Такий наочний 

приклад дає можливість нам підсумувати, що послідовність термінологічного 

обрису кожної дефініції відбувається на засадах міждисциплінарності, що 

відповідно актуалізує питання науково-освітньої профілізації, яка також 

піддається уніфікації на міжнародному рівні.    
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Соціальне усвідомлення гострої необхідності побудови такої системи 

освіти, яка  була б дієвою у будь-якій країні світі, актуалізувало проблему 

міжнародної співпраці між колегами різних національностей на паритетних 

засадах. Соціально-антропологічні виміри такої зорієнтованості відтворювалися 

у цілеспрямованості педагогічного космополітизму на повноцінну 

універсалізацію знаннєвих конструктів за посередництвом уніфікованого 

«фіксування» давньої назви термінів (зокрема, грецького, латинського, 

французького, німецького та англійського походження). Такий підхід до 

наукової справи примножив можливості ефективного розвитку педагогічного 

космополітизму. Педагоги-космополіти володіючи відповідним багажем 

універсалізованих знань почували себе достатньо комфортно під час спілкування 

зі своїми колегами та проведення науково-дослідних проектів. Важливим є і той 

факт, що успішність розвитку педагогічного космополітизму забезпечувалася й 

рівнем володіння педагогами давніми (зокрема, латинська, грецька) та 

широковживаними іноземними мовами. 

Продуктивність розвитку педагогічного космополітизму на рівні точних 

наук уможливлювалася, зокрема, уніфікованим вживанням у всіх цивілізованих 

країнах світу натуральних чисел – цілих позитивних. Вони здобули таку широку 

популярність у наукознавстві, що педагоги на тому чи іншому етапі історичного 

розвитку залучили їх до обігу фізико-математичних (фізика, математичний 

аналіз, алгебра, геометрія та ін.), гуманітарних (історія, археологія та ін.), 

природничих (астрономія, фізика, біологія, географія, хімія та ін.) та суспільних 

(соціологія, демографія, статистика та ін.) наук. Цікавою особливістю у 

широковживаності цілих позитивних чисел є той факт, що світова спільнота 

сприймає як показник, який дає можливість під час дослідження зіставити, 

деталізувати, порівняти, узагальнити. 

 Надзвичайно цікавим «контраргументом», актуалізувавшим поглиблення 

розвитку педагогічного космополітизму, був рівень впливу процесу 

нагромадження знаннєвого «багажу» на розвиток освіти та науки. Так, епоха 

Великих географічних відкриттів поклала початок оновленому науковому 
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переосмисленню особливостей освоєних територій та складанню відповідного 

картографічного матеріалу, що сумарно примножило зміст низки навчальних 

дисциплін (зокрема, всесвітня історія та географія). Також високоаргументоване 

формулювання аксіом і теорем всесвітньовідомими представниками різних країн 

світу, завдяки ефективному феноменологічному розвитку, поступово увійшло до 

науково-освітнього обігу світу.      

У світлі цієї проблематики, не менш вагомим для нас є і той факт, що 

розвиток на історичній осі цивілізаційної площини педагогічного 

космополітизму був актуалізований єдинопочатковою структурованістю і самої 

педагогічної науки (зміст, методи, засоби, принципи, форми та ін.), що 

спрощувало використання обраного поєднання її елементів на практиці. Така 

висоорганізаційна структурованість науки надала педагогічній громаді світу 

можливість таким чином упорядкувати процес систематизації педагогічних 

знань, щоб забезпечити вихованця можливістю отримання відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня на належному організаційно-змістовому рівні. 

У такому змістовому ключі й процес здобуття індивідом необхідного освітньо-

кваліфікаційного рівня значною мірою зумовлювався рівнем професійної 

підготовки педагогічних кадрів.   

Продуктивність виконання у часі просвітницьких функцій, за 

посередництвом педагогічного космополітизму, віддзеркалилася і на рівні 

розмежування окремих феноменів: «педагогічна майстерність», «педагогічна 

компетентність» та ін. (див. рис. 1.20). 

У зв’язку із цим актуалізувалась необхідність виокремлення із педагогічної 

канви таких галузей, як: вікова педагогіка, корекційна педагогіка, соціальна 

педагогіка, професійна педагогіка, історія педагогіки та ін. Кожна із 

вищеперелічених галузей з часом тематично структурувалася, поєднуючи у собі 

певну сукупність підтем. Можемо припустити, що педагогічний космополітизм 

з часом актуалізував і предметне структурування наукових галузей, що сприяло 

примноженню соціокультурної скарбниці світу в цілому.  
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Рис. 1.20. Соціально-антропологічні виміри розвитку педагогічного 

космополітизму у часопросторі 

  

На основі викладеного підсумуємо, що соціально-антропологічні виміри 

педагогічного космополітизму уможливили відрефлексування цілісної сутності 

особистісного буття, законів його розвитку виходячи із висоорганізованості 

професійного зростання.  

Досліджуваний контекст розгляду проблематики відкрив повнопанорамну 

експозиційність феноменологічного впливу на примноження цілецілісності 

педагогічного процесу, презентованого триєдиною сукупністю складових 

(навчання, виховання та розвитку) крізь призму історіософського руху від 

одиничного (людина) до загального (соціум). 

              

1.4. Методологічний потенціал наукового дослідження  

 

Методологічна екстраполяція особливостей розвитку педагогічного 

космополітизму на наукознавчу канву цивілізаційно-просвітницького поступу 

уможливлює планову презентацію тематично-історичної періодизації, 

розробленої із обов’язковою деталізацією кожного періоду. Науково-дослідне 

«скульптурування» автором зовнішнього обліку досліджуваного предмета 

відбувалося у ході зібрання тематичних фактів історико-педагогічного змісту, з 

метою виявлення рівня впливу внутрішніх та зовнішніх детермінант і 

закономірностей розвитку педагогічного космополітизму.  

Фундаменталізм педагогічного космополітизму в дослідницькому ракурсі 

віддзеркалився на рівні методологічних обрисів його організаційно-змістової 
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варіативності (зокрема, за посередництвом аксіологічного, гуманістичного, 

антропологічного змісту) та одночасної інваріантності цілецілісної мети 

реалізації просвітницького проекту. 

Метафізична проекція досліджуваного феномена уможливила все 

виразніше відстеження соціально-інституційних меж розвитку педагогічного 

космополітизму, зорієнтованого на осягнення законів соціального буття людини, 

крізь призму «глобалізовано-полікультурного» світосприйняття та 

світорозуміння у ході детального переосмислення. 

Інтеграційний потенціал  методологічного інструментарію, на пошуковому 

рівні презентований  сукупністю наукових підходів (історіософського, 

діяльнісного, етапного, антропологічного, цивілізаційного, культурно-

історичного, синергетичного, середовищного, комплексного, персоналістично-

біографічного, аксіологічного, акмеологічного), які уможливили 

відрефлексування предмета дослідження на засадах існуючих наукових підходів. 

Аргументованість обґрунтування феноменологічного змісту, за 

посередництвом обраного наукового підходу, засновується на 

високозмістовності наступної компонентної структури: науковий погляд 

пошукувача; нова науково-дослідницька конструкція, що взаємопов’язана із 

об’єктом вивчення, науковим принципом і складовими понятійно-

категоріального апарату; керівна дослідницька стратегія; сукупність процедур і 

засобів вивчення предмета дослідження; норми та правила інтерпретування 

дослідницьких результатів [225].  

Міжцивілізаційне світоконструювання дослідником соціокультурної 

значущості педагогічного космополітизму репрезентоване історіософським 

«квадривіумом» наступних наукових підходів – онтологічного (орієнтири 

людського буття), антропологічного (механізми суспільної організації), 

аксіологічного (ціннісні вектори), праксеологічного (набуття практичного 

досвіду) та гносеологічного (центрованість на пізнанні) змісту (див. рис. 1.21 та 

див. табл. 1.3).  
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Рис. 1.21. Інтеграційний потенціал наукових підходів до вивчення 

педагогічного космополітизму  

 

Інтеграційний потенціал наукових підходів до вивчення педагогічного 

космополітизму настільки багатовимірний, що: продукує вироблення нового 

знання (на основі переосмислення наявних цивілізаційних здобутків). 

Багатовимірність педагогічного космополітизму актуалізує надбудову 

праксеологічних конструктів, скерованих на всебічне переосмислення 

практичних аспектів феноменологічного розвитку (рис. 1.21; табл. 1.3). 

  Аналіз вищенаведених наочних даних засвідчив, що діалектичні витоки 

педагогічного космополітизму в розрізі аналізу досягнень давніх цивілізацій 

(Єгипет, Греція, Рим, Китай та Індія) за своїм сутнісним наповненням сягали 

вершин онтологічного, гносеологічного, антропологічного, аксіологічного та 

праксеологічного наукових підходів (табл. 1.3).  

Історичний перебіг зазначеної подієвості відбувався за рахунок: 

взаємопроникнення культур – соціокультурний міжцивілізаційний симбіоз; 

домінування на особистісному рівні гуманістичного начала; фіксування 

пріоритетності педагогічного досвіду; утвердження моральних принципів, 

звичаїв, традицій; формування братерських зв’язків на міжцивілізаційному рівні 

з метою обміну досвідом та продуктами діяльності (табл. 1.3).  
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Таблиця 1.4 

Діалектичні витоки педагогічного космополітизму крізь призму аналізу досягнень давніх цивілізацій (за матеріалами Ю. Киршина) [213] 

Діалектичні витоки 

педагогічного 

космополітизму  

Д А В Н І    Ц И В І Л І З А Ц І Ї 

Єгипет Греція Рим Китай Індія 

онтологічний 

(соціально-буттєвий) 

досягнення особистісної гармонії зі світом – завдяки раціоналізації та 

організованості навчального процесу 

 (Єгипет – ?; Сократ – Греція, М. Квінтиліан – Рим) 

пріоритетність 

сімейного виховання  

ключове завдання соціального 

буття – виховання та 

самоудосконалення шляхом 

самопізнання особливостей 

світобудови у реальних 

природних умовах 

 

гносеологічні 

(пізнавально- 

центрований) 

- астрономія; 

- географія; 

- математика; 

- географія (разом 

із геометрією) 

акцентовано увагу на 

пріоритетності 

гуманітарного циклу 

дисциплін для розвитку 

особистості 

організація пізнавальної 

діяльності на відкритій 

місцевості (вивчення 

природних умов і 

ресурсів)  

- арифметика; 

- письмо; 

- музика; 

- стрільба; 

 

антропологічний 

(суспільно-

організаційний) 

- жреці; 

- музиканти; 

- ремісники 

розвиток трудових 

навичок актуалізував 

використання ігрової 

діяльності у виховних 

цілях соціалізації 

виховання почуття 

довіри на рівні системи: 

«педагог-учень-

соціальний інститут» 

побудова освітнього 

процесу на рівні 

тріади: «сім'я – звичаї 

і традиції – соціум»  

система упанаяма 

 (8 – 12 років): 

 інтелект – брахмани; 

 мужність – кшатрії; 

 терпіння і працелюбність – 

вайш'ї; 

 покірність – шудри 
 

 

 

аксіологічний 

(ціннісно-

орієнтований) 

- моральний 

розвиток особистості  

у процесі морального 

виховання; 

- фізичне 

виховання; 

- виховання 

слухняності 

- фізичний розвиток; 

- естетичне виховання; 

- світоглядні орієнтири – 

наслідок освоєння 

цивілізаційних 

здобутків 

- удосконалення знань; 

- повага до особистості;  

- прихильне ставлення 

до суб’єкта пізнання; 

- виховання почуттів 

любові до педагога та 

вихованця 

- ввічливість; 

- повага до старших; 

- високий рівень 

самоконтролю 

поведінки; 

- гармонізація 

стосунків із 

зовнішнім світом; 

- дотримання 

встановлених правил 

 

- духовність, моральність; 

- фізичне виховання; 

- любов до природи; 

- розумове виховання; 

- емоційна стриманість; 

- школа писців 

(складання ділових 

паперів); 

- школа лікарів 

(діагностика та 

лікування); 

- царські школи 

(державне 

управління) 

- ораторське 

мистецтво; 

- фізичний розвиток 

(плавання, верхова їзда, 

фехтування); 

- знання діючої 

нормативно-правової 

бази 

 

праксеологічний 
(практично-

центрований) 

нагромадження досвіду 

привело до 

виокремлення однієї із 

найдревніших професій 

– учителя 

система шкіл 2 типів: 

- сюй (військова 

справа); 

- сян (старці навчали 

молодь) 

 

світські та лісові школи  

зорієнтували навчально-

виховний процес на здобуття 

практичних умінь і навичок  
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Особливості феноменологічного розвитку на загальносвітовій канві вдалося 

репрезентувати сукупністю історичних періодів: 

І. Давньої історії (перша пол. V ст. до н. е. – до V ст.): 

1. Грецький (перша пол. V ст. до н. е. – ІІ ст. н. е.; Сократ, Діоген 

Синопський, Зенон із Кітіона) включав наступні півперіоди: 

а) ранній – погляди на космополітизм співвідносилися із громадянством 

усіх завойованих міст-держав (раннього періоду перша пол. V ст. до н. е.) [160, 

с. 680]; 

б) високий (друга пол. V ст. до н. е. – ІІІ ст. до н. е.) – школа кініків 

актуалізували негативне ставлення до «…обмеженості місцевого патріотизму» 

[160, с. 680]; 

в) пізній (ІІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е.) – стоїки «…шукали у космополітичному 

ідеалі суспільну форму… життя за єдиним законом Всесвіту» [160, с. 680]. 

2. Римський (Діоген Лаертський) (І ст. н.е. – до V ст. н.е.); 

ІІ. Середньовіччя (від V – ХV ст.) – «…Церква була основним носієм 

космополітизму» (святий Павло, Августин Блаженний та відома концепція 

«Міста Божого»; Данте Аліг’єрі «Божественна Комедія»), що актуалізувало 

прояви «…негативних відтінків… папської теократії…» [160, с. 680].  

ІІІ. Нової історії (ХVІ ст. – до поч. ХХ ст.; представники – Г. Постель,                  

Я. Коменський, Г. Лейбніц, К. Вольф, Ж. Руссо, Б. Базедов, І. Кант, Г. Лессінг, 

Й. Гердер, Й. Фіхте) (рис. 1.2) поєднав такі півперіоди: 

а) ранній (перша пол. ХVІ ст.) – ідеалістична інтерпретація космополітизму 

передбачала «…звільнення індивіда від феодального обмеження та теократії…» 

[160, с. 680];  

б) високий (друга пол. ХVІ ст. – ХVІІІ ст.) – формування у соціальних колах 

«…усвідомлення приналежності до універсального Всесвіту, що поєднувалося із 

патріотизмом» [160, с. 680]; 

в) пізній (ХІХ – до поч. ХХ ст.) – ідейність космополітизму 

використовувалася з практичною метою (зокрема, «…для створення 
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міжнародних організацій та товариств…» Ліга Націй – згодом ООН тощо) [160, 

с. 680]. 

Коротку та водночас високозмістовну характеристику окремих із 

вищенаведених історичних періодів знаходимо на сторінках статті 

«Космополітизм» у якій підкреслювалося, що: «…філософський космополітизм 

походив ще із Давньої Греції. Протягом століть його зміст збагачувався як у 

політичному, так і в культурному плані. По слідам Епіктета Цицерон залюбки 

цитував Сократа, назвавши себе громадянином світу. Діоген був першим з тих, 

хто назвав себе «космополітом». Після стоїків і християнських апологетів 

(Орігена, Тертулліана) тему космополітизму підхопили гуманісти Відродження: 

вона вплинула на ідеали Еразма, Вівеса, Мора та  Монтеня» [449, с. 31]. 

За словами дослідників Олександра та Людмили Гагаєвих, дослідження 

соціокультурних феноменів – продуктів історичного поступу, слід розпочинати, 

оперуючи двома концептуальними концентрами: 

1) глобально-еволюційним – передбачаючого розгляд «…людства…як 

єдиного…не множинного у своїй основі… феномена» [93, с. 6];  

2) циклічним – концентруючим дослідницьку увагу на лінійному розвитку 

«…від простого до складного… мінливості історичних епох…» [93, с. 6]. 

З метою поглиблення аналізу першого концентра слід звернутися до тези 

слов’янського культуролога А. Зінов’єва, який підкреслив, що: «…культурні 

онтології на планеті Земля як живі «точки зростання»…» [182, с. 418]. 

Відповідно С. Гессен підкреслював, що єдність поколінь зумовлена  нагальним 

характером вирішення «нескінченних завдань» [99, с. 35]. 

Змістова лінія другого концентру забарвлена зокрема філософськими 

поглядами Ф. Ніцше та інших мислителів, для яких поняття «циклічність» 

поставало у вигляді цілісного конструкту множинних культур, розкриваючих 

зорієнтованість людського буття [93, с. 7]. 

Високозмістовно охарактеризував процес інтеграції педагога у світ 

цивілізаційних здобутків відомий педагог і психолог Шалва Амонашвілі [10].  

Учений підкреслив, що світова спільнота освітян повинна багато працювати над 
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тим, щоб у підростаючого покоління поступово виховати почуття обов’язку 

перед усією людською спільнотою [10].   

Такої самої думки дотримувався і В. Вернадський, повсякчас картаючи тих 

педагогів, які звужують дитяче світосприйняття до масштабів мінімалізму, таким 

чином вводячи в оману своїх вихованців [308]. Такими словами Володимир 

Іванович привертав увагу усіх небайдужих до необхідності створення 

відповідних умов для професійного зростання кожного педагога, осягнення 

інтелектуальних вершин, утвердження домінування загальноцивілізаційної 

єдності, що є особливо значущим у роботі зі суб’єктами пізнання. 

Багата скарбниця світової історії педагогіки репрезентує на широкий загал 

небайдужих високопродуктивність результатів титанічної праці просвітників 

різних народів світу, які завдяки своєму внутрішньо-особистісному потенціалу 

стали відомими історичними постатями, а їх педагогічна спадщина та досвід 

успішно інтегрували у міжцивілізаційно-культурний простір.  

Ключовим тезисом ідейності педагогічного космополітизму є 

переосмислення особистості педагога космополіта у ролі подвижника, який 

виконував просвітницькі функції в інституційному та позаінституційному 

форматі, «сіючи» у колі суб’єктів пізнання вічне та мудре [157].  

Метацілісність педагогічного космополітизму на певному історичному 

етапі розвитку суспільства формувалася поступово, у вигляді своєрідної 

рефлексивної реакції просвітника у відповідь на наявні соціокультурні запити 

культури та освітні потреби різновікових груп населення.  

Системність розвитку педагогічного космополітизму у часопросторі 

уможливлювала реалізацію на практиці дієвого принципу неперервності освіти, 

шляхом особистісного окультурення, проектування загальнолюдських цінностей 

на особистісні взаємовідносини, зіставлення бажаного результату з наявним – 

життєдіяльним.   

Урахування вищевикладених особливостей у контексті побудови 

багаторівневої структури педагогічного космополітизму уможливилося за 
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посередництвом методологічної єдності визначених вище наукових підходів 

(див. рис. 1.22).    

 

  

 

 

 

Рис. 1.22. Методологічні виміри багаторівневої структури педагогічного 

космополітизму 

 

Методологічний фундамент будь-якого історико-педагогічного 

дослідження зазвичай ґрунтується на історіософському підході, який дає 

можливість у повному обрисі розкрити освітню проблематику крізь призму 

ціннісних орієнтирів, усталених релігійних поглядів і переконань, наявних 

філософських учень, давніх традицій тощо (рис. 1.22).    

Багаторівнева структура педагогічного космополітизму, яка подана на         

рис. 1.22 та представлена відповідною компонентною єдністю (зміст, завдання, 

мета, ціннісні орієнтири, релігійні погляди і переконання, давні освітні традиції, 

філософські вчення) віддзеркалює усі рівні цивілізаційного поступу.  

Ступінь структурованості досліджуваного рівневого тріо педагогічного 

космополітизму віддзеркалився в: орієнтирах цивілізаційного поступу 

(метаісторичний рівень – mega historical – МН), цілеспрямованості виконання 

педагогічних функцій у різних точках земної кулі (міжнаціональний рівень – 

international – І), просвітницькій зорієнтованості діяльнісного проекту 

(особистісний рівень – personal level - РL) (рис. 1.22  і див. рис. 1.23).  

 

Багаторівнева 

структура 

педагогічного 

космополітизму 

зміст мета 

завдання ціннісні орієнтири 

релігійні 

погляди та 

переконання 

давні традиції 

просвітництва 

філософські 

вчення 

метаісторичний 

міжнаціональний 

особистісний 

РІВНІ 
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Рис. 1.23. Фактажність трирівневої структури педагогічного космополітизму 

 
 

Сукупність фактів трирівневої структури «МН – І – РL» розкрита в контексті 

трьох начал (міжцивілізаційної єдності, міжнаціональної згуртованості, 

особистісної цілісності), які зорієнтовані на створення соціального оптимуму для 

представника соціуму. У розрізі такої триєдиної комплексності відбувається 

формування «простору без кордонів», ландшафти якого є відкритими 

майданчиками для впровадження різних просвітницьких проектів (рис. 1.23).    

Таким чином, цільова зорієнтованість розвитку педагогічного 

космополітизму з часом актуалізувала об’єктивну необхідність формування 

цілісного міжцивілізаційного простору. Це відбувалося завдяки тому, що 

проблема розв’язання завдань навчання, виховання і розвитку особистості 

набувала вже не внутрішньонаціональних, а глобальних розмахів. Зазначена 

подієвість націлювалася на формування єдиної цивілізаційної спільноти – 

навченої, вихованої, всебічно розвинутої, що відбувалося завдяки врахуванню 

соціокультурних, ментальних, етнічних і релігійних відмінностей. 

У міру окресленого рівня глобалізованості основоположними завданнями 

педагогічного космополітизму в цьому аспекті стали наступні: 

 визнання педагогічної професії як першооснови соціокультурного 

зростання кожної цивілізації з усіма вихідними наслідками 

транскордонного впливу;   

MH 

I PL 

міжцивілізаційна єдність, домінування 

відчуття особистісної свободи у 

безкрайньому просторі Всесвіту 

міжнаціональна згуртованість,  

тісна соціокультурна і 

педагогічна  співпраця між 

державами, толерантне 

ставлення до релігійних спільнот 

 особистісна цілісність, 

індивідуальне бачення 

власного обліку та 

наявної педагогічної 

траєкторії на фоні 

загальносуспільного 

моноліту 
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 часткове сприяння педагогом-космополітом підвищення добробуту 

світу, держави, рідного краю; 

 утвердження «статусу» абсолютної цінності феноменів «грамотність» 

та  «освіченість»;  

 уніфікування дидактичної скарбниці з метою упорядкування 

діяльності освітніх інституцій; 

 утвердження цінності та цілісності виховних пріоритетів, виходячи із 

відносної ідентичності моральних норм світових релігій; 

 домінування гуманізму на усіх рівнях педагогічної співпраці; 

 прищеплення почуттів поваги до інших народів і світових релігій; 

 піклування про прийдешні покоління, шляхом вироблення дієвих 

механізмів реалізації педагогічних завдань; 

 налагодження конструктивних взаємовідносин у межах єдиного 

природного начала усіх цивілізацій на рівні системи «людина-

природа-соціум». 

Багатовимірність релігійних поглядів і переконань різних народів світу 

залишала суттєвий відголосок на ключовій меті розвитку педагогічного 

космополітизму та вибудовувала траєкторію розвитку освіти різних частин світу 

(табл. 1.4). Геопросторове поширення релігійних переконань на практиці нерідко 

було дотичним до розвитку освіти, зокрема шляхом удосконалення наявного 

навчально-виховного процесу, пошуку нових засобів навчання, налагодження 

міжцивілізаційної співпраці та інші (табл. 1.4).  

Загальноінтеграційна зорієнтованість вітчизняного педагогічного 

космополітизму на входження у соціокультурний простір Європи уможливила 

розставлення відповідних просвітницьких акцентів після процедури прийняття 

християнства.  

Метацілісність розвитку педагогічного космополітизму орієнтована на 

комфортне співіснування усіх людей на земній кулі була частково дотичною до 

високоідейності християнських догм – «… ви – світло для світу» [372, с. 11]. 

Такого роду раціоналізм наклав відбиток на проективність світопізнання, 
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розкрив істинну мету людського буття, віддзеркалив усю повноту аксіологічної 

векторності. 

Дотримуючись діючих вимог до реалізації самостійного історико-

педагогічного дослідження, у рамках усталеної загальнометодологічної 

процедури неможливо оминути увагою неоціненну вузькогалузеву спадщину, 

покликану ще колоритніше відтворити вітчизняні сторінки минулого. 

Проблематизація мети як структуротворчого компонента педагогічного 

космополітизму досить ґрунтовно відтворюється на сторінках історіософських 

нарисів. Їхній зміст актуалізує: дотичність феноменологічного розвитку до 

першооснов екзистенціоналізму, що віддзеркалюється на рівні вільної волі 

індивіда переорієнтовувати життєдіяльнісний спектр особистісного 

функціонування у межах визначеного геопростору. Акцентування уваги індивіда 

на вільній волі та особистісній свободі логічно впліталося у високозмістовність 

розуміння свого суспільного призначення та результативності міжнаціонального 

співробітництва, що продукувало подальший перебіг соціокультурної еволюції.   

Ключовою метою педагогічного космополітизму є глобальний задум 

перетворення світу на абсолютизовано-безмежне просвітницьке поле, коли 

найвищою цінністю стає неподоланне бажання навчати, виховувати, розвивати, 

що націлюється на представників усіх народів земної кулі. Універсалізм 

педагогічної діяльності (зокрема, єдність мети, завдань, функцій) та її 

аксіологічний підтекст зумовили зародження і поширення у часопросторі низки 

інноваційних ідей, які стимулювали розвиток освіти та педагогічної науки в 

цілому. 

Індивідуально-персоніфікований характер діяльності та високоідейності 

кожної знатної історико-педагогічної постаті актуалізував «культивування» 

процесу сприйняття та переосмислення наявної спадщини та досвіду з метою 

надбудови нових парадигмальних конструктів, що задають певний напрям 

розвитку педагогічної науки в цілому. 

Складний шлях тривалих педагогічних пошуків найбільш раціонального  

зерна між впливами абстрактного та взаємовпливами реального, ознаменований 
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просвітницьким подвижництвом конкретних персон, які стали світочами для 

багатьох поколінь різних цивілізацій. Еталон педагога-космополіта увібрав 

безкорисливе служіння суспільству, синтезоване високоморальністю, зразково-

поведінковими характеристиками, що максимізувало ізоляцію від центральної 

мети просвітницького проекту усіх несприятливих детермінант. Така 

хронологічна подієвість, по суті, наповнила світоглядну канву педагогічного 

космополітизму ціннісними орієнтирами (любов, добро, слухняність та ін.). З 

метою систематизації наявного історіографічного досвіду класифіковано 

різновиди педагогічного космополітизму (за критерієм мети) (див. рис. 1.24). 

 

  

 

 

 

Рис. 1.24. Класифікація різновидів педагогічного космополітизму (за 

критерієм мети)  

 

Наочні матеріали рис. 1.24 засвідчили, що добровільна підгрупа різновидів 

педагогічного космополітизму виявилася майже вдвічі більшою, аніж 

примусова. Зокрема, остання поєднала у собі самоініціативну еміграцію, 

політичне вигнання та депортацію, у той час як добровільна – освітню, наукову, 

пізнавальну, місіонерську та філософсько-мандрівну центрованість 

представлених різновидів.     

Послідовно узагальнюючи викладене  стає зрозумілим, що домінуючою 

метою та ціннісними орієнтирами педагогічного космополітизму стала найвища 
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просвітницько-особистісна ціль – виховати, розвинути та навчати, що власне 

зіставляється із обсягами широкої цільової аудиторії (табл. 1.4). 

Давні традиції просвітництва послугували своєрідним базисом для розвитку 

педагогічного космополітизму, що підтверджує, зокрема, цілісна єдність 

уніфікованості завдань: навчальних (підвищення рівня грамотності та 

освіченості) та виховних (зокрема, розумове, фізичне, естетичне) (табл. 1.4). 

Черговими структуротворчими компонентами педагогічного 

космополітизму виявилися філософські вчення представників давніх цивілізацій, 

які у сукупному обсязі постали безцінним скарбом – тією високоідейністю та 

продуктивною практикою, яка зі століттями не зазнала девальвацій і руйнацій. 

Справжніми космополітичними «перлами» для нашого дослідження виявилися 

тематичні праці світових корифеїв, які репрезентували давні цивілізації на рівні 

таких куточків земної кулі: Греції (Арістотель, Геродот, Демокріт, Діоген 

Синопський, Емпедокл, Епікур, Ксенофонт, Платон, Протогор, Сократ, Фалес та 

ін.); Риму (Марк Аврелій, Вергілій, Горацій, Зенон, Лукрецій Кар, Овідій, 

Сенека, Цицерон та ін.); Китаю (Конфуцій, Ван Фу, Ван Чун, Лао-цзи, Мен-цзи, 

Суо Цино, Цзоу-цзи, Чжу Си, Чжуан-цзи, Ян Сюн та ін.); Індії (Будда, Бадараяна, 

Васиштха, Вишмавитра, Гарга, Гаутама, Джаймини, Махавира, Патанджали, 

Рамануджа, Шанкара, Яджнявалкья та ін.) [213]. 

Розроблення цілісної методологічної стратегії дослідження 

загальнофілософських витоків педагогічного космополітизму актуалізувала 

необхідність зосередження авторської уваги на дескриптивному (теоретичному) 

та прескриптивному (практичному) рівнях освоєння наявного джерелознавчого 

потенціалу (див. рис. 1.25). 

Побудова вищенаведеної методологічної стратегії, у розрізі дескриптивного 

та прескриптивного компонентів, ґрунтувалася на необхідності врахування  

таких соціокультурних детермінант: 

- відносної територіальної локалізованості цивілізацій; 

- високозмістовності філософських учень і педагогічних ідей; 

- авторитетності світових релігій; 
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- розпад традиційного світового укладу; 

- «роззосередженості» традиційного світового укладу, активності 

міграційного переміщення, векторності інквізиційних та колонізаційних рухів; 

- наслідки колонізаційної політики та інквізиції; 

- багатоманітності культурних, національних та етнічних взаємодій               

(рис. 1.25) [213] 

 

 

 

 

 

Рис. 1.25. Методологічна стратегія дослідження філософських витоків 

педагогічного космополітизму 

 

Розкриття сутнісних особливостей дескриптивної та прескриптивної 

складових методологічної стратегії дослідження зорієнтовувалося на подолання 

своєрідної поверхневості у розумінні змісту космополітичної теорії та практики. 

Зокрема, дескриптивна (теоретична) наповненість обґрунтувала доцільність 

функціонування педагога-космополіта у соціокультурному просторі                       

(див. рис. 1.26).  

Окреслення рівня такої доцільності відбулося шляхом урахування 

історичної та міжцивілізаційної єдності: «…поглядів на природне начало 

людського роду, загальносвітового побуту, зорієнтованості навчально-

виховного процесу на особистісний розвиток, історичного мислення, 

взаємовідносин людини та суспільства, відносин народів і соціальних груп, 

міждержавних взаємодій, соціального статусу релігії та поглядів на історичне 

минуле цивілізацій» (рис. 1.26) [213, с. 13 – 14]. 
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Рис. 1.26. Дескриптивна наповненість методологічного конструкту 

діяльності педагога-космополіта у соціокультурному просторі [213] 

 

Прескриптивна націленість методологічного конструкту, віддзеркалила 

особливості розвитку педагогічного космополітизму в розрізі основних методів, 

форм і засобів навчання (див. рис. 1.27). Дескриптивна та прескриптивна 

наповненість розробленого методологічного конструкту актуалізувала 

формування цілісної педагогічно-космополітичної реальності. 

Багатофункціональність останньої презентована сукупністю взаємообумовлених 

процесів та явищ, зорієнтованих на пріоритетну реалізацію просвітницьких 

проектів, що визначали пріоритетність мети, змісту і форм роботи педагога-

космополіта зі суб’єктом пізнання, націлених на всебічний розвиток особистості 

вихованця (рис. 1.27). 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.27. Прескриптивна зорієнтованість методологічного конструкту 

діяльності педагога-космополіта у соціокультурному просторі 
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Загалом феномен педагогічно-космополітичної реальності в історичному 

«обрисі» цивілізацій переформатувався у цілісну просторовочасову одиницю, 

внутрішня структура якої уможливлювала реалізацію педагогом-космополітів 

просвітницьких функцій на території земної кулі.  

Середовище цілісної педагогічно-космополітичної реальності на 

дослідницькому рівні у деякій мірі ототожнювалося нами із 

загальнопросвітницьким середовищем, формування якого передбачало розробку 

різнонаправлених маршрутів вітчизняних та іноземних просвітників і 

примножувало чисельність освітніх структур на території різних країн світу. 

Такий підтекст педагогічно-космополітичної реальності репрезентувався нами у 

розрізі наступних рівнів [334]: 

1. Метаісторичний – актуалізував формування певної соціально-

територіальної цілісності, яка уможливила формування системності 

взаємозв’язку у розрізі: «педагог – вихованець – соціальний інститут», що 

супроводжувалося заснуванням нових освітніх інституцій різного рівня 

(дошкільного, загальноосвітнього, вищого). 

2. Міжнаціональний – віддзеркалював на цивілізаційному панно:  

а) релігійні погляди та переконання педагога-космополіта, який виконував 

педагогічні функції за межами вітчизняної території;  

б) етнокультурні особливості приймаючої сторони;  

в) загальний рівень освіченості населення;  

г) ціннісне ставлення наявних суспільних мас до феноменів «освіти» та 

«освіченість»;  

д) освітню парадигмальність у тісному взаємозв’язку із державною 

стратегією розвитку;  

ґ) об’єктивні умови набуття та широкого використання наявного запасу 

знань; 

д) ставлення політичного керівництва до просвітницьких ініціатив і 

педагогічних інновацій; 
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ж) ступінь втручання представників державних структур в освітні справи 

соціуму.  

3. Особистісний – відображав індивідуальну зорієнтованість на заснування 

у просторовому розрізі цілісних освітніх структур, що уможливило б їх 

доступність для широких суспільних верств населення. 

Функціонування педагогічного космополітизму у соціокультурних умовах 

розвитку вітчизняного просвітництва визначеного історичного періоду 

репрезентовано на рівні відповідної періодизації (див. рис. 1.28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.28. Етапи становлення та занепаду педагогічного космополітизму у 

соціокультурних умовах розвитку вітчизняного просвітництва першої 

половини ХVІІІ – 40-х рр. ХХ століття 
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До основних етапів становлення та занепаду увійшли наступні: 

І. Християноцентричний (ХVІІІ ст.) – утвердження космополітичних 

підвалин охристиянення частково актуалізувавшого загальносуспільне 

просвітництво, націлене на формування єдиного християнського світу та 

спасіння усього людства. 

ІІ. Інституційний (перша пол. ХІХ ст.) – поглиблення феноменологічної 

ідейності щодо науково-освітньої «соборності» світу шляхом її екстраполяції в 

інституційну змістовність циклів всебічного розвитку особистості (транслятора 

культури, інтелектуальності, професіоналізму та досвіду), які сумарно 

зорієнтовувалися на задоволення поточних суспільних запитів.  

ІІІ. Подвижницький (друга пол. ХІХ ст.) – розгортання цілеспрямовано-

транскордонних подвижницьких починів багатоцільової зорієнтованості, 

репрезентованої відповідним функціонально-просвітницьким потенціалом 

особистісного розвитку, навчання, виховання, наукової діяльності та 

управлінської ініціативності. 

ІV. Національно-консолідований (1900-1920 рр.) – відродження ідейної 

цінності української державності продукувало низку рішучих заходів 

націотворення. 

V. Біполярно-кризовий (1921-1947 рр.) – застосування репресивно-

каральних заходів супроти космополітичних проявів на усіх рівнях 

функціонування вітчизняних соціальних інститутів (рис. 1.28).  

Педагогічний космополітизм, як полікультурний феномен на вітчизняній 

канві досліджуваних епох актуалізував низку трансформаційних процесів, що 

віддзеркалили цілісність системи історико-педагогічних впливів, підсилених 

взаємовпливами.   

Соціокультурна унікальність феноменологічного розвитку закарбувалася на 

сторінках вітчизняної історії певними характерологічними особливостями:  

а) універсалізму (об’єктивно-цілісна моральна підвалина прав людини на 

освіту та особистісний розвиток); 
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б) цілісності педагогічного світогляду на проблему виховання всебічно 

розвинутої особистості; 

в) величності пансофізму Я. Коменського, запровадженого до педагогічного 

обігу пересічного освітянина; 

г) відсутності інтелектуального, міжконфесійного, міжнаціонального і 

міжрелігійного бар’єру педагога у полікультурному просторі різних цивілізацій.   

Підсумовуючи усе вищевикладене доцільно підкреслити, що сутнісна 

вагомість методологічного потенціалу педагогічного космополітизму, у розрізі 

масштабності його соціокультурної проекції на репрезентовані історичні 

періоди, віддзеркалила усю повноту феноменологічного впливу на розвиток 

просвітництва.  

 

Висновки до першого розділу 

 

У першому розділі презентовано теоретико-методологічні аспекти 

дослідження педагогічного космополітизму крізь призму аналізу: відповідного 

понятійно-категоріального апарату, полідисдиплінарного характеру його 

сутності, соціально-антропологічних вимірів та методологічного потенціалу 

теоретичного дискурсу.   

Деталізовану конкретизацію наявного термінологічного апарату 

дослідження репрезентовано сукупністю авторських підходів, окреслених на 

сторінках відповідних джерелознавчих матеріалів вітчизняних та іноземних 

видань (зокрема, енциклопедично-довідкового, словникового та монографічного 

характеру).  

Відслідковано, що протягом ХVІ – на поч. ХІХ ст. фрагментарне 

обґрунтування соціокультурної зорієнтованості окремих ідей космополітичного 

змісту на території Центральної та Західної Європи  презентували педагоги             

(Я. Коменський, Ж. Руссо, Б. Базедов) та мислителі (Г. Постель, Г. Лейбніц,               

К. Вольф, Г. Лессінг, Й. Гердер, І. Кант, Й. Фіхте). Виокремлено сумарний вплив 

космополітичного вектора на результативність ідейно-діяльнісних починів 
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педагогів та мислителів, зокрема: розроблення нової інтерпретації термінів 

(«космополітизм», «світова мудрість», «виховання громадянина світу», 

«світогромадянство»); популяризація нових педагогічних ідей, принципів, 

теорій, течій; заснування навчально-виховних закладів закритого типу. 

У ході теоретичного аналізу досліджуваних категорій розмежовано 

спільнокореневі лексеми: «космополітизм» (суспільно-історична ідейність та 

практика), «космополіт» (прибічник чи носій космополітизму), 

«космополітичний» (характер наднаціональні засади світогляду, принципу та 

підходу), «космополітичність» (властивість, яка продукована результатом 

утвердження космополітизму) «космополіс» (результативність осягнення 

ключової мета космополітизму). 

Виокремлено вплив прорадянського вектора на деформацію змістового 

наповнення терміна «космополітизм» (зокрема, ототожнення його із 

буржуазною ідеологією), що було наслідком ізоляційного державно-політичного 

курсу. Узагальнено вітчизняні підходи до трактування космополітизму крізь 

призму двох різновидів – критичного (відмова від етнічного, народного, 

національного – радянізована версія) та позитивіського (раціоналізм 

міжнаціональної співпраці – сучасна інтерпретація). 

Відрефлексовано теоретичну спектральність далекозарубіжних підходів, які 

розкривають зміст терміна «космополітизм» під педагогічним кутом, сумарно 

репрезентованого на рівні актуалізації: збереження єдиної культурної 

ідентичності (Дж. Мілрой – J. Milroy), нагромадження загальнолюдського 

педагогічного досвіду (Х. Гіру – H. Giroux), поглиблення міжнародно-галузевого 

співробітництва (Б. Нортон – B. Norton), розвитку академічної мобільності         

(Дж. Уррі – J. Urry, Дж. Бломмаерт – J. Blommaert), конструювання 

парадигмальної чіткості у глобальній (космополітичній) педагогіці (В. Гесфорд 

– W. Hesford, К. Донох – C. Donahue).   

Проаналізовано сучасні зарубіжні підходи до розгляду педагогічних 

позицій космополіта – картографічна (територіально зорієнтована), емпатійна 
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(соціально-співпереживальна), типологічна (пасивно-споживацька), 

диспозиційна (компромісно-виважена). 

  Узагальнено домінантність впливу на розвиток космополітизму низки 

соціально-антропологічних детермінант: розуміння особистістю своєї ролі у 

суспільстві; почуття відповідальності за долю усього людства; відчуття 

громадянської приналежності загальносвітового рівня.    

Інтеграційний потенціал наукових підходів до вивчення педагогічного 

космополітизму презентовано на рівні: антропологічної (механізми суспільної 

організації), аксіологічної (ціннісні вектори), онтологічної (орієнтири людського 

буття), праксеологічної (набуття практичного досвіду), гносеологічної 

(пізнання) складових. 

Сформульовано авторське визначення педагогічного космополітизму як 

упорядкованої системи переконань, які впливають на світогляд, теорію й 

просвітницьку практику та виражають пріоритетність інтересів людства над 

інтересами окремих націй чи держав. 

Особливості розвитку педагогічного космополітизму в соціокультурних 

умовах розвитку вітчизняного просвітництва досліджуваного періоду 

репрезентовано крізь призму певних історичних етапів. Перший (ХVІІІ ст.) – 

християноцентричний, характеризувався зміцненням космополітичних позицій 

світової релігії, що частково актуалізувало розгортання загальносвітового 

просвітництва, спрямованого на формування цілісного панно «охрещеного» 

світу та спасіння людського роду; другий (перша пол. ХІХ ст.) – інституційний, 

відзначався поглибленням феноменологічної ідейності щодо науково-освітньої 

«соборності» світу, що актуалізувало сприйняття особистості як транслятора 

культури, інтелектуальності, професіоналізму та досвіду; третій (друга пол. ХІХ 

ст.) – подвижницький, аргументувався фактажністю налагодження міжнародно-

профільного співробітництва представників вітчизняних вищих шкіл в умовах 

мінливості політичних курсів і трансформації світоглядної парадигмальності; 

четвертий (1900 – 1920 рр.) – національно-консолідований, проблематизувався 

відродженням ідейності щодо відновлення української державності, що 
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продукувало реалізацію низки рішучих заходів просвітницької зорієнтованості; 

п’ятий (1921 – 1947 рр.) – біполярно-кризовий, ідентифікувався застосуванням 

репресивно-каральних заходів супроти космополітичних проявів на усіх рівнях 

функціонування вітчизняних соціальних інститутів. 

Висвітлення основних положень першого розділу відображено на сторінках 

цілого ряду публікацій [29; 70; 289; 290; 379; 398; 470; 471;  472; 473; 475; 476; 

477; 478; 479; 480; 483; 484; 485; 488; 490; 501; 504; 511; 514]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ІСТОРИЧНІ ВИМІРИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОСМОПОЛІТИЗМУ 

(ХVІІІ СТ.) 

 

Соціокультурні перипетії історичного періоду ХVІІІ ст., які торкнулися 

невидимою рукою цивілізаційних здобутків кожного народу, віддзеркалилися у 

свою чергу і на розвитку освіти. Визначальність християноцентризму в 

щоденному бутті українців – нащадків Давньоруської держави, засвідчила про 

перехресність впливу на вітчизняні терени західної та східної культур. 

Тисячолітньо-освітній поступ, забезпечений діяльністю кожного історико-

етнографічного регіону нашої Батьківщини, був наслідком тісного міжнародного 

співробітництва, заснованого на принципах відкритості та транспаритетності.  

Поглиблення міждержавного співробітництва у рамках реалізації спільних 

проектів серед представників вітчизняних різнопрофільних структур 

актуалізували розвиток педагогічного космополітизму. Комплексність вивчення 

досліджуваного феномена у розрізі культурно-історичних подій минулого 

уможливлювалася завдяки урахуванню  автором основоположних детермінант: 

- мінливості історичного розвитку, пронизаного соціокультурними 

«нитками» християноцентричного буття; 

- історичної пам’яті справжніх витоків вітчизняних традицій 

просвітництва, заснованого на цілісності незмінних цінностей; 

- секуляризаційних впливах історичних протиріч, відзначених 

своєрідністю західного радикалізму.          

 

2.1. Християноцентричні передумови феноменологічного розвитку  

 

Домінантним акордом для подолання соціокультурного відголоску у 

вітчизняному розвитку педагогічного космополітизму на історичній шкалі 

досліджуваного періоду стало поширення у міжнаціональному просторі 

багатоликого віровчення. Глибинний діалог релігійних культів, по суті, виконав 
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важливу соціальну функцію – компілював до незвіданих просторів свідомості 

широких мас, залишивши при цьому помітний відбиток моральності, духовності, 

гуманізму. Папілярні лінії такого «відбитка» сягнули первинних начал 

просвітницького зростання і культурного розвитку, освітнього прогресу, 

педагогічної цілеспрямованості та активізували сумарним чином зародження 

національно-державницького питання.  

Проблема суспільної ідентифікації у ході вибору найоптимальнішого 

віровчення «проходила» дороговказами особистісного аналізу, дискусій, 

аргументацій, раціоналізму. Усталений ортодоксалізм віровчень підтримувався 

незмінним тріо граматики, діалектики та риторики. Поетапність осягнення 

вершин істини моніторилася діяльнісними починами самого духовенства, яке 

«простежувало» пропорційність відсоткового відношення гострого розуму та 

міцності віри.  

З моменту заснування при духовних концентрах освітніх осередків 

спостерігалося настання нової віхи теологічного розвою, у рамках якого 

вищеназване тріо (зокрема, граматика, діалектика та риторика) поставало у 

більш ширшому обрисі, що актуалізувало нівелювання надмірної пафософізації 

та активізувало спростування багаторівневості політеїзму.    

Доленосний вибір нашими співвітчизниками у міжцивілізаційно-

релігійному квартеті саме християнства ознаменував розгортання складних 

соціокультурних процесів у дихотомічній варіативності педагогічного 

космополітизму Заходу та Сходу. Глибинне відрефлексування першопричин 

вітчизняних ідентифікаційно-християнських витоків актуалізувало аналіз  

міжцивілізаційної вагомості міжнародного спілкування, яке формувало 

«матричні» взаємодії на рівні культури, освіти, дипломатії,  торгівлі. Безумовно, 

що з метою спрощення таких «матричних» симбіозів керівний апарат держав був 

зацікавлений у монолітності єдиного віровчення (зокрема, християнства для 

європейських держав). 

Геополітичне розташування вітчизняних теренів – на перехресті 

транспортних шляхів у межах суходолу Євразії, привнесло на порядок денний 
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питання гарантування національної безпеки від можливого розколу під впливом 

зовнішніх сил деструктивного характеру. Якраз у цьому викладі моноліт 

християнства виконав захисну функцію, яка, на противагу дестабілізаційним 

процесам різних історичних періодів державного розвитку, дала змогу зберегти 

ціннісні орієнтири цілісного соціокультурного розвитку, який уможливлював 

подальше розгортання педагогічно-космополітичних починів. Очевидно, що 

домінантність християнства для усіх східних слов’ян була не випадковим 

базисом «народотворення», оскільки віддзеркалювала соціальну єдність 

названих народів із європейськими, що послугувало міцним фундаментом 

феноменологічного розвитку.  

Константи релігійного буття досить органічно увійшли у щоденні 

вітчизняні будні та привнесли у сукупному розрізі фактурність соціально-

слов’янської згуртованості, яка  уможливила безперешкодне подолання дрібних 

суперечностей  на шляху до власного націотворення.   

Високоідейність епохи Просвітництва торкнулася вітчизняних просторів 

нотами раціоналізму, акордами гуманізму та поліфонією високоосвіченого 

абсолютизму. Сама широта доби глибоких знань і гостроти розуму актуалізувала 

розширення кордонів міжцивілізаційної ідейності, мандрівної діяльності та 

книговидання.  

Дуалістичний характер взаємозв’язку першооснов математичного аналізу та 

механіки Ньютона, примножених нововідкриттями Г. Галілея, розгорнули нову 

сторінку глобального міжгалузевого мислення. Спільною рисою вітчизняного 

історичного розвитку від давньоруських часів до ХVІІІ ст. включно була 

глибинність духовного світогляду, яка не перешкоджала особистісному 

раціоналізму «роздоріжжям» внутрішніх переосмислень, а навпаки – 

продукувала мисленнєві реакції та їхні зовнішні вияви, активізувала 

інтелектуальний розвиток індивіда у цілому. Показовість рис християнського 

абсолютизму досить чітко відтворювалася на підсвідомому рівні слов’ян, якому 

сприяв релігійний догматизм як цілісна фактажна беззаперечність. Можемо 

припустити, що історична подієвість на вітчизняній території могла б набути 
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яскравішого проєвропейського відтінку, а педагогічний космополітизм – навіть 

небачених розмахів функціонування якщо б візантійські наукові здобутки 

активізували утвердження на загальнодержавному рівні у чистому чи частково 

видозміненому вигляді традиційної латинської лексики. Зокрема, остання була 

частково використана низкою західноєвропейських держав (наприклад, 

Британськими островами). Розцінюючи сьогодні з погляду дослідника ХХІ 

століття факт утвердження на вітчизняній території кирило-мефодіївської 

(слов’янської) грамоти, можемо припустити, що розвиток культури, освіти і 

науки міг би набути ще вищої продуктивності, якщо б візантійська традиція 

писемності незмінно утвердилася по всій території Європи. Єдине лінгвістичне 

начало значно б спростило не лише міжнародне спілкування на дипломатичному 

рівні, але й дозволило б заснувати одномовну європейську скарбницю 

соціокультурного досвіду, доступну для розуміння та освоєння пересічному 

європейцю.  

Прийняття за основу праслов’янами кирилиці, на думку Ю. Киршина, 

привнесло на вітчизняну траєкторію соціокультурного розвитку елементи 

внутрішньо-державної зачиненості та актуалізувало утвердження релігійних 

догм [213].   

Нівелювання негласного принципу загальноєвропейської лінгвонаступності 

привело до часткової втрати «права» на частку освітнього спадку, актуалізувало 

формування специфічно-«камеральних» умов внутрішньодержавного розвитку 

[157]. У таких соціокультурних умовах ще більшою мірою віддзеркалювався 

метафізичний сенс подальшого розвитку слов’янської освіченості у цілому.  

Дихотомічний характер стратегічних пріоритетів перспективного розвитку 

навчання та виховання (зокрема, європоцентричний та внутрішньодержавний) 

простежувався на історичній шкалі усієї слов’янської історії. Надзвичайної 

виразності ця проблема набула у ті хронологічні періоди, коли соціокультурне 

«звучання» поточного буття наших пращурів було мінорним, що засвідчувало 

про своєрідну девальвацію усталених норм, ідеалів і принципів на 

загальносуспільному рівні. У такому хронометричному симбіозі педагогічний 
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космополітизм проявив свою унікальну властивість – зберігання та відтворення 

загальнонаціональної єдності, всупереч руйнівним процесам міжцивілізаційного 

співіснування. Враховуючи таку соціокультурну унікальність феномена 

«космополітизм», на наше глибоке переконання, саме представники духовенства 

забарвили його яскраво педагогічними обрисами, переорієнтувавши при цьому 

наявний функціональний потенціал на особистісний розвиток і підвищення 

духовності (зокрема, за рахунок прямого вияву толерантного ставлення до свого 

духовного брата). 

Аналіз існуючої історіографічної бази засвідчив, що нагромаджений 

тисячоліттями багате та цінне надбання педагогічного космополітизму 

засновувався на навчально-виховному досвіді попередніх поколінь, у свідомому 

колі яких чітко вирізнявся національно-патріотичний стрижень [33; 51; 53; 333; 

334]. На наш погляд, це послугувало основоположною стратегією розвитку для 

усього українства, оскільки наші співвітчизники у досліджуваний період 

опинилися віч-на-віч зі складними наслідками руйнівного впливу на вітчизняну 

культуру внутрішніх і зовнішніх факторів. Зокрема, представники східної 

частини Центральної Азії привнесли на вітчизняний соціокультурний ландшафт 

вияви жорстокого насильства та невиправданого грабіжництва, що принижувало 

честь і гідність місцевого народонаселення. У такому історичному ключі 

досліджуваний феномен виконав, по суті, подвійну функцію – просвітницьку та 

гуманістичну, оскільки націлювався на викреслення із суспільної пам’яті темних 

сторін вітчизняної історії. 

Існує припущення, що проблема соціокультурного збіднення вітчизняної 

території мала не екзогенне (зовнішнє), а швидше за все ендогенне (внутрішнє) 

походження [146]. Свою авторську точку зору вони обґрунтовують виходячи із 

аналізу:  

а) низки суперечностей між представниками різних соціальних інститутів 

для розгортання насильницьких виявів (зокрема, у рамках дії кріпосного права); 

б) дестабілізаційно-деградаційних наслідків від наявного державного 

управління на місцях; 
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в) масової соціальної безініціативності, спровокованої низкою 

несприятливих внутрішньодержавних процесів [23].              

Враховуючи аргументованість викладених авторських позицій слід 

підсумувати, що завдяки кирило-мефодіївській азбуці були закладені міцні 

підвалини незрівнянної слов’янської самобутності, яка актуалізувала 

просвітницьку зорієнтованість просвітницького туризму, сприяла зародженню 

національного самосприйняття й самоідентифікації.   

Відрефлексовуючи дихотомічний характер авторських поглядів на 

лінгвістичну проблематику та сукупний перелік перебігу низки історичних подій 

епохи (зокрема, прийняття християнства та відкриття шкіл при духовних 

центрах) стає зрозумілим, що християноцентричні засади розвитку 

педагогічного космополітизму віддзеркалювалися на рівні ідейності про 

неперевершену значущість: 

 слова (відповідно до легендарного біблійного виразу «…на початку 

було слово»), яке було покладено в основу соціокультурного розвитку 

суспільства в цілому (Йоанна 1:1) [372, с. 113]; 

 грамотності (зокрема, як праобраз «…зерна…, що впало на добру 

землю, вродило стократно…»), яка актуалізувала раціональні прояви 

світосприйняття та світорозуміння (Луки 8:8) [372, с. 84]; 

 енциклопедичних знань, нанизаних на подвійність системності 

циклів дисциплін «trivium» (тривіум) і «quadrivium» (квадривіум) (див. рис. 2.1) 

[368]; 

 освіти, яка возвеличувалася на вітчизняних теренах до візантійських 

вершин вищих шкіл для підготовки духовенства, щоб «…пізнати мудрість і 

навчання, щоб зрозуміти слова розсудні» (Приповідки 1:2) [372, с. 705] 

Аналізуючи проблему історичних витоків вітчизняного утвердження 

«латинського шкільництва» XVII століття ми дійшли висновку щодо його 

дотичності до вітчизняних теренів у траєкторії плідного функціонування 

педагогічного космополітизму представників ордену єзуїтів [534]. І досі у 

вітчизняних та іноземних наукових колах назрівають, зокрема, такі дискусійні 
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запитання: коли «апологетика» освітньо-інтелектуального дискурсу сягнула 

вищих вершин розвитку – у період утвердження християнства чи в XVII столітті 

постсередньовіччя? 

 

     
---------------------------------- 

Т – тривіум; Г – граматика;  

Р – риторика; Д – діалектика 

 
------------------------------------------ 

К – квадривіум; А1 – арифметика;  

Г – геометрія; А2 – астрономія; М – музика 

Тривіум («trivium») Квадривіум («quadrivium») 

Рис. 2.1. Системність циклів дисциплін «trivium» (тривіум) і «quadrivium» 

(квадривіум), сформованих під впливом християнських витоків [368] 

 

У пошуках істинної відповіді на наведене запитання слід виокремити окремі 

християноцентричні передумови феноменологічного розвитку:  

І. Заснування та діяльність освітніх концентрів при духовних осередках, які 

актуалізували розвиток просвітництва. 

Відрефлексовуючи проблему освітньої рівневості таких концентрів стає 

зрозумілим, що ототожнювати їх із початковою, середньою чи вищою школою 

(передусім із погляду сучасних критеріїв) неможливо. Таку історичну подієвість 

можна пояснити, на наш погляд, перш за все прогресивною результативністю 

загальноцивілізаційного поступу.   

У рамках визначеного хронологією дослідженні ми зобов’язані підкреслити 

чітку практичну зорієнтованість знань зазначених концентрів, націлену на 

розв’язання низки наявних соціокультурних завдань епохи, зокрема: 

а) географічного поширення релігійних поглядів і переконань, освоєння 

догм Святого Письма – шляхом тривалого читання; 

б) книгописання з метою поповнення «арсеналу» бібліотечних полиць у 

розрізі поширення грамотності – письмо; 
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в) примноження скарбниці народної творчості з метою передання цінностей 

із покоління в покоління – спів. 

У такому ж змістовому обрисі освоєння давніх мов (зокрема, латинської та 

грецької) відтворювався у більшій мірі релігійно-християнський контент, аніж 

виключно загальноосвітнє завдання. Такий подієво-хронологічний підтекст 

визначеної дослідженням епохи засвідчив про наявну глибину релігійного 

світогляду та широту змістового компоненту освіти. Так, цілісне панно онтології 

буття оздобили нитки релігійного світогляду, які переплелися елементами 

церковно-слов’янської азбуки. Функціональність такого «панно» повинна була 

сягнути глибин духовної сутності кожного малограмотного чи зовсім 

неграмотного представника тогочасного соціуму, апелювати міцністю вічних 

цінностей до найвіддаленіших «закутків» свідомості, торкнутися невидимою 

рукою часу до трансцендентності невимірного буття. 

Нині з упевненістю можемо стверджувати, що християноцентрованість 

освіти у суспільному ключі відображалася в утвердженні віри, 

загальнонародному характері розвитку освіти та практичній значущості знань, 

яка відповідала вимогам досліджуваного історичного періоду.   

Аналізуючи вищеназвану передумову слід звернути особливу увагу на 

високопрофесійну підготовку духовенства до подальшого виконання 

просвітницьких функцій у процесі реалізації педагогічного космополітизму. 

Інкрустування «намиста» педагогічної майстерності представників духовенства 

відбувалося шляхом нанизування на основоположну «нитку» профільних знань 

та особистісного досвіду, які сумарно сприяли ще більшому зацікавленню 

цільової аудиторії до інформаційного наповнення повчань та змістового 

урізноманітнення освітнього процесу в цілому.     

ІІ. Трансформування духовних центрів у своєрідні «кузні» педагогічних 

кадрів.  

З огляду на те, що на духовні концентри накладалася низка функцій не лише 

духовного, але й просвітницького характеру, вони з часом трансформувалися у 

справжні осередки підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів, готових до 
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реалізації функцій педагогічного космополітизму на територіях, значно 

віддалених від їх первинних обителей.   

Дієвим просвітницьким інструментарієм, який глибинно впливав на 

свідомість прихожан та усіх релігійно-небайдужих (тобто, суб’єктів пізнання) 

було недільне церковне казання та повсякдення повчання у школах. Останнє 

сприймалося як абсолютне начало істини, дотримання якого давало надію на 

краще майбутнє і віру в щасливе потойбічне існування. Тому сам проповідник – 

педагог-космополіт виконував певні функції: 

а) розвиваючі – засновані на системній єдності дидактично-академічних, 

орієнтаційних і комунікативних підфункцій; 

б) організаційні – обґрунтовані єдністю діагностично-прогностичних, 

конструктивних і дослідницьких підфункцій. 

ІІІ. Екстраполювання педагогічного «покликання» духівника на панно 

цілісної християнської традиції просвітництва. 

Прихильне особистісне ставлення до педагогічної професії та 

«концентрація» особистісної уваги на її виборі ще з давніх часів 

проблематизувалося із покликом душі. Симбіотичний характер складності 

духовного та педагогічного покликання у єдиному особистісному обліку 

повсякчас віддзеркалювало цілісну християнську традицію безкорисливого 

служіння суспільству – цілеспрямованого просвітництва, яке систематично у 

хрестоматійній варіації синонімізувалося із феноменом «подвижництво».   

У традиційній інтерпретації вищеназваний феномен обґрунтовував активну 

християнську позицію, здатну до протидії зовнішнім і внутрішнім 

деструктивним силам з метою осягнення соціальної справедливості та 

поширення світла християнських догматів.  

Отже, педагогічний космополітизм виконував кумулятивну функцію, 

постаючи у формі своєрідного засобу збереження і відтворення наявного 

соціокультурного досвіду попередніх поколінь. 

Загалом цілісна піраміда архетипів наукових уявлень про педагогічний 

космополітизм конструювалася протягом досить тривалого історичного періоду, 
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що актуалізувало сприйняття їх сучасними дослідниками як єдине історико-

педагогічне панно. Поетапність відрефлексування суспільної ролі мандрівного 

духівника – педагога-космополіта, який на території різних адміністративно-

територіальних одиниць активно виконував навчально-виховні функції, 

зіставляється сьогодні із такими феноменами як: духовно-освітній базис, 

соціальна інтеграція, територіальна концентрація просвітництва та ін. Саме 

духовно-освітні виміри педагогічного космополітизму привнесли в авторсько-

дослідницьке світорозуміння елементи виразної соціокультурної форми наявних 

особистісних ідеалів та образів тих знакових просвітників, які на розгалужених 

родових лініях низки вітчизняних поколінь закарбувалися для теперішніх і 

залишилися у пам’яті для прийдешніх свідомих генерацій. 

На глибоке авторське переконання, у складні роки політично-військової 

нестабільності нашої держави здоровий фізично-духовний оптимум для 

зростання кожного представника підростаючого покоління українців може 

забезпечити лише персоніфікатор ідеалів історичних постатей, які 

продемонстрували високий рівень національно-патріотичної стійкості на 

протидію руйнівним елементам наявного самодержавства.   

Сукупні трансформаційні перетворення досліджуваної історичної епохи 

відзначилися на сторінках вітчизняної історії на кшталт векторних протидій 

ціннісних орієнтирів бажаного та реально існуючого. Функцію «бажаного» 

виконали одвічні аксіологічні орієнтири – Божі Заповіді, а «реально існуючими» 

– стали спроби нівелювання життєвого устрою, коли особистість зіштовхнулася 

із окремими аморально-анархічними та протиправними відголосками 

соціального буття.   

У такому дедуктивному ключі можемо з упевненістю підкреслити і той 

факт, що прогресивність історичних змін у напрямі українського націотворення 

було швидше не результатом наявних політичних реформ, а підсумком реалізації 

продуктивного освітнього процесу та синхронного розвитку педагогічного 

космополітизму. По суті, досліджуваний феномен став соціокультурним 
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транслятором рівня розвитку вітчизняного соціуму на «гребені» хвиль впливів і 

взаємопроникнень різних релігійних та християнських течій.  

  Надзвичайно важливим у нашому дослідженні є персоніфікований 

характер авторських пошуків, який актуалізував ренесанс високоідейності 

педагогічного космополітизму, що частково відтворювалося на рівні персоналій 

та авторських тематичних праць. Деталізуючи змістову наповненість поглядів і 

переконань того духовенства для якого педагогічний космополітизм слугував 

транслятором поширення ідейності визначеного історичного періоду, стає 

зрозумілим, що вони віддзеркалювали багатий християнсько-антропологічний 

досвід, який у загальних обрисах загалом не втратив своєї актуальності до наших 

днів. 

ІV. Інкрустування педагогічної культури, відтвореної на рівні «неписаних» 

законів. 

Обґрунтовувало непохитність цілісності європейських традицій 

просвітництва у розрізі яких слов’янські народи виділялися особливою 

глибинністю світорозуміння, відрізнялися самодостатністю та вишуканим 

раціоналізмом. Якщо розглядати таку феноменологічну передумову на 

геополітичній площині цивілізацій, то цілком логічно підсумовується 

варіативність цілісної проекції давньоруського соціокультурного вектора на 

площину світових загальнокультурних цінностей. Такий духовно-педагогічний 

«концентрат» просвітницького «розчину» розчинив кордони географічної 

площини у вимірах національного буття.  

Звернемо увагу і на той факт, що суспільна християнізація давньоруської 

території привнесла у суспільне життя цілісний перелік загальнообов’язкових 

заповідей, які на підсвідомому рівні підлягали легкому сприйняттю, а в 

практичному ключі – складному виконанню. Під впливом «залізних» правил 

виховувався національний дух, формувався працелюбний характер, 

примножувався аксіологічний арсенал особистості, «відшліфовувався» 

фундамент педагогічної культури. 
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V. Сприйняття духовно-педагогічного прикладу мандрівного просвітника в 

якості еталонного.  

Витоки цілеспрямованого просвітництва, заснованого на урахуванні 

християнських цінностей, були дотичними до особистого прикладу духівника – 

педагога-космополіта. На феноменологічному рівні питання особистісного 

прикладу екстраполювалося на «платформу» домінуючих релігійних поглядів і 

переконань, які закладали підвалини освіченості української нації. Письмовими 

«відбитками» домінуючого впливу духовно-педагогічного прикладу 

мандрівного просвітника на соціальну свідомість є давньоруські пам’ятки, які 

послугували еталонним началом розпочатої справи поліпросвітництва широких 

суспільних мас. Сьогодні можемо припустити, що саме духовно-педагогічний 

приклад  просвітника-мандрівника актуалізував «кристалізацію» педагогічного 

космополітизму та частково продукував «рельєфне творення» педагогічної 

свідомості, що забезпечувалося симбіотичним впливом взаємозв’язаного тріо – 

соціуму, Церкви та держави. Причому перших два компоненти були настільки 

взаємозв’язані, що при їх тісній взаємодії ми отримали високоосвічених фахівців 

своєї справи – мандрівних духівників, які за посередництвом досліджуваного 

феномену засновували школи і бібліотеки, навчали та виховували представників 

різних національностей світу.     

Своєрідне конструювання моделі ідеального образу відбувалося у 

«камеральних» умовах високої духовності концентрів, метою створення яких 

було реконструювання високоморального оптимуму для мирного співіснування 

і виконання духовних функцій на певній території. Просвітницькі почини 

педагогів-космополітів не були монотонно-пасивним  виконанням навчально-

виховних функцій, а зорієнтовувалися на перетворення наявної соціальної 

реальності в особистісно-формуюче середовище.         

Реалізація просвітницьких функцій у широкому географічному вимірі 

актуалізувала паралельний розвиток теоретичних і практичних засад 

«одухотвореної» педагогіки, націленої на актуалізацію у суспільних колах 

вічних духовних цінностей, моральних принципів і норм, філософських засад 
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віровчення. За посередництвом педагогічного космополітизму на практичному 

рівні уможливлювалося виконання духівниками просвітницьких функцій, які не 

містили у собі ознак інноваційних відкриттів, проте відрізнялися логічністю і 

чіткістю побудови, високим рівнем структурованості й виваженості.   

Ймовірно, що педагогічний космополітизм частково послугував 

ефективним засобом для виконання завдань педагогічного наставництва. З 

огляду на це феномен «педагогічного наставництва» нами розглядається 

передусім на двох основних рівнях: 

1) по відношенню до світських осіб;  

2) на рівні взаємовідносин із представниками потенційного чернецтва.  

Перший рівень співпраці на рівні системи «педагогічне наставництво» 

уможливився завдяки наявності глибоких психолого-педагогічних знань самого 

духівника, які давали можливість йому безперешкодно налагоджувати контакт із 

представниками різних соціальних спільнот, національностей, ментальностей 

тощо. Продуктивність співпраці головно досягалася шляхом попереднього 

створення атмосфери комфортного психологічного оптимуму, який 

уможливлював раціональність сприйняття, світорозуміння та творчої співпраці 

із вихованцем на суб’єкт-суб’єктному рівні. Ефективність спільної діяльності 

будувалася на знанні духовенством різних типів темпераменту, психографічної 

сегментації цільової аудиторії мирян, пріоритетності поглядів і переконань.  

Доцільно підкреслити, що неправильно вибудувана траєкторія на другому 

рівні наведеного педагогічного наставництва може порушити особистісну 

цілісність потенційного духівника, і як наслідок – призвести до деструктивних 

наслідків у ході просвітницької роботи із широкими масами прочан. 

Обидва рівні розвитку педагогічного наставництва актуалізували надбудову 

цілісного ідеалу просвітника, який повсякчас працював над самовдосконаленням 

та протидіяв зловіщо-руйнівному впливу зовнішнього світу. Такий тривалий 

шлях нелегкої роботи педагога-космополіта над собою не лише давав позитивні 

результати, але й слугував ідеалом для наслідування його низкою вихованців і 

прийдешніх поколінь. Особливо вагомими ціннісними епіцентрами для 
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вітчизняної спільноти стали такі – любов до ближнього, милосердя та милостиня, 

самопожертва у процесі служіння, щире співчуття та рука допомоги 

потребуючим.  

VІ. Підтримання відповідного рівня освіченості представниками 

духовенства.  

Історіографічний базис дослідження засвідчив, що найбільше бажання 

особистості досягти певних вершин самовдосконалення, шляхом пізнання 

сутності релігійних догматів, привело наявну духовну спільноту досліджуваного 

історичного періоду до усвідомлення необхідності безперервного навчання [53; 

333]. У цьому історичному ключі саме книги виконали функцію життєздатного 

начала, яке поклало початок поширення просвітництва серед широких 

суспільних мас.  

Важливо підкреслити і той факт, що після входження нашої території до 

складу Російської імперії на православну Церкву накладалися додаткові 

неписані завдання – стати могутнім суспільно-ідеологічним інститутом, який 

спрямовував та переорієнтовував наявне населення на вірне служіння царату.    

Цікавим є і той факт, що саме у колі вітчизняного духовенства назріла 

об’єктивна потреба розвитку самостійної писемності, а не лише пасивного 

перекладу світових шедеврів для місцевих слов’ян. Наведений вище факт, по 

суті, став ключовим у подальшому розвитку просвітництва та функціонування 

педагогічного космополітизму на регіональному рівні. Аналізуючи наукову 

проблему розвитку вітчизняної самостійної писемності, слід зауважити і той 

факт, що творчі нариси не лише першопочатково записувалися, але й 

піддавалися редакторській обробці самого автора, збагачувалися найбільш 

знаковими цитатами знатних іноземних авторів та унаочнювалися авторськими 

рисунками. Зокрема, яскравим свідченням останнього слугує праця В. 

Григоровича-Барського «Мандри по Святих Місцях Сходу з 1723 по 1747 рік», 

на сторінках якої представлено не лише авторські описи усього побаченого й 

почутого, але й презентовано різнотематичні рисунки, які дають нам наочні 

уявлення про особливості зовнішнього «обліку» різних куточків світу [113].   
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На історико-генетичному рівні можемо сьогодні припустити, що якщо б 

освітні осередки на базі обителей акцентували свою увагу виключно на 

підвищенні інтелектуального рівня місцевих прихожан, тоді б практична сторона 

цілої низки виховних завдань залишилася б не окресленою на вітчизняній 

соціокультурній площині того часу. Представникам Церкви вдалося отримати 

широке визнання і підтримку в колі суспільних мас завдяки тому, що вони 

успішно поєднали складний процес просвітництва із моральним вихованням. 

Результати позитивної навчально-виховної динаміки засвідчили про 

непересічний характер церковного авторитету в очах тих представників соціуму, 

які відчули на собі плідні результати їх багатоаспектної душпастирської 

діяльності. 

VІІ. Нагромадження тисячолітніх просвітницьких традицій, які були 

продуктом еволюційно-соціокультурного розвитку. Цей складний процес 

частково започаткувався під впливом: 

а) «давньогрецького» традиційного шкільного укладу (добровільний 

характер організації та реалізації навчально-виховного процесу); 

б) «візантійської» дидактики (підкріплювалася цілісною системою засобів, 

методів і принципів, які використовувалися при викладанні різних предметів) 

[63; 66]. 

Єдиноначальність негласного переліку вимог до певного освітнього рівня 

уможливила підтримання тенденційної «виваженості» до сукупного результату 

освітньої діяльності, віддзеркаленого на рівні базису набутих знань та 

сформованих умінь і навичок.   

Примноження просвітницьких традицій у історичному розрізі відбувалося, 

також, під впливом детермінант ідейності учень Заходу та Сходу, які 

розпоширилися завдяки продуктивному розвитку педагогічного 

космополітизму. 

Загалом освіченість та духовність для представників слов’янських народів 

була досить дієвим інструментом національного зростання, яке компілювало до 
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загальноцивілізаційних цінностей, які сприймалися соціумом в якості еталонних 

на шляху до осягнення найзаповітніших мрій у розрізі земного та потойбічного. 

VІІІ. Збагачення скарбниці дидактичного інструментарію. 

 «Усепроникність» складових елементів дидактики у вітчизняне 

соціокультурне життя на загальноцивілізаційному рівні простежувалася навіть 

усупереч несприятливим обставинам історичного буття попередніх поколінь 

(зокрема, руйнівним наслідкам імперського панування, консерватизму 

проросійського царату та ін.). Дидактична феноменальність відрізнялася своєю 

навчальною продуктивністю завдяки правильному поєднанню основоположних 

компонентів (зокрема, принципів, методів і засобів), які широко 

використовувалися у вітчизняних стінах місцевих освітніх установ. 

ІХ. Підвищення соціокультурного рівня розвитку великих міст. З точки зору 

сучасних наукових дефініцій, таке соціокультурне зростання міст позначилося 

на кристалізації урбанізаційних процесів, які у досліджуваний період 

віддзеркалювалися тенденційністю розвитку освіченості,  шкільництва, 

бібліотечної справи, культури, мистецтва. Перебіг такої подієвості у сукупному 

розрізі призвів до зростання показника грамотності на одиницю наявної площі 

місцевості. 

У творчому доробку «Від досліджень православної аскези до створення 

нової моделі людини: шлях наукової школи синергетичної антропології» 

зазначалося, що соціокультурний прогрес досліджуваного періоду 

уможливлювався продуктивною діяльністю усіх «керівних ланок» духовенства 

– починаючи від єпископів і закінчуючи мандрівними дяками [459]. 

Такий ракурс дослідницького пошуку зорієнтував нас на переосмислення 

церковно-освітнього характеру наявних шкіл, у яких «зростали» майбутні діячі 

та визнані духівники, які багато працювали для примноження соціокультурного 

потенціалу великих міст – маленьких концентрів освіченості та духовності. 

Зауважимо, також, і на тому, що етнографічні території по суті стали 

«центральною нервовою системою» у реалізації життєдіяльно-освітніх починів 

кожного регіону, продуктивні результати яких можемо оцінити сучасним 
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дослідницьким оком на прикладі розвитку окремих освітніх закладів великих 

міст (зокрема, Київ – Києво-Могилянський колегіум; Острог – Острозька 

академія). 

Варто підкреслити і той факт, що діяльність духовних осередків досить 

тісно перепліталася із парафіяльними починами. Така результативність у 

сумарному ефекті призвела до «реорганізації» суспільної свідомості мешканців 

великих міст, переосмислення напрямів розвитку адміністративно-

територіальних одиниць, виокремлення пріоритетів подальшого розвитку освіти 

та освіченості відповідно до напрацьованих тенденцій цивілізацій 

середземноморського басейну.  

 Підсумовуючи своєрідність християнських передумов феноменологічного 

розвитку стає зрозумілим, що педагогічний космополітизм: 

- розвивався в релігійно-реформаторському ключі; 

- практично реалізовувався у виконанні навчально-виховних функцій, які 

здійснювалися за ступеневим принципом; 

- відрізнявся у соціокультурному плані своєю унікальною природою – 

можливістю охопити широкі кола вихованців на широких географічних 

просторах. 

З огляду на вищевикладене можемо зробити висновок, що вітчизняно-

суспільна християнізація, актуалізована зокрема інструментарієм педагогічного 

космополітизму, привнесла до соціокультурного буття наших співвітчизників 

цілісний перелік загальнообов’язкових заповідей. Останні на підсвідомому рівні 

підлягали легкому сприйняттю, а в практичному ключі – складному виконанню. 

Під впливом релігійних правил поступово утверджувалися ціннісні орієнтири, 

«відшліфовувалися» окремі елементи педагогічної культури. 
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2.2. Факторний аналіз траєкторії розвитку педагогічного 

космополітизму 

 

Повноцінність історико-педагогічного аналізу прямо пропорційно залежить 

від того, наскільки точно досліднику вдалося співвіднести рівень вірогідності 

виокремлених факторів із траєкторією феноменологічного розвитку. 

Науковий підтекст реалізації факторного аналізу в історико-педагогічних 

дослідженнях завжди віддзеркалював певну комплексну цілісність, яка 

дозволяла раціоналізувати низку профільно-дослідницьких завдань. Наповнення 

змістово-авторських рядків нотами джерелознавчої мудрості, непересічно 

пов’язувалося із аналізом:  

 історичної подієвості у розрізі політичного, соціального, економічного та 

культурного векторів;  

 нагромадженого століттями практичного досвіду, віддзеркалюючого 

масштабність впливу різнокультурних елементів;    

 транскордонності просвітницьких починів, націлених на осягнення 

відповідного соціокультурного оптимуму у рамках реалізації ініціативними 

представниками різних інституцій своїх безкорисливо-просвітницьких проектів; 

 соціального замовлення на виховання та популяризацію такого 

особистісного еталону, який би продемонстрував повноцінну «дієздатність» по 

відношенню до внутрішніх  та зовнішніх дестабілізацій.       

Досліджувана траєкторія функціонування педагогічного космополітизму 

торкалася тих адміністративно-територіальних одиниць, де перебувала частина 

наших співвітчизників, які відчували на собі гострий брак раціонально-

просвітницького зерна. З огляду на це, дослідницько-географічний спектр 

охопив ландшафти транскордонного соціокультурного простору, що наклало 

певний відтінок на загальну «пейзажність» поточного вітчизняного історико-

педагогічного поступу. Тривале часове опрацювання джерелознавчих матеріалів 

уможливило виокремлення основоположних факторів, які актуалізували 
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поступове розширення траєкторії функціонування вітчизняного педагогічного 

космополітизму. До їх переліку увійшов наступний факторний квартет: 

1) пріоритетність лінгвокультурності та полікультурності;  

2) традиційний характер іншомовного навчання освітньої еліти за 

кордоном; 

3) геополітичний характер соціокультурних взаємодій; 

4) високий рівень авторитету вітчизняної педагогічної спільноти 

духівників як просвітників закордоном. 

Для підтвердження реальності впливу на вітчизняний педагогічний 

космополітизм викладеного факторного квартету за основу було взято творчий 

доробок В. Григоровича-Барського «Мандри по Святих Місцях Сходу з 1723 по 

1747 рік», який уможливив структуризацію наявного історичного фактажу. 

Перш ніж перейти до детального розгляду досліджуваної проблематики, 

акцентуємо увагу на тому, що світоглядною канвою вітчизняного просвітника, 

безсумнівно, був педагогічний космополітизм. Досить влучною тезою, яка 

підтверджує істинність авторської позиції, слугує така: «І вір мені, бо правду тобі 

кажу, добросердний читачу, що наша Русь не тільки там де ти бачиш, а й у 

інших…. місцях… де зуміють наслідувати… дбають про своє спасіння та своїх 

підданих… де трудяться вдень і вночі до сьомого поту… копають землю, і 

вирощують виноград, і сіють пшеницю, і цим же харчуються… і безкорисливо 

навчають» [113, с. 135 – 136].  

Неперевершеним історико-педагогічним діамантом, підтверджуючим 

домінування у досліджуваний період титульного феномена, слугують напутні 

слова вітчизняного педагога-космополіта, які у повні мірі розкривають усю 

глибину його безкорисних просвітницьких намірів. Ось як на високозмістовному 

рівні автор виклав послідовність власних думок: «…перебуваючи на чужій 

землі… я навчався… і сам навчав…» [113, с. 128]. Вочевидь, після такої 

авторської високоаргументованості не має сенсу додатково підшукувати інших 

тез дотичності, а слід перейти до розгляду основної проблематики заявленої 

тематики.     
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Першим фактором, який зазнав авторського аналізу, була 

лінгвокультурність освічених верств населення, яка у глобальному вимірі 

приводила до утвердження соціальної полікультурності. Доцільно підкреслити, 

що протягом ХVІІІ ст. у навчально-виховному обігу освітніх осередків 

використовувалася ціла низка іноземних мов (зокрема, латинська, грецька, 

гебрайська, німецька), які були дотичні до того навчально-методичного 

матеріалу, який використовувався у досліджуваний період в якості 

основоположного. 

У контексті налагодження стійкої міжнародної співпраці із різними 

соціальними групами, етноментальна самобутність яких віддзеркалювалася у 

зорієнтованості навчання та виховання, спостерігалося примноження напрямів 

недержавної просвітницької ініціативи націленої на розв’язання нагальних 

проблем розвитку освіти.   

З метою більш ґрунтовного висвітлення «епіцентру» дії названого фактору 

на вітчизняні соціокультурні умови доцільно звернутися до характеристики 

вищої освіти міста Відень, у якому Григоровичу-Барському довелося побувати в 

1724 р. Автор акцентував увагу читачів на тому, що: «…віденські студенти… 

дуже добре вміли говорити латинською та німецькою мовами… усі наші 

латинські відповіді вони одразу перекладали німецькою…» [113, с. 29]. 

Характеризуючи домінуючі позиції білінгвізму на території Венеції (1725 

р.) вітчизняний педагог-космополіт зауважив: «…повсюди, починаючи від 

далматів… самі хорвати, серби й болгари…» навчають слов’янською мовою 

«…хоча й італійську добре знають…» [113, с. 88]. Намагаючись аргументувати 

визначальність впливу на венеціанську територію фактору лінгвокультурності 

Григорович-Барський зазначив: «У Венеції є семінарія… де як во славу Божу 

платять значну суму дидаскалові, тобто вчителеві…», який прибув сюди «…із 

чужих країв» та навчав дітей «…італійської та латинської мови… риторики…» 

[113, с. 90]. Ще одним контраргументом, яким автор кооперував у ході 

письмового донесення на широкий загал інформаційних даних щодо 

актуальності означеного фактору: «Венеція славиться безліччю…» прибулих 
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сюди із різною метою із «…з Греції, Туреччини, Вірменії, Німеччини, Іспанії та 

інших численних країн» [113, с. 94]. 

  Детально аналізуючи тісний взаємозв’язок двох складових єдиного 

фактору лінгвокультурності та полікультурності В. Григорович-Барський 

вирішив сконцентруватися на освітньому описі міста Дамаск, яке він відвідав у 

1728 р. Такими словами автор охарактеризував побачене: «…застав я в школах 

Дамаску…, що вивчають грецьку, римську… італійську, іспанську… якими 

розмовляють, турецьку та арабську, якими взагалі не спілкуються… щоб стати 

мудрим і красномовним… приступити до служби… у будь-якій стороні… діти 

навчаються за арабськими та грецькими книгами» [113, с. 293 – 295]. 

Полікультурний обмін педагогічними кадрами між сусідніми країнами – 

Сирією та Римом вітчизняний мандрівник-духівник змалював на прикладі міста 

Бейрут (1728 р.). Окреслена подієвість була охарактеризована автором у такому 

стилістичному описі: ««на території Байруту… мені трапилася нагода зустріти… 

учителя на ім’я Кирило, який прибув із Дамаску. Він понад десять років жив у 

Римі й вивчив латину та італійську мову… розмовляв арабською й турецькою… 

працював у… школі …» [113, с. 272 – 273]. 

  Центричність впливу фактору лінгвокультурності була зафіксована 

Григоровичем-Барським у сирійському селі Малуля, у яке він прибув у 1728 р. 

Свої враження від того, скількома мовами володіє місцеве населення автор 

виклав наступним чином: «…вирушив до села… Малуля… країна називається 

Сирія… розмовляють сирійською, тобто халдейською…і арабською мовою… 

використовують халдейські, і арабські книги, і обох мов навчаються… в 

школі…» [113, с. 300 – 301]. 

Перебуваючи на території Греції вітчизняний просвітник відзначив 

авторитетність руського народу серед освічених кіл зазначеної країн, що було, 

зокрема, результатом достеменного знання різних мов. У цьому випадку автор 

обмежився коротким та водночас досить ґрунтовним описом: «…на Афоні… усі 

приймали мене з великою приязню та повагою: 1) тому що я добре вивчив 

грецьку мову та письмо…; 2) оскільки руський рід здобув собі велику честь і 
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славу, досягнувши немалих успіхів у багатьох… справах…та мовах…» [113,             

с. 464]. 

  Другим фактором виступив традиційний характер іншомовного навчання 

педагогічної еліти закордоном. Аналізуючи широту впливу зазначеного фактору 

на вітчизняні соціокультурні умови того часу слід зауважити, що у процесі 

налагодження тісної взаємодії наших співвітчизників із європейськими 

педагогічними колами світу відбувалося поступове збагачення наявної 

дидактичної скарбниці. За словами З. Хижняк, ректорський склад Києво-

Могилянської академії протягом ХVІІІ ст. поглиблював рівень своєї професійної 

майстерності закордоном, перебуваючи на території різних європейських країн, 

зокрема у: Білорусі (С. Миславський та ін.); Польщі (Г. Одорський,                                  

І. Поповський та ін.); Литві (Г. Кониський та ін.); Римі (Т. Прокопович та ін.); 

Німеччині (М. Манасія, Д. Нащинський та ін.); Великобританії (К. Лехницький 

та ін.); Франції (В. Миславський та ін.) [457; 458]. 

У монографічній праці «Просвітницький туризм як історико-педагогічний 

феномен» авторка зазначила, що завдяки широкій географії просвітницьких 

мандрівок представників Києво-Могилянської академії, на вітчизняних теренах 

досить глибоко укорінилися принципи: «…культуровідповідності, доступності, 

природовідповідності, наочності, свідомості й активності, комплексності, 

науковості…» та інші [157, с. 140 – 141]. 

Доцільно підкреслити і той факт, що у досліджуваний період закордоном       

В. Григоровичу-Барському вдалося зафіксувати дієвість фактору іншомовного 

навчання педагогічної еліти за кордоном, що у вкотре підтверджувало 

світоглядну пріоритетність педагогічного космополітизму на території 

Євразійського континенту. З цього можемо зробити висновок, що вітчизняна 

педагогічної еліти досліджуваного періоду, аналогічно як і іноземна протягом 

ХVІІІ ст. ретельно готувалася до подальшої реалізації просвітницьких функцій у 

кращих викладачів світу того часу, навіть всупереч існуванню наявних 

міждержавних кордонів. 
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Стислу характеристику представнику вітчизняної педагогічної еліти із 

Галичини (Львів, 1724 р.) дав Григорович-Барський, підібравши наступні 

словосполучення: «…Юстин Ленницький, брат архієпископа… від’їздив… у 

різні міста, щоб опанувати більше наук… а вже потім самому навчати…»  [113, 

с. 15 – 16]. 

Не оминув вітчизняний просвітник увагою і зовнішню кадрово-освітню 

політику високопоставленого духовенства міста Львова першої чверті ХVІІІ ст., 

яка продукувала утвердження фактору іншомовного навчання місцевої 

педагогічної спільноти закордоном. Письмовим підтвердженням авторського 

викладу слугують наступні слова: «…ректор шкіл та архієпископ польський… 

видавав патенти… щоб русини з польських земель, студенти львівських шкіл 

їхали до Риму… для нас мандрівничий труд… готує до викладання наук…» [113, 

с. 19]. 

Проводячи концептуальну паралель між галицьким містом Львів та 

грецьким – Лерос (1731 р.), пішоходець В. Григорович-Барський навів досить 

зразковий педагогічний приклад тривалого навчання закордоном місцевого 

дидаскала, який реалізовував просвітницькі функції незважаючи на 

територіальну віддаленість освітніх концентрів від його Батьківщини. Ось яке 

висвітлення окресленої подієвості презентував у своїй праці вітчизняний 

духівник: «…прибувши… з  Анатолії… дидаскал навчався на Патмосі у великого 

грецького вчителя Макарія , який тоді ще був живий. Викладати у школі на 

Леросі дидаскал почав 1726 року: одних навчав еллінської граматики, інших 

готував до слухання філософії та богослов’я… школа віддалилася від світу 

заради кращого засвоєння наук…» [113, с. 340]. 

Аналогічна освітня ситуація була зафіксована автором у ще одному 

грецькому місті – Патмосі (1731 р.). Цього разу вітчизняний просвітник-

мандрівник вдався до більш розгорнутої характеристики місцевої педагогічної 

постаті: «…один учитель, ієродиякон Макарія народився… на острові Патмосі, 

але згодом поїхав до Константинополя і чимало років там проживав… досконало 

засвоївши еллінську та латинську мудрість, він уславився своїми чеснотами… 
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повернувшись на Патмос… він був добре обізнаний із музичним мистецтвом… 

багатьох навчав філософської науки, і заснував школу… викладав… граматику, 

риторику, філософію та богослов’я… і приходили сюди навчатися діти… із 

Царгороду, Солуня, Кіркіри, Криту, Кіпру та інших країн. Макарій кинув… 

зерно на сухий та безплідний камінь і зростив… плід… мудрості… зміцніла ця 

школа… стала… новими Афінами…» [113, с. 347 – 348].  

Вітчизняний пішоходець декілька разів повертався на острів Патмос, що, 

вочевидь, було спричинено його глибинно-позитивними враженнями від 

відвідання цієї території та гостинністю приймаючої сторони. І знову у 1737 р. 

перебуваючи на території вищеназваної адміністративно-територіальної одиниці 

увага автора була привернута до характеристики місцевого педагога, яка знову 

містила дієвість проаналізованого нами фактору. Цього разу вітчизняний 

духівник вдався до такої персоніфікованої характеристики: «…учитель, 

славетний філософ й богослов отець Макарій…до останнього подиху мудро… 

повчав учнів… він був дуже шанований у Греції…він був вихований далеко від 

вітчизни… до самого завершення своєї освіти… у Патмосі… своїми солодкими 

повчаннями залучив до вивчення еллінської мови понад сто душ, спочатку і з 

чужих країв, і своїм старанням заснував нову школу й без усякої оплати двадцять 

п’ять років викладав тим, хто хотів навчатися, такі науки: граматику, філософію,  

та богослов’я; він багатьох навчив тонкощів граматики, інших – філософії, інших 

– богослов’я; інших – музичного мистецтва й церковного співу… Своїми 

трудами він просвітив мало не всю турецьку Грецію. Цього він досяг не 

природним розумом, а завдяки великій старанності…» [113, с. 439].         

Третьою географічною точкою на політичній карті, де Григорович-

Барський зафіксував факт освітнього «відрядження» потенційних претендентів 

закордон для приготування до подальшої реалізації педагогічних функцій була 

Лівія (місто Триполь, 1732-1733 рр.) [113]. Усю подетальність існуючої 

подієвості знаходимо у таких описах: «Навчитель наш… патріарх… послав 

учителя в Сирію, Кілію, по землях усього антиохійського престолу, задля 

проповіді слова Божого… утвердження віри. Після його від’їзду школа занепала, 
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хоч і залишив він на своєму місці одного з найкращих учнів, щоб навчати молодь, 

проте я ніяк не міг навчатися разом з ними, тому що вже закінчив цей клас» [113, 

с. 366]. 

 Досить цікавою нам видається авторська характеристика реалізації освітніх 

та самоосвітніх завдань на іноземних територіях, яка у геопросторовому розрізі 

охопила ландшафти портового міста Хіос, Аморгос, Патмос (Греція), Триполі 

(Лівія), Левкосія (Кіпр) [113]. Ось якими словами охарактеризував Григорович-

Барський перший освітній пункт свого маршруту – місто Львів (1723 р.): 

«Навчався я… в латинських класах; і хоч не досягнув я великих успіхів у науці, 

проте… пройшов… аж до риторики й початків філософії, а тоді вдався до 

самоосвіти…» [113, с. 15]. 

Освітній процес на території Греції (місто Хіос, 1731 – 1732 рр.) 

Григорович-Барський охарактеризував наступними словами: «…братства, в яких 

є вчителі… навчають…на Хіосі… в одній із шкіл, я шість місяців вивчав 

граматику, і зустрів там головного в місті навчителя, добре обізнаного з 

еллінською та латинською наукою, дидаскала першої школи…» [113, с. 357]. 

Окрім, грецького міста Хіос, вітчизняному просвітнику вдалося повчитися і 

в місті Аморгос (1732 р.), що у письмовій згадці було презентовано наступною 

тезою: «…і зійшов я…в місто… де й містилася еллінська школа… тут я старанно 

вивчав граматику» [113, с. 362]. 

Короткий опис своїх навчально-виховних здобутків у Лівійському місті 

Триполі (1732-1733 рр.) мандрівний пішоходець виклав наступним чином: «…у 

Триполі… знову прибув до дидаскала Якова…1773 року… і став я навчатися, як 

і раніше, еллінсько-грецької словесності… коли повернувся… патріарх… 

Сильвестр із подорожі… написав нашому… дидаскалові наказову грамоту, аби 

той прийшов з усіма молодшими і старшими учнями в Дамаск… почали ми знову 

старанно вчитися…. Цьому заважали перешкоди та гоніння нас, православних з 

боку єретиків та уніатів…» [113, с. 366]. Перебуваючи у Лівії протягом вказаного 

періоду, Григорович-Барський мріяв знову приступити до навчання у Греції чи 

інших сусідніх країнах, що підтверджено даною тезою: «…я намагався швидше 
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покинути… місто… і податися на Патмос або ще кудись, аби вдосконалитися у 

грецькій науці…» [113, с. 366]. 

На острові Кіпр (1734 р.) вітчизняному духівнику вдалося поєднати власне 

навчання із просвітницькою діяльністю місцевих вихованців, що підтверджене 

такою фактажністю: «…я дуже хотів відплисти на зиму на острів… і навчатися 

там грецької науки… на Кіпрі… пішов до головного міста Левкосія… тут 

залишивсь… і став навчати доручених… учнів латинської мови та граматики…» 

[113, с. 379].  

Омріявши у Лівії ще раз повернутися на навчання до міста Патмос (Греція, 

1737 – 1743) мандрівному пішоходцю вдалося реалізувати заплановане, що 

віддзеркалене даною авторською тезою: «…чотири з половиною роки я навчався 

без перешкод… елліногрецького мистецтва, але в цьому мені допомагала 

латинська наука, що я опанував ще з дитинства…» [113, с. 443]. Надзвичайно 

глибокі враження від тісної співпраці із місцевим педагогом-духівником 

склалися у Григоровича-Барського під час перебування його у зазначеному місті: 

«…отець Герасим… трудивсь, читаючи граматику та філософію; з цього часу і я 

почав опановувати граматичну еллінську науку, і багато чого засвоїв…» [113,        

с. 441]. Одне із найтриваліших своїх перебувань в одному місті вітчизняний 

мандрівник-просвітник охарактеризував такими словами: «Два з половиною 

роки я жив в місті… весь цей час минув за шкільним навчанням» [113, с. 442]. 

Третім фактором, який актуалізував транскордонність географічного 

положення проукраїнських теренів є геополітичний характер соціокультурних 

взаємодій, які характеризувалися перехресністю взаємовпливів на вітчизняні 

терени двох частин світу – Європи та Азії. Завдяки такій географічній долі наша 

Батьківщина фактично стала центром безмежно активних міжкультурних 

взаємодій, які  суцільною павутиною огорнули усі сфери життєдіяльності 

суспільства (у тому числі освіту) надавши їм нового «статусу» – соціокультурні.  

 Транскордонність геополітичного положення ще більшою мірою відтіняла 

необхідність розвитку вітчизняного просвітництва, орієнтуючи цей процес на 

стійку динаміку прогресивного освітнього поступу іноземних країн.  
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Своєрідну співзвучність геополітичних акордів ще чіткіше відчували на собі 

жителі приморських територій, порівняно із внутрішньоконтинентальними. Ця 

подієвість засвідчувала глибинність впливу на вітчизняний освітній розвиток 

досягнень країн Середземноморського басейну (зокрема, Греції, Італії, Франції 

та ін.), частиною якого було Чорне море та Азовське. Давні традиції 

педагогічного космополітизму жевріли в усіх куточках Європи, що 

актуалізувало врешті-решт необхідність уніфікації теорії та практики 

міжцивілізаційного освітнього поступу. 

Геополітичні «стріли» територіального місцерозташування нашої 

Батьківщини вказали векторність освітнього попиту зі сторони в’їзних і виїзних 

потоків, які намагалися певним чином вплинути на характер та змістове 

наповнення навчально-виховного процесу, доповнивши його рідним і бажаним. 

У ролі «рідного» та «бажаного» виступили релігійні переконання та світоглядні 

пріоритети, які були результатом тривалого функціонування низки соціальних 

інститутів.   

Транскордонний характер розвитку вітчизняного просвітництва уможливив 

формування тісного взаємозв’язку із різними сферами життєдіяльності соціуму 

та забезпечив налагодження міжнародного співробітництва у рамках тісного 

суб’єкт-суб’єктного контакту між представниками різних соціальних груп. 

Домінуючі напрями такого «співробітництва», уможливленого світоглядним 

посередництвом педагогічного космополітизму, були презентовані:  

 високим рівнем «геомобільності» представників духовенства з 

метою територіального поширення релігійного просвітництва й знань, а також 

освоєння освітніх здобутків інших країн світу; 

 організація та реалізація просвітницьких проектів на території тих 

адміністративно-територіальних одиниць, які відзначалися низьким показником 

грамотності; 

 ініціативність у налагодженні тісних міжнародних взаємодій у 

процесі досягнення найбільш оптимального результату просвітницької 

діяльності.       
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Загалом педагогічний космополітизм досліджуваної епохи націлювався на 

практичне утвердження важливого цивілізаційного принципу – рівноцінності 

культурного багатоманіття. Світоглядна канва останнього заклала міцний 

фундамент для подальшого: утвердження толерантного ставлення на 

міжнародних просторах та виокремлення  проблем національної самобутності 

серед слов’янських та європейських народів загалом.  

Протягом минулих століть, які прийшли на зміну ординського панування, 

на вітчизняній соціокультурній канві утвердилися певні «кризові» елементи. На 

рівні різновекторного впливу релігійної контраргументності актуалізувалася 

гостра необхідність перегляду тих першопричин, які у досить штучній формі 

стримували вітчизняний соціокультурний розвиток окресленого століття. 

Штучність імперських заходів була цілеспрямовано вжита до усього українства 

в економічному, політичному і духовному аспектах. Високий рівень «імперсько-

кислотної» концентрації частково розчинив елемент проєвропейського впливу, 

який фрагментарно призупинив безмежність світоглядного «хемотропізму» 

діючого імпералітету.  

Неочікуваний для Росії результат могутності впливу європейського вектора 

на вітчизняний соціокультурний простір був швидше органічним відтворенням 

тисячолітньо-усталеного взаємозв’язку проукраїнських теренів із країнами 

Західного світу – територіями зародження давніх цивілізацій. Названі території 

були пов’язані між собою «павутиною» спільнокореневого релігійного начала, 

за таких умов і територіально-мовні бар’єри зазнавали певного роду 

нівелювання. Могутність проєвропейського впливу відчувалася навіть усупереч 

цілеспрямованій централізованості керівної протидії.  

Ідеалізовані задуми Російського царату використати соціальне обличчя 

авторитетності Православної церкви з метою придушення регіональних 

«вольностей» на проукраїнських теренах ХVІІІ ст. були частково зруйновані. 

Досить дивно сьогодні усвідомлювати у розрізі ретроспективи, що й сучасні 

задуми російського агресора у ХХІ ст. також частково спиралися на можливості 

використання авторитету Московського патріархату  в проукраїнських колах, 
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довгоочікуване звільнення від якого самостійній Україні приніс Томос                           

(6 січня 2019 р.). 

Епіцентром «контрнаступу» на вітчизняні простори із Заходу стала Польща, 

яка актуалізувала поширення католицизму на континентальні регіони північно-

східної Європи, що паралельно призвело до утвердження позицій 

протестантизму у регіональному розрізі [360].  

Поетапність соціокультурного впливу Європи на вітчизняні терени знайшла 

належне відтворення на рівні діяльності освітніх концентрів – точок 

регіонального просвітництва, центральне місце серед яких займала світоглядна 

канва педагогічного космополітизму. Цілком очевидним для нас залишається і 

той факт, що територіальне поширення просвітницького зерна представниками 

християнських течій будувалося на принципі транскордонності, нівелювання 

якого б унеможливило досягнення ними таких високих кількісних показників 

залучених прихожан. Всебічно аналізуючи проблему зорієнтованості 

педагогічного космополітизму на реалізацію поставлених завдань просвітництва 

у стінах новостворених місцевих освітніх осередків стає зрозумілим завдяки 

чому їм вдалося досягти такого високого рівня соціокультурної 

результативності.  

Педагогічно-космополітичний «дух» Європи привніс на вітчизняну 

територію надію на перспективну можливість:  

а) зміни несправедливої соціально-економічної політики;  

б) здобуття перемоги над імперським ворогом;  

в) культурного відродження давньоруської традиції поваги до особистості.  

Соціальні надії на краще історичне «завтра» горіли у серцях українства ще 

й тому, що «…Москва втратила могутність впливу на Південно-Західні землі ще 

у ХVІ столітті…», а тому ХVІІІ століття за таким історіографічним 

«літочисленням» виявилося періодом соціокультурного напіврозпаду по 

відношенню до проросійського імпералітету [401, с. 18].  

Вочевидь, такі висновки щодо втрати могутності Московської держави 

автор зробив виходячи з історичної події Брестської унії, яка в історико-
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педагогічному ключі стала переломною по відношенню до сумарної 

загальноцивілізаційної подієвості. Річ у тому, що після її підписання феномен 

просвітництва на території Переяславщини, Київщини, Волині та Галичини став 

набувати рис злагодженої синхронності, позбувшись певного роду стихійності 

та фрагментарності. Педагогічний процес націлився на ціннісне окультурення 

особистості, чільне місце у якому належно посів проєвропейський елемент, за 

світоглядним посередництвом педагогічного космополітизму. 

Загалом певного роду територіальна віддаленість українських земель від 

епіцентру промосковського впливу у цьому випадку відіграла вирішальну роль. 

Освітня система вітчизняних етнографічних регіонів, у розрізі чотирьох сторін 

горизонту, актуалізувала організаційно-змістове корегування існуючого 

навчально-виховного процесу, приуроченого до потреб конкретних 

адміністративно-територіальних одиниць [193].       

Продуктивна підтримка грецькою стороною місцевих братських шкіл стала 

життєдайним джерелом для територіального утвердження транскордонних 

просвітницьких функцій на вітчизняних теренах [646; 647]. Досить неспівзвучне 

із авторською думкою порівняння Петра Могили із «…латиномудрим 

господарем-духівником…», у ході якого російським історіографом було згадано 

про його молдавські коріння, видається нам ідеологічно-заполітизованим 

контраргументом – своєрідною відповіддю на безхмарність його соціального 

авторитету в колі вітчизняної та іноземної спільноти [157; 205, с. 283]. Авторська 

позиція підтверджена й висловлюванням авторитетної дослідниці З. Хижняк, яка 

зауважила, що якщо би в історії вітчизняної освіти не було П. Могили, це 

привело б до незмінного освітнього регресу окресленого історичного періоду 

[457; 458].   

Окремі дослідники наділяють П. Могилу заслугою утвердження нової 

просвітницької традиції – західно орієнтованої схоластики, яка фактично 

актуалізувала змістове переформатування «сліпого» заучування догм у русло 

інтелектуального раціоналізму.  
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Європоцентризм Києво-Могилянського навчально-виховного концентру 

попереднього історичного періоду підтверджено зокрема подвійною 

фактажністю: 

-  неперевершеною трьохступеневістю організації освітнього процесу – 

«…початковий, середній і високий» [368, с. 117]; 

- першопочатковою участю в освітньому процесі викладацького складу із 

числа випускників польської духовної колегії (місто Люблін) [110; 648].    

Підтвердження дієвості фактору геополітичного характеру соціокультурних 

взаємодій знаходимо і на сторінках легендарної для нашого дослідження праці 

В. Григоровича-Барського [113]. Перший підтверджуючий приклад викладеного 

автор навів у одному із міст Галичини (Львів, 1723 – 1724 рр.), де за його 

словами: «…є широко відома єзуїтська академія, куди й ми побажали вступити… 

тут викладають різні науки, і помітні успіхи учнів… У класі риторики… 

викладав іноземний… професор риторики…» [113, с. 16 – 17]. Ці слова 

засвідчили тісну освітню співпрацю вітчизняних соціальних елементів із 

закордонними.  

Особливу увагу автор намагався привернути до високого рівня педагогічної 

майстерності венеціанських освітян (1724 р.), які були широко відомі у той час 

за межами своєї Батьківщини. У даному випадку авторська думка підкріплена 

джерелознавчим фактажем: «…у всюди знаному місті Венеція… грецькі… 

учителі, освічені люди…» [113, с. 38 – 39].  

Цікавим є і той факт, що на території Венеції у досліджуваний період 

перебувало чимало педагогів із Риму, що було відзначено Григоровичем-

Барським під час наступного відвідання цього міста (1725 р.). Перспективному 

вітчизняному духівнику досить ґрунтовно вдалося змалювати таку характерну 

особливість: «…учителі… римляни… не зупиняються…» вони трудяться «…у 

німецькому краю, в Маріяцелі, і в Лоретто, в Італії, в Іспанії, і в Барі, в Римі, в 

Падуї тощо…» [113, с. 89]. 

 Непереборне бажання іноземців розвиватися освітнім шляхом зафіксував 

на сторінках свого доробку вітчизняний просвітник перебуваючи на території 
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Риму (1724 р.) [113]. Деталізацію вищевикладеного знаходимо у такій тезі: «Рим 

– місто дуже давнє… сюди приплило… дуже багато… мудрих мужів… які 

навчають…» у місцевих школах «…анатомії… астрономії… граматики, чужих 

мов, усіляких мистецтв і ремесла, які тільки є на цьому світі…» [113, с. 73 – 74]. 

У цьому ключі автор не завуалював територіального походження цих іноземців, 

які відзначалися неймовірною жагою до знань, а вирішив деталізувати 

геополітичні формальності. Ось якими словами Григорович-Барський підійшов 

до аналізу: «…вони прибули із …угорських… французьких… німецьких… 

іспанських… польських… хорватських… земель» [113, с. 77]. 

Ще одним, але досить яскравим прикладом геополітичного характеру 

соціокультурних взаємодій слугує авторський опис Ізраїльського міста Рамла, де 

перебував пішоходець у 1726 р.  Досить прагматично і стримано автор змалював 

присутність на зазначеній території низки національних меншин та рівень 

пристосування до цієї закономірності освітнього процесу. Більш виразно змалює 

останню фактажність наступна теза: «У місті Рамлу… безліч … вірменів, 

римлян, ефіопів…», які дотримуються «…у грецьких… школах… звичаю… де 

юнаки, і діти наслідують і навчаються усьому у старших…» [113, с. 156].   

  Досить колоритно сирійську прихильність щодо розвитку освіти на 

вітчизняних теренах проявив місцевий патріарх, націливши Григоровича-

Барського на побудову школи на проукраїнських теренах (місто Дамаск,              

1733 – 1734 рр.). Зі словами вдячності та проявами глибокої поваги вітчизняний 

педагог-космополіт так змалював свої відвідини: «…патріарх обдарував мене по 

змозі своїй, дав мені дозвільні та інші великі грамоти, в яких було благословення 

на повернення до моєї вітчизни та заохочення до спорудження та заснування там 

еллінсько-грецької школи» [113, с. 367]. 

Освітню активність молодих греків міста Патмос (1737 – 1743 рр.) 

вітчизняний просвітник деталізував наступним чином: «У… місцевій… школі… 

навчали початкових наук… Дехто зі старших учнів, які не змогли гаяти багато 

часу без навчання, розійшлися до інших країв…» [113, с. 441]. 
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У ході тісних соціокультурних взаємодій між представниками різних 

національностей у межах спільної діяльності на рівні системи «педагог-

вихованець» формувалися аксіологічні концентри, серед яких почесне місце 

займала любов до виховного колективу. Сам Григорович-Барський пригадуючи 

події із власного життя, пише: «…мій учитель отець Герасим… пробув понад 

двадцять років на… острові Кріт… навчаючи учнів… він дуже любив руський 

рід… був надзвичайно обізнаний з еллінською наукою…» [113, с. 441]. 

Сумарну продуктивність свого перебування у зазначеному грецькому місті 

протягом шести років поспіль автор охарактеризував наступним чином: «Отак я, 

навчаючи і навчаючись, пробув на Патмосі шість років, багато маючи перепон у 

своєму навчанні, найпершою з-поміж яких були злидні, і пройшовши курс 

граматики, логіки й половину фізики; риторику…» [113, с. 444]. Особливо 

знаковим для нашого дослідження виявився той факт, що у Греції Григорович-

Барський приклав чимало зусиль для того, щоб освоїти вершини фізичної науки. 

   Четвертим фактором, який активізував розвиток педагогічного 

космополітизму у ХVІІІ ст. був високий рівень педагогічного авторитету 

духівників як просвітників на міжнародній арені.  

З метою підтвердження вищевикладеної фактажності слід вкотре 

звернутися до цінної скарбниці теоретичної спадщини вітчизняного духівника 

Григоровича-Барського, який деталізував своє перебування у черговому 

кіпрському місті під назвою Левкосія (1734 р.). Рівень гостинності до нашого 

співвітчизника було презентовано автором у наступному обрисі: «… я пішов до 

головного міста, що зветься Левкосія… до … архієпископа Філофея… він 

прихильно до мене поставився, і прийняв мене з повагою… довідавшись, що я 

знаю латину, почав мене умовляти, щоб я на якийсь час тут залишився і навчив… 

учнів латинської граматики; сам він трохи знав латину, але хотів навчитися від 

мене більше, і всіляко мене переконував, щоб я зостався у його дворі… маючи 

тілесну неміч… я пристав на його прохання і лишився у дворі кіпрського 

єпископа, і став навчати доручених мені учнів латинської мови та граматики» 

[113, с. 379]. Досить прихильно, зважаючи на авторську характеристику, 



158 

 

Григорович-Барський поставився до місцевого церковного очільника: «… і 

бачив я, що…кіпрський…архієпископ – людина  мудра, побожна, доброчесна й 

освічена… він дуже дбає про навчання і заснував тут еллінську школу, мене ж 

затримав заради навчання латини, намагаючись прикрасити свою паству 

всілякими чеснотами» [113, с. 379]. 

Досить цінним нам видається опис фундаментальності освітньої підготовки 

до занять вітчизняного духівника у грецькому місті Патмос протягом                       

1737 – 1743 рр. Вражаючим для нас виявилася наступна змістова «замальовка»: 

«Я ж, не маючи нічого готового для письма або навчання грецької мови, 

потрудився і, зібравши з різних латинських граматик, на прохання й за бажанням 

освічених греків, які мені зустрічалися, уклав латинсько-грецьку граматику зі 

зручних для розуміння матеріалів та скорочень, які були можливі. З неї кожен 

письменний, хоч і не навчений граматики грек може вивчити латинську 

граматику, в ній еллінською викладено основи латинського мистецтва, а 

приклади в ній латинські…» [113, с. 443]. Педагогічну результативність свого 

перебування у вищеназваному місті Патмос автор виклав наступним  чином: 

«Трудивсь я з багатьма, й багатьох навчив читати й писати…Пройшло через мої 

руки… десятки учнів…яких… я вчив гарно писати…» [113, с. 443]. 

Високозмістовно охарактеризував продуктивність свого перебування 

Григорович-Барський у грецькому місті Хіос (1725 р.). Сам про себе пішоходець 

написав такі слова: «…я був… учнем, вчителем, до того ж прочанином…» [113, 

с. 118 – 119]. 

Досить влучним узагальненням для вищевикладеного можуть послугувати 

такі слова українського дослідника П. Матвієнка: «Українська нація стояла біля 

витоків освіти у Європі і завжди була високоосвіченою. Історія навчальних 

закладів Східної і Центральної Європи фактично почалася із заснування… 

Києво-Могилянської академії…», яка була знана «…далеко за межами України 

та мала значний культурний та духовний вплив на її суспільний розвиток» [278, 

с. 126 – 127]. 
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Підсумовуючи особливості розвитку педагогічного космополітизму в 

історичних умовах ХVІІІ ст. стає зрозумілим, що він відбувався в умовах 

паралельної дії цілої низки факторів. Протягом досліджуваного періоду 

найбільший вплив на досліджуваний феномен мали наступні фактори: 

лінгвокультурність та полікультурність; традиційний характер іншомовного 

навчання педагогічної еліти закордоном; геополітичний характер 

соціокультурних взаємодій;  високий рівень авторитетності вітчизняної 

педагогічної спільноти духівників як просвітників та інші. Кожен із наведених 

факторів віддзеркалював транскордонність впливу педагогічного 

космополітизму на розвиток просвітництва різних адміністративно-

територіальних одиниць і домінування християноцентризму у розрізі 

досліджуваних територій. 

 

2.3. Історико-академічна реконструкція педагогічного космополітизму 

 

Датовано-історичний «часопис» ХVІІІ ст. став для європейських народів 

новою віхою розвитку, яка ознаменувала довгоочікуваний перехід  від застаріло-

пережитих «закутків» соціокультурного буття до більш «масштабного» 

розгортання зачинів міжцивілізаційної освітньо-наукової співпраці. Нове 

століття привнесло чітке усвідомлення важливості загальнодержавної 

відкритості по відношенню до іноземних сусідів та розуміння перспективності 

розвитку країни в умовах такого міжкультурного «співтовариства».  

Тривалий період завзятої боротьби соціальних верств на політичній карті 

Європи за утвердження у часі та просторі громадянських прав й свобод став 

вирішальним для подальшого повалення монархічного абсолютизму. Знаменним 

для цього етапу стало «розкреслення» формату «інституту» нації, який охопив 

площину географічних територій та спектр дії етнічних груп [452].  

Руйнування у суспільних очах такого «абсолютизму» дало поштовх до 

нових формацій та зрушень у всіх сферах життя – суспільно-політичній, 

економічній, соціально-культурній та освітній. Своєрідні «першопоштовхи» 
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демократії стали відчутними і для освітньої галузі, яка була яскравим 

індикатором соціокультурного прогресу [307]. Досить цікаву характеристику 

досліджуваного періоду знаходимо на сторінках праці «Враження про наукове 

життя Німеччини, Франції і Англії», у якій ХVІІІ століття ототожнюється із: 

«…добою академій…» [307, с. 89]. Країни Центральної та Західної Європи 

розгорнули активну діяльність у напрямі формування міцного освітнього 

стрижня. Усвідомлення того, що загальнодержавний прогрес є достатньою 

мірою співрозмірним із освітньо-науковим поступом привело європейські країни 

до успішної реалізації завдань не лише внутрішньодержавного, але й 

міжнародного рівня. 

Історіографічні матеріали, які торкаються проблеми історичної періодизації 

вищих шкіл світу, фіксують ХVІІІ ст. як «докласичний» період, що заклав міцні 

підвалини подальшого розвитку альма-матерів вже у класичному форматі           

(див. рис. 2.2) [536; 307]. Цілком зрозуміло, що діяльність «докласичних» 

академічних концентрів Європи була першою «ластівкою» на тривалому шляху 

до удосконалення кадрової, змістової, організаційної складових освітнього 

процесу. 

Дані поданого вище рисунку засвідчили, що у «докласичний» період 

розвитку окремі вищі школи Європи утворювали чотириярусну факультетну 

структуру (рис. 2.2) [536; 307]. Розвиток освітніх концентрів досліджуваного 

періоду відзначався низкою організаційних особливостей, які «розкреслили» 

освітню траєкторію у розрізі чотирьох основних компонентів: 

 підтримання певного рівня автономії, який актуалізував формування 

своєрідного «академічного духу» [536, с. 19]; 

 отримання права на видання внутрішніх нормативів і формування керівної 

кадрової «піраміди», що суттєво уможливлювало вчасне та досить 

оптимальне ліквідування прогалин внутрішнього розвитку;  

 домінування принципів корпоративно-територіальної замкнутості у 

процесі упорядкування кадрового складу.  

 



161 

 

 

 
 

 

Рис. 2.2. Організаційні особливості та факультетна структура окремих 

вищих шкіл Європи «докласичного» періоду [536; 307]    

           

Окрім вищевикладених особливостей, цілісної канви освітнього життя 

вищих шкіл Європи торкалися й фінансові негаразди, що сумарним чином 

підсилювалося особистісним невдоволенням окремих представників 

професорсько-викладацького складу і втручанням Церкви у 

внутрішньоакадемічне «буття».  

На канві такої соціокультурної мінливості Європи іноземна професорсько-

викладацька еліта намагалася розширити горизонти свого професійного впливу 

на вихованців різних країн світу, звільнити себе від обтяжливого впливу 

загальноцерковних заборон і дещо стабілізувати своє фінансове становище.  

У цей історичний період і керівництво Російської імперії дійшло до 

розуміння того, що рівень розвитку вітчизняної освітньої системи бажає 

кращого. Якщо на території європейських держав панував «докласичний» період 

розвитку вищої школи, то у названій імперії освітні досягнення Західних сусідів 

залишалися ще не здійсненною мрією. Можемо припустити, що завдяки 

взаємопереплетенню профільно-міждержавних стосунків між представниками 
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різних соціальних інститутів, педагогічний космополітизм на академічному рівні 

почав поволі набирати відповідних обертів. 

Надзвичайно сильним підсилюючим фактором  у цьому контексті виявилося 

підписання Петром І двох іменних імператорських указів: «Про заснування 

Російської Академії Наук і Мистецтв» (1724 р.) та «Про запрошення учених 

людей до Російської Академії наук і про надання бажаючим їхати в Росію 

потрібної матеріальної допомоги» (1725 р.) [321].  

Вітчизняний попит на досвідчений професорсько-викладацький склад з 

однієї сторони та бажання іноземних кадрів перетнути кордони власних держав 

у пошуках кращого освітнього буття з іншої сторони актуалізували відкриття 

проросійських «воріт» знаним педагогам з Європи. Якщо ж аналізувати ці 

взаємообумовлені процеси на канві тогочасних соціокультурних умов Росії та 

Європи потрібно акцентувати дослідницьку увагу передусім на тому, що це був 

період яскраво виражених взаємовпливів [407]. 

З лютого 1725 р. послідовність хронологічних подій, які торкалися тісної 

науково-освітньої співпраці Російської імперії з іноземними країнами, була 

досить насиченою. Зокрема, уже наприкінці березня цього ж року перший 

очільник вітчизняної Академії Наук і Мистецтв – Лаврентій Блюментрост (1725 

– 1733 рр.) виступаючи із доповіддю на черговому засіданні, зазначив: «…ми 

очікуємо на прибуття професорів та учнів… необхідно підшукати та підготувати 

відповідне житло до їх приїзду…» [249; 186, с. 299]. Загалом вітчизняна сторона 

досить скрупульозно готувалася до приїзду іноземних інтелігентів не лише для 

того, щоб справити хороше враження, але й для того, щоб підсилити іноземну 

співпрацю. 

У цьому дослідницькому ключі неможливо оминути увагою і першого 

очільника названої вище Академії Лаврентія Лаврентійовича, який задовго до 

свого призначення здобував вищу освіту в добре знаних освітніх центрах світу – 

Галле, Оксфорді, Лейдені, Парижі, Амстердамі [249]. Загальний рівень його 

освіченості та професійної компетентності був досить високим, що зокрема  
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підтверджувалося думкою його іноземного колеги – німецького фізика Х.Вольфа 

[321].  

За національним корінням Л. Блюментрост був німцем, який походив із 

високоосвіченої родини. Його батько – Лаврентій Алферьєвич (1619 – 1705 рр.) 

був випускником двох європейських вищих шкіл, які територіально знаходилися 

у Лейпцигу та Єні [267]. Окрім базису вищої освіти, батько майбутнього 

очільника вітчизняної Академії Наук і Мистецтв ще у ХVІІ ст. здобув науковий 

ступінь доктора наук у галузі медицини і був запрошений до Росії як знатний у 

Європі фахівець за своїм профілем. Тематика його дисертаційного дослідження 

торкалася розгляду особливостей перебігу та лікування хвороби 

«магеланівського» періоду – цинги, яка розвивалася при нестачі у людському 

організмі вітаміну С [402].    

Очевидно, що у досліджуваний період Лаврентій Алферьєвич погодився 

прибути до Росії, щонайменше із трьох першопричин зумовлених: 

а) перспективністю та почесністю царської пропозиції; 

б) можливістю продовжити лікарську справу та дослідну роботу, розпочату 

попередньо його іноземними колегами, які ще раніше прибули до імперії та 

сформували певний медичний осередок «придворної медицини» (зокрема, В. 

Більс, М. Рідлі, А. Дій та інші) [286]; 

 в) зорієнтованістю поширення лютеранства на імперських теренах [267].    

Загалом запрошення кращих іноземних представників із закордону для 

підняття рівня «придворної медицини» було досить нормативно врегульоване, 

що засвідчено наступною тезою: «…тих лікарів, які не були у академії і не мають 

посвідчених грамот не запрошувати… запрошувати лише добре навченого, 

ученого і практикуючого…» [286, с. 78].  

Повертаючись до персони першого очільника Академії – Лаврентія 

Лаврентійовича зауважимо, що за його ініціативою для довгоочікуваних гостей 

із Європи було підібрано спеціальне приміщення для проживання, яке 

територіально знаходилося за межами легкодоступних для широкого загалу 

місць. Такий план гостинності було розроблено Блюментростом для того, щоб 
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ізолювати гостей від небажаного впливу «…непотрібних звичаїв та забав, щоб 

вони не витрачали часу даремно…» [186, с. 301]. Вищевикладена теза засвідчує, 

що новопризначений очільник намагався створити найоптимальніші умови для 

того, щоб у побутовій царині проживання іноземних педагогів панувала робоча 

атмосфера, яка дала б змогу реалізувати усе попередньо заплановане діючим 

керівництвом. 

Ще однією пропозицією Лаврентія Лаврентійовича до діючої імператриці 

Катерини І було обґрунтування щодо необхідності завершення будівництва двох 

будівель – Бібліотеки та Кунсткамери (кабінету рідкісних речей), які повинні 

були виконати функцію додаткових приміщень для реалізації основних завдань 

освітнього та науково-дослідного характеру [89]. Передбачалося, що бібліотечні 

фонди наповнюватимуться за рахунок: іноземних джерел, які 

рекомендуватимуть новоприбулі колеги; вітчизняних доробків, над розробкою 

яких працюватиме іноземна та місцева інтелігенція [89]. 

Будівництво та облаштування кабінету рідкісних речей, який був предтечею 

тематичних музеїв, було ініційовано з метою створення для вітчизняної та 

іноземної інтелігенції певної аристократичної атмосфери [157]. Окрім цього, 

європейські традиції заснування таких «кабінетів» повинні були привнести у 

вітчизняне соціокультурне поле стилізований елемент історичних лейтмотивів 

бароко [531]. 

Перша академічна іноземно-професорська хвиля припала на 1725 р. і 

«відзначилася» прибуттям на територію Російської імперії 11 професорів із 

Європи (див. табл. 2.1 та див. рис. 2.3) [431].  

Критерієм для формування кількісного показника однієї хвилі було обрано 

умовну кількість новоприбулої професури, чисельність якої наближено 

дорівнювала показнику від 7 до 11 осіб. 

Наочні матеріали табл. 2.1 та рис. 2.3 засвідчили, що первинний кадровий 

потенціал Академії Наук і Мистецтв сформував досить солідний професорський 

склад першої академічної хвилі 1725 р. Фізико-математичний напрям 
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репрезентували аж 4 європейські професори – Д. Бернуллі, К. Мартіні, Я. Герман, 

К. Гольдбах (табл. 2.1 та рис. 2.3) [431]. 

 

Таблиця 2.1 

Класифікатор навчальних дисциплін першої академічної 

іноземно-професорської хвилі педагогічного космополітизму  

(Академія Наук і Мистецтв, 1725 р.) [431] 

№ Навчальна дисципліна, яку 

презентував європейський 

професор 

Прізвище та ініціали 

1. Анатомія та зоологія Дювернуа Й. Г. 

2. Астрономія Деліль Ж. Н. 

3. Вища математика Герман Я. ?, Гольдбах К. ? 

4. Греко-римська історія Байєр Г. З. 

5. Історія Церкви та красномовство Коль П. Й. 

6. Метафізика і логіка Бюльфінгер Г. Б. 

7. Фізика Бернуллі Д. Й., Мартіні К. ? 

8. Філософія Гросс Х. Ф. 

9. Юриспруденція  Бекенштейн Й. С. 

 

Цей історичний факт вкотре доводить, що першопочатково представники 

діючого проімперського апарату акцентували свою увагу на фізиці та 

математиці, що власне засвідчено загальною чисельністю представників цього 

напряму та подальшою перспективністю їх розвитку у руслі класичної, 

педагогічної, а згодом – й політехнічної освіти (табл. 2.1 та рис. 2.3).    

Зауважимо, що прибуття на вітчизняні терени першої іноземно-

професорської хвилі досить позитивно віддзеркалилося у наповненні 

бібліотечного фонду новими навчальними виданнями, серед яких помітно 

вирізнялися наступні конспекти професорський лекцій: 

 «Математичні основи медицини і фізіології» – Йоганн Дювернуа; 

 «Математичні додатки до фізики та механіки» – Даниїл Бернуллі; 

 «Логіка і метафізика» – Георгій Бюльфінгер; 

 «Аналіз і алгебра» – Якоб Герман; 

 «Основи математики» – Крістіан Гольдбах; 

  «Анатомія і хірургія» – Йоганн Дювернуа; 
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 «Право і новітня історія» – Йоганн Бекенштейн; 

 «Грецька та римська історія» – Готліб Байєр та ін. [186]. 

 

 

Рис. 2.3. Відсотковий зріз по навчальних дисциплінах першої академічної 

іноземно-професорської хвилі педагогічного космополітизму (Академія 

Наук і Мистецтв, 1725 р.) [431]  

 

Вищенаведені дані засвідчили, що очільнику Академії Л. Блюментросту 

вдалося досить ефективно налагодити творчий процес підготовки навчальних 

матеріалів для подальшого їх використання в освітньому процесі Академії. 

Сутнісне наповнення вищеподаного тексту підтвердило, що серед загального 

переліку конспектів лекцій чільне місце посідали матеріали фізико-

математичного змісту.   

Друга академічна іноземно-педагогічна хвиля педагогічного 

космополітизму  охопила історичний відрізок 1726 – 1731 рр. (див. табл. 2.2).  

Порівняно із першою хвилею, наступна була презентована професурою 

природничого (33 %) та фізико-математичного (44 %) профілів (табл. 2.1 та 2.2). 

Вочевидь, таку історико-педагогічну реальність того часу можна пояснити 

широкою популярністю дисциплін зазначених профілів (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Класифікатор навчальних дисциплін другої академічної 

іноземно-професорської хвилі педагогічного космополітизму  

(Академія Наук і Мистецтв, 1726 – 1731 рр.) [431] 

№ Дисципліна, яку презентував 

європейський професор 

Прізвище та ініціали 

1. Ботаніка Амман Й. ? 

2. Вища математика Ейлер Л. П. 

3. Математика Майер Ф. Х., Крафт Г. В. 

4. Метафізика і логіка Мартіні К. ?* 

5. Нова історія Леруа П. Л. 

6. Природнича історія і хімія Гмелін Й. Г. 

7. Теоретична і експериментальна 

фізика 
Бюльфінгер Г. Б.* 

8. Фізика 

 

Бернуллі Д. Й*.,  

Ейлер Л. П., Крафт Г. В 

9. Фізіологія Вейтбрехт Й. ? 

* професори із якими було продовжено контракт та академічну 

співпрацю 

 

Окрім цього, із дев’яти запрошених професорів вже три особи повторно 

продовжували контракт із вітчизняною Академією (зокрема, К. Мартіні, 

Г.Бюльфінгер та Д.Бернуллі) (табл. 2.2). Третя іноземно-професорська хвиля 

була окреслена автором у історичному проміжку 1732-1746 років (див. табл. 2.3).  

         

Таблиця 2.3 

Класифікатор навчальних дисциплін третьої академічної 

іноземно-професорської хвилі педагогічного космополітизму  

(Академія Наук і Мистецтв, 1732 – 1746 рр.) [431] 

№ Дисципліна, яку презентував 

європейський професор 

Прізвище та ініціали 

1. Астрономія Готрфрід Г.? 

2. Ботаніка і природнича історія  Амман Й.?*, Снгезбек Й. 

3. Вища математика Ейлер Л.П.* 

4. Нова історія  Леруа П.Л.* 

5. Фізика  Ріхман Г.В. 

6. Французька мова  Леруа П.Л.* 

7. Юриспруденція  Штрубе Ф.Г. 

* професори із якими було продовжено контракт та академічну 

співпрацю 
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У цикловому співвідношенні профільності іноземної інтелігенції, саме 

третя хвиля відрізнялася від своєї «попередниці» відносною урівноваженістю 

дисциплін суспільно-гуманітарного та фізико-математичного профілів – по 43 % 

кожен (табл. 2.2).   

Порівнюючи із попередньою хвилею поточна виявилася також досить 

«плідною» за кадровим показником осіб із якими було продовжено академічну 

співпрацю (зокрема, Й. Амман, Л. Ейлер, П. Леруа) (див. табл. 2.3).   

Четверта іноземно-професорська хвиля із Європи (1747 – 1765 рр.) 

підтвердила домінування у її кадровому складі більшою мірою фахівців 

суспільно-гуманітарного профілю (зокрема, Й. Фішер – давня історія;                           

К. Модерах – історія; А. Шлецер – статистика та історія; Й. Браун – філософія) 

(див. табл. 2.4). 

  

Таблиця 2.4 

Класифікатор навчальних дисциплін четвертої академічної 

іноземно-професорської хвилі педагогічного космополітизму  

(Академія Наук і Мистецтв, 1747 – 1765 рр.) [431] 

№ Дисципліна, яку презентував 

європейський професор 

Прізвище та ініціали 

1. Давня історія Фішер Й. Є. 

2. Історія Модерах К. Ф. 

3. Статистика та історія Шлецер А. Л. 

4. Механіка Кратценштейн К. Г., Цейгер Й. Е. 

5. Фізика Епікус Ф. ? 

6. Філософія Браун Й. А. 

7. Хімія Сальхов У. Х., Леманн Й. Г. 

 

Аналізуючи відсоткове співвідношення профільності професорського 

складу отримуємо наступні дані: 58 % – суспільно-гуманітарний та 42 % – 

фізико-природничий (див. табл. 2.4). Історичні матеріали засвідчують, що 

протягом 1726 – 1733 рр. кількісний склад вихованців Академії був 

презентований 18 % вітчизняних та 82 %  іноземних представників [186; 89]. 
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Досить цікавою організаційною формою співпраці зі студентами 

залишалися так звані публічні лекції, які передбачали академічний виклад і 

детальне тлумачення професорсько-викладацьким складом основних 

теоретичних положень на широкий слухацький загал. Проте теоретичний виклад 

потрібно було підкріплювати відповідним чином і наявними навчально-

методичними матеріалами, що актуалізувало здійснення певних нормативно-

правових кроків на цьому нелегкому шляху. Так, 1728 р. Л. Блюментрост 

опублікував спеціальне тематичне розпорядження [186]. Змістове наповнення 

останнього закликало кадровий склад фізико-математичного профілю до 

оперативного передання напрацьованих авторських рукописів до друку, які не 

підлягали перевірці їх на цензурну відповідність [186]. 

Проте через невисоку чисельність запрошеної із закордону досвідченої 

професури не вдалося розв’язати наявних труднощів у системі підготовки 

вітчизняних представників. З цією метою, вже починаючи із 1732 р. 

представниками вищого академічного керівництва було прийнято рішення про 

необхідність сприяння реалізації вітчизняних наукових та освітніх відряджень. З 

огляду на це, із території Російської імперії активізувався розвиток вітчизняного 

феномена      (див. рис. 2.4).  

Передбачена система їх циклічного розвитку зорієнтовувалася на цільову 

аудиторію двох рівнів – поточних працівників та навних випускників названої 

вище Академії (рис. 2.4). Зокрема, яскравим прикладом викладеного слугує 

історична постать І. Шиллінга, який у досліджуваний період вирушив на 

навчання до Лейденського університету та успішно завершив його із дипломом 

доктора медицини [431]. 

Аналізуючи вибіркові персоніфіковані дані по вітчизняних наукових 

відрядженнях закордон Академії Наук і Мистецтв, які перебували на території 

Європи протягом 30 – 70-х рр. ХVІІІ ст.  особливою значущими для нашого 

дослідження є ті, які тією чи іншою мірою були пов’язані із проукраїнськими 

теренами (рис.2.4).  
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1, 2, 4  Вихованець Києво-Могилянської академії 
3 Вихованець школи Теофана Прокоповича 
5 Дослідник околиць річок Південного Бугу та Дніпра 
6 Перший український фахівець із мінералогії 

Рис. 2.4. Вибіркові персоніфіковані дані по вітчизняних наукових 

відрядженнях закордон (Академії Наук і Мистецтв, 1736 – 1779 рр.) 

[89; 112; 169; 251; 184; 57; 353] 

Досить цікавим, на наш погляд, є те, що такий перелік сформували 

представники цілої низки спеціальностей: природничої (гірнича справа, хімія, 

природнича історія – М. Ломоносов, В. Зуєв та Ф. Мойсеєнко); філологічної 

Ініціали та прізвище 

Терміни відрядження і 

назва вищої школи Спеціальність 

М. В. Ломоносов1  
 

гірнича справа 

та хімія 

1736 – 1741 

Марбургський та 

Фрайбургський 

університети 

 

Г. В. Козицький2  
 

іноземна мова 

1747 – 1756 

Вроцлавський та 

Лейпцігський 

університети 

 

С. К. Котельников3  
 

математика 

1751 – 1756 

Лейпцігський та 

Берлінський  

університети 

 

К. І. Щепин4  
 

медицина 

1753 – 1759 

Лейденський, 

Амстердамський, 

Копенгагенський та 

Паризький  

університети 

 

В. Ф. Зуєв5  
 

природнича 

історія 

1774 – 1779 

Лейденський та 

Страсбурзький 

університети 

 

Ф. П. Мойсеєнко6  
 

гірнича справа  

1774 – 1779 

Фрайберзька гірнича 

академія 
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(іноземна мова – Г. Козицький);  математичної (математика – С. Котельников); 

медичної (медицина – К. Щепин) (рис. 2.4).     

Кожна із вищеперелічених історичних постатей частково завдячує своєму 

подальшому професійному становленню проукраїнським теренам. Зокрема, 

освітньою колискою для таких відомих вітчизняних учених, як: М. Ломоносов, 

Г. Козицький та К. Щепин була Києво-Могилянська Академія (рис. 2.4). Функції 

педагогічного наставника для майбутнього знатного математика С.Котельникова 

ще з 11-річного віку узяв на себе відомий академівець і просвітник Теофан 

Прокопович (рис. 2.4). Російський природодослідник В.Зуєв здобув своє наукове 

визнання частково завдяки й тому, що активно досліджував прилеглі 

проукраїнські території на берегах річок Південний Буг і Дніпро (рис. 2.4). 

Особливою значущістю для сучасної фізичної географії є історична постать 

вітчизняного педагога Ф. Мойсеєнка, який став першим фахівцем 

мінералогічного профілю проукраїнського походження (рис. 2.4).      

На сторінках історіографічних матеріалів знаходимо припущення про те, що 

починаючи із 30-х років і завершуючи 90-ми рр. ХVІІІ ст. загальна чисельність 

вітчизняних відряджень закордон неухильно зростала у зв’язку із:   

 відсутністю будь-якого нормативно правового регулювання 

механізму реалізації відряджень, що значною мірою спрощувало 

організаційно-практичний перебіг цього процесу; 

 складністю кадрового питання, яке стримувало активність розвитку 

освіти та науки у цілому; 

 прогресивністю професійної підготовки фахівців у європейських 

країнах на відміну від внутрішньоімперських; 

 доступністю повноцінної можливості для реалізації науково-

дослідних завдань вітчизняними здобувачами на території Європи з 

метою отримання учених ступенів [431; 179; 186; 89]. 

На основі викладеного можемо підсумувати, що активний розвиток освіти 

та науки на теренах Європи значною мірою позначився на успішному  

вітчизняному відкритті та функціонуванні Академії Наук і Мистецтв. Перелік 
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сформульованих освітньо-наукових завдань, які належали до «компетенції» 

новоствореного осередку, були дотичними до аналогічних проєвропейських. 

Послідовні академічні іноземно-професорські хвилі педагогічного 

космополітизму, який торкався вітчизняних теренів, продукував налагодження 

внутрішньоімперської системи підготовки фахівців за іноземних еталоном. 

Паралельним чином розгорнув своє вітчизняне функціонування «інститут» 

позаакадемічних вітчизняних відряджень представників названого освітнього 

закладу, що уможливило  відвідання нашими представниками відомих вищих 

шкіл Європи.  

 

2.4. Педагогічно-космополітичний дискурс у регіональному 

освітньому просторі 

 

Вплив педагогічного космополітизму на регіональну організацію освітньої 

підготовки підростаючого покоління до вступу у вищі школи усе помітніше 

викристалізовував обриси народної педагогіки. Особистісний характер розвитку 

досліджуваного феномена торкався певних інтелігентних персон, діяльність 

яких актуалізувала реалізацію двох достатньо вагомих суспільних завдань того 

часу: 

а) виконання соціального замовлення на якісну професійну підготовку 

фахівців; 

б) фокусування суспільних вимог на зміст освітньої підготовки відповідно 

до діючих поведінково-ціннісних зразків окресленої епохи.    

Два вищевикладені соціальні лейтмотиви розвитку освіти уможливили 

побудову глибинного діалогу між педагогом і вихованцями. Унаслідок такого 

тісного співробітництва на нормативному рівні викристалізувалося цілісне тріо 

освітніх орієнтирів – мети, змісту та структури, підсилене епіцентром дії 

локалізованих осередків регіонально-освітньої підготовки. Якщо питання мети і 

змісту освітнього процесу було досить чітким (зокрема, підготувати молоду і 

свідому генерацію, яка готова до звершень у різних сферах життєдіяльності 
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суспільства), то локалізація відповідних освітніх осередків – потребувала 

наявності скомплектованої матеріально-технічної бази і відповідного кадрового 

забезпечення, що ставало можливим не для кожного українського регіону 

досліджуваного історичного періоду. 

З огляду на це очевидність домінанти закону регіонального розвитку освіти 

нерідко виходила за межі усталених навчально-виховних традицій, стаючи таким 

чином імпульсивним проявом соціокультурних перетворень визначених 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Єдиноначальним для кожного українського регіону досліджуваної епохи 

залишалося інтерпретування в освітньому процесі ролі особистості вихованця  як 

визначальної стрижневої системи, здатної до глобальних перетворень наявних 

суспільних реалій відповідно до викликів часу. На наше глибоке авторське 

переконання таке розуміння врешті-решт привело усе українство до 

продуктивного націотворення та державотворення, оскільки первинна 

реальність щоденного буття вимагала від освітнього процесу дієвих глобальних 

перетворень, що спрямовувалися в напрямку протидії імперському гніту.  

  Характеризуючи особливості досліджуваної епохи, неможливо оминути 

увагою амбівалентність адміністративно-територіального устрою нашої держави 

у ХVІІІ столітті. Проукраїнські терени ще до трьох поділів Речі Посполитої були 

підвладні Польщі (Правобережжя, Галичина, Волинь і Поділля) та російському 

царату (Лівобережжя, Слобожанщина та південні  регіони). Освітні реформи 

обох пануючих держав характеризувалися певною провладною зорієнтованістю 

освітнього процесу.  

Протягом ХVІІІ ст. освітній розвиток території Галичини відбувався в 

умовах:  

а) перехресного впливу польської шляхти та австрійського уряду; 

б) окупаційної політики обмежених можливостей корінного місцевого 

населення;  

в) економічного, торгівельного та соціокультурного занепаду;  
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г) відносної національно-патріотичної апатії у інтелігентних і простих 

суспільних колах досліджуваного періоду. 

Така сукупність детермінантного впливу відіграла в історії розвитку 

Галичини та паралельно і Наддніпрянщини роль певного соціального виклику, 

актуалізувавши при цьому розвиток педагогічного космополітизму – 

своєрідного інструменту реформування системи освіти в цілому. 

Сторінками наявної історіографії, відповідно до профілю обраного 

дисертаційного дослідження, підтверджено тісний взаємозв’язок вітчизняної 

освітньої модернізації визначеного історичного періоду із 

західноцивілізаційними здобутками, які зорієнтували територіальну спільноту 

регіонів на шлях «світського» просвітництва [33; 396]. Особливою 

прогресивністю підготовки молоді до вступу у вищі школи відрізнялися 

регіональні загальноосвітні заклади закритого типу – колегіуми, які діяли у 

досліджуваний період на території: Наддніпрянщини (Чернігів і Переяслав); 

Слобожанщини (Харків); Галичини (Кременець, Львів). 

Типологічно, загальноосвітні заклади закритого типу були одним із кращих 

плодів епохи Відродження, яка торкнулася цивілізованого Західного світу у ХVІ 

ст. та поширилася завдяки педагогічному космополітизму по вітчизняних 

теренах. Зауважимо, що входження колегіумів до західноєвропейського 

загальноосвітнього обігу було не випадковим історичним феноменом, а більшою 

мірою раціоналізованою акцією, націленою на максимізацію кількості 

прихожан, що цілеспрямовано здійснювалося представниками православ’я, 

католицизму та протестантизму. Зокрема, активною регіонально-освітньою 

діяльністю відзначалася православна чоловіча школа на Буковині, що 

підтверджено архівними матеріалами [789; 785; 786; 787; 789].    

Аналізуючи територію Наддніпрянщини як освітній концентр зауважимо, 

що ще до початку ХVІІІ ст. Києво-Могилянський колегіум набув соціального 

«статусу» досить прогресивного освітнього центру Східної Європи, оскільки 

сама організаційна структура та сутнісне наповнення його навчально-виховного 

процесу відповідала вимогам та потребам часу [456; 457; 458]. Зазначимо і той 
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факт, що передумовою активного розвитку пронаддніпрянського педагогічного 

космополітизму ХVІІ ст. був зокрема високий рівень мобільності таких 

представників Києво-Могилянського колегіуму як:  

а) І. Трофимович-Козловський – Австрія, Литва, Польща (1632 – 1638); 

б) С. Почаський – Італія, Молдова (1638 – 1640); 

в) І. Оксенович-Старушин та Й. Кононович-Горбацький – Білорусь (1640 – 

1642; 1642 – 1646);   

г) І. Гізель – Англія, Німеччина, Польща (1646 – 1650); 

д) Л. Баранович – Білорусь і Польща (1650 – 1657) [157]. 

Так склалося історично, що високодіяльний вітчизняний митрополит Петро 

Могила, відчуваючи на собі певну  відповідальність перед тогочасним соціумом, 

приймав доленосні для того часу просвітницькі рішення. Незважаючи на те, що 

колегіум проіснував до поч. ХVІІІ ст., проте його освітні традиції не 

«розчинилися» у дусі часу, а були логічно продовжені на базі Чернігівського 

колегіуму та Києво-Могилянської академії.  

У щоденному навчальному обігу Чернігівського колегіуму 

використовувалася  латинська мова, яку в сучасних наукових колах прийнято 

вважати «мертвою». Така лінгвістична центрованість зазначених освітніх 

осередків у досліджуваний період аргументувалася тим, що названа мова була 

загальноприйнятою у сфері культури, включаючи й науково-освітні концентри 

досліджуваного періоду. Ще одним контраргументом на користь «мертвої» мови 

було й те, що у той час античні та релігійні шедеври презентувалися у латинській 

версії, а тому використання їх у щоденній навчально-виховній практиці 

вважалося раціонально-виваженим кроком. Водночас із латиною у буденному 

освітньому вжитку використовувалася гебрайська та грецька мови. 

Аргументування необхідності вживання у освітньому обігу останніх двох мов на 

історико-педагогічному рівні презентувалося середньовічними ідеями 

нідерландського католицького мислителя Е. Ротердамського [51]. 

З другої пол. ХVІІІ ст. окрім лінгвістичної центрованості представники 

колегіуму значну увагу зосередили і на дисциплінах природничого профілю, 
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зокрема географії. Ця подієвість зумовлювалася перш за все тим, що якраз до 

цього часу відбувалося нагромадження та упорядкування вузькопрофільних 

знань, які після 50-х рр. увійшли до навчальних планів наддніпрянських 

колегіумів у якості самостійної начальної дисципліни.  

Аналізуючи змістовно-організаційні аспекти діяльності названого 

колегіуму зазначимо його зорієнтованість на: 

- космополітичний вектор кадрової політики, який характеризувався 

наднаціональною центрованістю; 

- чітку тематичну структуризацію змістового наповнення циклів 

навчальних дисциплін (див. рис. 2.5);  

- домінування у навчальному плані дисциплін гуманітарного циклу, 

кількість яких значно перевищувала перелік природничо-математичних; 

- необхідність побудови шанобливо-толерантних взаємовідносин на рівні 

системи «педагог-вихованець»; 

- дотримання відповідного рівня культури поведінки вихованця на 

території освітнього закладу [66; 193].  

 

 

 

 

Рис. 2.5. Порівняльна характеристика змістової зорієнтованості 

«основоположних» навчальних курсів місцевих колегіумів Наддніпрянщини 

та Галичини (ХVІІІ ст.) [7; 13] 

 

Змістова 

зорієнтованість 

«основоположних» 

навчальних курсів 

місцевих 

колегіумів  

Наддніпрянщини 

Галичини 

граматична 

гуманітарна 

філософсько-богословська 

граматична та поетична 

риторична 

філософська 

математична 



177 

 

Сутнісне наповнення рис. 2.5. засвідчило, що змістова центрованість 

«основоположних» навчальних курсів місцевих колегіумів була представлена 

неперевершеним тріо граматичного, гуманітарного та філософсько-

богословського змісту. Перший елемент із наведеного тріо презентувала 

фонетико-морфологічно-синтаксична канва латинської мови; другий – 

риторично-поетичний; третій був однойменний – філософсько-богословський 

(рис. 2.5). 

Проте аналізуючи змістову зорієнтованість навчальних курсів у колегіумах 

слід підкреслити, що вона не була стовідсотково уніфікованою для кожного 

освітнього концентру. Справа у тому, що окремі регіональні загальноосвітні 

заклади закритого типу нехтували першим граматичним концентром – аналогією 

(фарою) [7; 13]. У цьому аспекті показовими слугують і католицькі колегіуми. 

Аналізуючи територію Наддніпрянщини слід відзначити, що на Чернігівщині 

фара увійшла до широкого освітнього обігу лише після 30-літнього досвіду 

навчально-виховної діяльності зазначеного закладу [456].  

Окрім «прогресивної» змістової зорієнтованості навчальних курсів у 

досліджуваних колегіумах вартою уваги, на наш погляд, виявилася своєрідна 

«фактурність» розподілу представників педагогічного складу відповідно до 

навчальних предметів (зокрема, зміна педагогів граматичного профілю за 

класами). Такий підхід до справи актуалізував ступеневість подання навчального 

матеріалу за складністю, роками навчання та досвідом педагогічної діяльності 

учителів [457; 6; 7; 46].    

Черговим продуктивним результатом розвитку на території України 

педагогічного космополітизму було широке використання в освітньому обігу 

іншомовної навчальної літератури іноземних авторів. Вартими уваги у цьому 

ключі є історичні факти залучення до освітнього процесу вітчизняних колегіумів 

літературних шедеврів часів античності (зокрема, Квінт Горація Флакка «Наука 

поезії» та Арістотеля «Поетика»), які ще з минулих століть стали авторитетними 

джерелами на території Середземноморських країн.  
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Матеріали творчих нарисів З. Хижняк засвідчують, що у досліджуваний 

період місцеві колегіуми Наддніпрянщини у освітньому обігу широко 

використовували підручник з латині за авторською версією Е. Альвари [457]. 

Окремої уваги заслуговує переклад представниками наддніпрянських 

колегіумів книги «Богомислення», яка  була свого роду творчою інтерпретацією 

авторських доробків німецького професора із Єни – Й. Герхарда [201; 457]. 

Вищеназвана праця отримала широкий розголос у вітчизняних та іноземних 

науково-педагогічних колах світу, що засвідчено перевиданням розроблення у 

Німеччині (Франкфурт-на-Майні, Лейпциг, Єна) та Франції (Страсбург) [201]. 

Досить цінним з історико-педагогічного погляду є досвід підготовки 

педагогами вітчизняних колегіумів власного авторського лекційного курсу, зміст 

якого компілював до низки літературних джерел того часу. Неможливо оминути 

дослідницькою увагою і той факт, що міждисциплінарний характер побудови 

змісту курсів гуманітарного профілю простежувався на рівні розроблених 

авторських рукописів. Останні подано у іноземній версії, яка була прийнятною 

для освітнього процесу закладів зазначеного типу (латинська, польська та ін.). 

Доречно зауважити, що така «структурованість» підготовки аудиторних занять 

теж частково була продуктом розвитку педагогічного космополітизму. 

Існуюча історіографія підкреслює широту використання у регіональних 

загальноосвітніх закладах закритого типу підручників і навчальних посібників у 

вигляді рукописів, авторами яких були викладачі колегіумів [457; 139; 148]. 

Зокрема, яскравим прикладом слугує підручник з риторики чернівчанина                

А. Стаховського «Ключ до знань», змістова структура якого відповідала 

європейським вимогам побудови навчальних видань (див. рис. 2.6) [148].  

Підтвердженням вищевикладеного, зокрема, слугує факт класичної 

змістової «начинки» зазначеного підручника, який, окрім окреслених розділів, 

умовно диференціювався на окремі частини навчального матеріалу – теоретична, 

емпірична та практична (рис. 2.6).  
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Рис. 2.6. Змістова структура побудови підручника викладача чернігівського 

колегіуму А. Стаховського «Ключ до знань» (ХVІІІ ст.) [148]  

        

Проте сьогодні досить складно говорити про авторський склад розробленої 

праці, оскільки цей історичний факт на сьогодні залишається малодослідженим 

через складність опрацювання рукописів з огляду на їх фізичну зношеність та 

відсутність окремих у фондах сучасних книгозбірень [139]. 

Повертаючись до історичної постаті педагога А. Стаховського слід 

підкреслити, що він підтримував досить тісні дружні стосунки із засновником 

Чернігівського колегіуму І. Максимовичем  – прадідом засновника та першого 

ректора Університету св. Володимира М. Максимовича, який був членом 

кафедри російської словесності [666]. Вищенаведений історичний факт 

засвідчив, що ініціювання відкриття на території нашої країни нових осередків 

просвітництва було справою цілих династій свідомого українства, яке у 

національно-патріотичному дусі століттями виховувало підростаюче покоління.  

Історіографічні матеріали засвідчують, що завдяки плідно-просвітницькій 

діяльності вищеназваного педагогічного дуету – Максимовича і Стаховського у 

соціокультурному ключі вдалося «модернізувати» діяльність названого 

колегіуму до того рівня, що він за перше десятиліття свого існування став 

широко відомим не лише на вітчизняних теренах,  але й за їх межами [148]. У 

сучасній джерелознавчій базі існують припущення, що за часів навчання 
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Стаховського у Києво-Могилянському колегіумі його педагогом-наставником 

був Іван Петрович Максимович [415]. 

Варто підкреслити і той історичний факт, що у досліджуваний період на базі 

колегіумів спостерігалося розширення спектрального переліку виховних заходів, 

які увійшли у широкий обіг колегіумів частково завдяки досліджуваному 

феномену. Вартими уваги є такі організовані заходи, які презентувалися у 

вигляді:  

а) декламацій поетичних творів;  

б) диспутів із риторичних проблематик;  

в) поетичних діалогів і монологів;  

г) тематично-драматичних постановок [317].     

Аналізуючи достатньо широкий для того часу перелік позааудиторних 

заходів, реалізованих на території різних регіонів країни, зазначомо їхню 

надзвичайно високу виховну продуктивність, яка зорієнтовувалася на виконання 

низки функцій: інформаційно-популяризаційної, регулятивно-емоційної, 

ціннісно-поведінкової, творчо-комунікативної, пізнавально-компенсаторної та 

ін. [157]. Із цього переліку окремо виділимо просвітницьку функцію 

позааудиторних заходів, реалізованих під «егідою» кращих традицій 

мандрівного духовенства, яке посприяло їх утвердженню у вітчизняній практиці 

ще із попереднього століття. 

Акцентування авторської уваги саме на просвітницькій функції було не 

випадковим «контраргументом» у даному дослідницькому ключі. Зазначений 

функціональний потенціал діяльності місцевих колегіумів вважаємо одним із 

найбільш фундаментальних і значущих для досліджуваного періоду, оскільки він 

послугував своєрідною «неформальною» платформою, яка протиставлялася 

провладному гніту пануючих державних структур. Детальніше цю тезу 

підтверджують численні приклади таємного поширення творів навчального 

змісту у рукописному чи друкованому «форматі».    

Аналізуючи міждисциплінарний характер викладання дисциплін 

навчального плану наддніпрянських колегіумів зазначимо, що він презентувався 
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за посередництвом тих навчальних матеріалів, які розробляли представники 

наявного педагогічного складу. Останню фактажність засвідчує ціла низка 

збережених до наших днів підручників гуманітарного профілю (зокрема, 

«Rhetorіca іeromonachі Constantіnі Polіtanscі» (1724 – 1725 рр.), «Domus Tullіanae 

eloquentіae» (1726 р.), «Tullіus іn campіs oratorііs» (1738 р.), «Doctrіna» (1749–

1750 рр.))  [632; 633; 631; 627].   

Позитивним результатом розвитку у соціокультурному просторі 

досліджуваного феномена слугує досить ефективний, на наш погляд, 

«синхронний» підхід до вивчення іноземних мов [63]. Зазначений підхід 

передбачав, що вихованець повинен був використовувати у щоденному обігу 

наявний лексичний набір слів для побудови мовленнєвих речень у межах 

аудиторних та позааудиторних годин. Така «синхронність» врешті-решт 

приводила до того, що колектив вихованців готувався до вивчення 

різногалузевих дисциплін на іноземній мові. Такий лінгвістичний акцент 

уможливлював поглиблення:  

- розвитку педагогічного космополітизму в колі небайдужого 

підростаючого покоління; 

- рівня знань іноземної мови; 

- підготовки молоді для подальшого перекладу іноземних книг на рідну 

мову та продовження навчання у вищих школах Європи.   

Доцільно підкреслити і той факт, що із середини ХVІІІ ст. у 

наддніпрянських колегіумах примусовим шляхом було запроваджено до 

навчального плану нову дисципліну – російська мова. Така покроковість 

проросійського царату була «сигнальною» реакцією діючого імпералітету на 

просвітницькі ініціативи представників проукраїнських колегіумів. Скорочення 

навчальних годин на вивчення російської відбувалося за рахунок латині та інших 

дисциплін богословського напряму. Рішення про примусове введення до 

освітнього обігу російської шляхом витіснення латини та інших курсів було 

прийнято Катериною ІІ не випадково. Зазначена подієвість фактично 

послугувала першим кроком на шляху до скорочення автономії регіональних 
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просвітницьких центрів. Другим кроком ліквідації колегіальної автономії було 

прийняття загальнодержавного розпорядження щодо уніфікації переліку 

підручників у наддніпрянських колегіумах. Таким чином, демократичні витоки 

викладацької свободи щодо можливості самостійної розробки авторських 

навчальних матеріалів у рукописному вигляді практично зазнали штучного 

призупинення, що було результатом антидемократичної російської політики. 

Покрокова реалізація плану російського царату була навмисною лінгвоцидною 

акцією супроти підготовки свідомого українства. Мінімізація навчальних 

можливостей щодо знання декількох іноземних мов уможливлювала здійснення 

контролю над мобільністю свідомого духовенства та практичною реалізацією 

педагогічного космополітизму. Зокрема, незнання мов приводило до зменшення 

можливостей подальшого відвідання іноземних країн досліджуваного періоду 

[157].             

Зазначений історичний приклад засвідчує, що прогресивність впливу 

педагогічного космополітизму на підвищення рівня грамотності населення 

простежувалася у раціоналізації системи просвітництва на вітчизняних теренах 

та зазнавала паралельного нівелювання з боку діючої влади з метою підтримання 

існуючого політичного режиму й недопущення впливу проєвропейських 

гуманістичних хвиль на соціокультурне життя українства. 

З метою протидії жорстким утискам свідоме педагогічне духовенство усе ж 

знайшло вихід із цієї складної ситуації шляхом підтримання відповідного рівня 

розвитку вітчизняного педагогічного космополітизму та запровадження до 

освітнього обігу нового предмета – філософії. Названа дисципліна послугувала 

свіжим змістовим елементом навчального плану, який передбачав ознайомлення 

вихованців із наявною скарбницею іноземних світочів.  

Філософські доктрини, які викладалися у регіональних загальноосвітніх 

закладах закритого типу, відкривали перед підростаючим поколінням 

вихованців широкі перспективи для подальшої реалізації педагогічного 

космополітизму на іноземних територіях. Такий шлях розвитку досліджуваного 

феномена зовсім не активізував «відтік» досвідчених освітян в іноземні країни, 
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а навпаки – продукував підвищення рівня кваліфікації вітчизняної спільноти у 

прогресивних освітніх концентрах досліджуваного періоду. Поглиблення рівня 

знань та набуття нових умінь й навичок педагогів було нагальною потребою 

досліджуваного періоду, оскільки вітчизняна освіта того часу перебувала ще на 

стадії свого формування.    

Філософські положення наявної однойменної дисципліни поєднували у собі 

першовитоки метафізики, переплетеної фактажністю діалектики, що 

забарвлювалося логічними висновками арістотелівської логіки.  

Хвиля загальнофілософського просвітництва торкнулася Наддніпрянщини 

саме із Києво-Могилянського освітнього концентру [456; 457; 458]. Знаковим 

для нашого дослідження слугує факт організації у 1739 р. професором філософії 

М. Козачинським дворічних філософських курсів на базі названої академії та 

популяризації природничого напряму в освіті [16]. Доцільно зауважити, що 

протягом досліджуваного періоду відповідним рівнем педагогічної «активності» 

вирізнялися і греко-католицькі освітні концентри на території Галичини і 

Буковини [714; 715].   

Природничий акцент був новою віхою у розвитку вітчизняної освіти ХVІІІ 

ст. та результатом розвитку педагогічного космополітизму досліджуваного 

періоду. Цілком логічно просвітницька ідейність західноєвропейських країн, яка 

охопила проукраїнські терени в освітньому розрізі частково популяризувалася 

завдяки наявним досягненням у галузі природознавства та книгодрукування 

[157; 304].   

В якості навчального матеріалу для викладання філософії у Києво-

Могилянській академії (зокрема, що підтверджувалося відповідною дозвільною 

документацією окресленого історичного періоду) було взято профільний трактат 

німецького дослідника Ф. Баумейстера «Повчальна філософія на користь 

юнацтва», який був перекладений на російську мову прозаїком І. Ісаєвим             

(1783 р.) [16; 304]. Вищеназваний підручник теж частково вплинув на змістове 

наповнення філософської дисципліни, яка викладалася у досліджуваний період 

у регіональних загальноосвітніх закладах закритого типу по всій проукраїнській 
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території. Творчий нарис Фрідріха Баумейстера на вітчизняній соціокультурній 

канві відзначився своєрідною «інноваційністю» завдяки широкій популяризації 

дуалістичного симбіозу філософських концептів   метафізичного та теологічного 

змісту [16; 304]. Така ідейність прижилася на вітчизняних теренах і була 

близькою до слов’янського світорозуміння завдяки обґрунтуванню гострої 

необхідності досягнення гармонізації соціокультурних зв’язків на 

загальноцивілізаційному рівні [16; 304]. Така «конструктивна» гармонізація була 

близькою до християнського віросповідання, що передбачало незмінність 

побудови «рівноправних» зв’язків на усіх рівнях комунікативної співпраці – 

починаючи від локального і завершуючи транскордонним. Трактати 

Баумейстера містили космополітичні ноти, які розчинилися у поліфонії 

тогочасного соціокультурного розвитку і актуалізували розвиток вітчизняного 

педагогічного космополітизму. 

Окрім вищевикладеного, у «Повчальній філософії на користь юнацтва» 

німецький філософ звернув увагу читачів на непересічному характері ідей 

природодослідника К. Ліннея, які були популярні у той час на території Європи 

[16; 304]. Ідеї шведського дослідника, які віддзеркалилися у концептуальності 

ботанічних, зоологічних і мінералогічних знань значною мірою урізноманітнили 

зміст вітчизняних навчальних дисциплін колегіумів окресленого століття. Цей 

приклад вкотре аргументує дієвість впливу педагогічного космополітизму на 

поширення у межах вітчизняних теренів ідей західноєвропейського 

просвітництва. 

Проте це був не єдиний позитивний наслідок вищеназваного філософського 

трактату для розвитку вітчизняної освіти. Широка популяризація природничих 

ідей Ліннея на проукраїнській території призвела до подальшого розвитку у 

наступному столітті дисциплін природничого профілю у вітчизняних вищих 

школах. Феноменальність ліннеєвської біномінальної номенклатури, яка була 

покладена в основу розвитку вітчизняної систематики актуалізувала 

упорядкування Царства Живої природи не лише у теоретичному, але й 

природничому ключі. Особливо цінними ці знання виявилися при побудові 
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змісту дисциплін навчального плану медичного факультету вітчизняних 

університетів у ХІХ ст. 

Ще одним авторитетним філософом – представником Києво-Могилянської 

академії, педагогічний космополітизм якого в структурі діяльності актуалізував 

розвиток вітчизняної освіти у колегіумах, був Г. Кониський. Педагог був одним 

із небагатьох викладачів того часу, хто, ознайомившись із освітньою практикою 

європейських країн, «навчився» чітко розмежовувати філософію від богослов’я, 

акцентуючи при цьому увагу на етичному напрямі розвитку першої дисципліни. 

Григорій Осипович намагався у всьому дотримуватися академічних традицій 

філософських курсів М. Козачинського. Зазначена подієвість частково 

посприяла неформальному присвоєнню Кониському «статусу» європейського 

лектора. Продовжуючи раніш розпочату справу Козачинського, сам Кониський 

аналогічно акцентував свою педагогічну увагу на арістотелівських концентрах 

філософського світорозуміння. Проте вже через три роки (1751 р.) площину його 

педагогічних уявлень заполонила високозмістовність наукової системи Рене 

Декарта (Р. Картезія), що було наслідком відвідання ним у досліджуваний період 

французьких освітніх центрів [157].  

Найбільше враження на Григорія Осиповича справили праці Рената 

Картезія, які глибиною свого міждисциплінарного змісту сягнули фізико-

математичних, фізіологічних та філософських вершин. Найбільш 

фундаментальним, на думку Кониського, була наукова розробка француза у 

галузі механіки «Закон збереження кількості руху», який врешті-решт привів 

наукову спільноту до обґрунтування інтегралу руху, ототожненого із сумарним 

імпульсом [432]. Така деталізація науково-педагогічних уподобань                                   

Г. Кониського дозволила нам більш комплексно зосередити дослідницьку увагу 

на тому історико-педагогічному факті, який актуалізував відкриття нової 

сторінки у розвитку природничого та фізико-математичного напрямів 

вітчизняної навчально-виховної практики Наддніпрянщини. Яскравим 

підтвердженням того, що педагогічний космополітизм посідав належне місце у 

діяльності  Г. Кониського слугує просвітницька фактажність відкриття ним на 
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території Білорусі (місто Могильов) нового освітнього осередку, навчальний 

план та організаційна структура якого частково нагадувала освітню діяльність 

Києво-Могилянського колегіуму [81].  

Суттєвою відмінністю академічної філософії від колегіумної було те, що до 

змісту останнього увійшла ще й фізика, яку виокремили розділом. Зростання 

зацікавленості фізикою в колі академівців привело до того, що у навчальному 

плані наддніпрянських колегіумів зменшили кількість годин, призначених для 

метафізики на користь самої фізики. Досить почесне місце серед світових персон 

знаних фізиків, наукові розробки яких вивчалися під час освітнього процесу 

були: Микола Копернік (1473 – 1543), Галілео ді Вінченцо Бонаюті де Галілей 

(1564 – 1642), Рене Декарт (1596 – 1650), Готфрід Вільгельм Лейбніц (1646 – 

1716) [446]. Вітчизняні могилянівці своєю діяльністю продукували 

функціонування та актуалізували утвердження в освітньому обігу вітчизняних 

колегіумів фізики (див. табл. 2.5).  

Дані табл. 2.5 засвідчують, що представники духовно-педагогічної еліти 

Київщини активно розгорнули педагогічний космополітизм на території Європи 

– сягнувши теренів Австрії, Англії, Білорусі, Венеції, Греції, Литви, Німеччини, 

Польщі, Риму, Сербії, Угорщини, Франції, Швейцарії. 

Доцільно, на наш погляд, узагальнити, що усі перелічені у табл. 2.5 

профільні науковці з Європи презентували такі розділи фізики: 

а) гідромеханіка та статика – Архімед (Греція) ; 

б)   класична механіка – Г. Галілей (Італія), І. Ньютон (Англія); 

в) механіка – М. Коперник (Польща); 

г) механіка та оптика – Р. Декарт (Франція) (табл. 2.5). 

Об’єднуючим лейтмотивом діяльності зазначених у таблиці 2.5 

могилянівців за кордоном протягом ХVІІ – ХVІІІ ст. було внесення на 

вітчизняний освітній ґрунт інноваційних наукових ідей прогресивної еліти 

Європи. Така подієвість, врешті-решт, дозволила урізноманітнити навчальний 

план місцевих колегіумів низкою нових дисциплін (зокрема, філософією, 

фізикою, природознавством та ін.), що  сукупним чином актуалізувало 
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підготовку нової генерації проукраїнської еліти, знання, уміння й навички якої 

відповідали вимогам часу.    

 

Таблиця 2.5. 

Вплив педагогічного космополітизму представників Києво-

Могилянської академії на утвердження у вітчизняному освітньому обігу 

фізики у ХVІІІ ст. [446] 

№ Представник   

(роки життя) 

Територія 

тимчасового 

перебування 

Популяризація 

наукових 

доробків 

фізиків  

(роки життя) 

 

Прихильність до наукових 

постулатів 

1. Єпіфаній 

Славинецький  

(? – 1675) 

Греція, Венеція  

Микола 

Коперник  

(1473 – 1543) 

 рух тіл на Землі в єдиній 

механічній системі 

 

 

 

2. 

 

 

Феофан 

Прокопович 

(1681 – 1736) 

 

 

Рим, Франція, 

Швейцарія, 

Німеччина 

 

 механіка руху та динаміка 

 

 

Галілео Галілей 

(1564 – 1642) 

 принцип відносності 

прямолінійного руху; 

 механічний рух похилою 

площиною; 

 інерційна та гравітаційна маса 

(принцип еквівалентності); 

3. Мануїл 

Козачинський 

(1699 – 1755) 

 

Австрія, Сербія, 

Білорусь, 

Угорщина 

 

 

 

 

 

Рене Декарт 

(1596 – 1650) 

 сила та швидкість руху; 

 закон інерції;  

 закон удару (пружного та 

непружного); 

 вчення про атмосферний тиск; 

 закони поширення, 

відбивання й заломлення 

світла 

 

4. 

 

 Григорій 

Кониський 

(1717 – 1795) 

 

Литва, Польща, 

Білорусь  

 

 

5. 

 

 

Касіян 

Лехницький 

(1734 – 1784) 

 

 

Англія, 

Німеччина 

Архімед  

(287 до н.е. –  

212 до н.е.) 

 

 центр тяжіння в механіці; 

 закон гідростатики 

Ісаак Ньютон 

(1643 – 1727) 

 закон всесвітнього тяжіння; 

 теорія простору і часу; 

 вчення про дисперсію світла 

 

Окрім позитивних сторін освітнього процесу помітно виділяється і 

негативний аспект у діяльності колегіумів досліджуваного періоду – присутність 

фізичних покарань, що у певному розумінні було «примхою» історичної епохи. 
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Важливим на наш погляд був і той історичний факт, що починаючи із 40-х 

років поточного століття на навчання до Наддніпрянських колегіумів 

приймалися лише ті потенційні абітурієнти, які володіли досвідом самостійного-

домашнього навчання, яке передбачало:  

а) знання грамоти та основних тезисів із книг, які призначені для 

Богослужіння; 

б) володіння досвідом швидкописання [6; 7; 46]. 

Зауважимо, що такий європейський підхід до проведення вступних іспитів 

теж був наслідком розвитку педагогічного космополітизму в досліджуваний 

період, що підтверджено наявними історичними матеріалами [6; 7; 46]. 

Підтримання світових тенденцій розвитку вітчизняної освіти привело до 

позитивних результатів діяльності окремих представників. Зокрема, останні дані 

засвідчено низкою випускників Києво-Могилянської академії, які активно 

взялися за справу розбудови освітнього процесу в наддніпрянських колегіумах. 

Показовими прикладами, зокрема, слугують такі персоналії: 

а) полтавчанин Й. Лип’яцький – викладач поетики та риторики 

Чернігівського колегіуму; 

б) галичанин А. Дубневич – викладач поетики, а згодом ректор 

Чернігівського колегіуму та Києво-Могилянської альма-матері, один із 

ініціаторів запровадження до навчального плану першого закладу нової 

дисципліни філософії (серед. ХVІІІ ст.) [16].     

Письмовим підтвердженням успішного регіонального розвитку освіти на 

проукраїнській території, який підсилювався впливом педагогічного 

космополітизму, слугує і наявна навчальна література, що була досить 

популярною серед слов’янських народів. У дослідницькому розрізі окресленої 

тематики цінним для нас залишається «Буквар» і тритомний курс лекцій 

риторико-логічного, фізико-математичного та етичного спрямування за 

авторством Ф. Прокоповича. Вищенаведені праці названий представник 

духовенства написав після практичної реалізації ним педагогічного 
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космополітизму на території «…Риму, Німеччини, Великої Британії, Франції та 

Швеції» [157, с. 100].     

На основі викладеного підсумуємо, що завдяки розвитку у 

міжцивілізаційному соціокультурному просторі ХVІІІ ст. вітчизняного 

педагогічного космополітизму вдалося досягти певних успіхів у розвитку освіти 

на рівні вітчизняних регіонів. Означений історичний період ознаменувався 

впливом досліджуваного феномена на розвиток регіональних загальноосвітніх 

закладів закритого типу – колегіумів. Останні характеризувалися достатньо 

прогресивним рівнем загальноосвітньої підготовки вихованців, які набувши 

статусу випускників отримували і колосальну можливість безперешкодного 

вступу у вітчизняні та іноземні вищі школи. Завдяки поєднанню у змістовій 

наповненості навчальних дисциплін граматичного, гуманітарного та 

філософсько-богословського профілю вдалося наповнити рівень розвитку 

вітчизняної освіти європейським звучанням. Особливо значущими у історико-

педагогічному поступі досліджуваного періоду виявилися наступні особливості 

освітнього розвитку вітчизняних колегіумів: 

- розподіл представників педагогічного складу у відповідності до 

навчальних предметів (зокрема, зміна педагогів граматичного профілю 

за класами); 

- використання у поточному обігу іншомовної навчальної літератури; 

- розробка авторських лекційних курсів, зміст яких компілював до 

іноземних літературних джерел; 

- розширення спектрального переліку позааудиторних занять; 

- популяризація «синхронного» підходу до вивчення іноземних мов; 

- урізноманітнення змісту навчальних дисциплін новими знаннями із 

галузі філософії, фізики та природознавства. 
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Висновки до другого розділу 

 

Дослідницьким чином з’ясовано, що розвиток педагогічного 

космополітизму у ХVІІІ ст. відбувався під впливом християноцентризму. 

Соціокультурна багаторівневість досліджуваної релігії послугувала для східних 

слов’ян своєрідним базисом для «народотворення», оскільки віддзеркалювала 

пріоритетну спорідненість цієї територіальної спільноти із усім європейським 

населенням. Міжцивілізаційна значущість міжнародного спілкування 

християнізованого світу актуалізувала формування «матричних» взаємодій на 

рівні культури, освіти, дипломатії,  торгівлі. Пріоритетність раціоналізму і 

гуманізму актуалізувала «відкриття» державних кордонів на зустріч 

міжнаціональній ідейності, космополітичному світогляду та педагогічній 

практиці. 

Узагальнено основоположність розвитку педагогічного космополітизму 

досліджуваної епохи на християноцентричній ідейності щодо неперевершеної 

значущості: слова, грамотності, енциклопедичних знань. Виокремлено лімітуючі 

фактори педагогічно-космополітичної ініціативності вітчизняного духовенства: 

пріоритетність лінгвокультурності та полікультурності;  традиційний характер 

іншомовного навчання освітньої еліти закордоном; геополітичний характер 

соціокультурних взаємодій; високий рівень авторитету вітчизняної педагогічної 

спільноти духівників як просвітників закордоном.  

У ході теоретичного аналізу виокремлено певні християноцентричні 

передумови феноменологічного розвитку: заснування та діяльність освітніх 

концентрів при духовних осередках; трансформування духовних центрів у 

своєрідні кузні педагогічних кадрів; екстраполювання педагогічного 

«покликання» духівника на панно цілісної християнської традиції 

просвітництва; інкрустування педагогічної культури, відтвореної на рівні 

«неписаних» законів; сприйняття духовно-педагогічного прикладу мандрівного 

просвітника як еталонного; підтримання відповідного рівня освіченості 

представниками духовенства; нагромадження тисячолітніх просвітницьких 
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традицій; збагачення скарбниці дидактичного інструментарію; підвищення 

соціокультурного рівня розвитку великих міст. 

Конкретизовано особливості функціонування у досліджуваний період 

регіональних колегіумів, які відтворювалися на рівні: розподілу представників 

педагогічного складу у відповідності до навчальних предметів (зокрема, зміна 

педагогів граматичного профілю за класами); використання в освітньому обігу 

іншомовної навчальної літератури; розробки авторських лекційних курсів, зміст 

яких компілював до іноземних літературних джерел; розширення спектрального 

переліку позааудиторних занять; популяризації «синхронного» методу вивчення 

іноземних мов; урізноманітнення змісту навчальних дисциплін новими знаннями 

із галузі філософії, фізики та природознавства. 

Прогресивність педагогічного космополітизму віддзеркалено у 

раціоналізації системи просвітництва на вітчизняних теренах, що нівелювалася 

діючою владою з метою обмеження впливу проєвропейських гуманістичних 

начал на соціокультурне життя українства. 

У ході теоретичного аналізу підсумовано доленосність впливу на 

становлення і розвиток вітчизняної вищої класичної освіти історичного факту 

підписання Петром І двох іменних імператорських указів: «Про заснування 

Російської Академії Наук і Мистецтв» (1724 р.) та «Про запрошення учених 

людей до Російської Академії наук і про надання бажаючим їхати в Росію 

потрібної матеріальної допомоги» (1725 р.).   

Підкреслено, що педагоги-космополіти були не лише представниками 

конкретного відрізку часу, а передусім – творцями соціокультурної реальності, 

яка враховувала загальноцивілізаційні імперативи розвитку просвітництва у 

контексті поглиблення міжнародного співробітництва. 

Опрацювання тематичного переліку джерелознавчої бази засвідчило, що  

протягом 1725 – 1765 рр. спостерігалося значне поповнення вітчизняного 

професорсько-викладацького складу за рахунок іноземних представників із 

провідних освітньо-наукових інституцій Європи, які презентували на 

академічному рівні такі науки: анатомія і зоологія (Й. Дювернуа); ботаніка              
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(Й. Амман, Й. Снгезбек); фізіологія (Й. Вейтбрехт); хімія (Й. Гмелін, Й. Леманн); 

астрономія (Ж. Деліль, Г. Готрфрід); математика (Л. Ейлер, Я. Герман,                          

К. Гольдбах, Г. Крафт, Ф. Майер); фізика (Д. Бернуллі, Г. Бюльфінгер, Ф. Епікус, 

К. Мартіні, Г. Ріхман); історія (Г. Байєр, П. Коль, П. Леруа, К. Модерах,                        

Й. Фішер); логіка (Г. Бюльфінгер, К. Мартіні); юриспруденція (Й. Бекенштейн, 

Ф. Штрубе). На новоприбулий кадровий склад покладалися три основоположні 

завдання: проведення аудиторних занять, написання навчально-методичних 

доробків та забезпечення підготовки вітчизняної «наукової» зміни. 

У процесі систематизації даних історіографічних матеріалів підтверджено 

фактажність зростання загальної чисельності вітчизняних закордонних 

відряджень із освітньо-науковою метою у зв’язку із:  відсутністю будь-якого 

нормативно правового регулювання механізму реалізації згаданих відряджень; 

складністю кадрового питання, що струмувала активність розвитку освіти та 

науки у цілому; прогресивністю професійної підготовки фахівців у європейських 

країнах на відміну від внутрішньоімперських; доступністю повноцінної 

реалізації науково-дослідних завдань вітчизняними здобувачами на території 

Європи з метою отримання учених ступенів. 

Деталізовано вибірково-персоніфіковані дані по вітчизняних представниках 

Академії Наук і Мистецтв, які були відряджені закордон із освітньою та 

науковою метою у хронологічному розрізі 1736 – 1779 рр. До їх переліку увійшли 

наступні персони: М. Ломоносов (Марбургський та Фрайбургський 

університети, 1736 – 1741 рр.), Г. Козицький (Вроцлавський та Лейпцігський 

університети, 1747 – 1756 рр.), С. Котельников (Лейпцігський та Берлінський 

університети, 1751 – 1756 рр.), К. Щепин (Лейденський, Амстердамський, 

Копенгагенський та Паризький університети, 1753 – 1759 рр.), В. Зуєв 

(Лейденський, та Страсбурзький університети, 1774 – 1779 рр.), Ф. Мойсеєнко 

(Фрайберзька гірнича академія, 1774 – 1779 рр.).  

Розгортання активної освітньо-наукової взаємодії Російської імперії та 

Європи поглибилося у наступному столітті і принесло продуктивні результати 

на шляху до побудови міцного конструкту вітчизняної вищої класичної освіти.  
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Вказано, що прогресивність впливу педагогічного космополітизму на 

підвищення рівня грамотності, освіченості й професійної майстерності 

простежувалася в раціоналізації системи просвітництва на вітчизняних теренах 

та зазнавала паралельного нівелювання з боку діючої влади, щоб підтримувати 

існуючий політичний режим і не допустити впливу проєвропейських 

гуманістичних хвиль на соціокультурне життя українства. 

Висвітлення основних положень другого розділу відображено на сторінках 

цілого ряду публікацій [481; 487; 489; 490; 497; 501; 503; 504]. 
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РОЗДІЛ  3. 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО 

КОСМОПОЛІТИЗМУ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

 

Тисячолітній шлях українського народу до вершин націотворення і 

державотворення увійшов в історію синонімічним поєднанням триєдиних 

епістем – етнічна самобутність, соціокультурна єдність, міжцивілізаційна 

навігація. Неперевершеність цього тріо приховувалася за глибиною суспільного 

бажання зберегти своє національне та у стократ примножити існуюче, за 

посередництвом кращих міжнародних здобутків, які ширилися територією 

всупереч існуючим кордонам.  

Такий міжцивілізаційно-навігаційний шлях здолала й проукраїнська 

класична вища освіта, яка у вітчизняних вимірах підросійських територій 

зародилася на Слобожанщині, а потім – утвердилася на Київщині та Одещині. Її 

зародження мало не стихійний характер, а було високопродуктивним  

результатом розвитку педагогічного космополітизму, який набув широкої 

популярності на вітчизняних теренах ще з минулого століття. 

Проавстрійські історичні віхи розвитку Галичини, які торкнулися вищої 

освіти західноукраїнських етнічних земель на поч. ХІХ ст., відзначилися 

дуалізмом негативного та паралельного позитивного впливів, що зазнали тісного 

взаємопереплетення під впливом існуючого реформування. Перший 

(негативний) аспект впливу позначився повною відсутністю у роки першого 

десятиліття означеного століття українських кафедр при Львівському 

університеті, що засвідчило про лінгвоцидні лейтмотиви примусового 

обмеження класичної вищої освіти цього регіону. Другий (позитивний) аспект 

ознаменувався впливом двох основоположних детермінант розвитку – 

підтриманням десекуляризаційних витоків педагогічного космополітизму 

свідомою інтелігенцією місцевого духовенства та надбудовою більш тісних 

взаємозв’язків із Західним світом під впливом «проавстрійського» 

просвітництва.  
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На відміну від попереднього століття, яке відзначилося 

християноцентричним характером розвитку педагогічного космополітизму, 

перша пол. ХІХ ст. ознаменувалася секуляризаційноцентричним наповненням 

досліджуваного феномена, націленого вже на надбудову першооснов ступеневої 

системи освіти. Особливе місце у цій системі посіла вітчизняна класична вища 

освіта, яка набувала первинного обліку своїми зовнішніми принадами 

полідисциплінарності, дидактичної багатоманітності, факультетної 

профільності.  

Характерною особливістю в’їзного педагогічного космополітизму було те, 

що він засновувався на таких світоглядних позиціях новоприбулих зарубіжних 

педагогів, які передбачали практичне подолання наявних вітчизняно-освітніх 

деструкцій. Іноземні інтелігенти вжили низку заходів для того, щоб привести у 

відповідність до міжнародних стандартів існуючу навчально-виховну систему 

різних регіонів країни.  

 

3.1. Вплив освітньої політики діючої влади на внутрішньоліцейний 

розвиток педагогічного космополітизму 

 

Початок нового століття на вітчизняних теренах ознаменувався 

реформеною репрезентативністю Олександра І, яка торкалася соціокультурного 

життя проукраїнських регіонів. Заснування осередків навчально-виховних 

закладів, діяльність яких повністю підпорядковувалася державі, стало 

початковою точкою відліку в розвитку шкільництва на «графіку функцій»            

ХІХ століття. Високий рівень зацікавленості керівних державних структур у 

«правильному» вихованні підростаючого покоління був не випадковою 

складовою імперської політики, а закономірним контраргументом посиленого 

впливу провладних елементів на свідомість широких суспільних мас. 

Важливою історичною подією, яка відбулася  з приходом нового століття, 

було примноження галузевих відділів у складі урядової структури шляхом 

юридичного утвердження ще однієї профільної гілки – Міністерства народної 
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освіти (1802 р.). Новостворений урядовий осередок не витрачаючи дарма 

службового часу одразу перейшов до розробки та затвердження низки 

нормативно правових актів, з-поміж яких особливою «прогресивністю» 

відзначалися наступні: «Попередні правила народної освіти Російської імперії» 

(1803 р.) та «Статут навчальних закладів» (1804 р.) [359]. Чіткий розподіл 

системи управління народною освітою у розрізі адміністративно-територіальних 

підрозділів інтерпретовано на сторінках авторського дослідження                                   

С. Рождественського «Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти 

1802 – 1902» та унаочнено автором на наступному рисунку (див. рис. 3.1) [359].   

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Адміністративно-територіальні підрозділи системи управління 

народною освітою 1803 – 1835 рр. (за С. Рождественським, 1902 р.) [359] 

 

Структурна «диференціація» освітніх закладів навчальних округів на три 

основоположні одиниці (зокрема, училища, гімназії та приватні навчальні 

заклади) привнесла у вітчизняний історико-педагогічний обіг позитивні наслідки 

результативності розвитку педагогічного космополітизму, коріння якого 

здебільшого мало європейське походження (рис. 3.1). Ось яку характеристику 

тогочасних освітніх реалій знаходимо на сторінках історичних нарисів: 

«…велика кількість іноземців… прибула… до… Росії… їх прийняли… з 

Імператорський Університет – центральна структурна одиниця навчального 

округу 

Навчальні округи – структурний підрозділ в системі народної освіти, кожен з 

яких підпорядкований попечителю 

Освітні заклади навчальних округів, які підпорядковувалися 

Імператорському університету 

 

приватні навчальні 

заклади 

гімназії училища 

повітові парафіяльні 
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відкритою прихильністю… окремі… досягли високих посад… будучи… 

учителями… налаштували тональність виховання… і заразом навчання… 

наклали відбиток на низку поколінь…» [367, с. 326 – 327].    

Проте освітня політика того часу піддавалася впливу не лише зовнішніх 

детермінант – своєрідних педагогічних віх, які мали проєвропейське 

походження, але й внутрішніх – тих, які віддзеркалювали пріоритетність 

поглядів і переконань місцевих очільників діючого керівного апарату. Під 

впливом такої подієвості, як засвідчують інформаційні дані низки наукових 

праць, територія Наддніпрянщини зазнавала внутрішньо-державного впливу 

трьох соціокультурних векторів – полонізаційного (правобережні регіони 

Дніпра), русифікаційного (південні території) та українізаційного (лівобережні 

регіони) [168; 354].          

Внутрішньо-неформальна освітня політика у межах кожного навчального 

округу Правобережжя умовно окреслювалася поглядами керівного 

попечительського апарату, який здебільшого при розробці нових галузевих 

проектів орієнтувався на необхідності підтримання відповідного національного 

оптимуму  тих етнічних утворень, які були близькі по духу місцевому очільнику 

округу. Зокрема, яскравим прикладом викладеного слугує полонізаційна освітня 

політика очільника Віленського навчального округу – А. Чарторийського. Ця 

історична постать досягла успіху в перемовинах з Олександром І щодо відмови 

очільнику Міністерства народної освіти – П. Завадовському у відкритті у межах 

названого округу Київського університету.  

З метою зняття соціальної напруги довкола проблематичності питання 

вищої освіти Правобережжя, А. Чарторийський прийняв рішення про відкриття 

у 1805 р. на Волині Кременецького ліцею,  який за рівнем освітньої  підготовки 

нічим не поступався європейським вищим школам, що підтверджує розмаїття 

матеріально-технічної бази цього закладу (див. рис. 3.2) [360]. 

Дані рис. 3.2 засвідчили полідисциплінарність навчального плану 

зазначеного ліцею для: вивчення хімії – хімічний кабінет і лабораторія; 
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опанування природничих наук – ботанічний сад і профільний кабінет; освоєння 

фізичних законів – спеціально обладнаний кабінет [391].    

        

 

 

 

 

Рис. 3.2. Матеріально-технічна база Кременецького ліцею (поч. ХІХ ст.) 

 

Педагогічний склад Кременецького ліцею, так само як і матеріально-

технічне забезпечення цього освітнього закладу, були достатньо прогресивними 

у розрізі вітчизняних соціокультурних умов. Такий висновок можна зробити 

виходячи хоча б із двох критеріїв – широти кола їх наукових інтересів та 

подальшого професійного зростання окремих представників (зокрема,                          

С. Зенович – декан фізико-математичного факультету Університету                              

св. Володимира; Е. Словацький та Ф. Мєхович – професори університетів 

Північної та Східної Європи)  [360].     

Представники викладацького складу Кременецького ліцею презентували 

різні наукові напрями:  

а) природничий (ботаніка і зоологія – А. Анджейовський; природознавство, 

ентомологія, медицина – Б. Бессер; С. Зенович – хімія);  

б) фізико-математичний (С. Вижевський – математика; Є. Кароль та                     

Ф. Мєхович – фізика);  

в) гуманітарний (Ю. Коженьовський – філологія; Е. Словацький – поезія і 

риторика; Б. Клємбовський – мистецтво);   

г) соціальний (Й. Лелевель – історія; А.Ярковський – філософія) [608]. 

Аналізуючи очима сучасного дослідника рівень підготовки фахівців у той 

час у зазначеному освітньому осередку зазначимо їх значний внесок у 

«розбудову» гуманітарного напряму. Така аргументованість підкріплена 

словами українського історіографа – Н. Щербака, який у праці «Національне 

питання в політиці царизму на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок 

Матеріально-технічна база Кременецького ліцею  

ботанічний 

сад 

хімічна 

лабораторія 
друкарня 

бібліотека 

кабінети 

фізичний хімічний природничий 
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ХХ століття» назвав «нову» генерацію випускників Кременецького ліцею 

«….гуманітарна… українська школа… нового світобачення…» [528, с.120 – 

134]. Учений підкреслив, що молодим поетам – випускникам вдалося з такою 

силою сколихнути вітчизняне соціокультурне поле, що «ідеологеми» 

романтизму відкрили очі не одному автентичному українцю на деспотичні 

підходи російського царату по відношенню до наших співвітчизників [528]. 

Найбільш показовими прикладами слугують просвітницькі твори, які набули 

широкої популярності серед широких суспільних кіл різних регіонів 

Наддніпрянщини (зокрема, С. Гроза «Подільські українські вісті», С.Вітвіцький 

«Вечори пілігрима» та ін.) [528]. У цьому дослідницькому ключі неможливо не 

згадати працю сучасного київського історика – С. Баженової «Кременецький 

ліцей – осередок романтичного регіоналізму», назва якої повною мірою 

розкриває україноцентричний дух тогочасних літераторів [25]. Наведений 

приклад вкотре засвідчив, якою є просвітницька багатоаспектність педагогічного 

космополітизму. 

З часу набуття юридичної сили «Попередніх правил народної освіти 

Російської імперії» (1803 р.) аж до 1832 р. освітні осередки південних регіонів 

(зокрема, Таврійська і Херсонська губернії) входили до складу Харківського 

навчального округу. Загалом окреслені регіони, за словами окремих дослідників, 

відзначалися русифікаційними настроями, що вочевидь було причиною 

геополітичного «освоєння» Російською імперією теренів Причорномор’я ще з 

минулого століття [359].  

Проте на глибоке авторське переконання територія Південних регіонів 

України систематично зазнавала соціокультурних впливів не лише 

близькосхідного сусіда, але й інших держав, розташовуючись «…між впливами 

і взаємовпливами…» [407, с. 49 – 50]. Такі особливості можна, зокрема, пояснити 

і географічним місцерозташуванням самого Причорномор’я, що омивається 

двома морями Середземноморського басейну, який виконав роль своєрідної 

сполучної ланки між проукраїнськими територіями та осередками європейських 

цивілізацій. Зазначену вище особливість досить колоритно підтверджує 
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історична фактажність ініційованого відкриття в Одесі училища представником 

із Греції – Г. Врето (1800 р.) та прогресивного розгортання просвітницько 

орієнтованих проектів на території регіону французьким герцогом А.-Е. Рішельє 

[259; 288; 403]. Зазначимо і той факт, що завдяки продуктивній освітній політиці 

останнього відбулося «переформатування» Причорномор’я із портово-

комерційного центру південного регіону на прогресивну соціокультурну 

столицю [259; 288; 403]. Матеріали епістолярної спадщини засвідчили, що окрім 

географічно-перехресного розташування Одеси, значний вплив на її освітній 

розвиток мали представники чернецтва [282]. Педагогічний космополітизм 

духівників сягав різних країн світу, а їхня навчально-виховна діяльність була 

настільки продуктивною, що їм вдалося навіть змінити «зовнішній» облік усієї 

Європи [282]. Такий шлях освітнього «оновлення» передреволюційної Європи 

був досить близьким за духом графу Рішельє, що вочевидь вказує на рівень його 

духовності та стійкості власних релігійних переконань. Ще однією характерною 

рисою освітньої політики графа, яку він успішно впроваджував на території 

Одеси, була чітка зорієнтованість на розбудову «елітно-респектабельної» 

системи шкільництва, яка повинна була розвиватися за посередництвом 

педагогічного космополітизму [259].  

Для виконання поставлених завдань Рішельє залучив нормандського абата 

Д. Ніколь, педагогічний космополітизм якого у попередні роки охопив територію 

Константинополя, Піренейського та Балканського півостровів [572]. 

Невипадково французький дослідник З. Фраппаз зауважив, що світогляд 

названого духівника формувався під впливом широти полінаціональних культур, 

які «торкнулися» особистісних поглядів душпастиря у процесі реалізації ним 

навчально-виховних функцій [572]. Окрім цього, автор в афористичній формі 

підкреслив, що соціокультурний розвиток Франції у досліджуваний період був 

досить парадоксальним феноменом на проєвропейських теренах: з одного боку 

– верховно-гегемоніальним, а з іншого – субституційним [572]. Таку 

«субституційність» Фраппаз пояснив розквітом в інтелігентних колах 

космополітизму, який безумовно був дотичним до розвою досліджуваного 
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феномена, оскільки дітей заможної знаті навчали високоосвічені представники 

різних країн світу [572].    

Розвиток освіти на території Одеси у перше десятиліття окресленого 

століття відбувався у період теологічної ідентифікації населення, яке було 

«збентежене» проявами байдужості широких іноземних суспільних мас до 

традиційної Церкви та «возвеличеннями» протестантизму окремими країнами 

Західної Європи. У пошуках шляху духовної істини, на території Причорномор’я 

виокремилися три основні напрями духовної практики: православ’я, католицизм 

і релігійний містицизм [399]. 

Усвідомлюючи проблемність соціокультурних наслідків такого 

трирівневого «богошукання» та враховуючи своєрідну індиферентність 

урядових структур до наявної «деструкції», герцог Рішельє досить рішуче 

приступає до реалізації освітнього «реформування». За його особистим 

проханням монах Д. Ніколь активізувався у напрямі розроблення спеціального 

освітнього проекту «Накреслення правил виховання в обох одеських шляхетних 

інститутах» [301]. Назва цього авторського рукопису засвідчила про 

аргументованість підготовки вихованців обох статей на базі шляхетних 

інститутів, які функціонували у тогочасних історичних умовах. У якості 

основоположних «китів» навчального плану духівник обрав неперевершене тріо 

циклів дисциплін – математичного, гуманітарного (рідна мова та декілька 

іноземних) та військового [301]. Зокрема, практичне використання останнього 

Ніколь передбачав на базі «чоловічих» вищих шкіл [301].  

Якщо вирішення питання змістового наповнення навчально-виховного 

процесу освітніх концентрів було відносно нескладним завданням, то досягти 

компромісу герцогу Рішельє із керівними структурами навчального округу 

виявилося значно складніше. Систематичний контроль і нав’язування 

Училищним комітетом округу та керівництвом Харківського університету 

послідовності дій «правильного» освітнього реформування викликало хвилю 

обурення у Новоросійського генерал-губернатора [403]. Першою вимогою 

керівних структур до градоначальника було призначення єдиного очільника обох 
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освітніх концентрів, що виходило «за рамки» європейської освітньої практики. 

Обміркувавши усі «за» і «проти» Рішельє вирішив погодитися, оскільки це 

відкривало нові горизонти до примноження казенних коштів, які можна було 

використати з метою формування педагогічного складу найвищого рівня 

кваліфікації – найперше іноземного, що накладало значні фінансові витрати на 

виплату їм заробітної платні.  

Проте систематичне втручання керівних структур у поточне освітнє 

реформування герцога ставило під сумнів «безхмарність» освітнього «завтра». 

Під впливом таких «дипломатичних» перипетій Рішельє таємно із абатом Ніколь 

вирішили заснувати такий освітній осередок, який на правах автономії був би 

фактично непідвладний «стереотипним» вказівкам цілого кола уповноважених 

на місцях [259].  

У джерелознавчих матеріалах минулого століття знаходимо припущення 

того, що Рішельєвську ідею відкриття освітнього осередку нового формату 

підтримував племінник О. Безбородька – князь В. Кочубей [259]. Таке 

припущення видається нам цілком правомірним, оскільки за словами 

останнього, у той час на вітчизняних теренах назріла гостра проблема 

відсутності достатньої кількості «прогресивних» середніх загальноосвітніх 

закладів, які відкинувши шаблонність змістового наповнення навчально-

виховного процесу, могли актуалізувати питання виходу вітчизняної освіти на 

новий щабель східноєвропейського розвитку [359]. Піддаючи гострій критиці 

факт проурядового освітнього реформування В. Кочубей зауважував, що 

найбільш адаптованими до вітчизняних соціокультурних умов є такі навчально-

виховні заклади як: ліцеї та гімназії [157; 359]. На формулювання таких 

суб’єктивних висновків Кочубея вочевидь значний вплив мала його особистісна 

участь у підготовці знатного проукраїнського освітнього проекту – Ніжинської 

гімназії вищих наук князя Безбородька [47]. 

З точки зору аналізу тогочасних освітніх інституцій стає зрозумілим, що й 

справді функціонування на вітчизняних теренах ліцеїв значною мірою змінило 

напрям проурядового «вітру» у бік відхилення від строгих нормативів 
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навчально-виховного процесу, що актуалізувало налагодження підготовки 

високоосвіченої нової генерації. 

Під впливом внутрішніх (тиску керівних структур навчального округу) та 

зовнішніх (завершення війн Наполеона) детермінант у 1814 р. герцог Рішельє 

вирішив назавжди повернутися до себе на Батьківщину [288]. Цікавим нам 

видається і той факт, що окрім освітніх проектів, герцог брав активну участь у 

побудові геополітичних стратегій Російської імперії. Зокрема, це засвідчено 

фактажем його особистісного клопотання про призначення Олександром І 

головнокомандуючим вітчизняної армії – генерала М. Кутузова, роль якого була 

досить вагомою у боротьбі із зовнішньою агресією Наполеона [403]. Важливу 

справу освітнього реформування, яка була розпочата А. Рішельє та занотована 

Д. Ніколем на сторінках «Накреслених правил…», продовжив  їх співвітчизник 

та товариш О. Ланжерон [301; 382]. Проте справа відкриття ліцею була досить 

складною у юридичному контексті оскільки процедура передбачала схвалення 

проекту не лише лібералом – імператором, але й частково консервативним колом 

діючого у той час Комітету міністрів та внутрішнього оточення Олександра І 

[347].  

Освітній проект герцога Рішельє і Ніколя вдалося реалізувати частково, 

оскільки ліцей нарешті розгорнув своє довгоочікуване функціонування, проте 

бажаної «автономії» закладу по відношенню до існуючого навчального округу 

все ж досягти не вдалося. Основною причиною, яка перешкоджала утвердженню 

автономного режиму функціонування зазначеного осередку було власне 

фінансове питання. Оскільки питання раціонального меценатства не було 

вирішено, а державна казна послугувала основним джерелом фінансування 

вищеназваного проекту, відповідно і підпорядкування залишилося за 

профільними проурядовими структурами.  

Окрім наявності «мінорних нот» у питанні автономії слід підкреслити 

досить прогресивну організаційну структуру кафедр новоствореного ліцею, який 

за словами окремих учених, не поступався рівню європейських вищих шкіл того 



204 

 

часу [288; 403]. Це передусім підтверджено полігалузевістю кафедр, які діяли у 

складі нововідкритого навчально-виховного закладу (див. рис. 3.3) [288]. 

Французький освітній проект на поліпредметному рівні презентував  такі 

спеціалізації кафедр: 

- фізико-математична (дисципліни – фізика, механіка та чиста математика); 

- суспільна (предмети – філософія, логіка, міжнародне і природне право); 

- військова (навчальні курси – артилерія, топографія та фортифікація); 

- гуманітарна (грецька, латинська та російська мови у розрізі риторики, 

словесності та граматики); 

- змішаний – гуманітарно-природничий та гуманітарно-суспільний 

(дисципліни загальної географії та французької граматики) (рис. 3.3) [288]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Полігалузевість напрямів спеціалізацій кафедр Рішельєвського 

ліцею (перша пол. ХІХ ст.) [288] 

 

Сучасний іноземний дослідник Ю. Лотман проаналізувавши усю повноту 

глобальності соціокультурних наслідків впливу на вітчизняну освіту 

французького освіченого елементу дійшов до висновку, що важливу роль у 

цьому аспекті відіграла космополітична канва [268]. Учений узагальнив, що 
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пріоритетність раціонально організованого педагогічного процесу 

простежувалася у продуктивно налагодженому навчально-виховному процесі, 

який заклав міцний фундамент формування нової інтелігентної генерації дворян 

[268]. Історіограф підкреслив, що французькі педагоги привнесли у вітчизняне 

соціокультурне поле гуманітарний «елітаризм», який віддзеркалював обізнаність 

особистості у літературних шедеврах та високий рівень грамотності [268]. 

Слабкою стороною французької полідисциплінарності, на думку Лотмана, було 

те, що фізико-математичний та природничий блок навчальних дисциплін 

залишався найменш реалізованим у вітчизняній школі [268].    

Торкаючись питання вивчення у зазначеному ліцеї фізико-математичних 

наук зазначимо, що вивчалися  вони на так званому «вищому» рівні, що у 

віковому розрізі вихованців сягало шістнадцяти – вісімнадцяти років [403]. 

Аналогічний віковий ценз передбачався для освоєння філософії, логіки, 

юриспруденції та військової справи [403]. У мемуарах О. Сумарокова знаходимо 

біографічні матеріали, які стосувалися історико-педагогічної персони професора 

фізики і математики – А. Віарда [403]. Автор «Спогадів…» підкреслив 

надзвичайно високий рівень галузевих знань викладача, які мемуарист пов’язав 

із авторитетністю вищої Політехнічної школи, яку з «відзнакою» закінчив 

вищеназваний професор [403].  Окрім цього, Сумароков проблематизував 

питання різкого контрасту рівня професійної підготовки педагогічного складу із 

Харкова, якому протиставлялися високоінтелігентні кола із Європи [403]. Таку 

невідповідність автор пояснив примусовим нав’язуванням керівними 

структурами Харківського навчального округу працевлаштування «кращих» 

випускників місцевого університету [403]. Причому, у розряд «кращих» 

потрапив достатньо «зверхній» прошарок випускників, які виступали у ролі 

міністерських контрагентів, які доповідали про усі події та створювали 

конфліктні ситуації із іноземними педагогами [403].  

На нашу думку, успішність Рішельєвського ліцею була забезпечена: 

1) філологічною центрованістю; 
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2) запровадженням рейтингової системи за результатами навчання, яке було 

зорієнтоване на забезпечення дії принципу змагальності (системність 

потижневого використання кольорових стрічок на правому зап’ясті руки, 

відтінок яких засвідчував про рівень успішності вихованця); 

3)  викладанням точних наук французькою мовою; 

4) показовою чисельністю іноземних педагогів (греки, італійці та французи), 

яка послугувала визначальним фактором для формування списку іноземних мов 

навчального плану (див. рис. 3.4); 

5) формуванням педагогічного складу без урахування критерія 

віросповідання (А. Віард – протестант, Д. Ніколь – католик та ін.);   

6) відповідним рівнем матеріально-технічного забезпечення; 

7) можливістю прямого постачання іноземної літератури, яка не піддавалася 

проходженню цензурної  процедури (із зими 1817 р.) [259]. 

 

 
Рис. 3.4. Розподіл викладацького складу за територіальною приналежністю 

(на  матеріалах М. Ленца, 1903 р.) [259] 

 

Підсумовуючи освітню прогресивність Рішельєвського ліцею, яка 

уможливилася у соціокультурному ключі завдяки розвитку педагогічного 

космополітизму, слід звернутися до даних авторської праці «Біблійні 

Викладацький склад

іноземці випускники Харківського університету інші
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дослідження і подорожі по Росії» [579]. У зазначеному доробку дослідник назвав 

Рішельєвський ліцей прогресивним закладом європейського рівня за усіма 

освітніми критеріями [579].   

З вищевикладеного можемо зробити висновок, що тривале перебування на 

проукраїнській території іноземних педагогів наклало відповідний відбиток на: 

розвитку вітчизняної освітньої політики; заснуванні нових освітніх інституцій, 

що відбувалося в умовах паралельного інокультурного впливу. Функціонування 

у досліджуваний період Кременецького та Рішельєвського ліцеїв створило 

сприятливі умови для структурування змісту різних дисциплін і поклало початок 

формуванню нового типу проукраїнської генерації, яка заклала підвалини 

подальшого державотворення. 

 

3.2. Екстраполяція загальносуспільних завдань та пріоритетів на 

зорієнтованість розвитку педагогічного космополітизму  

 

Покрокове входження на Наддніпрянські терени ХІХ століття підтвердило 

відсутність добре налагодженої системи шкільництва, що віддзеркалилося на 

відсутності елементарної освіченості серед широких верств суспільства. 

Парадоксальність історико-педагогічних протиріч зазначеного періоду 

виявилася у певному розумінні дисонансною прелюдією по відношенню до слів 

великого українського світоча  І. Огієнка, який підкреслював, що: «…з давна 

українці славилися як гарні педагоги… вважалися в Росії за найкращих 

педагогів… і навіть у ХІХ столітті…» [305, с. 57]. Ці тези вкотре підтвердили 

беззаперечність розвитку у досліджуваних умовах педагогічного 

космополітизму, який з давніх часів слугував неоціненним джерелом підтримки 

високого рівня кваліфікації викладацького складу, навіть всупереч відсутності 

добре налагодженої національної системи освіти та «базового» рівня грамотності 

більшості українства.   
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Відкриття на території Наддніпрянщини перших класичних університетів – 

Харківського та Імператорського св. Володимира сприймалося у тогочасних 

умовах з подвійно-позиційною змістовністю: 

 інтелігентною – переосмисленою у розрізі нових освітніх змін та 

інструменту національно-патріотичного пробудження широких 

суспільних мас від затяжної летаргії, що реалізовувалося за 

посередництвом педагогічного космополітизму; 

 проімперською – розглянутою представниками керівного імперського 

апарату як епіцентр виховання відданих Росії підданих.  

Інтелігентна «спектральність» педагогічного космополітизму виявилася 

високопрогресивною у тогочасних соціокультурних умовах, оскільки спиралася 

на вічні особистісні цінності – добра, істини, справедливості, свободи, держави, 

честі, правди та інші [261]. На сторінках хрестоматійного видання «Історія 

філософії України» дослідник проблеми українського консерватизму виокремив 

зі змістового контексту поняття «інтелігент», яке обґрунтовано ототожнив із 

особистістю, яка своєю діяльністю: 

а) сприяє утвердженню ціннісних орієнтирів; 

б) не пов’язана із матеріальним виробництвом продукції; 

в) не популяризує засоби війни; 

г) актуалізує інтелектуальний розвиток та духовне зростання; 

д) формується незалежно від наявного освітньо-кваліфікаційного рівня 

[199]. 

Більш змістовно остання теза щодо освітньо-кваліфікаційного рівня 

змальовувалася українським послом Гетьманату у Австрії – В’ячеславом 

Казимировичем Липинським у такому ключі: «…ще з настанням ХІХ ст. 

…інтелігентом… не називався всякий, хто скінчив вищу чи середню школу» 

[199, с. 456]. З однієї точки зору, ці слова ученого засвідчили непересічний 

характер ціннісної концептуалізації поняття «інтелігент», зміст якого не 

концентрувався виключно на здобутому освітньо-кваліфікаійному рівні.  З іншої 

– досить дивно звучать ці слова Липинського, оскільки він сам володів двома 
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дипломами про вищу освіту – Ягеллонського та Женевського університетів [91]. 

Виходячи із цього можемо припустити, що окреслена подієвість у світорозумінні 

В’ячеслава Казимировича зумовлювалася наявним результатом низького рівня: 

освіти і освіченості того часу та самосвідомості у обмеженому колі освічених 

мас.  

З метою пошуку аргументів для належного відрефлексування 

багаторівневості наукової позиції В. Липинського доцільно звернутися до 

історичної детермінантності попередньої епохи, яка актуалізувала формування 

суттєвих світоглядних відмінностей представників: 

а) Правобережжя, яких охопила тривала «летаргія» Речі Посполитої, що 

призвела до послаблення національно-патріотичного духу серед широких 

суспільних мас; 

б) Лівобережжя, в колі яких «визрівали» панічні настрої від буденної 

злиденності кріпосного гніту, що зароджувало глибинне прагнення подолати 

імперський гніт [199; 91]. 

Можемо припустити, що якраз такі світоглядні відмінності 

представницьких кіл зумовлювалися впливом педагогічного космополітизму, 

активно функціонуючого на території освіченої Європи. На сторінках 

феноменального вітчизняного історіографічного нарису Дмитра Дорошенка 

«Історія України» зазначалося, що після останнього поділу Польщі російська 

влада зіштовхнулася із дихотомічним характером розвитку Правобережжя [150]. 

Із політичного погляду, територія увійшла під російський протекторат, а з 

соціокультурної – залишалася під могутнім впливом польської шляхти, що 

простежувалося навіть на звично-побутовому рівні – шляхом підтримання 

традиційного укладу [150]. Небачена «гегемонія» польського коріння на 

Правобережжі незмінно утвердилася завдяки тому, що західні сусіди Галичини 

вдало використали різні інструменти соціокультурного впливу на суспільну 

свідомість широких мас. У праці «Місце та роль національних меншин у 

формуванні цивілізаційного простору України в кінці ХVІІІ – на початку ХХ 

століття (на матеріалах Правобережної України)» автор досить коректно 
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натякнув на те, що трьома основоположними китами сполячення Правобережжя 

послугувала наука, освіта та релігія [333]. Три складові цього славнозвісного тріо 

зазнавали впливу педагогічного космополітизму, оскільки глибина дії на 

особистісну свідомість сягала навчально-виховного базису. 

Сучасний вітчизняний історик О. Бойко підкреслив, що завдяки мандрівним 

місіям монахів Василіанського чину вдалося переформатувати шкільні осередки 

із таким розмахом, коли рівень їх впливу на вихованців вражав [53].  

Усе вищевикладене засвідчило про двосторонній характер вітчизняного 

розвитку педагогічного космополітизму, який віддзеркалювався в: 

а) утвердженні системності впливу чужоземців на широкі вітчизняні 

суспільні маси, шляхом привнесення на місцевий ґрунт іноземного 

соціокультурного «зерна» (релігії, мови, звичаїв, традицій); 

б) підтриманні високого рівня мобільності вітчизняної інтелігенції, яка 

повсякчас намагалася побороти обмеженість імперської кордонності, шляхом 

налагодження тісного діалогу із науково-педагогічними колами світу. 

Протягом першої чверті ХІХ ст. лібералізм Олександра І (1801 – 1825 рр.)  

зорієнтував несхильні освітньо-політичні поштовхи у напрямі послаблення 

імперського гніту, що вкотре актуалізувало нові віхи в історії розвитку в’їзного 

та виїзного педагогічного космополітизму. Така ідейність актуалізувала 

необхідність врегулювання наявних освітніх деформацій, оскільки частка 

неграмотних на території Наддніпрянщини залишалася доволі значною. Так, з 

50-х рр. ХІХ ст. на теренах Київщини показник грамотності коливався на  рівні 

½ особи на 1 тисячу жителів [80]. У цьому ключі доцільно згадати знакові слова 

профільного вітчизняного дослідника – Людмили Петрівни Вовк, яка порівняла 

зазначений історичний період із «хронічною» пандемією неписемності [80]. 

Безумовно, що проблему ліквідації масової неписемності неможливо було 

розв’язати лише у розрізі реформування середньої школи. Актуальним стало 

питання заснування на території Наддніпрянщини перших в історії класичних 

університетів, які ще на два століття випередив Львівський університет (1661 р.) 

[747].   
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Загалом загальнодержавна реформа Олександра І, яка передбачала 

врегулювання і наявних освітніх деформацій частково була успішною, оскільки 

не була вузько-центрованою. Територія дії напрацьованих спеціальним 

комітетом нормативно-правових актів охопила освітньо-ступеневу 

поліспектральність (училище – гімназія – університет) (рис. 3.1). Ключовою 

фігурою, яка внесла цілий ряд рекомендаційних порад по відношенню до 

заявленої реформи був доктор богослов’я та доктор права, «…перший ректор 

імператорського Віленського університету (1799-1808)…» – Є. Стройновський 

[589, s. 395]. Ця історична постать відіграла надзвичайно важливу роль у 

розвитку вітчизняної вищої освіти, що було позначено на історичній осі 

безпосереднім впливом педагогічного космополітизму.  

Єронім Стройновський народився на території Тернопільщини і хоча за 

національністю був поляком він систематично підтримував тісні зв'язки із 

Україною. За період своєї плідної педагогічної діяльності (зокрема, тісно 

пов’язаної із викладанням математики, геометрії, метафізики, логіки, а згодом – 

юриспруденції) він здобув авторитет та повагу у колі кадрового складу 

варшавської колегії, Віленського та Ягеллонського університетів [589]. За 

джерелознавчими даними окремих дослідників, він був членом «…масонської 

ложі «Старанний литвин»», а також низки академічних установ Італії, Польщі та 

Росії, він ототожнював себе з педагогом-науковцем, на діяльність якого жодним 

чином не впливав фактор обмеженості державного кордону [589, s. 395]. 

Визнаний світовою спільнотою доктор наук порівнював себе із живою книгою, 

знання з якої можуть почерпнути усі бажаючі, хто знає мову та має бажання 

порушити цілість «застарілого» світорозуміння [589]. Такі світоглядні 

«пережитки» професор пов’язував із обмеженою локальністю, яка 

«прив’язувала» розум і тіло до однієї території і затіняла світло науки та знань 

інших цивілізацій [589]. Особливо значущою для кожного педагога, на думку 

ректора, була можливість особистісного саморозвитку за межами 

вузькообмеженого простору одного освітнього закладу [589]. Прихильник 

точних наук підкреслював, що педагог, який за усе своє життя не набув досвіду 
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викладання у іноземних освітніх закладах, схожий на птаха з перебитим крилом, 

який мріяв літати, проте змушений був увесь час пересуватися обмеженою 

траєкторією [589]. Переїзди із країни у країну, які були пов’язані з обраною 

педагогічною професією, залишали відбиток на педагогічній майстерності 

Єроніма Стройновського. Пригадуючи свій викладацький досвід у різних вищих 

школах світу педагог підкреслював, що формування його як фахівця відбувалося 

в умовах «просвітнього духу» європейських країн, які «вдихнули» у кожну 

клітину його людської сутності справжній «педагогічний дух», який: надихає і 

спрямовує, формує й надбудовує, удосконалює і переорієнтовує, навчає й 

виховує  [589, s. 395].      

Аналізуючи участь Є. Стройновського у вітчизняному освітньому 

реформуванні на поч. ХІХ ст. зауважимо, що вона була актуалізована 

щонайменше із двох причин. По-перше, Олександр І підтримував тісні 

взаємозв’язки із ректором Віленського університету, намагаючись повсякчас 

заручитися підтримкою «споляченої» частини вітчизняних регіонів. 

Соціокультурні настрої таких регіонів були своєрідним відголоском 

попереднього панування на проукраїнських теренах Речі Посполитої. По-друге, 

новобраний імператор досить оперативно реагував на позитивні відгуки 

інтелігентної світової громади щодо авторитетності у науково-педагогічних 

колах того часу персони доктора Стройновського. Таким чином, прихильне 

ставлення Олександра І до вищеназваного педагога зумовлювалося як 

внутрішніми (врегулювання «польського» питання на проукраїнських теренах) 

так і зовнішніми (авторитетність професора у колі освіченої інтелігентної 

Європи того часу) детермінантами. У цьому ключі зазначимо і той історичний 

факт, що професор Стройновський ніколи не схвалював проявів революційних 

настроїв національних меншин на території України, які пропагували 

відновлення імперської могутності Речі Посполитої, хоча за національністю він 

був поляком. 

Зовсім протилежні погляди на проблему державної ідентифікації поляків у 

межах вітчизняних теренів мав колега професора Є. Стройновського, очільник 
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Віленського навчального округу з 1803 р.  – А. Чарторийський [626]. 

Враховуючи той історичний факт, що у вищеназваний рік до складу зазначеного 

навчального округу входило три Наддніпрянські губернії (Волинська, Київська 

та Подільська), відповідно і освітнє реформування відбувалося за польськими 

«еталонами», використовуючи наявні матеріально-технічні ресурси регіонів. За 

період свого життя Адам побував у багатьох країнах світу (зокрема, Австрія, 

Англія, Польща, Німеччина, Франція), де уважно вивчав особливості організації 

освітньої справи на території Європи. Педагогічний космополітизм 

потенційного попечителя на території іноземних країн центрувався не на 

реалізації навчально-виховних функцій, а передусім на вивченні прогресивного 

педагогічного досвіду з метою його подальшого впровадження на вітчизняних 

теренах. У монографічному нарисі Н. Щербака «Національне питання у політиці 

царизму на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття)» 

зазначалося, що ідейна участь Адама Чарторийського та професора                                

Є. Стройновського у розробці цілої низки нормативно-правових актів періоду, 

продукувала освітнє реформування на теренах окреслених проукраїнських 

регіонів. До їх переліку зокрема увійшли наступні: 

а) «Статут (Загальні постанови) імператорського Віленського університету 

та училищ його округу» (1803 р.); 

б) «Окреслення облаштування училищ в окрузі імператорського 

Віленського університету» (1804 р.); 

в) «Статут для парафіяльних училищ губерній Волинської, Київської і 

Подільської» (1807 р.) [528, с. 98 – 100]. 

Своєрідність багатоаспектного розвитку педагогічного космополітизму 

віддзеркалено на рівні поступального розвитку вищої освіти Наддніпрянщини та 

фрагментарно прослідковано у розрізі реалізації побіжних феноменологічних 

завдань, що були згруповані автором крізь призму таких критеріїв: 

1) соціокультурного, який поєднав у своєму складі наступні підвиди: 

 традиційний – відобразив своєю сутністю необхідність реалізації 

педагогом основоположного тріо завдань (навчати, виховувати, розвивати) з 
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метою проведення ефективного реформування, підвищення якості освітнього 

процесу, урізноманітнення наявного дидактичного арсеналу                                           

(Є. Стройновський);    

 національний – поєднав у собі спектр основних цілей, зорієнтованих на 

розв’язання національного питання у розрізі якого досліджуваний феномен 

слугував інструментом для реалізації задуманого у широкому колі вихованців 

та небайдужих (А. Чарторийський); 

2) світоглядно-релігійного, що включав ряд підвидів: 

 сакраментальний – порушив питання необхідності переформатування 

змісту освіти з урахуванням релігійних канонів та авторитетності Церкви в 

суспільному житті (М. Левицький). 

 секуляризаційний – актуалізував «звільнення» освітньої галузі з під 

авторитетного впливу Церкви, що призвело до «кристалізації» світського 

характеру освіти (М. Шашкевич) (див. рис. 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Екстраполяція загальносуспільних завдань та пріоритетів на 

зорієнтованість розвитку педагогічного космополітизму першої пол. ХІХ ст. 
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зазначимо їхній дихотомічний характер – україноцентрований та національно-

меншинний (рис. 3.5). Яскравим прикладом зокрема останнього слугує теза               

А. Чарторийського, який підкреслив: «…я присвятив свої туземні турботи 

головним чином для розвитку народної освіти… щоб привести її у відповідність 

вимогам часу та європейського духу… вже не на польській, а на проросійській 

території… враховуючи інтереси місцевих польських провінцій…» [464, с. 245 – 

252]. 

Обіймаючи управлінську посаду очільника Віленського навчального округу 

А. Чарторийський підтримав ідейність свого колеги – куратора Харківського 

навчального округу щодо заснування на Слобожанщині першого класичного 

університету Наддніпрянщини (Харківський університет, 1804 р.).  Проте не слід 

забувати й того історичного факту, що саме князь Чарторийський, будучи 

довіреною особою у діючого імператора, перешкодив реалізації проекту 

першого міністра народної освіти, випускника Києво-Могилянської академії –      

П. Завадовського щодо відкриття першого наддніпрянського класичного 

університету саме у Києві (оскільки Київська губернія перебувала у прямому 

підпорядкуванні названого князя) [625]. Різка конфронтація між діючим 

профільним міністром і куратором Віленського навчального округу на                      

поч. ХІХ ст. була спровокована різнонаправленістю реалізації побіжних 

феноменологічних завдань: з одного боку – україноцентрованих                                     

(П. Завадовський), а з іншого – національно-меншинних (А. Чарторийський). 

Загалом обидва вищеназвані державні службовці працювали над реформуванням 

існуючої вітчизняної системи освіти, намагаючись нормативним чином 

упорядкувати наявне відповідно до існуючих європейських зразків. 

Можемо припустити, що очільник Віленського навчального округу піддав 

гострій критиці питання відкриття у Києві університету тому, що його бентежила 

думка про можливість виходу із-під контролю національного питання українців, 

яке могло призвести до послаблення позицій поляків у цьому регіоні. 

Всебічна підтримка діючим імператором Олександром І національно-

меншинних (у даному випадку – полонізаційних) проектів князя Чарторийського 
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частково віддзеркалилися у зорієнтованості освітньої політики регіону, що мала 

негативні денаціоналізаційні наслідки для корінного українського населення на 

території Віленського навчального округу. Засновник катеринославського 

відділу товариства «Просвіта» – Д. Дорошенко підкреслив, що феномен 

полонізації за часів Олександра І набув таких значних розмахів  на теренах 

Правобережжя, що навіть консервативна рука наступного імператора –           

Миколи І зі значними зусиллями профільних урядовців ледь завадила 

наслідковій регресивності цього руйнівного процесу [150]. Роз’яснюючим 

контраргументом у змістовому викладі вищеназваного історика виступив факт 

заснування Віленського університету, який своєю науково-освітньою та 

дослідницькою гегемонією намагався «затьмарити» успіхи науково-

педагогічного колективу усієї Російської імперії [150]. За словами Дорошенка, 

саме польська інтелігенція досить спритно взялася за справу «правильного» 

виховання підростаючого покоління, щоб певним чином раціоналізувати 

підсилення національно-меншинного епіцентру дії на вітчизняних теренах. 

Проте навіть такі полонізаційної відголоски галузевої зорієнтованості 

частково продукували розвиток педагогічного космополітизму. Останній був 

позначений розвитком вищої освіти у вищеназваному навчальному округу, до 

складу якого увійшло вісім губерній, серед яких – Волинська, Київська та 

Подільська [380]. Князь А. Чарторийський особисто «попіклувався» про те, щоб 

за справу викладання у Віленському університеті узялися знатні у Європі 

педагоги того часу. Ось якими словами охарактеризував  Чарторийський власну 

освітню політику: «…територія, яка раніш була підвладна Польщі покрилася 

школами… в Університет я запросив відомих… учених і декількох знаменитих 

іноземців…» [464, с. 228].  

Політичний курс А. Чарторийського у межах Віленського навчального 

округу був виважено-цілеспрямованим по відношенню до проблеми створення 

для поляків національно-кліматичного оптимуму, що позначилося частково на 

наступній фактажності: 
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а)    рівень освіченості поляків у п’ять разів перевищував показник 

писемності по відношенню до корінного українства (близько 15 % супроти 85 %) 

[23];  

б) за перший рік функціонування Імператорського Університету св. 

Володимира (1834 р.) чисельність студентів-поляків становила лідируючу 

позицію у загальному складі (зокрема, перевищувала 60 %) [39]. 

Вочевидь, намагаючись підсумувати таку соціокультурну фактажність у 

тогочасних умовах історичного розвитку, сучасний український історіограф              

Л. Баженов підкреслив, що завдяки приїзду на вітчизняні терени прогресивних 

представників іноземної інтелігенції загальний розвиток освіти, науки та 

культури набув неабияких розмахів на території Східної Європи [24]. Ця теза 

вкотре підтверджує прогресивність впливу педагогічного космополітизму на 

вітчизняне соціокультурне зростання у цілому. 

У перше двадцятиріччя ХІХ ст. полонізаційні акценти розвитку освіченості 

визначеної національної меншини на території Правобережжя ще більшою 

мірою підсилили процес самоідентифікації українства у соціокультурному полі 

тогочасної Європи. Наші співвітчизники поступово прийшли до усвідомлення 

того, що якщо не розгорнути справу національного просвітництва, то 

полоністичні та русифікаторські хвилі «поглинуть» українські терени із усіма 

негативними наслідками непобіжного впливу різноурядової політики того часу 

[157].  

Можемо припустити, що завдяки прямому впливу на вітчизняний розвиток 

проукраїнських земель педагогічного космополітизму актуалізувалося 

поступове переорієнтування освіти від вузькоімперських завдань до 

міжнародних пріоритетів соціокультурного зростання. Вітчизняні освітні 

завдання центрувалися вже не на подоланні проблеми низького рівня 

освіченості, а передусім на необхідності інтелектуального суспільного зростання 

у процесі підвищення рівня особистісної зацікавленості до освоєння 

«малорозвіданих» соціокультурних вершин, що засвідчено  у досліджуваний 

період наступною подієвістю: 
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- опублікуванням різногалузевої літератури: 

а) історичної – Я. Потоцький «Коротка історія народу Росії» та ін.;  

б) краєзнавчої – М. Берлінський «Короткий опис міста Києва»;  

в) етнографічної – М. Цертелєв «Досвід зібрання народних малоросійських 

пісень»;  

г) статистичної – Д. Журавський «Статистичний опис Київської губернії» 

д) міждисциплінарної – В. Аскоченський «Нарис Волинської губернії в 

історичному, географічному, статистичному та етнографічному аспекті», 

В. Марчинський «Статистично-топографічний та історичний опис 

Подільської губернії», Я. Потоцький «Історичні та географічні матеріали 

про Скіфію, Сарматію і слов’ян»; 

- виданням картографічних матеріалів (Я. Потоцький «Археологічний атлас 

Європейської Росії»); 

- утвердженням регіональних традицій укомплектування родових книгозбірень 

із загальнопросвітницькою метою (Кременець – С. Мікошевський, Тульчин – 

С. Потоцький та ін.); 

- організацією досліджень сусідніх частин світу (зокрема, організація у 1805 

році представниками із Наддніпрянщини експедиції до Китаю);  

- здобуттям нашими співвітчизниками вищої освіти у кращих університетах 

світу з метою поглиблення регіонального просвітництва; 

- реалізацією закордонних мандрівок з метою підвищення кваліфікації і  

вивчення прогресивного досвіду; 

- налагодженням тісного профільно-міжнародного співробітництва у розрізі 

реалізації спільно-інституційних проектів [23; 625; 310].   

Такі високі результати впливу полонізації на Правобережжя, за умов 

офіційного підпорядкування цього регіону Російській імперії, не залишиться 

поза увагою тогочасного керівництва. Так, після приходу до влади Миколи І 

ліберально-полонізаційні поступи змінилися на консервативні обмеження, що 

продукувало цілу низку заборон щодо:  

а) зайняття поляками посад у навчально-виховних закладах;  
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б) закриття освітніх осередків (зокрема, Кременецький колегіум) та їх 

переформатування;  

в) опублікування наукових праць за редакцією польських авторів тощо [23; 

24; 82; 167; 294; 528]. Такий консервативний крок російської влади був 

першопоштовхом до розгортання глобальної політики денаціоналізації щодо 

місцевого населення різних проукраїнських регіонів. Штучне впровадження у 

документообіг існуючого діловодства російської мови своїм корінням сягнуло 

освіти, культури та інших сфер соціокультурного буття українців того часу.  

Таким чином, у 30-х рр. ХХ ст. імперський моноліт завдав нищівного удару по 

польській «монополії» Правобережжя, зазвичай займала домінуючі позиції у 

закладах освіти та культури.  

Після приходу до влади Миколи І представники вітчизняної інтелігенції 

зіштовхнулися тет-а-тет із ворожою силою – численними переслідуваннями з 

боку імперської поліції. Остання функціонувала усередині країни та 

переслідувала будь-яку національну ініціативність, що вступала у протиріччя із 

існуючими імперськими нормами. Такі соціокультурні ноти внутрішніх протиріч 

досить вдало охарактеризував вітчизняний дослідник Г. Грабович у праці «Грані 

міфічного: образ України в польському та українському романтизмові», де 

досить влучно автор підкреслив, що наша держава «…як предмет… історії 

«належала» тим, хто її посідав… у сфері культурної або літературної творчості» 

[110, с. 170 – 171]. Цими словами український дослідник прагнув підкреслити, 

що у досліджуваний період досить авторитетний вплив на суспільство того часу 

мали представники сфери культури та освіти, а існуюча нормативність лише 

вибудовувала обмеження щодо особистісного розвитку в складних умовах 

соціокультурного існування. 

На сторінках історіографічного нарису «Україна в імперську добу (ХІХ – 

початок ХХ ст.)» О. Реєнт досить виразно охарактеризував  опозиційну реакцію 

інтелігентів-космополітів, які намагалися дати відсіч російському 

самодержавству [354]. За словами дослідника «…космополітизм… масонів 
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вступав у конфронтацію з етатизмом і легітимізмом абсолютистських деспотій… 

того часу…» [354, с. 77]. 

Популярність вищеназваної соціокультурної інкорпорації на 

проукраїнських теренах досліджуваного періоду була зумовлена низкою 

історичних детермінант, зокрема: 

 поліконфесійністю, яку слід було «подолати» для осягнення спільної мети; 

 домінуванням інтернаціонального концентру над локальним; 

 значною чисельністю на вітчизняних теренах іноземців, які 

популяризували ідеї масонських лож; 

 формуванням масонської «мережі» у межах найбільших міст 

Наддніпрянщини та Галичини; 

 тривалим перебуванням представників вітчизняних університетів 

закордоном із науковою та освітньою метою (зокрема, у французьких і 

німецьких університетах); 

 необхідністю реалізації регіонального просвітництва в умовах низького 

рівня освіченості за посередництвом благодійництва; 

 бажанням знайти відповіді на риторичні запитання, обґрунтування яких у 

тогочасній науці були відсутні; 

 активізацією національно-патріотичних позицій на фоні 

загальносуспільної апатії [44; 168; 194; 214; 450; 366]. 

Умовний розподіл території на соціокультурні зони впливу вітчизняної 

інтелігенції Наддніпрянщини на широкі суспільні маси «диференціюється» за 

національним показником: проукраїнським – Лівобережжя, полонізаційним – 

Правобережжя, русифікаційним – південні регіони [168; 354]. За словами 

сучасного історіографа О. Крижановської, членами масонських лож ставали 

здебільшого вчителі, викладачі, співробітники університетів та інша заможна 

місцева еліта [240].   

Такі «епіцентри» різнонаправленого національного впливу на проукраїнські 

терени загартовували українство у боротьбі із «імпортованим» соціокультурним 

впливом, насиченим нотами шовінізму, закріпачення та спольщення. Важливо 
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підкреслити і той факт, що український національний дух в інтелігентних колах 

ніколи не послаблював своїх соціальних позицій,  оскільки підтримувався 

самовизначеними особистостями, які сприяли консолідації вітчизняних 

соціокультурних інтересів. 

Деталізуючи історичні передумови, які значною мірою вплинули на 

вищевикладену подієвість вітчизняна дослідниця підкреслила: «…роль 

каталізатора масонського руху в країні відіграли революційні події у Франції та 

включення Правобережжя України до складу Російської держави…» [240, с. 89]. 

Зазначена авторська теза доводить визначальність впливу на поширення 

масонства в Україні суспільно-політичного фактору.    

На думку української дослідниці, найбільшою продуктивністю на                     

поч. ХІХ ст. відзначалися масонські ложі Слобожанщини та Полтавщини [240]. 

Проте думки дослідників стосовно того, що ж все таки послугувало точкою 

відліку для активного розвитку харківського масонства не однозначні. Зокрема, 

О. Зінухов вважає, що зазначена подієвість зумовлювалася прибуттям 

«…професора Московського університету Віганда…», який приїхав до міста з 

педагогічною метою [183; с. 155]. Іншу позицію підтримує О. Крижановська, яка 

вважає, що домінуючу роль у розгортанні масонства на Слобожанщині відіграв 

усе ж таки Харківський університет [240]. Зазначену авторську позицію 

підтверджено наступними словами: «…відкриття у 1805 р. Харківського 

імператорського університету вписало нову сторінку в біографію харківського 

масонства. У професорсько-викладацькому колективі цього вузу, набраному 

переважно із іноземців, знайшлося місце й для «вільних каменярів»» [240, с. 97]. 

Варто підсумувати, що обидва українських дослідника номінально зійшлися 

на думці щодо педагогічної першопричини активного розгортання масонства у 

східному регіоні нашої держави. Персоніфікуючи дотичність масонства до 

представників місцевих органів влади та представників професорсько-

викладацького складу О. Крижановська називає таких осіб:  

1) «…Захарій Карнеєв – попечитель Харківського університету із 1817 р.; 

2) Андрій Дудрович – професор філософії; 
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3) Петро Гулак-Артемовський – професор і ректор Харківського 

університету…» [240, с. 98]; 

4) «…Олексій Перовський…побіжний син О. Розумовського… - 

університетський попечитель…» Харківщини [240, с. 98]. 

За словами сучасного харківського дослідника О. Зінухова, блискуче 

професійне зростання П. Гулака-Артемовського порівняно із його збідненими 

науковими здобутками було наслідком його прямої приналежності до масонства 

[183]. 

У праці «Декабристи і таємні організації в Росії» (1906 р.) досить 

неаргументовано спростовується думка щодо відсутності функціонування 

таємних організацій на проросійських теренах [126]. Дана теза підтверджена 

наступною фактажністю: «…поширювались туманні думки про функціонування 

таємного товариства, зорієнтованого на зміну форми державного правління…» 

[126, с. 148 – 149]. Цілком риторично постає питання щодо відсутності 

необхідності формулювання заперечень у тому випадку, коли вони не 

підкріплювалися достовірними фактами. Досить цікавими виявилися рукописні 

матеріали досліджуваного періоду, які були дотичні до окресленої проблематики 

[628, арк. 9]. Зокрема, останні звучать так: «…яскраво виражена 

пропагандистська робота із Парижа, довгий період у цю роботу ми не вірили, а 

тепер сумніватися неможливо… все стало явним…» [628, арк. 9]      

Дослідниця О. Крижановська у своїх наукових розробках не обмежилася 

феноменологічним аналізом території Лівобережжя, а досить влучно 

охарактеризувала так зване «Малоросійське таємне товариство», яке за її 

словами: «…підтримувало стосунки з професорами Ніжинського ліцею ім. князя 

Безбородька та інших вузів України, у тому числі й київських, а також з тими 

польськими таємними організаціями, які не пішли на контакт із декабристами…» 

[240, с. 102].  

Різні вектори діяльності декабристів та представників масонських лож 

зумовили заборону функціонування у 20-х рр. ХІХ ст. таємних організацій на 

вітчизняних теренах. Підсумувати рівень продуктивності функціонування 
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останніх на проукраїнських просторах досліджуваного періоду доцільно 

наступною тезою: «Масонський рух ще до його заборони в 20-х роках ХІХ ст. 

був значно слабшим, ніж у Західній Європі… «вільні каменярі» спромоглися 

взяти активну участь у створенні США, задали тон у політичному житті у 

Франції, Англії, Італії та в Україні вони діяли надто обережно, розрізнено, 

незлагоджено, без чіткої ідейної основи» [240, с. 104].      

Отже, феномен педагогічного космополітизму з однієї  сторони – сприяв 

розвитку освіти, а з іншої – актуалізував формування своєрідних зон впливу, які 

частково підсилювали дію чужорідно-культурних детермінант. Проте вогник 

українського патріотизму все ж підтримувався на цінному «вугіллі» 

національної самоідентифікації, а тому з упевненістю можна стверджувати, що 

траєкторія «будівництва» освітньої парадигми того часу була маркована 

«…соціокультурним декадансом… дворянської… інтелігенції…» [220, с. 156].  

Українські інтелігентні кола навіть усупереч заборонам 30-х рр. ХІХ ст., 

щодо вживання в освітньому обігу місцевих шкіл рідної мови та насильницькому 

навіюванню меншовартості проукраїнського елементу, продовжували доводити 

неповторну соціокультурну самобутність нашої нації.  

Кожен етап розвитку вітчизняної історії педагогіки був насичений 

соціокультурними перепитіями, які досить динамічно віддзеркалювали 

загальнонаціональні пріоритети, духовні цінності та світоглядну зрілість носіїв 

інтелігентних кіл. На шляху кожного народу до національного утвердження 

помітні сліди освітніх реформ. Останні зорієнтовувалися на подолання наявних 

деформацій галузі та переорієнтування широких суспільних мас на 

самоутвердження в умовах різноплановості існуючих геополітичних векторів. 

Залучення усе більшої кількості вітчизняних представників до 

викладацького складу місцевих закладів освіти поступово витісняла 

«монополізм» іноземної інтелігенції. За посередництвом педагогічного 

космополітизму відбувалося формування тогочасного обліку навчально-

виховного процесу та забезпечення належного рівня соціокультурної 

спадкоємності самих носіїв.     
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   Усупереч віковічним законам земельного успадкування український 

народ на рідних теренах зазнавав різнопланового впливу іноземних геополітик, 

що залишало значний відбиток на розвитку педагогічного космополітизму та 

освіти у цілому. Тривалий за часом «перерозподіл»  українських земель між 

різними державами позначався на соціокультурному кліматі внутрішніх 

територій, на яких зростало підростаюче покоління зазнаючи примусового 

впливу полонізації, австріфікації та русифікації. Переплетення політичних 

курсів лібералізму, консерватизму, радикалізму, підсилене інокультурними 

впливами педагогічної еліти продукувало освітні зміни, які надихали молоде 

українство на боротьбу із асиміляційно-дисиміляційними впливами різних 

соціальних інститутів.      

У досліджуваний історичний період територія України була досить 

привабливим географічним ландшафтом для її всебічного дослідження з точки 

зору розвитку освіти, культури і науки. Вочевидь, останнім аргументом можна 

пояснити те, що протягом 1840 – 1841 рр. територію України відвідав німецький 

професор Й. Блазіус. Підтвердженням того, що це був педагогічний 

космополітизм, а не звичайна мандрівка слугує зміст його авторського 

двотомника під назвою «Мандрівка по європейській Росії у 1840 та 1841 роках» 

[553]. Авторський рукопис було опубліковано у північній Німеччині у 1844 р. 

[553]. Маршрут його руху торкнувся Центральної України та Лівобережжя 

(зокрема, Київщини, Чернігівщини, Полтавщини та Харківщини) (див. рис. 3.6) 

[553].  

Німецький дослідник перебуваючи на проукраїнських теренах використав 

інструментарій компаративного аналізу для відрефлексування наявної 

вітчизняної фактажності, повсякчас співвідносячи її із іноземною реальністю. 

Наприклад, релігійний статус Києва учений співвідносив із Константинополем, 

акуратність та працелюбність українців із голландцями, архітектурні оздоблення 

релігійних споруд із середньовічною Італією  [553, s. 202 – 273].  
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       Чернігівщина (1 пункт);          Київщина (2 пункт);          Полтавщина (3 пункт); 

        Харківщина (4 пункт); 

Відвідані та проаналізовані освітні центри:         Університет св. Володимира; 

      школи Переяславщини;   школи Кременчука;          Харківський університет 

Рис. 3.6. Маршрут руху німецького професора Й. Блазіуса по території 

Правобережжя та Лівобережжя (1840 – 1841 рр.) [553] 

 

З історичного погляду найцікавішим є і той факт, що чотири розділи 

названого автором двотомника присвячено виключно Україні і напевно тому 

проімперський цензурат вважав недоцільним опублікування цієї науково-

дослідної праці на території Російської імперії. Такий історичний перебіг нам 

видається достатньою мірою парадоксальним, оскільки фінансування цього 

заходу було урядовою ініціативою, яку персонально презентував  Єгор 

Францкевич Канкрін, ідейний протекціоніст та визнаний імперською владою 

фахівець камеральних наук [385]. Популяризація педагогічного космополітизму 

та державне фінансування названим владним представником в’їзних потоків 

високоосвіченої інтелігенції частково зумовлювалася тим, що майбутній міністр 

фінансів був випускником Магдебурзького університету, а його батько – 

відомим ученим технічного профілю (Франц Канкрін) [169]. 

Завдяки всебічності здобутого фаху природничого профілю самому 

Й.Блазіусу вдалося різнополярно проаналізувати українські терени не лише у 

соціокультурному контексті, але й у педагогічному. Особливо вразило 
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німецького ученого місце розташування чернігівської гімназії – на території 

місцевого Іллівського монастиря, який був заснований ще у другій пол. ХІХ ст. 

(1869 р.) та «оздоблений» у європейському стилі, що свідчило про розвиток 

естетичного напряму виховання цього освітнього осередку [553]. Тонкою 

змістовною ниткою досліднику вдалося зафіксувати ідейність щодо величезного 

освітнього потенціалу місцевих релігійних епіцентрів – монастирів, за 

відсутності яких «…кількість освічених… не перевищила б кількості пальців 

рук..» [553, s. 214 – 215]. 

Німецький природознавець перебуваючи на території Лівобережжя із 

гордістю підкреслив, що йому дуже приємно проводити час на території, куди 

поступово «..пересаджується…на ґрунт … імперії… освічена… цивілізована 

Європа…» (рис. 3.6) [553, s. 250 – 254]. Із дослідницької точки зору, ці слова 

можемо сприймати як своєрідний індикатор розвитку у досліджуваний період 

педагогічного космополітизму. 

Цінною освітньою перлиною Київщини – справжньою «…академією» 

назвав Й. Блазіус Університет св. Володимира, який за своєю матеріально-

технічною наповненістю відповідав «…вимогам… часу» та тісно співпрацював 

із регіональними гімназіями [553, s. 255; 689]. Йоган Генріхович був у курсі 

справи щодо попередньої офіційної реорганізації університету у Вільнюсі 

(Литва) та ліцею у Кременці (Волинь) [553]. У зв’язку із зазначеною подієвістю 

автор висловив слова підтримки ідеї заснування на території Наддніпрянщини 

другого класичного університету (1834 р.) (рис. 3.6). Матеріали архівних справ 

засвідчують, що у першій пол. ХІХ ст. функціонування столичного академічного 

концентру була налагоджена система закордонних наукових відряджень [651; 

652; 653; 655; 656; 657; 658; 659; 660; 662; 663; 665; 667; 673; 756]. Окрім цього, 

у досліджуваний період Університет св. Володимира був досить привабливим 

для представників іноземних освітніх інституцій, що в окремих випадках 

позначалося на збагаченні матеріально-технічної бази  та підвищенні 

кваліфікації наявного кадрового складу означеної вищої школи [654; 668; 661; 

664].  
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Аналізуючи змістове наповнення доробку «Reise in Europaishcen Russland in 

den Jahren 1840 und 1841» помічаємо ноту емоційності у враженнях німецького 

дослідника від архітектурного «пейзажу» новоствореної альма-матері [553]. 

Окрім цього, неможливо оминути увагою певних «розчарувань» дослідника від 

відсутності інтелектуальної та матеріально-технічної «начинки» в:  

а) особах професорсько-викладацького складу; 

б) невпорядкованих приміщеннях для реалізації експериментальних 

науково-дослідних видів навчальної діяльності [553, s. 255 – 257]. 

Не залишилася без уваги Й. Блазіуса і територія сучасного Переяслав-

Хмельницького. На теренах зазначеної адміністративно-територіальної одиниці 

на той час зосередилося заможне єврейське поселення, яке частково взяло під 

свою опіку розвиток освіти ортодоксальної зорієнтованості (рис. 3.6) [553]. 

Можемо припустити, що активний розвиток соціокультурного життя 

вищенаведеної національної меншини того часу був частково актуалізований 

відкритістю  та добродушністю місцевого населення із яким достатньо мирно 

співіснували представники різних національностей та віросповідань.  

Особливу увагу німецький дослідник приділив аналізу Кременчука – 

величного та водночас розкішного міста [553]. На території зазначеного 

населеного пункту активно розвивалася освіта та враховувалася думка наявних 

національних меншин (зокрема, різних етнічних груп слов’ян, євреїв, греків, 

вірменів та ін.) (рис. 3.6) [553]. Автор підкреслював, що кожна національна 

меншина прагнула зберегти та примножити свої культурні надбання, виходячи 

із використання освіти в якості своєрідного соціокультурного ресурсу для 

всебічного розвитку представників підростаючого покоління. Цікавим, на  наш 

погляд, є глибинний аналіз у формі порівняння ученим багатоаспектності їх 

підходів до організації виховних заходів, які націлювалися на утвердження низки 

цінностей (зокрема, працелюбність, доброзичливість, щирість, відвертість та ін.) 

[553]. 

«Синхронно» відвідуючи різні проукраїнські адміністративно-

територіальні одиниці, іноземного природодослідника глибоко вразив рівень 
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матеріально-технічного забезпечення допоміжних навчальних та науково-

дослідних приміщень Харківського університету (див. рис. 3.7).  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

------------------------------ 
Місцерозташування вказаних одиниць: * – на території аудиторного фонду та допоміжних 

навчально-дослідних приміщень; ** – у форматі відкритого простору 

Рис. 3.7. Найцінніші структурні одиниці матеріально-технічного 

забезпечення Харківського університету 1840 – 1841 рр. (на основі 

матеріалів Й. Блазіуса) [553] 

  

Нашу дослідницьку увагу привертає повнота змалювання інтелектуального 

потенціалу освітнього епіцентру на Сході України, що містив таку матеріально-

технічну «начинку», якої за словами ученого, не вистачало Університету св. 

Володимира. 

Досить схвально відгукнувся представник центральноєвропейської країни з 

приводу кадрового забезпечення місцевої вищої школи. Аналіз професорсько-

викладацького складу та особливостей організації освітнього процесу був 

зроблений дослідником, виходячи із наступних критеріїв: 

1) штатної укомплектованості достатньо високого рівня порівняно із 

Університетом св. Володимира;  

2) наявності полінаціонального студентського складу, більшістю якого 

були українці, а незначний відсоток – італійці та німці;  

3) глибинності педагогічного впливу на цільову аудиторію вихованців, що 

ототожнювалася автором як одна із найпрогресивніших на 

проросійських теренах; 

Цінні структурні одиниці 

матеріально-технічного 

забезпечення Харківського 

університету  

геолого-мінералогічна колекція* 

ботанічна колекція (гербарій)* 

зоологічна колекція * 

наукова бібліотека * ботанічний сад** 

дослідні теплиці** 
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4) багатоманітності залучених форм навчання – одних із найбільш дієвих 

на проукраїнській території, яка контролювалася імперським 

протекторатом; 

5) міждисциплінарної повноти аудиторних дискусій націлених на 

опанування суб’єктами пізнання дисциплін різних циклів;  

6) раціональної організації та проведення наукових дискусій виходячи із 

обсягів розгляду наявної дослідної проблеми; 

7) життєздатності академічних проявів віддзеркалених у витоках 

гуманістичної та демократичної зорієнтованості [553].  

У контексті аналізу такої варіативності зазначених критеріїв доцільно 

підсумувати, що завдяки національній «збалансованості» кадрового потенціалу 

названої альма-матері наявна територія сучасного східноукраїнського регіону 

поступово переформатовувалася в україноцентричний «плацдарм», який 

актуалізував питання:  

- розвитку народної освіти; 

- необхідності нівелювання наслідків лінгвоциду в рамках діючого 

навчально-виховного процесу;  

- поглиблення соціокультурного розвитку українства з централізацією 

на гостроту невирішеного національного питання та ряду інших 

прогресивних завдань.  

У межах окреслених тематикою дослідницьких завдань особливу увагу 

привертає наведена порівняльна характеристика типових представників із числа 

«малоросів» та «великоросів», яку самостійно розробив Й. Блазіус                            

(див. табл. 3.1) [553]. 

Наведена порівняльна характеристика представників із числа малоросів і 

великоросів продукує сьогодні полемічні висловлювання з приводу того, які ж 

національності мають глибші історичні коріння? Досить неординарну відповідь 

на поставлене запитання знаходимо, зокрема, на сторінках авторського доробку 

В. Білінського «Країна Моксель, або Московія: історичне дослідження» [42].  
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Таблиця 3.1 

Порівняльна характеристика типових представників  

віднесених Й. Блазіусом до числа «малоросів» та «великоросів» [553]   

№ Критерій Українець 

«малорос»  

Росіянин «великорос» 

 

1. 

Інтелектуальна 

сконцентрованість на 

виконанні науково-

дослідних завдань 

висока 

(актуалізована 

перебігом 

внутрішньо 

мисленнєвих 

операцій) 

низька (спровокована 

розсіяною увагою на дрібних 

деталях дослідження) 

 

2. 

 

Особистісна самовіддача 

висока 

(віддзеркалена у 

особистісній 

прихильності до 

обраної справи) 

середня (продиктована 

відсутністю належного 

механізму матеріального 

заохочення)  

3.  

Космополітична 

зорієнтованість  

максимальна 

(заснована на 

«життєздатності» 

просвітницьких 

завдань) 

мінімальна (спровокована 

необхідністю пошуку засобів 

для популяризації власного 

проімперського статусу, 

виходячи із сукупності 

соціокультурних наслідків)  

4.   

 

Націленість на кар’єрне 

зростання 

висока 

(актуалізована 

показниками 

системності та 

цілеспрямованості) 

середня (зумовлена 

«періодичним» 

відволіканням на рутинні 

справи, або інші діяльнісні 

почини, які у фінансовому 

ключі більш прибутковіші) 

5.  

Продуктивність 

опрацювання 

джерелознавчої бази 

середня (маркована 

невисокою 

пошуковою 

швидкістю обробки 

наявного 

джерелознавчого 

фактажу) 

висока (практично-

концептуалізована на канві 

розумової діяльності) 

6. Характер наукових праць компаративний енциклопедичний 

 

7. 

 

Наукова виваженість та 

аргументованість авторських 

позицій 

висока (досягнута 

завдяки високому 

ступеню 

оригінальності 

авторських ідей) 

середня (віддзеркалена у 

виваженості дослідного 

наслідування з подальшим 

розголосом отриманих 

результатів) 

 

Дослідник із західної частини України у зазначеній праці звертається до 

високоідейності таких висловлювань професора К. Кавеліна (1818-1885 рр.): 

«…ми прожили не тисячу літ, а набагато менше… сторінки першого нашого 

літопису… датовані не пізніше ХІ століття. Укладач… знає малоросів і перелічує 
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різні гілки… Де ж у цей час були великороси? … Про них… які живуть у сучасній 

Росії, не згадується жодним словом... Звідки вони взялись, якщо до ХІ чи ХІІ 

століття їх не існувало?» [42, с. 4 – 5]. Феноменальність цього історичного 

висловлювання нам видається у тому, що його автор Кавелін за національністю 

був росіянином – палким прихильником відміни кріпосного права [42]. 

Костянтин Дмитрович виріс у високоінтелігентній сім’ї директора Головного 

педагогічного інституту, який з плинністю часу був переформатований у Санкт-

Петербургський університет (1818 р.) [42]. Про рівень педагогічної майстерності 

самого К. Кавеліна засвідчують, зокрема, прояви глибокої студентської поваги 

до лектора Московського університету.  

Достатньою показовістю відрізняється і той історичний факт, що у середині 

ХІХ ст. Кавелін ідейно зблизився з проукраїнськими слов’янофілами і навіть 

намагався зайняти викладацьку посаду в Новоросійському університеті [42]. 

Проте «західноцентрована» урядова освітня політика діючого на той час міністра 

народної освіти – Т. Головніна, віддзеркалена зокрема у кількісних показниках 

закордонних наукових відряджень, торкнулася і особистості талановитого 

Костянтина [761; 762].  Кавелін, аналогічно як і Пирогов, був відряджений 

закордон для вивчення особливостей навчально-виховного процесу та 

освітнього «устрою» профільних іноземних закладів. Костянтину Дмитровичу 

пощастило побувати на території досить прогресивних у освітньому аспекті 

країн – Німеччині, Швейцарії та Франції [233].   

У ході врахування вищевикладеного можемо підсумувати, що відкриття на 

вітчизняних теренах класичних університетів послугувало своєрідною новою 

віхою в історії розвитку педагогічного космополітизму. Досліджуваний феномен 

націлювався на ліквідацію неписемності, реалізацію освітнього реформування, 

формування соціокультурних корпорацій, налагодження тісного міжнародного 

співробітництва та ін. Усі окреслені напрями мали практичну зорієнтованість та 

віддзеркалювали рівень прогресивності космополітичних починів їх носіїв. 
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3.3. Змістове урізноманітнення навчального матеріалу як наслідок 

педагогічно-космополітичного впливу   

 

Перша половина ХІХ століття «зафіксувала» територіальний поділ 

українських земель між російським та австрійський протекторатом. 

Загарбницькі задуми втілені у діях провладних імперіалістів спровокували 

маркування політичної карти нашої Батьківщини чіткою лінією державних 

кордонів, що фактично розмежувала південь, Лівобережжя й Правобережжя від 

західноукраїнських ландшафтів Буковини, Галичини та Закарпаття [396]. 

Відрефлексовуючи урядові наміри обидвох пануючих на вітчизняних 

теренах метрополій слід підкреслити їх беззаперечну зорієнтованість на 

виховання «покірних підданих» пануючому політичному режиму [157]. У праці 

«Просвітницький туризм як історико-педагогічний феномен» знаходимо 

дослідницьке порівняння бюрократичного стилю підготовки молоді класичних 

університетів країн римсько-французького типу із вітчизняним, що засвідчувало 

про підтримання тісних контактів місцевої політичної еліти із іноземною [157]. 

Вартим уваги є факт тісної співпраці Львівського королівського університету із 

іноземною інтелігенцією, що підтверджено окремими архівними матеріалами 

[744; 748; 749].   

Середина першого десятиріччя ХІХ ст. стала руйнівним «контраргументом» 

для Львівського університету. Територіальне перенесення зі самого «серця» 

Галичини Львівського університету у польське місто на березі Вісли – Краків 

фактично тимчасово призупинило «життєздатність» класичної вищої освіти 

західного регіону (зокрема, враховуючи факт нормативного затвердження 

заборони навчання українства у «новопольській» альма-матері аж до 1808 р.) 

[373]. Функцію освітнього концентру на визначеній адміністративно-

територіальній одиниці на неофіційному рівні частково узяв на себе Львівський 

ліцей, структура якого нагадувала попередній університет [750; 751]. Проте на 

відміну від місцевого університету сам ліцей відрізнявся: значно меншою 

кількістю кафедр, нижчим освітнім рівнем та коротшим терміном навчання 
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[755]. Єдиним, на наш погляд, позитивним моментом було те, що керівництву 

ліцею таки вдалося зберегти своєрідну полідисциплінарність навчального плану, 

яка була притаманна для університету. Особливо знаковим для нашого 

дослідження є аналіз функціонування на базі Львівського ліцею філософської 

студії, розвиток якої на вітчизняних теренах продукувався функціонуванням 

педагогічного космополітизму. 

Загалом наддніпрянські колегіуми та Львівський ліцей були свого роду 

«колисками» освітньої підготовки підростаючого покоління до вступу у вищі 

школи. Окрім цього, вони були своєрідними осередками «процвітання» 

педагогічного космополітизму, що засвідчуватимуться наступною фактажністю. 

Порівнюючи перелік навчальних дисциплін  філософської «профілізації» 

Наддніпрянських колегіумів (Чернігівського (1700 – 1786 рр.), Харківського 

(1722 – 1817 рр.), Переяславського (1738 – 1788 рр.)) та Львівського ліцею (1808 

– 1817 рр.) нами було виокремлено ряд суттєвих відмінностей між ними (див. 

рис. 3.8) [139; 157; 627]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наддніпрянщина  

(філософсько-богословський курс) 

Львівщина (філософська студія) 

Рис. 3.8. Перелік навчальних дисциплін філософської «профілізації» у 

розрізі наддніпрянських колегіумів (друга пол. ХVІІІ ст.) та Львівського 

ліцею (1806 – 1817 рр.) [139; 157; 627] 

 

Дані рис. 3.8. засвідчили, що протягом досліджуваного періоду 

наддніпрянські колегіуми та Львівській ліцей  у розрізі навчальних курсів 

філософської «профілізації» зосереджували свою увагу на чотирьох обраних 

концентрах. Спільним концентром обидвох систем виступив єдиний елемент – 

метафізика 

діалектика логіка 

природознавство 

чиста математика 

(арифметика, 

алгебра, геометрія) 

логіка 

природнича історія 

фізика 
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«арістотелівська» логіка (рис. 3.8) [139; 157; 627]. Наочні матеріали засвідчили, 

що у львівській філософській студії протягом 1806 – 1817 рр. досить популярною 

була природнича історія [139; 157; 627; 755].   

Проте викладання відповідних навчальних дисциплін у системі так званої 

філософської «профілізації» на території Наддніпрянщини та Львівщини суттєво 

відрізнялося як за змістовим наповненням так і за організаційним критерієм. Як 

зазначалося у попередньому розділі, що у першій пол. ХVІІІ ст. викладачі 

Наддніпрянських колегіумів користувалися певною педагогічною «автономією», 

що було засвідчено наступною фактажністю: використанням іншомовної 

навчальної літератури; розробкою авторських лекційних курсів; розширенням 

переліку позааудиторних занять; урізноманітнення змісту навчальних дисциплін 

новими знаннями із галузі філософії, фізики та природознавства [139; 157; 627].  

Натомість у Львівському ліцеї протягом 1806 – 1817 рр. педагоги 

знаходилися під пильною увагою «цензурників», які систематично перевіряли: 

а) рівень використання в освітньому обігу затверджених відповідальними 

структурами підручників; 

б) змістове наповнення робочих конспектів навчальних занять; 

в) дотичність педагогічних поглядів до «рекомендованого» соціального 

запиту, який не повинен був суперечити домінуючому релігійному «устрою»; 

г) умови діяльності освітніх осередків з метою недопущення виявів 

революційних настроїв у колі суб’єктів пізнання [97].   

Проте і у таких умовах цензурних обмежень педагогічний космополітизм 

достатньо продуктивно уможливлював підтримання відносно оптимального 

просвітницького клімату на території Галичини, що підтверджено на рівні 

досліджуваних педагогічних постатей [139; 157; 627]. Яскравою історико-

педагогічною постаттю, яка заслуговує належної дослідницької уваги є професор 

математики Франтішек Кодеш. Названий педагог був родом із Батьківщини Я. 

Коменського – Чехії і презентував на вітчизняних теренах кращі освітні традиції, 

які попередньо засвоїв у одній із найстаріших вищих шкіл світу – Карловому 

університеті (Прага) [740]. Завдяки високому рівню знань у галузі точних наук 
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та цілеспрямованій самоорганізованості професор Кодеш здобув безперешкодну 

можливість професійного зростання на вітчизняних та іноземних теренах 

досліджуваного історичного періоду. Першою сходинкою на його професійному 

шляху було завідування кафедрою математики, а згодом і зайняття посади декана 

філософського факультету Львівської вищої школи [740]. Із педагогічної точки 

зору для нашого дослідження найціннішим виявився той факт, що професору 

вдалося підготувати у рамках аудиторного і позааудиторного освітнього процесу 

зазначеного закладу цілу плеяду педагогів-дослідників. Останні продовжили 

велику просвітницьку справу, яка була розпочата знатним іноземним 

професором у суспільних колах наших співвітчизників.  

Так склалося історично, що львівська освітянська нива стала для Ф.Кодеша 

фактично другою домівкою, що засвідчено:  

 фактажністю підтримки тісних взаємозв’язків професора із 

інтелігентними колами Наддніпрянщини (зокрема, В. Антоновичем); 

  відмовою від продовження викладацької діяльності у Краківському 

університеті після його злиття із Львівською вищою школою на 

користь Львівського ліцею [569]. 

Обійнявши у названому ліцеї посаду професора математики і нарисної 

геометрії педагог Кодеш розгорнув активну викладацьку і наукову діяльність, 

що зокрема підтверджено тематикою опублікованої ним праці навчального та 

науково-дослідного характеру [586].  

Як зазначалося у першому розділі поточного дисертаційного дослідження, 

активний розвиток педагогічного космополітизму на вітчизняних теренах 

визначеного історичного періоду в умовах вищої школи особливо плідно 

продукував розвиток фізико-математичних наук завдяки уніфікації на 

міжнародному рівні: чисел, термінів, аксіом, теорем, формул, законів та ін.  

У творчому доробку «Математика і математична освіта у сучасному світі» 

автор Б. Гнеденко підкреслив, що територіальне поширення та утвердження 

точних наук у світі відбулося завдяки універсальності системи чисел та 

досконалості педагогічної майстерності [104]. Учений звернув увагу читачів на 
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те, що обидва вищеназвані компоненти були результатом тисячолітньої праці та 

досвіду цивілізацій, що сумарним чином актуалізувало «…абстрагуючу 

діяльність розуму…» та привело до невпинного розвитку цілого комплексу 

точних наук [104, с. 100 – 101].  

Концентруючи дослідницьку увагу на розвитку точних наук на території 

Галичини, слід підкреслити його беззаперечний взаємозв’язок із педагогічним 

космополітизмом. Зокрема, яскравим прикладом є представники греко-

католицького духовенства, які ще з минулого століття своїми просвітницькими 

маршрутами «огорнули» політичну карту світу. Заснування ще у попередні 

століття нових єзуїтсько-освітніх осередків  позначилося на зростанні ролі у 

суспільному та освітньому житті українства чистої математики та фізики, статус 

яких став неухильно підвищуватися шляхом широкої популяризації їх 

значущості на загальноцивілізаційному рівні [757; 758]. Паралельний розвій на 

базі львівської Єзуїтської академії одразу декількох фізико-математичних 

дисциплін – «…арифметики, геометрії, механіки, статики та гідростатики…» 

актуалізувало реформування існуючого освітнього процесу шляхом [740]: 

 наповнення змісту математичних дисциплін основами геометрії та 

тригонометрії;  

 відкриття профільних навчальних кабінетів – фізичного та 

математичного; 

 опублікування профільної навчальної літератури (зокрема, 

T.Секержинський «Арифметика: побудова навчання в іграх, зібране Томашем 

Секержинським професором математики Львівської академії», 1764 р.)              

(див. рис. 3.9) [624]; 

 примноження кількості висококваліфікованої професури 

математичного профілю (зокрема, «…Ф. Гродзінський (1743 – 1749 рр.),                  

М. Радзіміновський (1749 – 1753 рр.), Т. Секержинський (1753 – 1769 рр.),              

Л. Гошовський (1769 – 1773 рр.)») [740].  
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Рис. 3.9. Змістове наповнення авторського підручника T. Секержинського  

«Арифметика...» – одного із перших в історії розвитку математики у 

вітчизняних вищих школах [624; 197] 

   

Потенціал нарисної геометрії Ф. Кодеш частково освоював із концепцій 

Гвідобальдо дель Монте, знаннєвий компонент яких цілком логічно увійшов до 

освітнього обігу новозаснованої на галицьких ландшафтах Львівської технічної 

академії (1844 р.) [624]. Системно доповнюючи ідейність відкриття на території 

Галичини профільної технічної академії слід підкреслити його беззаперечний 

взаємозв’язок із існуючими закладами аналогічного профілю, які були засновані 

на території прогресивних європейських міст ( зокрема, Париж – 1794 р., Прага 

– 1806 р., Відень – 1815 р., Глазго – 1820 р. та Лондон – 1824 р.) [122]. 

Підтримання тісних контактів вітчизняної інтелігенції з іноземними колегами 

відбувалося на ґрунті розвитку педагогічного космополітизму віддзеркаленого, 

зокрема, у налагодженні тісної професійної співпраці. Неоціненний досвід та 

спадщина педагогічного космополітизму, підкріплені високим рівнем 

професійної майстерності цілеспрямованого викладацького складу, 

актуалізували ефективну підготовку підростаючого покоління на базі наявних 

освітніх осередків. Яскравим прикладом цього слугує вихованець професора Ф. 

Кодеша – львів’янин Я. Кулик, який продовжив справу свого наставника на 

освітній ниві вітчизняних теренів та закордоном. Узагальнюючи науково-

педагогічний статус українського просвітника Кулика у вітчизняній історії слід 

підкреслити його високий авторитет у колі вітчизняних та іноземних колег та 

T. Секержинський 
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вихованців. Вочевидь, така авторитетність історично «продукувалася» 

космополітичною «начинкою» світогляду та діяльності ученого, що 

актуалізувало сумарним чином розширення спектра світорозуміння нашого 

співвітчизника до міжцивілізаційного рівня.  

Тривалий життєвий шлях Я. Кулика від львівського ліцеїста до 

високопрофесійного учителя іноземних ліцеїв (міста Грац та Оломоуц) та 

зразкового викладача Празького університету вкотре засвідчило про те, що 

досвід педагогічного космополітизму фактично слугував своєрідним еталоном 

для наслідування у режимі тісної співпраці: «вихователь – вихованець».   

Пригадуючи свого наукового наставника, Я. Кулик зазначав, що рівень 

знань професора Ф. Кодеша уможливлював організацію таких наукових 

дискусій, які перетворювалися на справжні високопродуктивні навчальні заняття 

за його участю [740]. Неймовірним успіхом у колективі вихованців, за словами 

Кулика, користувалися найновіші розробки у галузі точних наук, що повсякчас 

знаходилися під пильною увагою професора Кодеша [740]. Можемо припустити, 

що джерелом найновіших наукових напрацювань для чеського професора були 

наукові заходи, які він відвідував систематично у провідних університетах 

Європи – Берлінському, Геттінгенському, Падуанському [740]. Зокрема, в 

останній альма-матері Кодеш захопився науковими поглядами концепцій 

Гвідобальдо дель Монте, що зазначалося вище. Найбільш цікавим для професора 

Кодеша та його вихованців була практична зорієнтованість досліджень 

італійського ученого у галузі математики. Не менш важливим для нашого 

дослідження є і той факт, що свого часу сам Гвідобальдо дель Монте був 

науковим наставником всесвітньо відомого корифея – Галілео Галілея [611]. 

Надзвичайно цінним для досліджуваної епохи, як зауважує Я. Кулик, було 

те, що сам Кодеш у освітньому процесі не дотримувався строго вибудуваної 

програми, яку «диктували» профільні урядові структури того часу [740]. Такого 

роду політична заангажованість була надто далека для демократичних поглядів 

чеського професора, педагогічним еталоном для якого був сам Ян Амос 

Коменський.  
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Під особливо пильною увагою, за словами Кулика, у Ф. Кодеша знаходилася 

самоосвіта, яку він популяризував у колі підростаючого покоління. Професор 

вважав, що практична зорієнтованість знань помножена на «свідому» та 

цілеспрямовану самоосвіту у фіналі приведе суб’єкта пізнання до показового 

добутку особистісного зростання та професійного успіху [586].     

Стійкість світоглядних позицій та прогресивність наукових поглядів 

іноземного професора Кодеша досить органічно вписувалися у почуття глибокої 

поваги до кожної особистості вихованця. Сьогодні ми можемо ототожнювати 

такого роду взаємовідносини із учасниками навчально-виховного процесу із 

особистісно зорієнтованим підходом, який дозволяє значною мірою 

підвищувати ефективність творчої співпраці педагога із суб’єктами пізнання. 

Загалом фундаментальність педагогічної діяльності професора Ф. Кодеша була 

актуалізована відповідними детермінантами, які номінально представлені у 

змісті таблиці (див. табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Ключові детермінанти результативності навчально-виховного процесу під 

керівництвом професора Ф. Кодеша (перша пол. ХІХ ст.) [740] 

Ключові детермінанти Пріоритетність 

участі 

П1 Вп 

1. Педагогічне наставництво +  

2. Тісна творча співпраця із вихованцями + + 

3. Наповнення знаннєвого компоненту даними про найновіші 

досягнення у галузі 

+ 

 

+ 

 

4. Практична зорієнтованість знань + + 

5. Толерантне ставлення та глибока повага до особистості 

вихованця 

+  

6. Особистісно-зорієнтований підхід +  

7. Високий рівень здобутих знань та сформованих умінь і навичок + + 

8. Самоосвіта + + 

9. Педагогічний космополітизм + + 

П1 – педагог;  Вп – вихованець  

 

Результативність навчально-виховного процесу під керівництвом 

професора Ф. Кодеш була забезпечена низкою детермінант (зокрема, 

наставництво, творча співпраця, практична зорієнтованість знань та ін.)                  
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(табл. 3.2) [740]. Найвизначальнішими «інгредієнтами» освітнього успіху, які на 

думку професора математики достатньою мірою залежали від вихованця, були 

наступні: практична зорієнтованість знань,  високий рівень здобутих знань та 

сформованих умінь і навичок, самоосвіта (табл. 3.2) [740].   

Відсутність класичної вищої школи на території Львівщини була 

зафіксована ще протягом наступних дев’яти років поспіль і лише у 1817 р. 

вдалося змінити існуючу подієвість на користь повернення у первинну 

«колиску» Галичини вищеназваного університету [712; 752].   

Після «повернення» класичної альма-матері на теренах Львівщини 

розгорнулася активна підготовка фахівців різних профілів, що у свою чергу 

позначилося і на змістовій наповненості наявного навчального матеріалу            

(див. рис. 3.10) [159; 569; 618; 708].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 

* - ліквідований з 1805 р. та реструктуризований у формат курсів медичного профілю 

Рис. 3.10. Пофакультетний зріз Львівського університету із деталізацією 

перспективних напрямів діяльності потенційних випускників (перша пол. 

ХІХ ст.) [159; 569; 618; 709] 

 

Матеріали рис. 3.10 засвідчили, що потенційне студентство класичної 

львівської вищої школи мало змогу продовжити свою діяльність за різними 

напрямами: медичним (лікарська справа та фармацевтика, а після 

реструктуризації – сестринська справа), теологічним (пресвітерська діяльність), 

ПОФАКУЛЬТЕТНИЙ ЗРІЗ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
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філософським (педагогічна  діяльність), юридичним (державна служба в органах 

судової та виконавчої гілок влади) (рис. 3.10) [159; 569; 618]. 

Зауважимо, що починаючи із 1817 р. у фізико-математичному обігу 

освітнього процесу Львівського університету достатньо популярними були 

наукові вчення В. Лейбніца, які були логічним продовженням досліджень Рене 

Декарта [159; 197]. Така ситуативність продиктована тим, що німецьке 

походження та погляди Готфріда Вільгельма Лейбніца були досить близькими за 

духом до проавстрійського вектора соціокультурного розвитку, що аргументує 

запровадження до освітнього та наукового обігу здобутків цього ученого. Ще 

однією причиною, яка вплинула на цей процес було те, що саме точні науки 

«переступили» кордон виключної теоретичної необхідності і стали набувати 

обрисів виразної практичної зорієнтованості. Остання фактажність була 

наслідком «ланцюгової реакції» розвитку вітчизняної науки та освіти, який 

відбувався у соціокультурних умовах прямого впливу педагогічного 

космополітизму. Загалом «хвилі» математичних інновацій мали проєвропейське 

походження, а тому Галичина не могла «…залишатися осторонь найновіших 

наукових відкриттів, оскільки це привело б до поступового освітнього регресу 

регіону…» [624, с. 16]. Ці слова польського дослідника В. Заячковського                 

(W. Zajączkowski) засвідчують про об’єктивну необхідність поглиблення 

розвитку педагогічного космополітизму, відсутність якого б позначилася на рівні 

вітчизняного освітнього поступу.   

У розрізі досліджуваної проблематики варто підкреслити і той факт, що 

соціокультурна «девальвація» інквізиційних орієнтирів на проєвропейських 

теренах частково актуалізувала розширення масштабності змісту фізико-

математичних дисциплін у вітчизняних вищих школах, які досить органічно 

доповнили нові наукові концепції Бернарда Больцано, Карла Гаусса та інших. 

У першій пол. ХІХ ст. під «перехресним» іноземно-вітчизняним впливом 

педагогічного космополітизму до освітнього обігу проукраїнських класичних 

вищих шкіл поступово було внесено такі підрозділи чистої та прикладної 

математики як: теорія функцій дійсної змінної; теорія функцій комплексної 
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змінної; проективна геометрія; диференціальні рівняння та математичний аналіз 

(див. рис. 3.11) [754].  

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Основні напрями розвитку математики у вітчизняних вищих 

школах під впливом педагогічного космополітизму (перша пол. ХІХ ст.) 

[754] 

 

    Об’єктивна необхідність освоєння математичних вершин у вітчизняних 

класичних університетах частково була продиктована широкою популярністю у 

досліджуваний період математичного аналізу у європейських вищих школах 

(рис. 3.11). Матеріали рис. 3.11 засвідчили, що широка популярність цього 

математичного напряму продукувалася необхідністю розвитку суміжних 

навчальних дисциплін, яким необхідні були беззаперечні докази – так звані 

логічні «ланцюжки» певних мисленнєвих операцій (рис. 3.11). На математику 

досліджуваного періоду покладалася певна соціокультурна функція – 

актуалізувала підготовку фахівців нового «формату». Такі фахівці в освітньо-

науковому полі світу вирізнялися «гострим» раціоналізмом та виразним 

прагматизмом, що підтвердило загальносвітове визнання педагогів українського 

походження (зокрема, Т. Осиповського та М. Остроградського – представників 

Харківського університету; Я. Кулика – Львівського університету та ін.) [159; 

197; 705].  

Розвиток математики у вітчизняних класичних університетах  

першої пол. ХІХ ст. 
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У розрізі відрефлексування проблеми впливу педагогічного космополітизму 

на розвиток фізико-математичних наук у вітчизняних класичних вищих школах 

досліджуваного періоду ми звернулися до наявно-тематичного джерелознавчого 

багажу. Зокрема, останні дані проаналізовано крізь призму наступної подієвості: 

1) зростання інтересу суспільних кіл до політематичних досліджень та 

рівня розвитку профільної освітньої практики різних країн світу; 

2) утвердження в освітньому обігу «камерально-дослідницької» практики, 

результати якої  вибудовували змістовий «скелет» місцевих вищих шкіл, 

популярність яких сягала різних куточків земної кулі [157]; 

3) примноження переліку засобів, необхідних для проведення наукових 

досліджень індивідуального та групового характеру (зокрема, фізичних приладів); 

4) збільшення кількості інформаційних джерел, які були опубліковані 

рідною мовою та розкривали значущість науково-освітніх здобутків світу; 

5) приведення у відповідність наявного понятійно-категоріального апарату 

шляхом уніфікації змісту та форм символічного запису інформації у 

соціокультурному просторі світу; 

6) зростання кількості наукових відряджень із науковою та освітньою 

метою; 

7) домінування принципу відкритості та доступності на рівні європейських 

вищих шкіл. 

Так, завдяки активній популяризації професорсько-викладацьким складом 

власною діяльністю педагогічного космополітизму в освітньому обігу 

вітчизняних вищих шкіл першої половини ХІХ ст. умовно виокремилися два 

самостійні розділи: загальна та теоретична фізика (див. рис. 3.12).  

Матеріали рис. 3.12 показали, що загальну фізику презентувала механіка, 

гідродинаміка і оптика, а теоретичну – термодинаміка та електродинаміка            

(рис. 3.12). Перший розділ концентрувався на такому дослідницькому колі 

учених – Архімед, Д. Бернуллі, Г. Галілей, Р. Декарт, І. Ньютон, Т. Юнг та ін.), а 

другий – Г. Деві, С. Карно, Е. Ленц, Б. Томпсон та ін.) (рис. 3.12).  
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Рис. 3.12. Представники загальної та теоретичної фізики, які увійшли до 

освітнього обігу вітчизняних вищих шкіл за посередництвом педагогічного 

космополітизму (перша пол. ХІХ ст.) 

 

Поступальність глибинного утвердження фізико-математичних наук у 

стінах Львівської альма-матері безумовно позначилося на рівні кваліфікації 

студентської молоді та управлінському підході до організації належного 

кадрового забезпечення усієї освітньої структури, що частково пов’язувалося із 

матеріальним наповненням дотаційних виплат [710; 711]. У цьому ключі 

неможливо оминути увагою історико-педагогічну постать професора Я. Кулика, 

який презентував кращі освітні традиції Львівщини – ліцею та університету. 

Рівень його професійної підготовки був настільки фундаментальним, що 

інтелігентні кола освіченої Європи «аплодували» рівню фундаменталізму та 

раціоналізму його наукових доробків та педагогічних здобутків. 

Педагогічним наставником та натхненником Кулика був професор 

Ф.Кодеш, який здобув вищу освіту у попередні роки в празькій альма-матері. 

Аналізуючи особистість свого педагогічного наставника Кулик з гордістю 

зазначав, що навчально-виховна ініціатива Кодеша вирізнялася певною 

оригінальністю та фундаментальністю, оскільки він ніколи не рухався строгими 

межами навчальної програми, а повсякчас намагався урізноманітнити зміст 

наявного навчального матеріалу цікавими галузевими фактами, які були 

інноваційними для тогочасних умов [740]. У своїх спогадах Кулик пригадує, що 

студентській молоді дуже імпонувала практична зорієнтованість математичних 
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поглядів Кодеша, який умів «перетворювати» навіть «найсухіші» 

словосполучення гіпотез у життєздатний «паросток» суспільної практики [740]. 

Сьогодні можемо припустити, що вочевидь така прогресивність педагогічних 

поглядів та переконань самого професора імпонувала молодому Кулику 

настільки, що він вирішив обрати для себе такий самий науковий профіль як і 

Кодеш. 

Успішно завершивши навчання у Львівській альма-матері Я. Кулик задумав 

податися у асистенти до якогось знатного професора, щоб поступово 

підготуватися до написання дисертаційного дослідження. Проте у цей час на 

території Галичини та Польщі досить скептично ставилися до представників 

українства, а тому неохоче приймали наших співвітчизників на адміністративно-

службові посади та у підрозділи державних структур [569]. Така ситуативність  

пояснювалася панівною недовірою діючої влади по відношенню до галичан і 

надмірно-лояльним ставленням до самих австрійців і поляків. 

Проте молодий і цілеспрямований українець Я. Кулик не зміг змиритися із 

такою нестерпною несправедливістю по відношенню до корінної нації і прийняв 

рішення податися до Чехії, яка у цей час досить гостинно приймала наших 

співвітчизників. Першою іноземною освітньою установою, де розгорнув свою 

педагогічну діяльність у 1814 році молодий випускник Львівського університету, 

був Оломоуцький ліцей [602; 754]. Характеризуючи вищеназваний іноземний 

освітній заклад, зауважимо, що у досліджуваний період він користувався 

надзвичайною популярністю на території Східної Європи, що підтверджувалося 

високим рівнем професійної підготовки педагогічних кадрів та викладання, що у 

історичному розрізі актуалізувало синонімізування цього ліцею із «другим» 

чеським університетом [602]. У славнозвісному ліцеї північної Моравії Кулику 

випала честь викладати три навчальні дисципліни – астрономію, математику та 

фізику [602].   

   За період викладацької діяльності Кулику вдалося не лише передавати 

своїм вихованцям знання, але і як «губка» поглинати освітні традиції іноземної 

держави, що сумарним чином примножувало педагогічний досвід молодого і 
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талановитого українця. За даними матеріалів Державного архіву Львівської 

області, рівень освітнього підготовки вихованців досліджуваного періоду в 

стінах зазначеного ліцею відповідав університетським вимогам, що засвідчено 

зокрема кількістю аудиторних годин відведених для викладання дисциплін 

фізико-математичного профілю (по 5 занять на тиждень математики для 

студентів першого року навчання і така ж кількість годин виділялася на фізику 

для другого курсу) [751]. Така пильна увага керівного складу ліцею до точних 

наук дала продуктивні результати, що підтвержувалося у досліджуваний період 

рейтингом цього навчального закладу – другий після Празької вищої школи та 

третій після Віденської альма-матері на території Австрійської імперії [602].  

Педагогічний космополітизм Я. Кулика досить фундаментально розкрився і 

в організації та реалізації безоплатних фізико-математичних курсів на базі 

Оломоуцького ліцею [122; 602]. Тривалість таких курсів складала три роки, а їх 

змістове наповнення репрезентоване на рис. 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Рис. 3.13. Змістова структура безкоштовних фізико-математичних курсів, 

організованих та реалізованих у Чехії за ініціативою Я. Кулика [751] 

   

Дані рис. 3.13 засвідчили змістове різнобарв’я та поступове ускладнення 

переліку фізико-математичних дисциплін теоретичної та прикладної 

наповненості [751]. Перший рік навчання увага вихованців зосереджувалася на 

елементарній та вищій математиці, другий – передбачав освоєння окремих 
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розділів механіки, а третій – актуалізував вивчення історії галузевого розвитку, 

астрономії та прикладної математики (рис. 3.13) [751].   

 Аналізуючи пріоритетність науково-педагогічних уподобань самого                 

Я. Кулика зазначимо їхню зорієнтованість на інтегрально-диференціальні 

обчислення. Останні ґрунтувалися на дедуктивних началах корифеїв фізико-

математичного профілю – Рената Картезія (відомого усім як Рене Декарт) та 

Готфріда Вільгельма Лейбніца [79]. У джерелознавчій літературі знаходимо 

гіпотетичні натяки, щодо можливої творчої співпраці українського педагога            

Я. Кулика та доктора філософії із Карлового університету Бернарда Больцано 

[523; 106]. Виходячи із зазначеного вище можемо припустити, що й справді 

часткова дотичність їх наукових інтересів могла актуалізувати спільну творчу 

співпрацю, виходячи навіть із того, що сам Кулик систематично у навчально-

виховному процесі посилався на результати дослідної діяльності свого 

іноземного колеги [523; 106].      

У середині осені 1816 р. Я. Кулик посів почесне місце професора у 

Грацькому університеті, де викладав астрономію, математику та фізику [111]. 

Для української історії педагогіки Грацький університет певною мірою був 

знаковою вищою школою навіть судячи із короткого списку таких його 

випускників – знатних педагогів епохи, зокрема: 

 Артура Скедля – ректора Чернівецького університету (1898 – 1899 рр.) 

[305; 465]; 

 Івана Боберського – засновника учнівського спортивного туризму на 

території Галичини [157];   

 Євгена Мандичевського – професора Чернівецького університету 

[106]; 

 Луки Турчина – викладача Львівської академічної гімназії та дійсного 

члена Наукового Товариства імені Шевченка [105]. 

Наведена вище структуризаційна змістовність засвідчила про рівень 

педагогічної активності представників Чернівецького університету, який 

вирізнявся своєю національно-меншинною чисельністю кадрового складу і 
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фрагментарно-нестійкою проукраїнською позицією [707; 765; 766; 767; 768; 769; 

770; 773]. Варто підкреслити, що у наступному столітті помітною залишається 

чисельність студентського складу – представників інших національних меншин 

[771; 772]. Вочевидь, зазначена подієвість позначилася і на необхідності 

функціонування на теренах Буковини нових освітніх концентрів, викладацький 

склад яких був досить територіально мобільним [774; 775; 776; 777; 778; 779; 

780; 781; 782; 783; 784; 785; 789].  

Починаючи із 1826 р. Я. Кулик обійняв посаду професора математики вже 

у Празькому університеті, де протягом тривалих років активно співпрацював із 

науково-педагогічною елітою Чеського товариства наук (зокрема, Л.Яндером,            

Ф. Герстнером, В. Матцкою) [523; 79].  

На основі вищевикладеного можемо зробити висновок, що «приріст» 

культурного потенціалу Галичини був наслідком освітнього розвитку цілого 

регіону, відзеркалюючого прогресивність розвитку педагогічного 

космополітизму, який «продукувався» розвоєм освіти та науки розвинених 

європейських держав. Практична сторона такої подієвості віддзеркалювалася на 

рівні розширення кількості предметів природничих та гуманітарних циклів, що з 

часом приводило до верифікації змісту навчально-виховного процесу, 

конструювання ступеневості знань та рівнів освіти. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Підкреслено, що суспільна зорієнтованість розвитку педагогічного 

космополітизму упродовж першої пол. ХІХ ст. поєднувала у собі: по-перше, 

необхідність підтримувати відповідний соціокультурний оптимум для розвитку 

освіти та зростання показників освіченості; по-друге, тенденційність виходу 

особистості з архаїзму імперських заборон у міжнародний простір вільних 

думок та перспективних професійних можливостей.   

Підсумовано, що розвиток освіти протягом першої пол. ХІХ ст. був 

продиктований впливом зовнішніх (міжнародних) та внутрішніх (імперських) 



249 

 

детермінант. У таких умовах територія Наддніпрянщини зазнавала внутрішньо-

соціокультурного впливу трьох епіцентрів впливу – полонізаційного 

(правобережні регіони Дніпра), русифікаційного (південні території) та 

українізаційного (лівобережні регіони). 

Зіставлено період функціонування на вітчизняних теренах Кременецького і 

Рішельєвського ліцеїв зі зміною вектора проурядової політики у бік відхилення 

від строгих нормативів та актуалізацією необхідності налагодження 

міжнародно-профільної співпраці з метою підготовки високоосвіченої генерації.  

Підкреслено аргументованість відкриття на Волині Кременецького ліцею у 

зв’язку із необхідністю зняття соціальної напруги довкола проблематичності 

питання вищої освіти Правобережжя. Конкретизовано прогресивність освітньої 

підготовки майбутніх фахівців на базі волинського закладу, яка забезпечувалася 

кваліфікованим кадровим складом, варіативністю предметного наповнення 

дисциплін, багатою матеріально-технічною базою (зокрема, ботанічний сад, 

хімічна лабораторія, друкарня, бібліотека). Показовим фактажем ефективно 

налагодженої системи професійної підготовки фахівців у ліцеї послугувала 

предметна фактажність  подальшого професійного зростання окремих 

представників (зокрема, С. Зенович – декан фізико-математичного факультету 

Університету св. Володимира; Е. Словацький та Ф. Мєхович – професори 

університетів Північної та Східної Європи).   

Деталізовано структурно-предметну наповненість французького проекту 

навчального плану графа А. Рішельє та Д. Ніколя, який передбачав 

функціонування у складі Рішельєвського ліцею відповідних кафедральних 

спеціалізацій: фізико-математичної (дисципліни – фізика, механіка та чиста 

математика); суспільної (предмети – філософія, логіка, міжнародне і природне 

право); військової (навчальні курси – артилерія, топографія та фортифікація); 

гуманітарної (грецька, латинська та російська мови у розрізі риторики, 

словесності та граматики; змішаної (дисципліни загальної географії та 

французької граматики). 
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Дослідницьким шляхом виокремлено вплив педагогічного космополітизму 

на продуктивність освітньої діяльності Рішельєвського ліцею, яка 

уможливлювалася завдяки: філологічній центрованості; запровадженні 

рейтингової системи за результатами навчання, орієнтованої на забезпечення 

змагальності (системність потижневого використання кольорових стрічок на 

правому зап’ясті руки, відтінок яких засвідчував про рівень успішності 

вихованця); викладанні точних наук французькою мовою; показовою 

чисельністю іноземних педагогів (греки, італійці та французи) послугувала 

визначальним фактором для формування списку іноземних мов навчального 

плану; формуванням педагогічного складу без урахування критерія 

віросповідання; відповідним рівнем матеріально-технічного забезпечення; 

можливістю прямого постачання іноземної літератури, яка не піддавалася 

проходженню цензурної  процедури.    

Узагальнено, що відкриття на території Наддніпрянщини перших класичних 

університетів презентувалося з точки зору подвійно-позиційної змістовності: 

інтелігентної – переосмислювалося у розрізі нових освітніх змін та інструменту 

національно-патріотичного пробудження широких суспільних мас від затяжної 

летаргії, що реалізовувалося за посередництвом педагогічного космополітизму; 

проімперської – розглядалося керівним імперським апаратом як епіцентр 

виховання відданих Росії підданих.  

Зазначено, що двосторонній характер розвитку педагогічного 

космополітизму, віддзеркалювався в: утвердженні системності впливу 

чужоземців на широкі вітчизняні суспільні маси, шляхом привнесення на 

місцевий ґрунт іноземного соціокультурного «зерна» (релігії, мови, звичаїв, 

традицій); підтриманні високого рівні мобільності вітчизняної інтелігенції, яка 

повсякчас намагалася побороти обмеженість імперської кордонності, шляхом 

налагодження тісного діалогу із науково-педагогічними колами світу. 

Висунуто припущення стосовно прямого впливу на соціокультурний 

розвиток  проукраїнських земель педагогічного космополітизму, який 
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актуалізував поступове переорієнтування освіти від вузькодержавних до 

міжнародних стандартів якості. 

Поступальність соціокультурного розвитку нашої держави протягом 

досліджуваного періоду забезпечувалася:  опублікуванням різногалузевої 

літератури; виданням картографічних матеріалів; утвердженням регіональних 

традицій укомплектування родових книгозбірень із загальнопросвітницькою 

метою; організацією досліджень сусідніх частин світу; здобуттям нашими 

співвітчизниками вищої освіти у кращих університетах світу з метою 

поглиблення регіонального просвітництва; реалізацією закордонних відряджень 

з метою підвищення кваліфікації і  вивчення прогресивного педагогічного 

досвіду; налагодження тісного профільно-міжнародного співробітництва у 

розрізі реалізації спільно-інституційних проектів. 

Підсумовано, що продуктивність розвитку педагогічного космополітизму з 

однієї  сторони – сприяла розвитку освіти, а з іншої – актуалізувала формування 

своєрідних зон впливу, які частково підсилювали дію чужорідно-культурних 

детермінант. 

У ході джерелознавчого дискурсу проаналізовано теоретичне наповнення 

праці «Мандрівка по європейській Росії у 1840 та 1841 роках» німецького 

космополіта Й. Блазіуса, який перебував на вітчизняних теренах (зокрема, 

Київщині, Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині) упродовж названого 

періоду. Практичне ознайомлення дослідника із наявним освітньо-ресурсним 

потенціалом позначилося на змісті авторських узагальнень: а) Лівобережжя стає 

«ґрунтом» для освічено-цивілізованої Європи; б) слабкою стороною діяльності 

правобережного столичного Університету св. Володимира є відсутність 

достатньої кількості інтелектуальної «начинки» закладу.  

У площині теоретичної спадщини узагальнено аргументованість думок           

Й. Блазіуса щодо відповідності Харківського університету 

загальноєвропейським вимогам якості вищої класичної освіти. До переліку 

критеріїв віднесено: штатну укомплектованість; наявність полінаціонального 

студентського складу; глибинність педагогічного впливу на цільову аудиторію 
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вихованців; багатоманітність залучених форм навчання; міждисциплінарну 

повноту аудиторних дискусій; раціональність перебігу наукових дискусій; 

життєздатність академічних проявів. 

На дослідницькому рівні сфокусовано соціокультурну «девальвацію» 

інквізиційних рухів, яка привела до ще більшого розширення масштабності 

змісту фізико-математичних дисциплін  у вітчизняних вищих школах, які 

доповнили нові наукові концепції Бернарда Больцано, Карла Гаусса та інших. 

Зауважено як неоціненний досвід педагогічного космополітизму 

професорсько-викладацького складу Галичини та Наддніпрянщини, 

підкріплений високим рівнем професійної майстерності, актуалізував ефективну 

підготовку підростаючого покоління на базі наявних освітніх осередків. 

Суперечлива амбівалентність діючої освітньої політики орієнтувала 

вітчизняних педагогів-космополітів на побудову стійких міжнародних зв’язків з 

іноземними колегами, що уможливлювалося завдяки феноменальній внутрішній 

цілісності сфери освіти і науки. Систематичність розвитку вітчизняного 

педагогічного космополітизму досить органічно вписувалася у загальносвітовий 

галузевий прогрес завдяки частковій універсальності й структурованості 

знаннєвої парадигми.      

Висвітлення основних положень третього розділу відображено на сторінках 

низки публікацій [482; 486; 489; 490; 492; 493; 502; 503; 504; 505; 507; 509; 510; 

513]. 
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РОЗДІЛ  4.  

ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО 

КОСМОПОЛІТИЗМУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. 

 

4.1.  Педагогічно-космополітична ініціативність інтелігенції в період 

трансформації світоглядної парадигмальності 

 

Перша пол. ХІХ ст. актуалізувала на порядку денному другого 

п’ятдесятиріччя формування соціокультурного ідеалу науково-педагогічної 

інтелігенції, яка своїми просвітницькими проектами продукувала розвиток 

педагогічного космополітизму. Суспільне розчарування псевдоінтелігенцією, 

яка намагалася нав’язати державотворчі ідеологеми, призвело до об’єктивної 

необхідності регіонального об’єднання роззосередженого на місцях 

інтелектуального потенціалу. Питання «регіонального об’єднання» стало 

вирішальним для окресленого історичного періоду, оскільки тогочасне 

суспільство зіштовхнулося із негативними наслідками регіональної 

роззосередженості, зумовленої впливом соціально-економічних, політичних, 

культурних та релігійних детермінант. 

Аналіз джерелознавчих матеріалів засвідчив, що процес «конструювання» 

соціокультурного ідеалу представника науково-педагогічної інтелігенції у 

вітчизняних умовах досліджуваного періоду відбувався під впливом наступної 

історичної подієвості:     

- введення в обіг навчальних планів дисципліни «педагогіка»; 

- проведення земської реформи (1864 р.);  

- відкриття мережі недільних шкіл; 

- урізноманітнення переліку методів викладання [264; 285; 311].  

 У тематично-історіографічних матеріалах знаходимо повноцінну 

характеристику соціокультурного ідеалу вітчизняної науково-педагогічної 

інтелігенції визначальними рисами якої була пріоритетність: ціннісних 

орієнтирів; особистісних бажань навчати і навчатися; гуманістичної 
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зорієнтованості; політично-радикальної налаштованості до наявного режиму; 

націленості на практичну реалізацію просвітницьких функцій у розрізі наявного 

подвижництва [75]. Автор звернув увагу широкої громадськості на те, що 

інтелігенти ХІХ ст. відрізнялися від попередніх поколінь усталеністю норм 

особистісної поведінки у соціумі, відтворюючої байдуже ставлення до 

матеріальних благ [75]. Вони сіяли вічне, духовне і мудре на благодатній 

соціокультурній ниві, що сукупним чином орієнтувало цілі покоління на 

популяризацію нагромадженого духовного і національного скарбу серед різних 

верств населення [75]. Зазначимо і той факт, що саме ціннісні орієнтири стали 

основоположними векторами діяльності вітчизняної науково-педагогічної 

інтелігенції досліджуваного періоду. 

Повноцінна змістова кристалізація у вітчизняній етимологічній спадщині 

наукового феномена «інтелігент» датується 60-ми рр. ХІХ ст. і зіставляється із 

персоною випускника Дерптського університету – Петра Дмитровича 

Боборикіна [48]. Названий дослідник синонімізував значення цього поняття із 

«…вищим освіченим суспільним прошарком...» [48, с. 48]. 

У сучасній теорії зазначена категорія набула досить своєрідного змістового 

звучання, яке забарвилося сьогодні наступною теоретичною значущістю: 

а) соціально-професійною – відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем; 

б) освітньо-науковою – внеском історичної персони у розвиток освіти та 

науки; 

в) духовно-моральною –духовною «зрілістю» особистості;  

г) педагогічно-космополітичною – територіальним поширенням 

просвітниками знань у соціокультурному просторі.  

Наприкінці означеного століття у проросійському обґрунтуванні феномена 

«інтелігент» містилося ототожнення останнього із самостійною верствою, 

сформованою під впливом внутрішніх та зовнішніх детермінант [169].  

На сторінках профільного дослідження «Історичні есе» автор намагаючись 

окреслити зміст наведеного вище поняття, зіштовхнувся із  необхідністю 

наукового обґрунтування ще однієї дефініції – «напівінтелігенція» [265]. 
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Остання синонімізується автором із особистістю у якої відсутня стійка 

національно-патріотична позиція [265]. Наведене твердження наштовхує нас на 

думку, що національний стрижень світоглядної позиції інтелігента слугує 

квінтесенцією досліджуваного симбіозу.  

На сторінках іноземного творчого доробку «Історія університетів Європи» 

під поняттям «інтелігенція» розумілося коло високоосвіченого суспільного 

прошарку, який демонструє: соціально-ціннісні орієнтації, здобутий освітньо-

кваліфікаційний рівень, глибинний досвід суб’єкт-суб’єктної співпраці [536]. 

Остання теза засвідчує яскраву відмінність ідейної наповненості вітчизняного та 

іноземного підходу до розуміння сутності окресленого вище феномена за низкою 

критеріїв (зокрема, аксіологічний, освітньо-кваліфікаційний, соціальний)           

(див. рис. 4.1). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 4.1. Соціокультурний портрет ідеалу представника вітчизняної науково-

педагогічної інтелігенції другої пол. ХІХ ст. [536] 

 

Єдиноначальною змістовою канвою у вітчизняних та іноземних 

інтерпретаціях поняття «інтелігент» виступила ідейність ототожнення цього 

соціального прошарку із сукупністю осіб, які займаються інтелектуальною 

діяльністю і при цьому володіють високим рівнем особистісної культури.  

Дефінітивний аналіз терміна «інтелігент» засвідчив про його 

соціокультурну багатоаспектність, що зумовлено сукупним переліком 

виконуваних названим носієм функцій. На сторінках сучасного українського 
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енциклопедичного видання окреслений термін розтлумачується для означення 

представників які: 

а) своєю інтелектуальною працею примножують культурне надбання 

народу; 

б) стають «духовними провідниками» для цілої низки поколінь [158, с. 507].    

Аналіз соціального статусу інтелігента у розрізі вітчизняних та 

західноєвропейських підходів підтвердив його змістову відповідність на рівні 

двох основоположних підходів:  

 перший – презентований змістовою сумішшю наукових інтерпретацій, 

пов’язаних із синонімізацією головного носія із особою, яка відчуває на собі 

тягар відповідальності за майбутнє свого народу [206];    

 другий – представлений сутнісною інградієнтністю формулювань, які 

співвідносять досліджуваного суб’єкта із індивідом, який займається питаннями 

міжнаціонального (загальносвітового) рівня, вийшовши таким чином за межі 

суто національного [536]. 

На сторінках праці «Сенс історії. Досвід філософії людської долі» автор 

зауважив, що науково-педагогічна інтелігенція досліджуваного періоду 

відрізнялася від наявної суспільної маси єдиною ключовою особливістю – 

непереборним бажанням віднайти єдину для усіх соціальну істину, а не 

фальшиву імперську «справедливість», яка насправді породжувала класову 

нерівність та активізувала масову невдоволеність [34]. 

Складний процес формування науково-педагогічної інтелігенції у різних 

вітчизняних регіонах частково продукувався впливом педагогічного 

космополітизму. У цьому контексті слід підкреслити, що рівень активності 

феноменологічного розвитку на проукраїнських теренах був продиктований 

впливом двох основоположних факторів: 

а) зовнішніх (зокрема, високий рівень розвитку освіти і науки на території 

розвинутих країн Європи); 

б) внутрішніх (зокрема, низький показник освіченості на одиницю площі 

визначеного регіону) [82; 167; 219].   
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Окреслена подієвість актуалізувала діяльнісну зорієнтованість освітнього 

реформування на необхідність врегулювання негативних наслідків внутрішніх 

факторів, зокрема за посередництвом розвитку педагогічного космополітизму. 

Проте сукупний феноменологічний вплив на вітчизняну спільноту знаходився у 

полі зору контролюючих проімперських структур, які систематично працювали 

над тим, щоб «підрихтувати» її у напрямі удосконалення системи освітньої 

підготовки аристократії [42]. За таких умов бідні представники  суспільного 

прошарку залишалися за межами освітньої «опіки» діючої влади.  

На сторінках історіографічної праці «Тяжба про Росію: еволюція російської 

інтелігенції» автор Т. Довгий ототожнив розвиток тогочасної «елітарної» освіти 

зі шляхом у нікуди [146]. Автор досить афористично висміяв усі слабкі сторони 

«аристократичної» освіти, яка б врешті-решт привела до того, що: поступово б 

«розкладався» живий організм життєздатної школи та девальвувався дієвий 

«механізм» сімейного, розумового і фізичного виховання [146].  

У таких дихотомічних умовах освітнього функціонування українства 

соціокультурна кристалізація вітчизняної інтелігенції була об’єктивною 

відповіддю самовпевненому імперському ворогу на існуючу просвітницьку 

несправедливість по відношенню до незаможних верств населення. Соціальна 

«кристалізація» цієї свідомо-прогресивної «верстви» відбувалася в умовах 

прямого впливу на неї освіченої інтелігенції з Європи, яка за посередництвом 

реалізації педагогічного космополітизму, прагнула активізувати розвиток 

вітчизняної освіти та науки.    

Високий рівень соціальної відповідальності запрошеної із Європи 

інтелігенції актуалізував екстраполяцію вітчизняної освітньої  реальності на 

педагогічно-космополітичну канву досить неоднозначної історичної епохи. 

Посилений вплив соціального розмежування – і, як наслідок, суспільного 

відчуження, був частково призупинений цілеспрямованістю педагогічно-

космополітичних проектів інтелігентних європейців, які частково продукували 

регіональне об’єднання зусиль роззосередженого на місцях інтелектуального 

потенціалу [157]. Загалом нагальна необхідність оперативного подолання 
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іноземними та вітчизняними інтелігентами такої «песимістичної» подієвості на 

проукраїнських теренах була спровокована декількома основоположними 

причинами: 

 соціальною нерівністю;  

 неефективністю застарілих виховних шаблонів (служіння діючому 

імператору);  

 масовою неграмотністю, яка зумовлювалася мінливістю політичних 

курсів діючої влади. 

Досить комплексно проаналізував окреслену вище проблематику дослідник 

В. Фрейхоф у своєму доробку «Космополітизм» [449]. Автор підкреслив, що 

продуктивна діяльність іноземних просвітників на проросійських теренах 

віддзеркалилася у «правильному» вихованні потенційної інтелігенції [449]. 

Учений розтлумачує, що тісний суб’єкт-суб’єктний контакт педагога-іноземця із 

наявним вихованцем врешті-решт привів до того, що широкі суспільні маси 

навчилися чітко розрізняти справжній патріотизм від бомондного 

псевдонаціоналізму [449]. Окрім цього, Фрейхоф зауважив, що справжня 

діяльнісна мета іноземних педагогів розкрилася у рамках професійного 

мультикультуралізму, віддзеркаленого на рівні дотичності: цінностей та ідеалів; 

звичаїв і традицій; інтересів й потреб [449].  

Утвердження соціальних позицій іноземної науково-педагогічної 

інтелігенції, яка територіально знаходилася на проукраїнських теренах, 

виявилося перехресним по відношенню до західноєвропейських культурних 

традицій. Саме педагогічний космополітизм виявився базовим інструментом 

просвітництва, який огорнув могутністю свого впливу різні регіони країни, що 

віддзеркалилося на рівні наступної історико-педагогічної тенденційності: 

- підвищення суспільної значущості гуманітарних наук (зокрема, 

етнографії), які актуалізували соціокультурну ідентифікацію українства 

на світовій геополітичній арені; 

- регіональне «дозрівання» національної ідентифікації після затяжної 

летаргічно-дисперсної пасивності; 
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-  формування відкритого освітнього простору по відношенню до світових 

галузевих інновацій, що призводило до урізноманітнення змісту, форм і 

засобів навчання; 

- збагачення виховної скарбниці гуманістичними і демократичними 

ідеалами; 

- створення умов комфортного особистісного оптимуму, передбачаючого 

продуктивний розвиток вихованця; 

- мотивування суб’єктів пізнання виходити за межі уявних та наявних 

кордонів; 

- утвердження цінності ступеневої безперервності освітнього процесу. 

Важливим у розрізі визначеної проблематики було й те, що вплив іноземної 

науково-педагогічної ініціативи на становлення вітчизняної інтелігенції був 

підсилений «духом» часу, який сам по-собі був вихідною траєкторією 

соціокультурного розвитку кожного вітчизняного «закутку» наявної реальності. 

У таких історичних умовах феномен «інтелігент» поступово набував вже 

високоінтелектуального забарвлення. Зазначеній подієвості посприяв активний 

розвиток вітчизняних концентрів класичної вищої освіти, які у територіальному 

розрізі розташовувалися на рівні таких чотирьох точок горизонту:  

а) північ – Імператорський Університет св. Володимира;  

б) південь – Новоросійський університет;  

в) захід – Львівський і Чернівецький університети;  

г) схід – Харківський університет.  

Безумовно, що вищевикладена регіональна мережа вітчизняних класичних 

вищих шкіл закладала міцний фундамент соціокультурного розвитку України 

того часу.  

Цілеспрямованість іноземної науково-педагогічної інтелігенції на 

подолання різних проявів проурядових обмежень, за посередництвом 

педагогічного космополітизму, стала рушійною силою на шляху 

транскордонного поширення гуманістичних цінностей у виховне середовище 

різних регіонів світу (у тому числі й Східну Європу). Соціальний ідеал 
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інтелігента віддзеркалював риси істинного гуманіста, який протистоїть наявній 

суспільно-політичній несправедливості завдяки підтриманню ним 

неформальних взаємозв’язків із простими народними масами. У таких умовах 

представник іноземної інтелігенції поступово заглиблювався у «світ» 

безкрайньої народної мудрості, а своїми просвітницькими зернами збагачував 

родючий ґрунт суспільної самосвідомості. 

Наростаючі радикальні настрої у епіцентрі суспільного напруження, 

підсиленого умовами непослідовності проведення освітніх реформ, 

актуалізували на порядку денному питання проведення оптимальних 

соціокультурних перетворень. Саме за таких умов, рівень бажаної оптимальності 

«цілеспрямованих» перетворень повинен був сягнути вершин глибинних 

соціокультурних перетворень на рівні імперського моноліту. Реалізація такого 

глобального «контрплану» передбачала наявність відповідної соціальної 

згуртованості роззосередженої на місцях свідомої інтелігенції, яка повинна були 

пробудити від затяжної летаргії усі проукраїнські регіони.  

Центральним завданням науково-педагогічної інтелігенції того часу стала 

необхідність співвіднесення соціальних запитів  із загальнопросвітницькими 

завданнями (зокрема, подолання високого рівня неосвіченості, підвищення 

національної самосвідомості) того часу. Проте сама процедура відрефлексування 

наявних соціокультурних деструкцій різних історичних періодів передбачає 

чітке розмежування досліджуваних освітніх завдань від реалій, оскільки бажане 

не завжди дотичне до наявного. 

Протягом досліджуваного періоду імперська цензура жорстко 

контролювала повноспектральність впливу педагогічного космополітизму на 

тогочасний соціум. Активне розгортання загальнодержавної кампанії під егідою: 

«діагностування не досконало функціонуючих представників за критерієм 

імперської благонадійності», у сукупному обліку актуалізувало нагальну 

необхідність освітнього реформування [228; 229]. Небачена рішучість 

профільних реформ діючого керівного апарату віддзеркалилася у заснуванні 

самодостатніх освітніх осередків, які репрезентувалися на широкий загал 
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єдністю словосполучень «народна освіта». Досить влучно з цього приводу 

висловився дослідник А. Булкін, який на сторінках праці «Соціокультурна 

динаміка освіти» підкреслив, що екстраполяція освіти у сузір’я під назвою 

«народна» була запланованою акцією, яка спрямовувалася на досягнення 

виховного консенсусу між трьома конфліктуючими сторонами – державним 

апаратом, соціумом та Церквою [63]. Цілком зрозуміло, що до складу «соціуму» 

увійшла свідома інтелігенція, подвижницький ідеал якої ставав прикладом для 

прийдешніх поколінь. 

Феноменологічні традиції педагогічного космополітизму, які укорінилися 

на вітчизняному ґрунті, з часом актуалізували формування у широких 

суспільних колах ідеалу інтелігента. У пошуках відповіді на запитання: «Який 

же соціокультурний ідеал став домінуючим у досліджуваний період?» ми дійшли 

до розуміння необхідності умовної теоретичної типологізації інтелігенції (за 

критерієм домінуючих політичних поглядів) на такі три типи: 

 самостійники – зорієнтували свій погляд на необхідність надбудови 

фундаменту освітнього «тіла» за допомогою «інструменту» 

демократії, яка націлювалася на виховання цілеспрямованої 

особистості, метою діяльності якої було подолання соціальної апатії 

та національно-патріотичної безініціативності; 

 автономісти – прагнули досягти ефекту чіткої децентралізації, яка 

повинна була торкнутися усіх сфер життєдіяльності суспільства (у 

тому числі освіти, науки та культури) та активізувати пробудження 

широких суспільних мас від затяжної суспільно-державної 

невизначеності;   

 імперіалісти – звужували спектр дії навчально-виховних завдань до 

сліпого служіння діючій проімперській ідеології (зокрема, 

позбавленій рис демократизму й гуманізму, перенасиченій 

нормативом заборон і обмежень), яка вступала у гострі протиріччя із 

засадами вільного виховання та всебічного розвитку особистості.  
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Об’єднуючою метацілісною ланкою функціонування самостійників та 

автономістів на вітчизняній соціокультурній канві досліджуваного періоду було 

завдання відміни кріпосного права, яке на геополітичній карті Європи, 

сприймалося світовою спільнотою досить неорганічно, беручи до уваги 

насамперед певні експлуатаційні особливості. Закріпачення переосмислювалося 

світовою спільнотою як додатковий імперський «механізм» підтримання 

«оптимуму» масової неграмотності, а тому її подолання набувало надзвичайної 

актуальності виходячи навіть із того, що освічений представник зі світу 

безпросвітно-утопічної реальності сприймався як «напівінтелігент» [433].  

Ключовою характеристикою діяльнісних починів імперіалістів були їх 

систематичні намагання підготувати таке підростаюче покоління, яке б вірно 

прислужувало російському царату. Досить раціональною у цьому ключі нам 

видається така характеристика названих інтелігентних кіл: «…вони працювали 

безмірно… намагалися передати знання, які були просочені існуючими 

політичними настроями, дбали про  те, щоб донести до вихованців лише таку 

навчальну літературу, в якій не ідеалізувався оточуючий світ…» [420, с. 117].     

Соціокультурний портрет самостійника значною мірою відрізнявся від 

свого попередника – імперіаліста. Самостійникам вдалося: наповнити 

навчально-виховний процес глибоко-народним звучанням; апелювати до тих 

куточків національної мудрості, яка відкрила двері у нескінченний світ 

цінностей, моральності та історичної правди [420; 376]. 

Розглядаючи соціокультурну значущість діяльності автономістів автор 

приходить до висновку, що їх функціонування актуалізувало примноження 

кількісних показників суспільних протидій імперіалістичним началам.   

Варто підкреслити і той історичний факт, що хоча відміна кріпосного права 

на початку 60-х рр. ХІХ ст. не принесла бажаного загальнопросвітницького 

результату (зокрема, рівень грамотності залишався ще невисоким), проте 

послугувала своєрідним фундаментом для подолання регіональної 

роззосередженості інтелігенції. Невпинність підняття національно-

патріотичного духу серед широких мас досить складно було зупинити 
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декларативністю діючої ідеології. Непереборне бажання науково-педагогічної 

інтелігенції подолати надмірні утиски діючого апарату позначилося на 

розширенні географічного спектра реалізованих  просвітницьких заходів, які 

своїм корінням сягали феноменологічних традицій педагогічного 

космополітизму. Останній передбачав транскордонне перенесення 

просвітницького зерна на благодатний територіальний ґрунт різних країн світу. 

Досить цікаву характеристику вітчизняного педагога-інтелігента 

досліджуваного періоду знаходимо у праці Г. Корнетова «Історико-педагогічна 

ретроспектива теорії і практики освіти» [193]. На сторінках свого творчого 

доробку автор зосередив увагу небайдужих на домінуючому впливі на 

траєкторію вітчизняного освітнього поступу тих педагогів, світогляд яких 

викристалізувався в умовах внутрішніх і зовнішніх впливів [193]. Дослідник 

зауважив, що навіть всупереч тому, що імперська машина фактично 

спрямовувала рух соціальних спільнот у бік «праведного» служіння діючому 

імператору, проте все складалося не настільки ідеально, як омріяли 

представники діючого режиму [193]. Учений пояснює, що через наявну освітню 

полікультурність, уможливлену розвитком педагогічного космополітизму, на 

вітчизняних теренах неформально утвердилися ідеї демократизму та гуманізму, 

які протиставлялися діючій ідеології [193].       

Практичні аспекти розвитку педагогічного космополітизму актуалізували 

перетворення освітніх осередків на продуктивні просвітницькі концентри, де 

поєднувалося навчання із вихованням, а культура буття фіксувала традиційні 

цінності у які органічно впліталися ключові завдання поточних буднів. Така 

спектральність впливу зовнішніх детермінант актуалізувала інтеграцію 

особистості у світ етнокультурних і релігійних «пропорцій» міжцивілізаційного 

простору [93]. У праці «Російські філософсько-педагогічні вчення ХVІІІ – ХХ 

ст.» авторський колектив актуалізував проблему тісного взаємозв’язку 

пріоритетних завдань розвитку соціальних інститутів досліджуваного періоду зі 

змістовою наповненістю освітнього процесу [93].  
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 Свідомі діяльнісні почини «самостійників» та «автономістів» на 

вітчизняній соціокультурній канві досліджуваного періоду активізували 

примноження кількості радикально-урядових заходів у освітній галузі. 

Наростання самостійницьких настроїв серед широких суспільних мас призвело 

до активізації дій профільних державних структур у напрямі підсилення дії 

«правильного» виховного впливу на підростаюче покоління релігійних догм. На 

рівні навчального плану це віддзеркалилося у появі нових позицій у переліку 

дисциплін, до складу яких увійшли традиційні (зокрема, математичні – 

арифметика, гуманітарні – письмо й читання, природничі – географія, 

суспільствознавчі – історія) та теологічні (церковний спів та історія, катехізис та 

ін.) [135]. Частково зазначена подієвість зумовлювалася непереборним бажанням 

провладних структур знизити рівень суспільної опозиційності по відношенню до 

«безпрецедентної» централізованості діючої ідеології. Джерелознавчі матеріали 

засвідчують, що провладні структури були настільки зацікавлені підтримкою 

Церкви у боротьбі з високоідейністю тогочасної зрілої інтелігенції, що мимохідь 

у окремих церковнослужителів навіть закрадалася думка про можливість 

повного підпорядкування своєму впливу усіх структурних одиниць діючої 

системи навчальних округів [189]. 

У відповідь на непосильні бажання імперської машини «підрихтувати» 

свідомість молодого покоління (зокрема, за посередництвом змістового 

«оновлення» існуючого освітнього процесу), науково-педагогічна інтелігенція 

навпаки проявила ще виразнішу опозиційну позицію – максимально 

дистанціювати себе та своїх підопічних від існуючого режиму. 

Відрефлексування багатоаспектності діяльнісних орієнтирів пересічного 

представника науково-педагогічної інтелігенції досліджуваного періоду 

уможливилося шляхом аналізу джерелознавчого фактажу історіографічного 

нарису Г. Касьянова «Українська інтелігенція на рубежі ХІХ–ХХ 

століть: соціально-політичний портрет» (див. рис. 4.2) [206]. 
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Рис. 4.2. Діяльнісні орієнтири інтелігента другої пол. ХІХ ст. (за матеріалами 

Г. Касьянова) [206] 

 

Дані рис. 4.2 засвідчили про пріоритетність таких діяльнісних орієнтирів 

інтелігента як: високоморальність, справедливість, радикалізм до насильства, 

аксіо- та антропоцентризм, політичний опозиціонізм, синхронність у пошуку 

компромісів, соціально-орієнтована поведінка, раціоналізм, гуманізм, 

космополітизм (рис. 4.2). 

Загалом діяльнісні орієнтири вітчизняної інтелігенції були складовою 

проекту «раціоналізованої європеїзації», який охопив усі географічні межі 

названої частини світу. Своєрідна перспективна закономірність, яка домінувала 

на вітчизняних теренах частково «підживлювалася» українською ментальністю. 

Вітчизняну науково-педагогічну еліту визнавали та цінували у світі. 

Рушійною силою такої соціокультурної «кристалізації» вітчизняної 

науково-педагогічної інтелігенції цього часу послугували особистісні якості, які 

уможливлювали підтримання належного рівня свободи, гідності, честі і 

справедливості. Такий органічний квартет закладав відповідні підвалини для 

розбудови «храму» вітчизняного науково-педагогічного поступу.  

Не менш важливою у соціокультурних умовах досліджуваного періоду 

виявилася етнонаціональна ідентифікація інтелігентного українства, яке активно 

високоморальність 
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протидіяло неправомірним векторам імперської політики, віддзеркаленій у 

примусовій денаціоналізації широких суспільних мас. Сильною стороною 

українського протиборства було аргументоване компілювання до тих виховних 

струн, які пробуджували внутрішньо-мотиваційну сферу особистості до 

активних дій у боротьбі за свободу і незалежність. Інтелектуальним підґрунтям 

свідомого аргументування у ході виховної роботи із підростаючим поколінням 

виступили, зокрема, інформаційні дані гуманітарного профілю (зокрема, 

етнографічного, історичного, народознавчого та ін.). Досить органічно у цьому 

ключі звучать наступні слова: «…ретроспективне… світосприйняття українця 

характеризується розгляданням України як ядра, з якого виросла велика Русь..» 

[100, с.755]. Нам видається, що якраз у цій тезі автор правильно розставив 

акценти чіткої децентралізації інтелігентного українського начала від 

руйнівного проімперського моноліту. Така високоідейність наштовхує нас на 

думку щодо необхідності більш глобального переосмислення першобуття 

Київської Русі, а не Російського імперіалізму, який тисячоліттями окутував усе 

українство нитками шовінізму і денаціоналізації. 

Взаємне сплетіння ниток інтелектуальності, працелюбності та 

цілеспрямованості іноземної та вітчизняної науково-педагогічної інтелігенції 

утворювало мереживо невидимих соціокультурних умов у яких зростало 

підростаюче українство – демографічна складова освіченої Європи. «Флагман» 

національної окремішності у цьому аспекті послугував основоположним 

базисом для реалізації прогресивних національно-державницьких проектів на 

поч. ХХ ст. 

В умовах прямого впливу педагогічного космополітизму на вітчизняну 

освітню реальність досліджуваного століття відбувалася соціокультурна 

трансформація наявної світоглядної парадигмальності, яка за словами окремих 

дослідників, презентувалася  наступною компонентною структурою: 

- парадигмальним позитивізмом (1800 – 1840 рр.) – зумовленим стрімким 

розвитком науки у європейських освітніх колах, що актуалізував 
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зростання вітчизняного зацікавлення до гносеологічного пізнання 

оточуючої реальності індуктивним та дедуктивним шляхом [446]; 

- теологічним нігілізмом (1840 – до 1860 рр.) – продиктованим соціальною 

пасивністю до теоцентризму, як своєрідної відповіді соціуму на 

використання імперськими структурами соціального авторитету Церкви 

у політичних цілях [607];   

- соціальним антагонізмом (1860 – до 1900 рр.) – актуалізованим наявним 

протиборством широких суспільних мас із імперським режимом, що 

віддзеркалювалося у посиленні непримиренних суперечностей на 

міжрегіональному рівні [292] (див. рис. 4.3).  
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Рис. 4.3. Соціокультурна трансформація вітчизняної світоглядної 

парадигмальності в умовах прямого впливу педагогічного космополітизму 

(ХІХ ст.) [292; 446; 607]    

 

Парадигмальний позитивізм був наслідком європоцентричного впливу 

космополітичного начала першої пол. ХІХ ст. на вітчизняні суспільні кола, які 

після летаргічного затишшя регіональної активності пробудив «голос» 

національної ідейності (рис. 4.3) [213]. У творчому нарисі «Інтернаціоналізм і 

космополітизм. Дві лінії демократичної політики» автор досить чітко 

охарактеризував період столітнього переходу, який позначився на 

безпрецедентному злитті гуманізму й позитивізму, віддзеркаленому у 

соціальних орієнтирах осягнення людського добробуту [337].    

На зміну парадигмальному позитивізму прийшов теологічний нігілізм (1840 

– до 1860 рр.), який у освітньому ракурсі віддзеркалився на рівні суспільних 

потреб: звільнення особистості від релігійних обмежень; переосмислення ролі 
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духівника як педагогічного наставника; в) зосередження на антропоцентризмі, 

який поступово привів до витіснення теоцентризму (рис. 4.3).   

У процесі синтезу сучасних наукових розробок ми дійшли висновку, що 

витоками антропоцентризму на території Наддніпрянщини могли послугувати 

«германо-протестантські» віхи, які укорінилися завдяки присутності на 

вітчизняних теренах освітян німецького походження, що уможливилося за 

посередництвом педагогічного космополітизму (рис. 4.3) [157].  

З огляду на типологічну змістовність можемо припустити, що могутність 

впливу німецького елементу на вітчизняне соціокультурне поле частково 

підсилювало летаргічне затишшя національної ідейності. Таку ідейність можемо 

пояснити тим, що в адміністративно-територіальному розрізі Німеччину 

досліджуваної епохи фактично формував конфедеративний «скелет» окремішніх 

держав [530].      

Аналізуючи соціокультурні умови розвитку Галичини, слід відзначити 

вплив польського елементу на утвердження у суспільному обігу католицько-

християнського концентру (так званий «романо-католицький» тип) [157; 284]. 

Підсумовуючи усе вищевикладене можемо зробити висновок, що 

формування представника вітчизняної науково-педагогічної інтелігенції 

упродовж досліджуваного періоду відбувалося в умовах прямого впливу 

світоглядних векторів парадигмального позитивізму, теологічного нігілізму та 

соціального антагонізму. Взаємопроникнення світоглядних векторів у наявну 

суспільну реальність, за посередництвом педагогічного космополітизму, 

залишило досить значний відбиток на вітчизняній площині міжцивілізаційного 

розвитку проукраїнських теренів.        

 

 

4.2. Ліберально-консервативна проекція освітньої та кадрової політики 

на траєкторію функціонування педагогічного космополітизму  

 

Перше п’ятиріччя другої пол. ХІХ ст. було окреслене консервативною 

пріоритетністю політичного курсу Миколи І, який завдавав болісного удару по 
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усім сферам життєдіяльності українства. За часів діючого імператора тих 

представників викладацького складу, яких віднесли до категорії політично 

«ненадійних», було ізольовано від освітнього процесу з метою недопущення їх 

контакту із суб’єктами пізнання. До числа таких «ненадійних» увійшла 

вітчизняна та іноземна професура, яка відмовилася «добросовісно» 

співпрацювати у рамках виконання єдиноначального завдання – 

«продуктивного» виховання слухняних імператору підданих. 

І навіть прихід до влади генетичного правонаступника Миколи І – 

Олександра ІІ, який увійшов у світову історію під назвою «визволитель» 

(зокрема, затвердивши Маніфест про відміну кріпосного права, 1861 р.), не в 

змозі був подолати наявну академічно-кадрову деструкцію, кристалізація якої 

була спровокована неаргументованою галузевою політикою щодо університетів 

його батька. 

У освітньому розрізі вищих шкіл Олександр ІІ отримав від свого 

попередника «неоціненну» у соціокультурному розрізі спадщину – виконання 

магістрами посадових обов’язків екстраординарної професури [63; 66]. Така 

історико-педагогічна реальність була фантастично-регресивним показником на 

шкалі загальноєвропейської освітньої політики, оскільки у вищеназваній частині 

світу таких галузевих «аномалій» не фіксувалось [536]. За сценарієм 

хрестоматійної версії історичних реалій – на зміну негативній першопричинності 

прийшла низка деструктивних наслідків (зокрема, недостатня кількість 

кваліфікованого професорсько-викладацького складу, зменшення чисельності 

випускників класичних університетів) [303]. Скорочення кількості 

професорсько-викладацького складу у зв’язку із їх політичною «ненадійністю» 

аргументувалося, зокрема, потребою повернення іноземних педагогів до себе на 

Батьківщину. Побоювання російської влади за «небезпеку» географічного 

поширення у Європі критичних висновків, які б могли вказати на хибні манівці 

освітньо-урядової політики, що у свою чергу досить сильно б зашкодило 

авторитетності імперського апарату. З метою недопущення сірих «плям» на 

міжнародному авторитеті діючого імператора та профільного уряду було 
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прийнято одноголосне рішення – відмовитися від послуг такої свідомої іноземної 

інтелігенції і покрити нестачу професорсько-викладацьких кадрів наявним 

вітчизняним резервом молодих і недосвідчених трудових ресурсів.    

Аргументуючи питання, чому окремі європейські країни випередили в 

освітньому розвитку Російську імперію, Ушинський зазначив, що: «…освітні… 

закони суспільного організму… засновані на… класицизмі… який домінував… 

в Англії, Германії, Франції, Італії… Німцям… класицизм… не завадив стати до 

сучасного часу кабінетними ученими… англійці – взяли уроки практичної 

мудрості, точність і виразність у думках і висловлюваннях; французи – спритні 

фрази… а ми… вилучали мертву семінарщину…» [328, с. 699]. Намагаючись 

пояснити, чому на вітчизняних теренах панувала «...семінарщина…» великий 

педагог вирішив звернутися до висловлювань свого колеги: «…аналізуючи 

історію західних університетів, М.І. Пирогов знаходить, що у ній видніли 

почергово… чотири елементи (церковний, національний, філантропічний і 

науково-освітній), які поступово впливали на дух західних університетів, лише 

один освітньо-благодійний (філантропічний) домінував у наших університетах» 

[328, с. 699 – 707].     

Проблемна «спадщина» практичного функціонування вітчизняної галузі 

вищої освіти, яка дісталася Олександру ІІ, потребувала здійснення конкретно-

поступальних кроків у напрямі реформування, що уможливило б вихід із 

кадрової та студентсько-контингентної кризи класичних університетів 

Наддніпрянщини. Не бажаючи приймати поспішно-необґрунтованих рішень 

щодо врегулювання проблемних питань вищої освіти, діючий імператор вирішив 

прислухатися до думки авторитетних педагогів. Останні чітко усвідомлювали усі 

сильні сторони практичної реалізації освітнього реформування, яке можна було 

б реалізувати за світоглядним посередництвом педагогічного космополітизму. 

Функцію досвідчено-авторитетного педагога досить продуктивно у 

соціокультурному вимірі виконав М. Пирогов. 

Ідейна пріоритетність педагогічних поглядів Миколи Івановича щодо 

проблеми вітчизняного реформування зокрема віддзеркалилася у сутнісному 
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наповненні змісту статті «Питання життя» (1856 р.) [328]. На сторінках цієї праці 

автор «…розкритикував становий характер і… (кар’єристичну) спрямованість… 

системи освіти», націливши педагогічний колектив читачів на необхідність 

підготовки фахівців високого рівня, який би відповідав вимогам тогочасного 

ринку праці [328, с. 9].   

Такий виклик цілеспрямованого педагога профільним урядовим структурам 

і вітчизняній педагогічній спільноті, оприлюднений за посередництвом засобу 

масової інформації, не залишився поза увагою діючого керівництва. 

«Парадоксальною» для даної історичної епохи була відповідь діючого 

імператора Олександра ІІ (1855-1881), який вирішив розв’язати такого роду 

«прецедент» раціональним шляхом – призначивши М. Пирогова попечителем 

Одеського (з 1856) і Київського (1858) навчальних округів [328]. Такий кадровий 

хід на вітчизняній соціокультурно-регіональній «шахівниці» був зумовлений 

декількома першопричинами: 

а) чіткістю усвідомлення справжньої відсталості у розвитку вищої освіти на 

території імперії, що підривало міжнародний авторитет діючого імператора; 

б) зростанням соціальної напруги, яка була викликана масовою 

невдоволеністю від закріпачення та сумарною дією проімперського гніту; 

в) ідейно-світоглядною прогресивністю розвитку вищеназваних 

адміністративно-територіальних одиниць в умовах перехресного впливу 

педагогічного космополітизму.  

Такий соціокультурний перебіг окремі історіографи «охрестили» у кадрово-

імператорський хід, зорієнтований на сутнісну зміну вектора офіційної освітньої 

політики, яку ми сьогодні можемо ідентифікувати з великим кроком до руїни 

імперського моноліту [246; 192]. Справа у тому,  що діюче керівництво 

недооцінило прогресивності та авторитетності Пирогова, який не прагнув 

«театралізувати» широту урядового впливу у рамки локалізовано-реформеного 

мінімалізму, а навпаки викривав усі слабкі сторони діючої освітньої політики по 

відношенню до широких мас.  
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Микола Іванович узявся за справу комплексно: по-перше, він охопив освітні 

заклади різного рівня (починаючи від шкіл  і завершуючи підготовкою науково-

педагогічних кадрів закордоном); по-друге – презентував інноваційність 

особистісного мислення у теоретичному (зокрема, «Зауваження на звіти 

морських навчальних закладів», «Думки і зауваження на проект статуту 

училищ…», «Погляд на загальний статут наших університетів» та інші) та 

практичному (зокрема, підтримка розвитку недільних шкіл) аспектах [328]. 

Намагаючись аргументувати рішучість своїх дій, Пирогов прокоментував 

наступним чином: «…усі…нововведення пропоную не для того, щоб змінити 

мертву букву, а щоб дати великий простір дій особистості наставників... у… 

силах особистості я вбачаю… істинний прогрес» [328, с. 711]. 

Першою «тріщиною» на імперському моноліті була реформенно-освітня 

ідейність на місцях, яка була запропонована М. Пироговим. Прогресивність 

зазначеної ідейності віддзеркалилася на рівні «розхитаного маятника» 

національної свідомості, що спровокував відміну кріпосного права у лютому 

1861 року. Досить болісно це відбилося на кар’єрі Миколи Івановича, якого 

змусили піти у відставку 11 березня цього ж року після п’ятирічно-натхненної 

праці на попечительській ниві Наддніпрянщини.  

Зазначена подієвість виявилася непримиренною втратою для Київського 

навчального округу, оскільки сам Пирогов втратив керівні важелі впливу, якими 

він за час своєї діяльності стимулював нестримність регіонального 

просвітництва. Водночас ж сама вітчизняна спільнота не змирилася зі зняттям 

Пирогова з посади попечителя, що відобразилося на реакції інтелігентних кіл та 

широких суспільних мас. Ось якими словами охарактеризував своє ставлення до 

цієї події сам К. Ушинський: «…на щастя людству, будуть завжди такі 

особистості, які викликатимуть почуття глибокої поваги, незважаючи на те, 

погоджуємося ми з їх думками… Такий саме авторитет назавжди пов’язаний з 

іменем М. І. Пирогова…» [328, с. 13]. Такими словами Костянтин Дмитрович 

намагався у досить лояльній формі пояснити «нестримність» педагогічного 
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авторитету, який неможливо було зруйнувати насильницьким впливом діючих 

політичних реакцій.  

Проте Микола Іванович не поставив крапки на своїй фундаментальній 

діяльності у галузі освіти, екстраполювавши її із вітчизняних умов на 

міжнародно-інституційну арену. Пирогов свого часу збагнув, що йому та іншим 

свідомим інтелігентам (зокрема, Т. Шевченку, М. Костомарову) вдалося завдати 

такого міцного «удару» проімперському моноліту, який частково похитнув 

соціальні позиції діючого керівництва. Після такого цілеспрямованого «удару» 

українська інтелігенція націлилася на освоєння  міжнародної соціокультурної 

арени, щоб українське питання знайшло широку підтримку закордоном.                 

Призначення М. Пирогова приблизно через рік керівною фігурою в колі 

організованих груп, які відряджалися закордон з метою написання наукової 

роботи та паралельного виконання лекторських функцій, послугувало черговим 

«вогником» для освітлення вітчизняного та іноземного освітньо-

соціокультурного простору [157]. Недарма М. Пирогов акцентував увагу на 

«…необхідності поєднання двох елементів – наукового і освітнього – у одне 

ціле…» без якого «…неможливо прокласти кордони між цими двома 

елементами; люди рухаючи науку вперед… прагнуть зробити й інших 

учасниками цього руху…» [328, с. 708].  

У геопросторовому розрізі повноваження Пирогова значно розширювалися 

порівняно із попередньо займаною посадою. Якщо раніш попечительські функції 

поширювалися на частину Наддніпрянських земель, то нове призначення 

дозволило охопити педагогу проросійські терени та практично торкнутися до 

відомих проєвропейських освітніх інституцій. 

І знову п’ять років урядові кола «відвели» М. Пирогову для реалізації 

просвітницьких функцій на цей раз закордоном. Хоча й за цей короткий період 

Микола Іванович вкотре зробив досить багато, що віддзеркалилося на рівні 

щоденних турбот за своїми підопічними – вітчизняними здобувачами 

закордоном, що на практичному рівні віддзеркалилося у:  

а) організації оптимальних побутово-фінансових умов;  
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б) підтримці та навчанні вихованців;  

в) вивченні особистих даних кожного з метою організації найбільш 

комфортних робочих умов та підвищення продуктивності їх праці. 

    Офіційним приводом для звільнення Пирогова від покладених на нього 

обов’язків була невдала спроба революціонера Д. Каракозова застрілити 

Олександра І (1866 р.), яка у джерелознавчому описі білоруського дослідника 

була зіставлена із зародженням «…російського тероризму…» [439; 238, с. 1]. На 

сторінках історіографічних матеріалів таку подієвість окремі пов’язують із тим, 

що Пирогов, перебуваючи закордоном, змушений був надати медичну допомогу 

італійському революціонеру Д. Гарібальді, який боровся проти діючої 

диктатури, що у свою чергу могло, за  словами місцевих реакційних сил, 

«вселити» у «наївні» голови вітчизняних революціонерів надію на перемогу над 

тотальністю імперського режиму [439; 238; 328]. Предметність таких зіставлень 

була частково обґрунтована результативністю революційних хвиль, які 

прокотилися Європою (у т. ч. Італією) та безсумнівно торкнулися вітчизняних 

теренів. Можемо припустити, що така історична подієвість частково 

активізувалася завдяки впливу педагогічного космополітизму. І хоча Миколу 

Івановича відносять до представників «…поміркованого лібералізму…», проте 

його космополітично-світоглядна канва віддзеркалює реальний історичний 

перебіг розгортання цілого спектра соціокультурних проектів епохи.   Досить 

змістовно охарактеризував себе М. Пирогов у наступному автобіографічному 

ракурсі: «…я не народився в епоху російської слави і свідомого народного 

патріотизму, якими б ще могли бути роки мого дитинства… у мене досить рано 

розвинулося разом із почуттям глибокого співчуття до Батьківщини, якась 

непримиренна відчуженість до… зухвальства… і шовінізму» [327, с. 91] 

Вагомість внеску М. Пирогова у соціокультурне зростання нашої 

Батьківщини не залишилася поза увагою педагогічного корифея того часу –             

К. Ушинського. Останній у досить жорсткій формі охарактеризував тогочасні 

соціокультурні реалії: «Література наша любить вимальовувати похмурі  

характери, любить розвіювати історичні особистості, любить топтати у бруд 
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минулі авторитети, але їй не вдасться похитнути того морального авторитету, 

який собі здобув М. І. Пирогов» [328, с. 731]. Підсумувати вагомість діяльнісних 

починів та теоретичної спадщини цього вітчизняного корифея, у розрізі 

досліджуваної проблематики, хотілося б словами професора В.Смірнова: 

«..великим педагогом… було відкрито педагогічний рух 60-х рр. ХІХ ст., 

охопивши й потім усе коло основних питань педагогіки і виховання» [328,                  

с. 732].     

Освітньо-світоглядну нерозривність української культури із 

загальноєвропейською  сам Ушинський охарактеризував такими словами: 

«…єдність нашого… критеріуму, при нескінченній різноманітності наших 

розумових  висновків, висловлюється з неймовірною силою у суспільній думці 

сучасної Європи» [328, с. 691]. Ці слова Костянтина Дмитровича підкреслюють 

прогресивність розумового розвитку інтелігентного українства, яке судячи із 

наведеного висловлювання було належним чином підтримане у прогресивних 

колах Європи, зокрема за світоглядним посередництвом педагогічного 

космополітизму.  

Найбільш змістовну характеристику педагогічному космополітизму дав           

К. Ушинський на сторінках праці «Педагогічні твори М. І. Пирогова» (1861 р.) у 

якій зазначалося наступне: «…наука і освітній напрям… у вищій мірі вільні: їх 

неможливо замкнути ні у стінах академії, ні у стінах університетів. 

Подвижники… є вільними, на усіх теренах… європейська наука зобов’язана… 

університетам і ще більше окремим особистостям, які прокладали свою дорогу 

вперед… у вищій мірі вільно…» [328, с. 708].   

В історіографічних матеріалах знаходимо дані, щодо ідейної участі                     

М. Пирогова в освітньому реформуванні вищої освіти означеного періоду, 

віддзеркаленому на нормативно-правовому рівні окремих положень галузевого 

Статуту 1863 р. [650]. Важливим для нашого дослідження виявилося положення 

щодо отримання офіційно-санкціонованого «…дозволу на мандрівку…» у 

зразкові освітні центри Західної Європи потенційним претендентам на 

отримання омріяного ученого «…звання…» [303, с. 177]. Об’єктивну 
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необхідність заміни застарілих нормативних положень новим змістом Статуту 

1863 р. обґрунтовано ідейністю великого педагога та наочно презентованою на 

таблиці 4.1. 

    

Таблиця 4.1  

Деструктивний характер окремих аспектів функціонування вітчизняної 

вищої освіти другої пол. ХІХ ст. та основні шляхи їх подолання  

(за матеріалами М. Пирогова «Погляд на загальний статут наших 

університетів) [328] 

Деструктивні реалії вітчизняної вищої 

освіти другої пол. ХІХ ст 

Шляхи подолання наявних деструкцій 

частково за рахунок реалізації наукових 

відряджень, які передбачали: 

- «дефіцит» викладацьких кадрів; 

- нераціональність «…розподілу 

факультетних кафедр завданням 

університетської освіти… неправильність 

ходу наукових занять» [328, с. 273]; 

- невідповідність екзаменів сучасним 

вимогам  

 систематичні виплати відрядних коштів; 

 проведення приватних занять  

«privatissima» в аудиторному фонді 

університету з «…можливістю 

використання наявних навчальних 

посібників» [328, с. 275 – 276] 

 

Дані табл. 4.1 засвідчили, що подолання наявних деструктивних наслідків 

від нормативного утвердження університетського Статуту 1863 р. М. Пирогов 

вбачав у потенційності залучення освітньо-фінансового та навчально-

методичного інструментарію [303; 650].  

Якщо аналізувати таку історико-педагогічну подієвість з точки зору 

сучасного дослідника, то цілком зрозумілим стає те, що це був своєрідний 

соціокультурний перехід вітчизняної науково-педагогічної діяльності у більш 

прогресивніші освітньо-наукові виміри (зокрема, виходячи із організаційної, 

змістової та матеріальної наповненості іноземних освітніх інституцій) [675; 676; 

677; 678; 680; 681; 683]. Потенційні претенденти фактично отримували доступ 

до: неоціненних джерелознавчих ресурсів; аудиторних занять іноземних 

корифеїв; позааудиторного (нерідко неформального) спілкування з іноземною 

інтелігенцією, що сукупним чином формувало неоціненний досвід вітчизняних 

викладацьких кадрів. Оцінивши усю спектральну широту такого безцінного 
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досвіду, Пирогов звернувся до керівних урядових кіл із досить раціональною 

порадою щодо запровадження обов’язкової звітної форми по результатах 

успішно реалізованого закордонного відрядження. Завдяки освітньо-

прогностичній ідейності М. Пирогова, сучасні дослідні кола сьогодні мають 

змогу вивчати у хронологічному порядку окремі реалізовані закордонні 

мандрівки представників Університету св. Володимира (Київський навчальний 

округ) у другій пол. ХІХ ст., за посередництвом архівних матеріалів столичного 

Центрального державного історичного архіву України [675; 676; 677; 678; 680; 

681; 683].   

Розширення спектра дії вітчизняного педагогічного космополітизму на 

наслідковому рівні привело до реформування з одного боку – нормативної, а з 

іншої – змістової частини навчально-виховного процесу. Зокрема, перша 

подієвість віддзеркалювалася у затвердженні чергового університетського 

статуту у 1884 р. Змістова наповненість вищеназваного документу привнесла 

нові реформаційні віхи на канву освітньої сфери, які частково позначилися на: 

- розширенні повноважень попечителя навчального округу, який 

зобов’язувався контролювати кожен «крок» функціонування підпорядкованого 

йому університету; 

- вивільненні частини управлінсько-робочого часу професорсько-

викладацького складу на користь наукової діяльності [60; 103].  

Досить парадоксальним нам видається і той факт, що навіть після 

звільнення М. Пирогова від виконання керівних посадових доручень, його ідейна 

«інноватика» щодо освітнього реформування вищої школи була успішно 

використана. Зокрема, у одному із статутних пунктів 1884 р. нормативно-

закріплювалося положення щодо «управлінсько-робочого часу» викладачів. 

Досить показовим прикладом істинності викладеного слугують такі 

історіографічні дані: «…Пирогов…строго притримувався тієї справедливої 

думки, що високий науковий рівень лекцій неможливо забезпечити, якщо лектор 

не займатиметься науковою роботою і не поповнюватиме… матеріал лекцій 

результатами власних досліджень» [328, с. 8].   
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Особливу увагу Пирогов приділив фізиці вищої школи, що підтверджено 

наступною тезою: «Технологію і агрономію в наших університетах можна 

замінити з більшою користю для вихованців… прикладною… фізикою…», що 

сукупним чином забезпечило б примноження «…практичних умінь…» 

вихованців [328, с. 723]. 

Не оминув Микола Іванович і питання реформування фізико-математичного 

факультету в цілому, оскільки «…у нас зараховують до чисто математичних і 

природничі науки, між фізикою і хімією – слід провести чіткі кордони між цими 

галузями… і знання даних від фахівців цих галузей спільних не вимагати…» 

[328, с. 723]. Окрім цього, педагог окреслив тісний взаємозв’язок фізики та 

медицини, підкресливши, що: «…справедливо було б вимагати, щоб молоді 

люди, бажаючі себе присвятити медицині, спочатку вступали на факультет 

фізико-математичний і протягом двох років вивчали… фізику і хімію, а потім 

вже, завершивши скорочений курс… приступали до занять практичних частин 

медицини…» [328, с. 285]. Пирогов акцентував увагу медичних кіл на тому, що 

лише той вихованець, який «…справді вивчив фізику… при сучасному стані 

медицини… легко… засвоїть анатомію і фізіологію людського тіла…» [328,             

с. 285]. Вітчизняний дослідник картав халатність профільних екзаменаторів, які 

не вимагають від студентів високих знань з «…фізики… вбачають у цих 

вимогах…мало потрібні для лікарів і тому допускають їх до занять практичної 

медицини без належної підготовки…» [328, с. 285].   

Так, за період другої пол. ХІХ ст. фізико-математичний факультет 

вітчизняних вищих шкіл закордоном презентували наявні інтелігентні кола [676; 

677; 680; 681]. Вітчизняна інтелігенція закордоном виконувала лекторські 

функції, реалізовувала авторські науково-дослідні проекти, налагоджувала стійкі 

комунікативні зв’язки з іноземними колегами свого профілю та достойно 

презентувала «відрядні» університети на міжнародній арені. Окреслена 

подієвість сумарним чином актуалізувала підвищення авторитетності 

вітчизняно-базової освітньої підготовки на міжнародній арені. 
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Активний перебіг такої вітчизняно-освітньої прогресивності у 

досліджуваний період зумовлювався прямим впливом двох основоположних 

детермінант:  

- по-перше, сприятливого нормативно-правового «клімату», актуалізуючого 

зростання виїзних потоків у напрямі світових освітніх центрів з метою реалізації 

запланованих університетом проектів, націлених на усунення «прогалин» 

кадрової політики попереднього урядового керівництва; 

- по-друге, широкою світоглядною «популярністю» педагогічного 

космополітизму, коріння якого сягали міжнародних галузевих взаємодій 

представників різних наукових напрямів та освітніх осередків у цілому.  

Світоглядна присутність у вітчизняному соціокультурному полі 

педагогічного космополітизму (зокрема, виходячи із нормативної значущості) 

певним чином знаходила своє практичне віддзеркалення у: якісній підготовці 

молодих кадрів, поглибленні методики викладання фахових дисциплін, розвитку 

профільних науково-дослідницьких напрямів, примноженні кількості 

навчально-методичних матеріалів та наукових розвідок. Викладена подієвість 

сукупним чином актуалізувала налагодження тісних міждисциплінарних зв’язків 

вітчизняних інтелігентних кіл та міжнародної освіченої спільноти [525].  

Цілком зрозумілим для нас залишається і той факт, що здобути міжнародне 

визнання можна було завдяки підтриманню творчої співпраці із іноземними 

колегами у ході систематичного відвідання ними міжнародних наукових заходів 

та реалізації закордонних відряджень зі спеціальною метою. Сумарною 

результативністю зазначеної подієвості було «укомплектування» вітчизняних 

наукових шкіл різного профілю. Цікавим нам видається і той факт, що у 

досліджуване п’ятдесятиріччя відбувався повноцінний соціокультурний обмін 

науково-освітнім досвідом, який був двосторонньо-взаємообумовленим: з 

одного боку засновниками наукових шкіл виступили українці, учнями яких 

ставали іноземці; а з іншого – дослідницькі почини зарубіжної професури 

знаходили логічне продовження у працях наших співвітчизників. Зокрема, 

окремі дослідницькі напрями наукових шкіл фізико-математичного та 
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медичного факультетів Харківського університету ХІХ ст. презентовано у 

додатку А (див. дод. А). 

В історико-педагогічному поступі досліджуваної епохи п простежувалася 

така феноменологічна особливість, що фундаменталізм педагогічного 

космополітизму «упорядковував» процес якісної освітньої підготовки, який 

прямо-пропорційно віддзеркалювався у поглибленні методики викладання 

фахових дисциплін, що у свою чергу продукувало розвиток профільних науково-

дослідницьких напрямів та примножувало кількість навчально-методичних і 

наукових матеріалів. 

Аналізуючи досліджувану проблематику слід підкреслити ще одну 

характерологічну особливість досліджуваного феномена: чим багатший був 

професійний досвід педагога-космополіта – тим продуктивнішими були 

теоретичні та практичні результати його творчих починів.     

Унікальна природа педагогічного космополітизму віддзеркалилася у тому, 

що сьогодні досить складно систематизувати параметри, які б у повній мірі 

висвітлили суть цього багатогранного феномена.  

Аналізуючи із дослідницької точки зору особливості розвитку 

досліджуваної проблематики названого періоду стає зрозумілим, що її 

світоглядна канва була «виткана» продуктивною діяльністю педагога-

космополіта. Останній із характерологічної точки зору, був наділений творчим 

потенціалом, який переплітався міцними нитками з педагогічною майстерністю 

та уможливлювався присутністю прогресивно-інноваційних ідей.  Важливим у 

цьому історико-педагогічному розрізі був і міжнародний авторитет педагога-

космополіта, який у соціокультурному ключі виконав глибинно-мотиваційну 

функцію у колі того колективу прогресивної інтелігенції та вихованців, із яким 

йому довелося безпосередньо співпрацювати. При цьому слід чітко розмежувати 

авторитетність педагога-космополіта як викладача та як науковця. Примноження 

авторитетного статусу викладача спостерігалося за тих умов, коли він досить 

продуктивно налагоджував функціонування освітнього процесу, охопивши 
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своєю світоглядно-космополітичною цілеспрямованістю усі закутки 

особистісного світосприйняття вихованця.  

Авторитетність педагога-космополіта як науковця продукувалася 

оригінальністю реалізації ним дослідницьких розвідок, які у визначений 

історичний період здебільшого реалізовувалися на іноземних освітніх теренах, 

за посередництвом знаних наукових керівників. Досить важливим у цьому ключі 

є зокрема і те, що вітчизняним педагогам-космополітам, які опинилися 

закордоном у ролі здобувача випала чудова можливість поєднувати виконання 

лекторських функцій із науково-дослідною діяльністю на базі декількох освітніх 

концентрів. Така подієвість актуалізувала набуття неоціненного досвіду, який 

екстраполювався на вітчизняні освітні реалії після повернення педагога на 

Батьківщину. 

У другій пол. ХІХ ст. педагогічний космополітизм відзначався 

надзвичайною продуктивністю спільних наукових проектів, коли вітчизняні 

здобувачі продовжували попередньо розпочату науково-дослідну справу своїх 

іноземних педагогічних наставників. Безумовно, що транснаціональні тандеми 

продукували розвиток вітчизняної освіти та науки, оскільки наявні вихованці 

ознайомлювалися із унікальною змістовою фактажністю, відчуваючи на собі 

прогресивність опосередкованого впливу європейського інтелігентного світу.  

Досить ґрунтовною нам видається наукова позиція британського дослідника 

М. Полані, який на сторінках праці «Особистісне знання: на шляху до 

посткритичної філософії» (1985 р.) деталізував два основні шляхи поширення 

педагогом знань у міжнародному соціокультурному просторі історичного 

розрізу попереднього століття [332]. Перед тим, як перейти до переосмислення 

концептуальності зазначених дослідницьких ідей зауважимо, що якраз у такому 

«шляху» поширення знань ми вбачаємо глибинність світоглядного впливу 

педагогічного космополітизму на соціум. Глобальність мети всесвітнього 

навчально-виховного процесу, на наш погляд, відтворюється у схемі 

міжцивілізаційного освітнього концепту: від високоосвіченої особистості – до 

високоосвіченого соціуму. Істинну ідейність вищеназваного іноземного ученого 
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щодо проблеми «транскордонного» поширення знань презентовано на рис. 4.4 

[332]. 

Дані рис. 4.4 дозволили зробити стислі узагальнення, що педагог-

космополіт досліджуваного історичного періоду, за словами М. Полані, 

практично поширював знання двома основними шляхами – явним та 

імпліцитним (рис. 4.4) [332]. При чому, явний шлях охоплював одразу дві 

траєкторії (теоретичну та практичну), а імпліцитний – лише одну (практичну) 

(рис. 4.4) [332].  

 

 

 

 

 

  

Рис. 4.4. Основні шляхи поширення педагогом знань у соціокультурному 

просторі історичного розрізу другої пол. ХІХ ст. (за матеріалами М. Полані) 

[332] 

 

Наведені вище факти дозволяють припустити, що аудиторна робота такого 

педагога здебільшого набувала явного виміру, а позааудиторна – імпліцитного 

(рис. 4.4). Окрім цього, реалізація закордонних наукових відряджень (зокрема, 

ініційованих та реалізованих за участю М. Пирогова) у своєму сутнісно-

практичному значенні набувала ознак як явного так і імпліцитного. Перший 

шлях – читання лекцій та проведення інших видів аудиторних занять, а другий – 

виконання науково-дослідного проекту з метою здобуття відповідного наукового 

ступеня.   

Основні шляхи поширення 
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теоретичний практичний 
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раціональність висновків 

практичний 

комунікативне співробітництво 

спільні наукові проекти 
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З метою більш комплексного аналізу особливостей розвитку вітчизняного 

педагогічного космополітизму другої пол. ХІХ ст. доцільно теоретично 

сконструювати цілісний конструкт означеного феномена, репрезентованого 

єдністю ендогенного (внутрішнього) та екзогенного (внутрішнього) 

компонентів.  

Ендогенна складова віддзеркалювала космополітичний стрижень педагога, 

що практично віддзеркалювалося у цілеспрямованості його дій у межах 

міжнародного соціокультурного простору. За таких умов і сам 

«космополітичний стрижень» був результатом впливу на особистість 

цілеспрямованого навчального-виховного процесу у структурі діяльності різних 

освітніх центрів світу.  

Екзогенний компонент віддзеркалював рівень гостинності приймаючої 

сторони (країни, освітньої чи наукової інституції), яка, по суті, ставала 

географічною ареною світоглядного утвердження педагогічного 

космополітизму, що розвивався на засадах транскордонності. Високий рівень 

гостинності у фінальному результаті актуалізував: продуктивність обміну 

думками між представниками різних національностей, налагодження 

міжнародної співпраці, забезпечення продуктивного обміну досвідом та 

утвердження відповідного освітньо-цивілізаційного поступу.         

 Системний аналіз джерелознавчої бази засвідчив, що світоглядна канва 

педагогічного космополітизму у практичних вимірах другої пол. ХІХ ст. ще 

більшою мірою набувала рис транскордонності. 

Відрефлексування досліджуваної проблематики уможливило підсумування 

наступної фактажності. «Приріст» науково-освітнього потенціалу на 

вітчизняних теренах частково був наслідком успішного розвитку педагогічного 

космополітизму освітян у різних куточках нашої держави та за її межами. 

Результати дослідження віддзеркалили непересічний характер прогресивних 

починів української інтелігенції, яка підсилювала існуючі напрацювання канвою 

європейської інноватики, що увійшло до обігу наявної соціокультурної практики 

у визначений період історичного розвитку. Вітчизняні освітяни присвятили себе 



284 

 

безкорисному служінню своєму народу, відтвореному на рівні прогресивних 

освітньо-наукових проектів, які не були реверансом по відношенню до 

провладних структур того часу.     

          

4.3. Дієвість впливу педагогічного космополітизму на налагодження 

міжнародно-профільного співробітництва представників вітчизняних 

вищих шкіл 

 

Розвиток математики та фізики у другій пол. ХІХ ст. на базі вітчизняних 

класичних університетів частково був наслідком цілеспрямованої діяльності 

педагогів-космополітів попереднього п’ятдесятиріччя, які активно працювали на 

базі вітчизняних та іноземних академічних концентрів.  

Враховуючи нашу професійну дотичність до фізико-математичного 

напряму, вважаємо за необхідне зосередити увагу на аналізі його поступального 

розвитку в умовах прямого педагогічно-космополітичного впливу небайдужих 

носіїв – фундаторів наукових напрямів та «розбудовників» вітчизняних 

класичних університетів.  

Серед невеликого переліку вітчизняних класичних альма-матерів 

виділяється і «первісток» Наддніпрянщини – Харківський університет (1804 р.). 

В історії розвитку зазначеного освітнього концентру помітно вирізняються 

окремі профільні науковці – педагоги-космополіти, які зробили вагомий внесок 

у розвиток фізико-математичного напряму. 

Яскравим прикладом викладеного слугує історична персона                                              

Т. Осиповського – ректора Харківського університету. Матеріали 

джерелознавчої бази засвідчили, що ще задовго до відкриття цього університету 

Осиповському було доручено провести «підготовчі роботи», щодо можливого 

перспективного розвитку фізико-математичного напряму на базі згаданої альма-

матері [312; 469]. Такі неформальні доручення перспективний педагог отримав 

від В. Каразіна – ініціатора відкриття місцевого університету та С. Потоцького – 

очільника Харківського навчального округу [312; 469]. 
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Світоглядна глибина педагогічного космополітизму Т. Осиповського була 

дотичною до перспективного плану розвитку фізико-математичного напряму 

зазначеної альма-матері у другій пол. ХІХ ст. Зазначена історична подієвість у 

практичному розрізі уможливилася завдяки: 

- налагодженню системної співпраці із профільними педагогічно-

дослідницькими колами Франції, що сприяло розширенню спектра його 

науково-педагогічних поглядів на основі освоєння кращих європейських 

освітніх традицій; 

- виданню знакового в історії підручника «Курс математики», який 

використовувався у якості базового на рівні усіх вищих шкіл Російської імперії; 

- окресленню міжпредметних зв’язків при викладанні математики (зокрема, 

фізика, механіка, оптика, астрономія, природознавство); 

- виконанню завдань педагогічного наставництва для майбутніх наукових 

світочів М. Остроградського та А. Павловського [312; 469]; 

- відкриттю підготовчих математичних курсів для потенційних абітурієнтів 

(див. рис. 4.5). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 
1 та 2  - частково увійшли в основу змістового наповнення підготовчих математичних 

курсів та лекційних дисциплін навчального плану першої чверті ХІХ ст. 
3 – лекційні курси 

Рис. 4.5. Змістове наповнення навчальних курсів професора Т. Осиповського 

у розрізі фахової підготовки всесвітньовідомих педагогів-математиків –             

М. Остроградського та А. Павловського (Харківський університет, перша 

чверть ХІХ ст.) [469] 
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Дані рис. 4.5 засвідчили, що професор Осиповський досить раціонально 

структурував профільність навчальних курсів, проведення яких у часовому 

відрізку припала на період освітньої підготовки молодих студентів – 

Остроградського та Павловського. Урахування змістового критерія уможливило 

їх умовне диференціювання на три основоположні складові: чиста і прикладна 

математика, астрономія (рис. 4.5). 

Аналізуючи власний професійний досвід сам Осиповський підкреслював, 

що у ході порушення рівноваги математично-логічних міркувань (зокрема, 

спровоковане відсутністю обміну результатами досліджень, націлених на 

виявлення точних даних) відбувається штучне закриття системи обміну 

виявленою інформацією, що невимовно призводить до «самознищення» 

результатів досліджень [312]. Ці слова педагога-космополіта стали точкою 

відліку для профільної підготовки молодих кадрів на базі місцевої вищої школи. 

На світоглядному рівні така подієвість віддзеркалювалася ідейністю 

педагогічного космополітизму, а на практичному – забезпечувалася 

продуктивним розвитком фізико-математичного напряму.   

Пригадуючи свої студентські враження від аудиторних занять під 

керівництвом професора Т. Осиповського сам М. Остроградський підкреслював, 

що якщо б у його житті не було такого знакового педагогічного наставника – то 

навряд би він опинився у математичних «глибинах» Західної Європи [49; 92]. 

Зауважимо, що європейський акцент був розставлений Остроградським не 

випадково, оскільки можемо припустити, що світоглядну прихильність до 

педагогічного космополітизму йому привив саме Осиповський. Деталізована 

характеристика впливу педагогічного космополітизму на формування науково-

дослідних уподобань самого М. Остроградського, за посередництвом 

вітчизняного та іноземного педагогічного наставництва, подана у змістовому 

наповненні табл. 4.2 (див. табл. 4.2). 

Дані табл. 4.2 підтвердили фундаментальність впливу вітчизняної та 

іноземної професури на «кристалізацію» наукових уподобань Остроградського 

(зокрема, математичний аналіз, математична фізика, теоретична механіка).  
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Таблиця 4.2 

Вплив педагогічного космополітизму на формування 

пріоритетності науково-дослідницьких уподобань  

М. Остроградського за посередництвом вітчизняного та іноземного 

педагогічного наставництва (друга чверть ХІХ ст.) [49; 92] 

Науково-дослідницькі уподобання: 

вітчизняного 

педагогічного 

наставника 

 

М. Остроградського 

 

іноземних педагогічних 

наставників 

 

Т. Осиповського: 

а) чиста математика; 

 

б) прикладна 

математика; 

 

в) астрономія 

 

-математичний аналіз; 

 

 

 

- математична фізика; 

 

 

 

-теоретична механіка 

 

 

А. Ампер – механіка 

О. Коші – математичний 

аналіз і математична фізика 

П. Лаплас – математична 

фізика 

С. Пуассон – теоретична і 

небесна механіка, 

математична фізика, 

математика 

Ж. Фур'є – математична 

фізика 

 

Деталізуючи знакові для нашого дослідження автобіографічні сторінки           

М. Остроградського зауважимо, що обраний ним фах у певному розумінні привів 

його у такі знатні у той час проєвропейські освітні (Коледж де Франс, паризька 

Колегія Анрі ІV) та наукові (Національна академія деї Лінчеї, Туринська і 

Паризька академія) концентри, де він фігурував як знаний учений та педагог [49; 

92]. Значну роль у його професійному становленні відіграли й іноземні 

педагогічні наставники – «…Андре-Марі Ампер… Огюстен-Луї Коші, П’єр-

Симон Лаплас… Симеон-Дені Пуассон, Жан-Батист Жозеф Фур’є…» [49, с. 454 

– 455]. Аналізуючи тогочасні вітчизняні освітні реалії стає зрозумілим, що дієвий 

інструментарій педагогічного космополітизму частково актуалізував можливість 

налагодження продуктивної співпраці полтавчанина Остроградського зі 

світочами фізичної науки. Зазначимо і той факт, що після свого повернення із-за 

кордону Остроградський продовжував викладати у освітньому закладі 

технічного профілю, який територіально знаходився у Миколаєві [49; 92]. 
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Не вдаючись до деталізації світоглядних позицій професора                                      

М. Остроградського обмежимося фактажністю його дружніх стосунків із 

Великим Кобзарем [92].  

Ще одним вихованцем ректора Т. Осиповського (1813-1820) був 

перспективний молодий студент математичного профілю – А. Павловський, який 

згодом теж посів пост ректора Харківської альма-матері [438]. Узагальнюючи 

історико-педагогічні здобутки останнього зауважимо, що він: 

а) першим розгорнув дослідження на проросійській території у розрізі теорії 

імовірностей; 

б) самостійно ініціював складання міжпредметного рукописного каталогу 

для широкого кола читачів, що тематично центрувався на теологічному, 

філософському, юридичному, політологічному, географічному та статистичному 

напрямах; 

в) аргументовано актуалізував відкриття доступу до бібліотечних джерел 

Харківського університету усім не байдужим з просвітницькою метою; 

г) проблематизував розширення освітньої мережі на території 

Слобожанщини [37; 361]   

Черговим прикладом світоглядної пріоритетності педагогічного 

космополітизму у структурі діяльності названого вище харків’янина слугує 

особистість професора В. Імшенецького. Учений досить багато зробив для 

розвитку математичної освіти Слобожанщини другої пол. ХІХ ст., що 

репрезентовано його особистісною ініціативністю щодо: заснування 

Харківського математичного товариства; виконання ним лекторських функцій у 

місцевій альма-матері та на вищих жіночих курсах [532]. Важливим, на наш 

погляд, є і той факт, що декілька років поспіль В. Імшенецький перебував з 

просвітницькою метою у Франції, де і займався вивченням теоретичного аналізу 

диференціальних рівнянь [532; 12].  

Узагальнюючи всеосяжність впливу педагогічного космополітизму на 

розвиток фізико-математичного наукового напряму у Харківському та 

Новоросійському університетах, віддзеркалену на рівні систематично- 
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практичної співпраці представників вітчизняної еліти із іноземними колегами, 

слід виокремити таких знаних членів Харківського математичного товариства 

як: 

- К. Андрєєв – розробник низки навчально-методичних матеріалів з 

проективної геометрії (професор Харківського університету) [425]; 

- О. Ляпунов – автор навчальної літератури з математичної фізики 

(професор Харківського та Новоросійського університетів) [119];  

- В. Стеклов – працював над тематикою у галузі гідродинаміки (професор 

Харківського університету) [162]; 

- Д. Синцов – розробляв наукові і навчально-методичні матеріали з 

диференціальної геометрії (Харків, Катеринославське вище гірниче училище) та 

інші [162].   

Зауважимо, що кожен із названих вище представників за період свого життя 

побував у відомих фізичних школах Західної Європи, які знаходилися на 

території Франції [119; 162; 425]. Вочевидь таку подієвість можна пояснити тим, 

що у досліджуваний період на території названої іноземної країни зосередилася 

значна кількість профільних фахівців, які підсилювали науково-галузевий 

прогрес. 

Важливим для нашого дослідження є, також, і те, що окремі представники 

вітчизняних вищих шкіл змушені були покинути свою Батьківщину через 

штучне витіснення їх зі стін рідних альма-матерів. Прикладом викладеного 

слугує, зокрема, історична постать професора Львівського університету – 

Я.Кулика [137]. Останній практично до кінця свого життя здійснював свої 

педагогічні функції на базі Празького університету, безпосередньо виконуючи 

покладені на нього обов’язки завідувача кафедри вищої математики (аж до 1863 

р.) [137]. Український професор був запрошений до іноземної вищої школи 

передусім тому, що  його науковий авторитет та педагогічні здобутки визнавала 

прогресивна освічена професура Європи. Показовим на наш погляд є і той факт, 

що досить високою популярністю ще з минулого п’ятдесятиріччя користувалися 

такі його авторські розробки для вищої школи, як: «Підручник вищого аналізу» 
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(перший том – 1831 р., а другий – 1843 р.) та «Основи вищої математики з огляду 

на її технічні застосування» (перший том – 1844 р., а другий – 1846 р.) [111]. 

Зауважимо, що названі творчі доробки були перекладені на іноземні мови та 

широко використовувалися у навчально-виховному обігу низки європейських 

держав [111; 279]. Важливим нам видається і той факт, що виконання 

лекторських функцій самим Куликом не обмежувалися виключно Празьким 

університетом. За даними інформаційних джерел, Яків Пилип паралельно 

займався педагогічною діяльністю і в Грацькому університеті імені Карла і 

Франца де викладав технічну механіку [590]. Цікавим для нашого дослідження є 

і те, що Я. Кулик перебуваючи закордоном систематично надавав навчально-

методичну підтримку освітнім осередкам Галичини. Свідченням викладеного, 

зокрема, слугують наступні дані: 

а) опублікування професором у 1851 р. практично зорієнтованої статті 

«Новий спосіб найлегшого, найвигіднішого і надійного множення і ділення 

чисел для молоді Галицьких шкіл» [13]; 

б) придбання для граматичних шкіл Галичини навчальної літератури, яка 

поповнила фонди місцевих бібліотек [753; 13]; 

в) видання за власний кошт авторської праці «Практична школа креслення», 

яка була безкоштовно розповсюджена у галицьких та чеських школах [58; 568].  

Вагомою просвітницькою результативністю діяльності Я. Кулика була його 

безпосередня активна участь у  роботі «Асоціації вільних лекцій з математики та 

фізики», у складі якої наш співвітчизник прочитав низку лекцій для усіх 

небайдужих слухачів, які територіально знаходилися у досліджуваний період у 

зазначеній іноземній країні [599].     

Для повноцінної характеристики особистісного ставлення професора 

Кулика до обраної професії доцільно звернутися до таких його слів: «…усе своє 

свідоме життя я прожив в обіймах…улюбленої учительської професії… часто 

переконувався… теорія є базисом практики… що допомагає при раціональному 

обґрунтуванню її… вихованцям» [591, s. 2 – 3].         
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Черговим академічним епіцентром розвитку педагогічного космополітизму 

були класичні вищі школи у Києві та Одесі, що віддзеркалювалося у практичній 

діяльності окремих представників наявного професорсько-викладацького 

складу.  

Підтвердженням раніше викладеного слугує й історична персона викладача 

київської вищої школи та ініціативного засновника першої вітчизняної 

експериментально-фізичної лабораторії – М. Авенаріуса [107]. Майбутньому 

професору, володіючому досвідом викладання математичних дисциплін на базі 

регіональних проросійських гімназій, вдалося отримати офіційний дозвіл на 

закордонну мандрівку (1862 – 1864 рр.) з метою написання комплексного 

дисертаційного дослідження [215]. Молодому і перспективному дисертанту 

Авенаріусу пощастило проводити дослідні роботи на базі одразу двох німецьких 

університетів – Берлінського та Гейдельберзького [215]. Проте найбільш цінним 

на наш погляд було те, що роль педагогів-наставників та водночас наукових 

керівників виконали одразу два знаних світу фізики – Генріх Магнус та Роберт 

Густав [107; 215]. Після повернення із закордону Авенаріус був призначений 

штатним доцентом, а згодом – екстраординарним професором на кафедру фізики 

Університету св. Володимира на якій пропрацював усе життя [671; 672; 679; 647]. 

Зазначимо і той факт, що у досліджуваний період Берлінський університет 

став по суті кузнею молодих кадрів, які прагнули професійно самореалізуватися 

у фізико-математичному напрямі. Таку історичну подієвість можна пояснити 

щонайменше двома основоположними детермінантами – потужною 

матеріально-технічною базою та талановитим професорсько-викладацьким 

складом, який був репрезентований чудовими науковими й педагогічними 

наставниками. Досить показовим прикладом у цьому ключі послугувала 

особистість професора Генріха Густава Магнуса, який виховав молоду генерацію 

фізиків, які продовжили реалізацію своїх професійних проектів у різних 

куточках Європи.  

У пошуках відповіді на запитання: «Чим же приваблювали молодих і 

перспективних вітчизняних дослідників-фізиків університети Центральної 
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Європи?» прокоментуємо наступне. Так історично склалося, що протягом 

практично цілого століття (починаючи із 70-х рр. ХVІІІ ст. і аж до 70-х рр. ХІХ 

ст.) керівництво Російської імперії створювало сприятливі умови для того, щоб 

оптимізувати життєдіяльні умови для німецьких поселень. Такі «німецько-

колоністичні» традиції досить успішно укорінилися завдяки імператорській 

«величності» Катерини ІІ, яка за національністю була німкенею (справжні 

метричні дані – Софія Августа Фредеріка Ангальт-Цербст-Дорнбург) [344; 593]. 

І навіть після її панування зазначена тенденція досить успішно підтримувалася 

наступними послідовниками.  

Вплив такого пронімецького політичного курсу на території Російської 

імперії наприкінці ХІХ ст. був зафіксований відповідними статистичними 

матеріалами (зокрема, близько 1791 тис. осіб) [563]. У зв’язку із такою 

показовою чисельністю німців, представники цієї національності активно 

почали освоювати вітчизняні та закордонні науково-освітні ландшафти, що 

зокрема теоретично продемонстровано прикладом самого М. Авенаріуса. 

Деталізуючи причини формування вітчизняного «попиту» на науково-

освітні послуги Центральноєвропейських університетів серед представників 

німецької національної меншини слід виокремити такі основоположні 

детермінанти: єдність соціокультурного базису (звичаї, традиції, світоглядні 

позиції); знання мови; визначальність етноментальних рис; чітко виражена 

педантичність, яка віддзеркалювалася на рівні дотримання наявних вимог щодо 

раціональної організації діяльності.  

З метою обґрунтування впливу наукових інтересів та уподобань іноземних 

наставників на формулювання тематики науково-дослідних розвідок 

вітчизняних здобувачів розроблено відповідні наочні матеріали, які 

обґрунтовують тісний взаємозв’язок їх авторських проектів (табл. 4.2 та див. 

табл. 4.3).      
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Таблиця 4.3 

Порівняльний аналіз результативності окремих наукових здобутків 

німецьких професорів Г.  Магнуса  і Г. Кірхгофа  та їхнього вихованця – 

вітчизняного здобувача М. Авенаріуса  

 ( друга пол. ХІХ ст.) [107; 215; 551; 537; 108] 

№ Сумарна результативність окремих наукових здобутків 

Професора   Г.  

Магнуса (Берлінський 

університет) 

Вітчизняного здобувача 

М. Авенаріуса (Університет 

св. Володимира) 

Професора Г. Кірхгофа 

(Гейдельбергський 

університет) 

1. Створення першої на 

території Європи 

фізичної лабораторії 

Заснування першої на 

території України 

експериментально-фізичної 

лабораторії (серед.70-х рр.) 

Вивчення закономірностей 

теплового випромінювання 

2. Дослідження 

термоелектричних 

особливостей у  

камеральних умовах 

Ініціювання досліджень 

рівня сонячної радіації на 

території України 

Узагальнення особливостей 

електромагнітної взаємодії 

3.  Узагальнення 

особливостей 

речовинного розкладу 

під впливом 

електричного струму  

Систематизація даних щодо 

рівня впливу температурного 

показника на електричну 

провідність металів     

(термоелектрика) 

Аргументування фізичної 

природи небесного світила – 

Сонця, що актуалізувало 

подальший розвиток нової 

галузі – астрофізики  

4. Обґрунтування індукції 

електрично заряджених 

частинок 

Дослідження окремих 

аспектів із розділу 

молекулярної фізики 

Формулювання 

раціонального обчислення 

напруженості електричних 

полів 

5. Вивчення ефекту 

розширення речовин у 

газоподібному стані під 

впливом зростання 

температури 

Актуалізування 

особливостей дисперсії 

світла під впливом 

електромагнітної 

спектральності хвиль 

Опрацювання феномена 

деформаційних змін стану 

різних тіл у розрізі основних 

постулатів механіки 

  

Зокрема, дані табл. 4.3 підтвердили тісний взаємозв’язок ініціативності          

М. Авенаріуса у заснуванні першої проукраїнської експериментально-фізичної 

лабораторії (Університет св. Володимира) із проектом його наукового керівника 

Г. Магнуса щодо створення першої на території Європи фізичної лабораторії 

(Берлінський університет) [107; 215; 551]. Перелік наукових праць Авенаріуса 

репрезентовано у додатку Г. Загалом подієвість ініціювання досліджень рівня 

сонячної радіації на території України М. Авенаріусом певною мірою дотична до 

дослідницьких уподобань його наукового наставника професора Г. Кірхгофа 

(зокрема, у розрізі фізичної природи Сонця) [107; 215; 551].  
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Ще одним вихованцем німецького професора Г.  Магнуса у Берлінському 

університеті був випускник Рішельєвського ліцею, здобувач із Одеси –                      

Ф. Шведов, який прибув до Берлінського університету у 1865 р. [342]. Доцільно 

нагадати і той факт, що його попередником був здобувач М. Авенаріус, який 

працював пліч-о-пліч із професором Магнусом протягом 1862 – 1864 років. Така 

історико-педагогічна подієвість засвідчила про закономірну системність роботи 

європейських світочів фізичної науки із молодими вітчизняними кадрами, які 

активно прагнули перейняти науково-дослідний та педагогічний досвід 

тогочасної іноземної професури протягом досліджуваного періоду у знакових 

університетах зазначеної частини світу. 

З метою узагальнення рівня прогресивності досвіду знакового для нашого 

дослідження фізика Новоросійського університету – Ф. Шведова, його 

напрацювання були зібрані дослідницьким шляхом та систематизовані у 

змістовій наповненості табл. 4.4 (див. табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 

Пріоритетні напрями діяльності представника Новоросійського 

університету Ф. Шведова – вихованця професора Г. Магнуса (друга пол. 

ХІХ ст.) [342; 84; 239; 462] 

Педагогічний та управлінський, 

відтворений на рівні посад: 

Науково-дослідний, віддзеркаленій на 

рівні вивчення: 

 доцента, а згодом – професора кафедри 

фізики Новоросійського університету 

[342]; 

 завідувача експериментального кабінету 

фізики при згаданій вищій школі [342]; 

 інспектора загальноосвітніх навчальних 

закладів наявного навчального округу 

[342]; 

 декана фізико-математичного факультету 

місцевого університету [342];   

 ректора Новоросійського університету 

[342]  

 фізично-оборонних приладів, які 

використовувалися у військовій 

справі; 

 особливостей розчинів віднесених до 

розряду колоїдних; 

 системної структурності 

високомолекулярних сполук; 

 фізичної природи феномену полярного 

сяйва; 

 характерологічних особливостей 

електромагнітного випромінювання; 

 розроблення методу датування 

дерев'яних археологічних знахідок 

(дендрохронологія); 

 заснування «…фізико-хімічної 

реології» [239, с. 675]  
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Матеріали табл. 4.4 засвідчили, що вищеназваний одеський фізик пройшов 

фактично усі щаблі професійно-педагогічного зростання – починаючи від 

здобувача і закінчуючи ректорською посадою очільника Новоросійського 

університету [342; 84; 239; 462; 262]. 

За плідні роки своєї діяльності вітчизняний освітянин на власному прикладі 

продемонстрував, якою світоглядною могутністю володіє педагогічний 

космополітизм, що у глобальному розрізі актуалізував: 

- нагромадження цінного педагогічного та науково-дослідного досвіду 

між представниками конкретної галузі; 

-  заснування перших профільних науково-дослідних інституцій на базі 

існуючих вищих шкіл (зокрема, М. Авенаріус – експериментально-

фізична лабораторія, 70-ті рр. ХІХ ст.); 

- відтворення кращих освітніх традицій Європи на базі існуючих 

вітчизняних університетів; 

- введення до освітнього обігу нових навчальних дисциплін (зокрема,        

Ф. Шведов – дендрохронологія); 

- відгалуження нових фізичних наук (зокрема, Ф. Шведов – реологія); 

- примноження суміжних наукових напрямів (зокрема, вивчення                   

М. Авенаріусом проблеми розподілу сонячної радіації по території 

України продукувало розвиток фізичної географії); 

- поглиблення розвитку окремих розділів фізики (зокрема, молекулярна 

фізика, термоелектрика, оптика, термодинаміка) тощо [107; 215; 342; 

84; 239; 462; 262].  

У 1869 р. право на наукове відрядження отримав черговий представник 

фізико-математичного факультету Новоросійського університету – В. Лігін 

[262]. Молодому і талановитому фізику надзвичайно пощастило потрапити у  

нещодавно-засновану швейцарську Вищу технічну школу, що територіально 

знаходилася у місті Цюріху (з 1855 р.). Переоцінити ретроспективний престиж 

вищеназваної академічної установи сьогодні досить важко. У цьому аспекті 

можна обмежитися хоча б тією фактажністю, що у наступному столітті вона 
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стала справжньою колискою для цілої плеяди Нобелівських лауреатів у галузі 

фізики (зокрема, В. Рентген, Ш. Гійом, Н. Дален, А. Ейнштейн, О. Штерн,                 

В. Паулі, Ф. Блох, К. Мюллер, Г. Рорер, Й. Беднорц) [564]. Варто підкреслити і 

той факт, що у другій пол. ХІХ ст. і в Імператорському Університеті                                 

св. Володимира, як і у Цюріху, спостерігалося своєрідне посилення академічної 

значущості ролі фізики та астрономії [668; 669; 670; 671; 672; 682]. 

Так склалося історично, що одеський здобувач німецького походження 

В.Лігін був відряджений до цюріхської Вищої школи якраз у той час, коли 

закладалися підвалини для подальшого «гіперпрогресивного» розвитку науково-

фізичної школи, що зокрема підтверджено кількісними показниками подальшої 

лауреатно-нобелівської фактажності. Вагомий внесок у розбудову тогочасної 

фізичної школи Цюріха зробив випускник Берлінського університету та учень 

відомого професора Г. Магнуса – практикуючий педагог і представник 

математичної фізики А. Кундт (див. табл. 4.5) [461; 463].  

 

Таблиця 4.5 

Порівняльний аналіз результативності окремих наукових здобутків 

іноземного професора А. Кундта та його вихованця – вітчизняного 

здобувача В. Лігіна ( друга пол. ХІХ ст.) [262; 461; 463; 357] 

№ Професор А. Кундт  

(Вища технічна школа, Цюріх) 

Вітчизняний здобувач  

В. Лігін (Новоросійський університет) 

1. Окреслення особливостей падаючого 

світла падаючого (розсіяного) 

Дослідження з точки зору механіки 

існування незмінних систем [262] 

2. Дослідження швидкості поширення звуку 

у речовинах різного фізичного стану 

(твердого, рідкого та газоподібного)  

Формулювання комплексних уявлень про 

фізичні властивості сонячної радіації 

3.  Вивчення особливостей розподілу 

електричного струму у призмі кристалі 

кварцу 

Узагальнення практичних аспектів методики 

викладання нарисної геометрії у реальних 

училищах 

4. Узагальнення показників заломлення 

світла у розрізі різних металів 

Систематизація історичних першовитоків 

прикладної механіки 

5. Опрацювання проблем внутрішнього 

тертя та теплопровідності у цілому 

Розроблення способів розв’язання складних 

задач з механіки 

 

Попередньо передбачалося, що сам Лігін працюватиме над першим 

дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата наук у 
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розрізі експериментальної механіки. Проте під впливом тісної співпраці із 

авторитетним дослідником Кундтом сферою інтересів вітчизняного здобувача 

стала все ж математика, а не фізика як планувалося раніше [262]. Зокрема, 

зазначена вище подієвість фактажно підкріплювалася практичною діяльністю 

молодого і перспективного доцента на кафедрі математичного профілю.  

Аналізуючи щаблі професійного зростання В. Лігіна найцікавішим, на наш 

погляд, видається факт призначення його на посаду професора кафедри механіки 

незадовго після захисту докторської дисертації, яка за своєю змістовою 

центрованістю була виконана на міждисциплінарному рівні (математичні та 

фізичні засади дослідження) [262; 342].  

Досить цінним матеріалом для нашого дослідження слугують саме такі 

автобіографічні сторінки із життєпису названого педагога, які підтверджують 

домінування педагогічного космополітизму у розрізі його іноземних мандрівок з 

метою написання обох дисертаційних досліджень та виконання посадових 

обов’язків попечителя навчального округу закордоном (Польща – місто 

Варшава, 1897 р.) [262; 342; 357]. Призначення В. Лігіна на керівну посаду з 

метою виконання попечительських функцій у межах визначеної польської 

адміністративно-територіальної одиниці було досить раціональним рішенням, 

оскільки сферою інтересів професора була не лише фізика, але й педагогіка 

(табл. 4.5).  

Дані табл. 4.5 уможливили предметне відрефлексування рівня впливу 

результативності наукових здобутків іноземного наставника – професора                  

А. Кундта на формування наукового світогляду вітчизняного здобувача                       

В. Лігіна.   

Викладена подієвість підтверджена, зокрема, профільною працею педагога 

«Метод викладання нарисної геометрії в контексті нової геометрії у реальних 

училищах», що засвідчила широту охоплення методики викладання точних наук 

у освітніх концентрах різного рівня [262; 342; 357].        

Не менш знаковою в історико-педагогічному поступі є персона ординарного 

професора Університету св. Володимира – Миколи Шіллера [685]. Перед тим, як 
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молодого педагога призначили на посаду приват-доцента кафедри теоретичної 

фізики йому пощастило попрацювати закордоном під пильним педагогічним 

наставництвом професора Г. Гельмгольца.  

Характеризуючи історико-педагогічну постать останнього, слід 

підкреслити, що він був правонаступником свого наукового наставника 

професора Г. Магнуса, який і привив йому любов до експериментальної фізики. 

До речі, остання фактажність дає нам змогу припустити, що вітчизняний 

здобувач М. Шіллер не випадково став учнем берлінського професора                          

Г. Гельмгольца. Зокрема, джерелознавчі матеріали підтверджують, що знана 

німецька професура перед тим, як взяти під своє наукове керівництво здобувача, 

збирала повно-фактажне досьє, «фактурність» якого дозволяла зробити 

правильний вибір [460]. Можемо припустити, що на цей вибір вплинув також і 

той факт, що вітчизняним учнем його наукового наставника Г. Магнуса був 

представник київської вищої школи – М. Авенаріус [536; 107; 215; 551]. У цьому 

ж ключі можемо узагальнити, що Університет св. Володимира у досліджуваний 

період користувався певним авторитетом у колі представників європейських 

вищих шкіл, що, вочевидь, було наслідком продуктивної співпраці вітчизняних 

молодих здобувачів із досвідченою іноземною професурою.      

Аналізуючи особистісні та професійні якості професора Германа фон 

Гельмгольца слід підкреслити, що як науковий керівник він був досить 

вимогливим, а масштаб його педагогічної майстерності, культури та інтелекту 

вражав своєю глибиною та всеосяжністю [364]. Неперевершеність його 

педагогічного наставництва досить влучно розкрита наступною 

характеристикою: «…кому вдалося напитися із цього джерела – той назавжди 

змінив своє власне уявлення про те, яка насправді є високоосвіченість у чистій 

формі… дотичність професорської руки до вихованців ніколи не була 

ситуаційним випадком зі сторінок буденності, а поставала величною 

вседуховною масштабністю, де перехресними ставали спільні інтереси та 

споріднені думки…» [541, s. 241]. Вочевидь такий перелік особистісних якостей 

уможливив його професійне зростання, зокрема і у стінах Берлінського 
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університету. Для того, щоб повною мірою охарактеризувати інтелектуальну та 

професійну «величність»   названого німецького професора, з яким пощастило 

співпрацювати нашому співвітчизнику Шіллеру, доцільно пригадати наступну 

фактажність. Герман Гельмгольц очолив славетну у Берліні кафедру фізики, на 

базі якої функціонувала найстаріша у Європі фізична лабораторія [460]. За шість 

років своєї плідної діяльності (з 1871 р. до 1877 р.) амбітному професору вдалося 

реорганізувати експериментальний науково-дослідний концентр у досить дієвий 

автономно-структурний підрозділ – Інститут фізичного профілю на базі 

Берлінської вищої школи [460]. Науковими концентрами сфери інтересів 

німецького професора була гідродинаміка і термодинаміка (див. табл. 4.6).  

 

Таблиця 4.6 

Порівняльний аналіз результативності окремих наукових здобутків 

іноземного професора Г. Гельмгольца та його вихованця – вітчизняного 

здобувача М. Шіллера (друга пол. ХІХ ст.) [364; 460] 

№ Професор Г. Гельмгольц 

(Берлінський університет) 

Вітчизняний здобувач М. Шіллер 

(Університет св. Володимира) 

1. Окреслення змісту «закону збереження 

енергії» 

Визначення рівня «діелектричної сталої» 

2. Формулювання дефініції «вільна енергія» Дослідження термодинаміки адіабатичних 

процесів 

3.  Обґрунтування теоретико-практичного 

базису термодинаміки 

Вивчення рівня непроникності змінних 

електричних полів 

4. Узагальнення «принципу найменшої дії» Систематизація ключових електромагнітних 

властивостей розмикання струмів  

5. Визначення істинного віку Земної кулі Аргументування послідовності можливого 

виконання проектних робіт щодо запуску 

перших столичних електростанцій   

 

Дані табл. 4.6 засвідчили проективність впливу сфери наукових інтересів 

керівника – професора Г. Гельмгольца на пріоритетність дослідницьких починів 

вітчизняного здобувача – М. Шіллера (зокрема, проблематика електродинаміки, 

термодинаміки), що позначилося і на чисельності його праць (дод. Д) (табл. 4.6).  

Прибуття до Берлінського університету М. Шіллера відбулося на поч. 70-х 

років ХІХ століття, коли сам Гельмгольц приступив до виконання професійних 

доручень на новому робочому місці. Водночас аналізуючи творчу співпрацю 
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молодого вітчизняного здобувача та досвідченого іноземного професора стає 

зрозумілим, що цей період життя для обох фізиків став доленосним та досить 

успішним. Такий висновок щодо «успішності» нами був зроблений виходячи з 

того, що Гельмгольцу вдалося заснувати знатний у Європі Інститут фізичного 

профілю, а М. Шіллеру – успішно звершити написання свого дисертаційного 

дослідження і здобути науковий ступінь доктора фізичних наук [364; 460; 722].  

У один і той же рік до Берлінського університету разом із М. Шіллером 

прибув ще один вітчизняний здобувач – представник фізико-математичного 

факультету, але цього разу вже із Новоросійського університету – О. Кононович 

(1871 р.) [322; 221]. Аналогічно як і його земляк Шведов, сам Кононович був 

випускником знаного у той час в Європі Рішельєвського ліцею, що вкотре 

підтверджує прогресивність впливу педагогічного космополітизму французької 

«інкрустації» на траєкторію регіонального та загальнодержавного освітнього 

поступу [157; 342; 322; 221].    

Проте на відміну від  М. Шіллера, О. Кононовичу пощастило навчатися та 

проводити дослідження на базі одразу двох вищих шкіл Німеччини – Берлінської 

та Лейпцизької [322; 221]. У першому місцевому університеті його 

педагогічними наставниками стали представники одразу трьох різних наук – 

фізики (Г. Гельмгольц), астрономії (Ф. Титьєн) та біології (А. Ферстер) [322; 

221].  

Як бачимо, німецькі вищі школи стали своєрідною «кузнею» з підготовки 

вітчизняних кадрів вищої кваліфікації. І досить фундаментально із цього 

приводу висловився професор Гельмгольц на сторінках праці «Про академічну 

свободу німецьких університетів…» (1879 р.) [96]. Німецький фізик-педагог із 

гордістю підкреслив: «…наші німецькі університети досягли високого статусу 

не тільки на Батьківщині…а й серед…усього цивілізованого світу. Їх омріяли 

представники різних націй із територіально віддалених частин світу…» [96, с. 7].   

Той історичний факт, що вітчизняним здобувачам усе ж поталанило у 

досліджуваний період співпрацювати із відомими світилами науки є заслугою як 

відряджаючої так і приймаючої сторони. Безумовно, що якщо б обидві сторони 
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не створили сприятливих умов для пошукувача, то реалізувати усе б заплановане 

йому не вдалося, тим паче на іноземних теренах. Що ж стосується Німеччини – 

центральноєвропейської країни, яка стала своєрідною колискою для підготовки 

кваліфікованих науковців у галузі фізики й математики, то такий 

функціональний потенціал міжнародного освітньо-наукового центру був 

омріяний цілими поколіннями місцевих філософів. У цьому аспекті слід 

звернутися до золотих слів всесвітньовідомого філософа Й. Фіхте, який 

підкреслив, що університет – це джерело отримання знань та примноження 

інтелектуального потенціалу [527].   

Під впливом щоденного тісного спілкування із науковими корифеями 

різного профілю О. Кононовичу довелося остаточно визначитися із тематикою 

наукового дослідження, де вочевидь переможним началом стала педагогічна 

постать астронома Ф. Титьєна. Аналізуючи біографічні матеріали по персоні 

самого Титьєна зауважимо, що він був повністю відданий науковим 

дослідженням, оскільки усе своє життя присвятив педагогічній і дослідній 

діяльності, що підтверджено зокрема тим, що у нього ніколи не було власної сім’ї 

[342]. Систематичні наукові відрядження Титьєна, з метою проведення цілісних 

астрономічних досліджень, потребували значних часових витрат, а це у свою 

чергу унеможливлювало системної співпраці Кононовича зі своїм науковим 

наставником. У зв’язку із цим вітчизняному здобувачу на офіційному рівні було 

дозволено проводити дослідження і на базі Лейпцизького університету [322; 

221]. Загалом друга пол. ХІХ ст. теж вирізнялася чисельністю міжнародних 

наукових відряджень, систематичними профільними нарадами, організацією 

нових просвітницьких проектів та залученням вітчизняної професури до тісного 

міжнародно-галузевого співробітництва [721; 741; 742; 743; 744; 744; 745; 746]. 

В умовах нової вищої школи О. Кононовичу пощастило співпрацювати із 

досвідченим науковим керівником – доктором фізико-математичних наук –               

Й. Целльнером (див. табл. 4.7) [221; 577]. Неоціненний досвід педагогічної і 

науково-дослідної діяльності, який  набув вітчизняний представник в умовах 

німецьких вищих шкіл, дещо згодом був активно впроваджений на практиці 
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роботи двох одеських освітніх концентрів – Рішельєвського ліцею та 

Новоросійського університету [322; 221]. 

 

    Таблиця 4.7 

Порівняльний аналіз результативності окремих наукових здобутків 

німецького професора Й. Целльнера та його вихованця – вітчизняного 

здобувача О. Кононовича (друга пол. ХІХ ст.) [342; 322; 221; 577] 

№ Професор Й. Целльнер  

(Лейпцизький університет) 

Вітчизняний здобувач О. Кононовича 

(Новоросійський університет) 

1. Окреслення галузевої спектральності 

астрофотометрії 

Вивчення тісного взаємозв’язку двох зірок у 

розрізі так званої «подвійної системи» [577, 

с. 1267]  

2. Формулювання цілісного уявлення про 

наявність нерівностей поверхні Місяця 

Дослідження окремих планет з допомогою 

фотометра Й. Целльнера  

3.  Обґрунтування причинності спалахів 

«нових» небесних тіл – зір  

Вивчення астрофізичної природи сонячних 

плям 

4. Розроблення самостійних авторських 

проектів – «…фотометра та 

горизонтального маятника» [577, с. 1267] 

Спостереження за особливостями 

протуберанців  

5. Визначення ключових особливостей сили 

гравітацїі 

Окреслення пріоритетності подальших 

напрямів астродосліджень на базі 

університетської обсерваторії  

 

Дані табл. 4.7 засвідчили, що сферою спільних інтересів німецького 

професора Й. Целльнера та вітчизняного здобувача О. Кононовича була 

астрофотометрія [342; 322; 221; 577]. Тому й досить органічною виявилася 

фактажність практичного використання у дослідній роботі Кононовича зі 

студентами фізико-математичного факультету Новоросійського університету 

цінного приладу – фотометра Й. Целльнера (табл. 4.7) [342; 322; 221; 577]. Варто 

підкреслити і той факт, що практика функціонування при вищій школі 

астрономічної обсерваторії була зафіксована не лише на Новоросійщині, але й на 

Київщині [668; 686].  

Ще одним талановитим педагогом і дослідником у галузі фізики був 

полтавчанин, представник Харківського та Новоросійського університету –           

М. Пильчиков. Стежка його педагогічної та науково-дослідної діяльності 

сягнула географічних просторів різних країн світу – європейської (Австрія, 
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Бельгія, Велика Британія, Німеччина і Франція) та американської (Сполучені 

Штати Америки) [438; 455; 695]. На нашу думку, успіх у професійно-

географічному освоєнні низки освітніх «ландшафтів» світу був продиктований 

лінгво-центрованістю навчання самого Пильчикова ще з дитячих років – знання 

семи мов світу [324].   

Зазначимо і той факт, що на сторінках біографії Миколи Дмитровича країна 

Франція посіла особливе місце. Так, наприкінці 80-х рр. ХІХ ст. саме на цій 

території він проводив комплексні дослідження, які вдало поєднував із 

виконанням лекторських функцій на базі місцевої вищої школи [698]. У 

джерелознавчих матеріалах знаходимо інформаційні дані щодо тісної співпраці 

М. Пильчикова у досліджуваний період із Вищою нормальною школою в 

Парижі, яка з часу її заснування профілювалася на підготовці кваліфікованих 

професорсько-викладацьких кадрів [698].    

Протягом другої пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. внесок професора М. Пильчикова 

у розбудову вітчизняної освіти і науки, як свідчать окремі джерелознавчі 

матеріали, був досить фундаментальним [696; 267; 701; 694; 691; 692; 693]. У 

цьому змістовому аспекті й визначальність впливу педагогічного 

космополітизму, позначеного глибинним досвідом виконання Пильчиковим 

лекторських функцій у іноземних вищих школах, простежувалася на рівні 

діяльнісної участі професора у: 

- підтриманні позиції щодо необхідності протидії репресивному тиску 

проурядових освітніх структур на свідоме українське студентство та 

професорсько-викладацький склад його рідної вищої школи у досліджуваний 

період [696]; 

- формулюванні та опублікуванні пропозицій у місцевій періодиці «Південний 

край», щодо необхідності реформування вищих навчальних закладів на 

основі європейсько-освітніх еталонів того часу [267]; 

- відкритті агрономічного відділення при Харківському технологічному 

інституті [701]; 
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- розбудові та оснащенні експериментальної фізичної лабораторії на базі 

Новоросійського університету [694]; 

- виконанні просвітницьких функцій на місцях та у колі тісної співпраці із М. 

Грушевським [697; 716; 717];  

- формулюванні окремих положень статуту товариства «Просвіта», спільно із 

Х. Алчевською [699]; 

- аргументуванні необхідності здійснення асигнування проурядовими 

профільними структурами на користь малозабезпечених представників 

місцевих народних училищ [702]; 

- роботі засідань Лекційного комітету при Новоросійському товаристві 

Природодослідників та Наукового товариства ім. Шевченка [67].  

У розрізі досліджуваної проблематики вагому соціокультурну роль у 

розвитку вітчизняної освіти та математичної науки відіграв професор Д. Синцов.   

Вищенаведені джерелознавчі дані засвідчують, що фігурування у 

досліджуваний період світоглядної ідейності педагогічного космополітизму 

позначилося на траєкторії вітчизняного науково-освітнього поступу. Професор 

своєю практичною діяльністю презентував на вітчизняній соціокультурній канві 

одразу дві освітні інституції – Катеринославське вище гірське училище та 

Харківський університет [4]. Наприкінці 90-х рр. ХІХ ст. молодому і 

перспективному вітчизняному здобувачу Д. Синцову пощастило побувати із 

науковою метою у Європі, де він мав змогу паралельно із написанням 

авторського дослідження викладати у місцевих вищих школах [4]. Загалом його 

іноземна мандрівка мала досить глибоке особистісно-просвітницьке значення, 

що віддзеркалилося в ініціативності його заснування кращого на вітчизняних 

теренах профільного навчального кабінету геометрії [4]. До складу останнього 

увійшли такі структурні компоненти як: «…бібліотека, колекція моделей і 

математичні інструменти…» [4, с. 7].  

Зазначимо і той факт, що на поч. ХХ століття Харківський університет 

залишався концентром закордонних наукових відряджень [703].       
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 Високий рівень професійної та просвітницької активності місцевої 

інтелігенції був досить знаковим для тогочасного історичного періоду. Проте із 

настанням уже нового століття окремі питання розвитку освітньої галузі 

залишилися все ж неврегульованими [257]. Зокрема, цінним джерелознавчим 

фактажем цього історичного періоду слугують матеріали Г. Леммлейна 

«Спогади про кафедру фізики Харківського університету і мою роботу на ній з 

1902 до 1906 рр.» [257].  У автобіографічних нарисах автор ділиться гірким 

досвідом того, як він не мав змоги завершити свого фізичного експерименту 

щодо «.. зміни кольору електричної іскри…», яке він розпочав попередньо у 

стінах Лозаннського університету [257, с. 53]. Проблематичні сторони 

завершення реалізації наукового експерименту Леммлейном на Слобожанщині 

були пов’язані із відсутністю достатньої кількості одиниць аудиторного фонду, 

необхідного для проведення практичних занять зі студентством. За таких умов, 

заняття систематично проводилися у приміщенні фізичної лабораторії, що 

унеможливлювало проведення тривалого наукового дослідження молодим 

здобувачем [257]. 

Підсумовуючи викладене зауважимо, що активний розвиток педагогічного 

космополітизму протягом досліджуваного періоду позначився на бурхливому 

вітчизняному  розвитку фізико-математичного напряму в освіті. Зазначена 

подієвість досить рельєфно простежувалася на базі Харківського, Київського (св. 

Володимира) та Новоросійського університетів. Системність ефективного 

розвитку досліджуваного напряму була зумовлена такими факторами: 

підтриманням співпраці із закордонними профільними науково-освітніми 

колами; виданням наочних матеріалів; відкриттям підготовчих курсів 

відповідного напряму; дотриманням системності міжпредметних взаємодій; 

поєднанням навчально-виховних функцій із завданнями педагогічного 

наставництва. 
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4.4. Педагогічно-космополітичний імператив драгоманівських студій 

 

У другій пол. ХІХ ст. на проукраїнських теренах вітчизняна інтелігенція усе 

виразніше демонструвала свою космополітичну зорієнтованість. Надзвичайно 

цінним для нашого дослідження є те, що окремі педагоги не приховували своїх 

світоглядних позицій, які підкріплювалися у буденному житті 

фундаментальними діяльнісними починами. Зокрема, великий український 

просвітник М. Драгоманов зазначав: «Космополітизм в ідеях і цілях, націоналізм 

у ґрунті та формах» [152, с. 466]. По праву оцінити фундаментальність такого 

викладу може кожен небайдужий, оскільки рівень авторитетності у світі 

вітчизняного корифея не викликає жодного сумніву. 

Просвітницькі зерна кожного драгоманівського вислову націлювалися на 

подолання регіональної обмеженості, яка, за словами ученого, укорінювала у 

народних душах мінімалізм буденного гніту [151]. Особливо болісно педагог 

реагував на прояви такої обмеженості по відношенню до представників 

історичної науки. Останню тезу досить виразно підкреслює наступна цитата:                 

«… «ніякий історик»… взагалі без точного наукового методу… вирішив 

керуватися… «окоміром»… етнографічного патріотизму» [151, с. 3]. Зазначимо, 

що остання драгоманівська істина була досить близькою і для інших знатних в 

історії постатей. Свідченням цього слугує наступний словотвірний «дороговказ» 

М. Грушевського: «з манівців провінціалізму… опортунізму на широкі шляхи 

світового культурного руху… на перспективи… політичного і соціального 

визволення» [120, с. 3]. 

Проте незважаючи на очевидність окремих джерелознавчих істин, у 

досліджуваний період таки спостерігався певний неформально-ідейний розкол, 

який характеризувався наступним чином: «…почався фатальний поділ між 

вільнодумним і просвітнім європейством та українським етнографічним 

патріотизмом… тільки ж без того європейства…  і український етнографічний 

патріотизм не міг би й не може набути ваги справді корисного для народу нашого 

напрямку…» [151, с. 14]. Цими словами Михайло Петрович намагався донести 
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до широкої громадськості думку про те, що без космополітизму (зокрема, 

синонімізованого автором словосполученнями вільнодумний і просвітній) і 

місцевий регіоналізм (зокрема, охарактеризований як етнографічний патріотизм) 

втрачає риси глибинності історичних першопошуків і обґрунтувань [151]. 

Неперевершеною високозмістовністю сповнена тематична авторська 

характеристика: «…ненависть до космополітизму… показує брак таланту… брак 

науки, або навіть освіченості, а до того ж неконсеквентність ідей…» [153, с. 25 – 

26].  

Відрефлексовуючи змістову наповненість терміна «неконсеквентність» стає 

зрозумілим, що він торкається яскраво вираженого небажання особистості 

зрозуміти чи осягнути раціональним шляхом наявну істину [388; 387; 389; 166]. 

Така подієвість сумарним чином виражається у систематичних намаганнях 

піддати сумніву надто очевидне.    

Не обмежуючи власне буття різними формами особистісної замкнутості, 

сам М. Драгоманов прийняв для себе досить важливе доленосне рішення – 

знайти найбільш оптимальні шляхи раціоналізації вітчизняного просвітництва за 

посередництвом педагогічного космополітизму. Його пошуки були тривалими 

та нелегкими, проте, врешті-решт, продуктивними та ефективними, що 

засвідчено й прогресивністю у подальшому проекті Української Народної 

Республіки.  

Відвідуючи європейські терени, увагу Михайла Петровича Драгоманова 

привернула невелика держава на політичній карті зазначеної частини світу – 

Швейцарія. Рівень соціокультурного розвитку цієї країни настільки глибоко 

вразив українського дослідника, що він навіть вирішив присвятити її опису 

окрему працю за назвою: «Швайцарська республіка» (1899 р.) [154]. 

Відрефлексовуючи сутнісне наповнення зазначеної праці слід підкреслити, що 

найбільш цінною є наявність у ній відповідних характеристик країни під 

дослідницько-педагогічним кутом. Досить високозмістовно звучить зокрема і 

наступна: «Ніде у Європі немає стільки всяких шкіл, як у Швайцарії. Не тільки в 

маленьких селах, а й великих містах у Швайцарії найліпші і найбільші будинки 
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– школи, то нижчі, то вищі. З усяких видатків найбільше йде у Швайцарії на 

школи… Через ті всякі школи тепер у Швайцарії майже немає неписемних» [154, 

с. 26]. Остання частина вислову, яка стосувалася проблеми неписемності у 

досліджуваний період була вельми актуальною для українських регіонів, що 

підтверджено окремими кількісними показниками по Галичині (понад 60 %) та 

Київщині – (зокрема, «…1/2 осіб на 1000 жителів…») [269; 80, с. 15]. Викладене 

вище вкотре підтверджує, що у полі зору українського просвітника перебували 

найбільш актуальні проблеми розвитку вітчизняного просвітництва. Він 

намагався співставити останні із реальними успіхами європейських держав, які 

свідчили про подолання соціокультурних труднощів тривалою і клопіткою 

працею цілеспрямованого педагогічного складу. Правдивість останнього 

вислову підтверджують такі слова: «У Швайцарії… як би… було волі всякому 

вчитися… науки… у… добрих шкіл…» [154, с. 24]. 

Цінним педагогічним акордом М. Драгоманова було подання на сторінках 

зазначеної тематичної праці ступеневої системи освіти Швейцарії досліджуваної 

історичної епохи (див. рис. 4.6). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Ступенева система освіти Швейцарії ХІХ ст. (за М. Драгомановим) 

[154, с. 26 – 27] 
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 Змістова наповненість рис. 4.6 засвідчила, що правильно налагоджене 

функціонування системи ступеневої освіти не обмежувалося лише ієрархією 

нижчих (середніх та гімназій) і вищих (університетів, академій, 

«політехнікумів») шкіл, а й поєднувало у своєму складі додаткові і вечірні школи 

(рис. 4.6).  

За словами українського просвітника, така система освіти була досить 

продуктивною на той час у зазначеній європейській країні, а її організаційний 

проект досить органічно б вписався у вітчизняні умови зростання українства 

[154]. Головною умовою ефективного функціонування такої системи 

Драгоманов вбачав у наступному: «…щоб усяка українська думка… чи 

людина… змогла вийти на світло» [153, с. 5]. Можемо припустити, що 

праобразом такого «світла» у Михайла Петровича було передусім вільне 

світобачення без наявності прихованих лейтмотивів будь-якої форми обмежень. 

Такі обмеження, за словами просвітника, були недопустимими для усіх рівнів 

функціонування соціальних інститутів (у тому числі і для освіти).  

Міжцивілізаційний характер проблеми людської свободи був надто 

близьким для Драгоманова, а тому його намагання обґрунтувати усі вихідні 

наслідки наявності зазначеної деструкції видаються нам досить органічними 

зауваженнями. У цьому аспекті слід звернути увагу на наступну тезу: 

«…національна єдність у державі і не завжди може привести до більшої вільності 

і що думка про національність… вона може бути причиною насильства над 

людьми і великої неправди» [153, с. 13]. Цими словами дослідник розкрив усю 

правдивість вільного виховання в умовах якого вихованець повинен був без 

ознак примусу осягати вершин націоналізму та патріотизму.  

Окремою ремаркою М. Драгоманов викристалізовує своєрідну рецептуру 

досягнення успіху у національному вихованні підростаючого покоління, яке 

презентоване наступним чином: «…сама по собі думка про національність, ще 

не може довести людей до волі й правди… Треба шукати всесвітньої правди, 

котра була б спільною усім національностям» [153, с. 13]. Проводячи 

ретроспективні паралелі від наведеного вислову в сучасність, стає зрозумілою 
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всеохоплюваність педагогом глибини суспільних проблем від 

загальнодержавних до глобально-цивілізаційних. Доречним є і виокремлення 

того факту, що спільною метою сучасних міжнародно-академічних проектів 

обміну (зокрема, Еразмус+, Еразмус Мундус Джоін Мастер Дігрі), є можливість 

об’єднання небайдужої спільноти вихованців та освітян з метою побудови 

цілісної перспективи тісних взаємовідносин на засадах рівності та паритетності 

[606]. 

Яскраво виражене підтвердження гострої необхідності налагодження тісної 

співпраці вітчизняної педагогічно-наукової спільноти із своїми іноземними 

колегами знаходимо на сторінках феноменальної драгоманівської спадщини 

[152; 153; 154]. Свою наукову позицію автор доводить наступним чином: 

«…відновлення української… освіти… і науки настане незабаром… найскоріше 

пішло б обновлення, якби наша… громада… взялася рішуче вчитись 

європейських мов та… увійшла б у прямі стосунки з європейською наукою…» 

[153, с. 41].   

У викладеному вище аспекті тісної міжнародної співпраці досить органічно 

звучать ідеї М. Драгоманова щодо єдності у світі форми писемності: «…у колах 

культурних справ… погляди змінилися… культурні взаємини між народами 

існували за сотні, за тисячу літ до Христа… наприклад фінікійська азбука, від 

котрої пішли майже всі теперішні азбуки на світі, сама була плотом 

інтернаціонального обміну культур… все, що вважалося колись за плоди чисто 

національні виросли під впливами інтернаціональними…» [153, с. 29]. Наведена 

теза засвідчує, що перші паростки просвітництва сформувалися задовго до етапу 

національного виокремлення. Така історична подієвість зумовлювалася гострою 

необхідністю особистісного розвитку, підвищення рівня грамотності та ін.   

Перегортаючи сторінки давньої історії, М. Драгоманов звернув увагу, що 

космополітизм мав досить глибокі соціокультурні коріння, які сягали 

«первинних» державних утворень: 

 Персії («…всесвітню правду люди почали виробляти собі вже давно. Років 

уже за 500 до Христа була в Азії держава персидська…») [153, с. 13];  



311 

 

 Індії («…в Індії виробилася віра буддійська, котра навчала… що усі люди 

рівні з природи, й котра проповідувалася різним народам…») [153, с. 13 – 14]; 

 Європи («…згодом у нас в Європі, серед Греків розумніші люди, філософи 

(любомудри) стали навчати, що всі люди однакові та що потрібно любити не 

тільки свою батьківщину, своє місто, а весь світ, усіх людей. Такі філософи 

назвали себе космополітами, тобто світовими горожанами…») [153, с. 14]. 

Детально зупинившись на розгляді особливостей поширення 

космополітизму Михайло Петрович звернув увагу на таких всесвітньовідомих 

мислителів як Сократ та Цицерон. Більш ґрунтовна характеристика дослідника 

приховується у змісті наступної тези: «Про грецького філософа Сократа 

розказується, що коли його спитали, де є його батьківщина, то він відповідав: уся 

земля, даючи тим знати, що він себе вважав горожанином усякого міста, де є 

люди. Від Греків космополітичні думки перейшли до римлян, котрих держава 

обняла багато різних народів у Європі, в Африці й Азії. Римський філософ 

Цицерон, викладаючи науку учеників Сократових, казав, що «вони думали, що 

люди народилися на світ, щоб поєднатися із подібними собі і творити з ними 

разом товариство цілого роду людського» [153, с. 14]. Виходячи із останнього 

змістового наповнення думок просвітника стає очевидним, що ті одвічні 

філософські істини,  які черпали цілі покоління світу в процесі просвітництва 

були наскрізно переплетені червоною ниткою космополітизму, який утвердився 

у педагогічних починах. 

Вищевикладені погляди педагога засвідчують, що ті твердження сучасних 

дослідників, які вважають, що Батьківщиною космополітизму є європейська 

частина світу гіпотетично можуть бути помилковими [213; 176; 435]. Цілком 

зрозуміло, що такий географічний шлях поширення космополітизму в світі мав 

педагогічне начало, оскільки таке передання від старшого покоління до 

молодшого відбувалося шляхом реалізації виховних та навчальних функцій у 

часопросторі. 

Досить влучно охарактеризував територіальне поширення космополітизму 

у світі М. Драгоманов такими словами: «Поміж усім, що є почесного у людей, 
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немає нічого славнішого і такого, щоб не так далеко йшло, як товариство людей... 

Це товариство і ці взаємини інтересів, ця любов до людського роду починається 

з прихильності батьків до своїх дітей, далі обіймає родичів, приятелів, сусідів, 

росте з горожанина, котрий дбає про добро цілого міста і свого народу, 

розширюється на дружні взаємини нашого народу і завершується і з товариством 

усього роду людського» [153, с. 14]. Таку словесну схематичність 

територіального поширення космополітизму можна репрезентувати наступною 

багаторівневою послідовністю участі:  

а) батьків – дітей (зокрема, сім’я як самостійний соціальний інститут); 

б) сім’ї – родини – ближнього оточення (зокрема, сусіди та приятелі); 

в) сукупності сімей – народів; 

г) народів – товариства «…роду людського» [153, с. 14].   

У наведеній вище схематичній послідовності помітно викристалізовується 

той факт, що у поданій багаторівневості основоположне місце М. Драгоманов 

відводить сім’ї – повнофункціональному соціальному інституту.      

Другим соціальним інститутом, який відіграв не менш важливу роль у 

соціальному поширенні космополітизму була релігія. Широта її охоплення 

торкалася різноманітних географічних кордонів та залучала до чисельності своїх 

прихожан усе більшу і більшу кількість небайдужих. Суспільні намагання 

відмежувати релігію від освіти на користь підтримання оптимального 

мікроклімату віросповідання не порушували істинності прямого впливу 

релігійних догматів і приписів на формування свідомості віруючого. Безумовно, 

що як і в минулому так і в сучасному релігійні канони прямо і опосередковано 

торкаються лейтмотивів виховання прихожан.  

Аналізуючи вплив наведеного вище соціального інституту на територіальне 

поширення космополітизму, М. Драгомановим звернув увагу на 

основоположність впливу на зазначену подієвість трьох світових релігій: 

 християнства («…космополітична наука перейшла у віру християнську… 

перед Христом немає… ні грека, ні обрізаного, ні необрізаного, ні Скита, як 

немає ні пана,  ні раба, ні мужа, ні жінки – а все одно… взяла гору… і пішла по 
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всяким народам Азії, Африки і Європи і з нього виросла віра… котра себе стала 

називати… універсальною, тобто світовою, і тим самим відрізнялася від інших 

вір, що їх називали краєвими або народними, національними…») [153, с. 14 – 

15]; 

 мусульманства («Після християнської віри у західній Азії виробилася ще 

нова віра Арабина Магомета, котра теж хотіла бути світовою, а не 

національною, і теж обняла різні народи: Арабів, Єгиптян, Персів, Турків та 

інших») [153, с. 15]; 

 буддизму («..віра буддійська, котра навчала… що усі люди рівні з 

природи…») [153, с. 13 – 14]; 

У наведеному описі християнства, український просвітник звертає увагу 

широкого кола читачів на те, що «космополітична наука» стала першоосновою – 

своєрідним інструментом розширення географічного спектра християнства на 

різні частини світу [153, с. 14]. Варто підкреслити і той факт, що характеризуючи 

космополітизм крізь призму наявних світових релігій М. Драгоманов не 

виокремив четвертої світової релігії – іудаїзму. 

Можемо припустити, що розгорнуту характеристику першій із наведених 

релігій педагог дав у зв’язку із тим, що початок організованого просвітництва на 

проукраїнських теренах сягало християноцентрованих ініціатив Кирила і 

Мефодія [157].  

Кирило-Мефодіївська ініціативність послугувала відліковою точкою для 

подальшого розвитку просвітництва, освіти, книжності та грамотності. Не менш 

цікавим нам видається і той факт, що Драгоманов висуває нове розуміння 

космополітизму, як самостійної науки, яка своїм педагогічним корінням сягнула 

географічних ландшафтів «…Азії, Африки і Європи…» і набула вже у світовому 

розрізі нового статусу – «універсальної» [153, с. 14 – 15]. Окрім цього, педагог 

зауважив, що після розширення географічних меж християнства (зокрема, навіть 

«…не дивлячись на їх мови і звичаї…») у світі «…виробилося щось загальне, 

початок братерства…» [153, с. 15]. Останнє словосполучення досить виразно 

продемонструвало погляди ученого на формування суспільної єдності – так 
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званого «братерства», що вочевидь засвідчувало про позиціонування спільності 

культурного розвитку усього людства (у т. ч. і за рахунок уніфікації підходів до 

організації та функціонування освіти).  

Вагомим для нашої дослідницької проблематики є і той факт, що Михайло 

Петрович презентував космополітизм як предмет дослідження найрозумніших та 

найбільш освічених представників соціуму  [153]. Сутність останньої авторської 

думки на високозмістовному рівні змальовує наступне словосполучне 

формулювання: «…найрозумніші та добрі люди у різних вірах стали думати, що 

не слід чіпатися до …різних… звичаїв і  думок, а що треба поставити над усіма… 

людськість і всіх людей… визнати братами… По всіх освічених сторонах 

постали нові філософи, котрі почали називати себе космополітами, або світовим 

горожанинами і проповідали братерство всіх народів…» [153, с. 15]. 

Драгоманівський вислів «освічені сторони», який засвідчив про те, що 

космополітизм поширювався педагогічним шляхом вкотре засвідчує 

аргументованість функціонування у часопросторі титульного феномену, який 

був тісно пов’язаний із просвітництвом.  

Окремим сутнісним лейтмотивом у Михайла Петровича звучить думка про 

те, що порушення космополітичної єдності у світі на певному історичному етапі 

привело до національного «поневолення», яке у свою чергу віддзеркалилося у 

проблемі обмеження прав людини (у т. ч. права на освіту). Така регресивна 

пагубність актуалізувала у ретроспективному ключі існування масової 

неграмотності, закріпачення та інших негативних соціокультурних негараздів 

історичного розвитку. Авторське формулювання історичної актуалізації 

зазначеної проблеми звучало наступним чином: «Коли повстали в Європі рухи 

національні… вони оперлися на… космополітичні думки: мовляв, коли всі 

народи однакові брати, то не слід, щоб один народ панував над другим. Така 

думка про людськість була поставлена вище над думкою про націю та віру, з їх 

усталеними звичаями, урядами та інтересами, і стала таким собі суддею посеред 

суперечок проміж націями і вірами та основою волі до кожної нації і віри в тих 

кордонах, поки нація чи віра не поневолить інших» [153, с. 15]. Наведене 
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формулювання підтверджує, що боротьба із наслідками поневолення (зокрема, 

кріпосним правом, масовою неграмотністю, гендерною нерівністю в освіті), за 

словами М. Драгоманова, була перш за все не національним, а 

загальноцивілізаційним – космополітичним завданням. До таких висновків автор 

приходить виходячи із рівності усіх людей у світі та єдності їх природного 

начала, що сумарним чином досить органічно переплітається із принципом 

природовідповідності.  

У якості ґрунтовного пояснення першооснов освітніх успіхів Європи, які 

значною мірою випереджали вітчизняні освітні реалії, автор висуває твердження 

про відхід від космополітичної ідейності і перехід на шлях національної 

боротьби за панування на політичній карті світу [153]. Намагання держав 

зайняти лідируючі позиції у світі приводили до руйнування цінного 

космополітичного конструкту рівності та братерства, що продукувало зниження 

рівня соціокультурного розвитку держави. Ось якими словами автор 

характеризує довгий історичний шлях успішного розвитку проаналізованих 

європейських держав та паралельний занепад сусідніх з нами країн: «…коли нові 

філософи вже років 100 тому виробили думку про світове горожанство або 

братерство усіх людей, по деяких країнах Європи, ближчих до нас, справа почала 

повертатися назад до старих національних думок... почалася війна… за 

панування…» [153, с. 16]. Дана теза звернена до констатації фактів актуалізації 

ідей космополітизму у ХVІІІ ст., які продукували висхідний історичний розвиток 

окремих європейських країн (зокрема, Швейцарія) та ставали усе більш 

помітнішими для світової спільноти наявними освітніми концентрами на 

політичній карті [154; 153]. Автора непокоїла думка про те, що завуальованість 

загальнодержавних завдань у псевдонаціональні приводила до соціального 

розшарування і бідності, а у фінальному результаті – навіть до масової 

неграмотності.  

Досить чітку аргументованість повільного освітнього розвитку нашої 

Батьківщини, порівняно із загальноєвропейськими успіхами окремих держав, М. 

Драгоманов вбачав у різнополярності думок (зокрема, принципів та ідей) [153]. 
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Така авторська «різнополярність» приховувалася у основоположних підходах до 

просвітництва, які презентувалися М. Драгомановим на рівні: 

 «…національно-державного централізму», який передбачав різні 

насильницькі форми насадження мови, культури та традицій (зокрема, 

шовіністична політика російського царату по відношенню до самостійного 

розвитку проукраїнської освіти) [153, с. 58]; 

 «…людяно-освітнього універсалізму», що був покладений в основу 

ідейності космополітизму і передбачав вільний особистісний розвиток як 

вихованця так і педагога, для яких створювалися благодатні умови для 

саморозвитку та самовдосконалення [153, с. 58]. 

Розширюючи свої космополітичні роздуми до міжнародного масштабу,            

М. Драгоманов зафіксував у Німеччині досить схожі соціокультурні деструкції, 

які були притаманні для вітчизняного розвитку досліджуваного історичного 

періоду. Особливо вразили Михайла Петровича антикосмополітичні прояви у 

діяльності іноземних учених і педагогів, що на думку дослідника було 

недопустимим для ХІХ століття [153]. Певні ноти соціального занепокоєння 

Драгоманова простежуються у наступній тезі: «…серед педагогів… учених 

Німців виробилися думки… за національність, ця річ найголовніша для людини, 

а що всесвітня людськість, то щось гидке…думали про те, щоб в усьому бути 

цілком Німцем: в усяких стосунках з чужинцями дбати перш за все про німецьку 

користь, і мало того, жити, як кажуть, тільки німецьким духом, мати завжди 

німецький розум, німецьке серце…» [153, с. 16]. Такими словами український 

просвітник у сатиричній формі намагався донести небайдужим поціновувачам 

його безсмертного слова, що у світі є такі загальноцивілізаційні феномени, які 

неможливо підвести під риску лише конкретної національності (зокрема, дух, 

розум, серце) [153]. Процесу визнання особистісних прав найвищою цінністю 

повинно передувати космополітичне усвідомлення рівності усіх людей, яке 

подає перспективний відтінок розвитку освіти та освіченості у цілому. Саме 

тому, відголоски небезпеки від порушення таких прав на загальнопедагогічному 

рівні Драгоманов вважав достатньо пагубними та небезпечними для усього 
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суспільства. Вочевидь, занепокоєння Михайла Петровича німецькою 

ситуативністю національного егоїзму, зафіксованого у поточному столітті було 

не безпідставним виходячи навіть із гіркого досвіду Другої світової війни у 

загальній історії людства.  

Окрім цього, М. Драгоманов піддавав досить різкій критиці висловлювання 

німецького письменника Й. Гердера (зокрема, що «…німецька національна вдача 

є власне усесвітньої людськості… «будьте як найбільше Німцями, тоді ви будете 

справжніми людьми»), який сіяв зерно міжнаціонального розбрату у молоді 

голови, зводячи їх тим самим із правильної дороги на блудні манівці [153, с. 16 

– 17].  

 Знатному українському просвітнику навіть вдалося співставити 

«різнополярність» просвітницької ідейності, яка була панівною на вітчизняних 

та німецьких землях у ХІХ ст. (див. рис. 4.7). 
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* космополітичноцентрована;   ** національноцентрована 

Рис. 4.7. Основні нарями панівної просвітницької ідейності Німеччини та 

Російської імперії у ХІХ ст. [153] 

 

Матеріали рис. 4.7 засвідчили, що основні напрями панівної 

загальнопросвітницької ідейності Німеччини та Російської імперії були відносно 
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дотичними за своїм змістовим наповненням (рис. 4.7). Своєрідною 

квінтесенцією першої ідейності – була космополітична центрованість, 

відтворена на рівні сімейного виховання (Німеччина) та спільного виховного 

процесу сім’ї та освітніх закладів (Російська імперія) (рис. 4.7). Друга – була 

насильницько-нав’язаною державними структурами і породжувала у колі 

суспільних відносин ненависть та вороже ставлення до представників інших 

національностей (рис. 4.7). Окрім цього, подані наочні матеріали засвідчили, що 

соціальний інститут сім’ї на території зазначених держав досліджуваного 

періоду продовжував зберігати лідируючі позиції у формуванні особистості та 

підтриманні абсолютних цінностей – поваги, доброти, гуманізму та ін. (рис. 4.7). 

Намагаючи показати українському суспільству того часу справжнє світло у 

кінці імперського тунелю, М. Драгоманов зауважив, що: «…найважливіше тепер 

діло, щоб просвіта доходила до людей на всіх мовах, щоб усі люди скоріше і 

легше могли ту просвіту прийняти» [153, с. 21]. У цьому формулюванні ідейна 

зорієнтованість просвітницької діяльності ґрунтувалася на необхідності 

освоєння спільної для усього людства мови міжнародного спілкування, яка була 

б доступною для усіх на земній кулі (ідея лінгвокультурності в освіті). До таких 

фундаментальних висновків Михайло Петрович прийшов проаналізувавши 

такий перебіг історичних подій: «Кількасот років тому була в Європі сама тільки 

церковна просвіта, котра пішла по Європі від латинського чи римського народу 

і викладалася на латинській мові. Так що ж? На тій мові… могли порозумітися 

поміж собою… та зате простий народ ні в Англії, ні в Швеції, ні в Польщі, не 

тільки не розумів того, що говорять чужі… і не міг взяти такої освіти» [153,               

с. 21]. Ці слова українського просвітника наштовхують нас на думку про те, що 

з метою формування міжцивілізаційного проекту доступної освіти недостатньо 

буде обрати єдину мову міжнародного спілкування. У цьому аспекті необхідною 

буде потреба створення сприятливих соціокультурних умов для освоєння цієї 

мови (зокрема, навіть представникам найвіддаленіших куточків нашої планети).  

В умовах сучасного соціокультурного розвитку українства надзвичайно 

виразно звучить пропозиція М. Драгоманова: обрати за основу визначення 
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показника рівня освіченості особистості полілінгвокультурний критерій [153]. 

Як зазначає дослідник, його педагогічною місією у цьому світі було донесення 

вищевикладеної пропозиції до широкої аудиторії вихованців, щоб вони врешті-

решт вийшли із «темниці» імперських заборон на світло європейської свободи. 

Своє педагогічне «місіонерство» автор змалював такими словосполученнями: 

«…я став на публічну службу… учителя, та не пропускав нагоди говорити 

молодшим людям на Україні, що вони не можуть вважати себе освіченими до 

того часу поки не вивчать найменше двох-трьох західноєвропейських мов, щоб 

хоч читати на них найважливіші  речі. Не раз я усно і печатно говорив, що 

українська писемність не стане на свої міцні ноги доти, поки… українці не 

будуть діставати всесвітньо освічені думки і почуття просто із західної Європи, 

а не через… європоненависне москволюбство…» [153, с. 24 – 25]. Можемо 

припустити, що джерелом формування такого «…європоненависного 

москволюбства…» була очевидна відчутність переваг демократичної частини 

світу супроти імперсько-застарілих заборон, які доживали свої останні 

десятиліття [153, с. 24 – 25].  

Загалом проблематичність розвитку вітчизняного просвітництва 

досліджуваного періоду, за словами всесвітньо визнаного педагога, була 

наслідком недотримання у рамках освітнього простору полілінгвокультурного 

критерія. Свою чітку позицію дослідник пояснював, виходячи з існування 

проросійської цензури, яка досить жорстко контролювала вітчизняні публікації, 

намагаючись ізолювати від народної громади «всесвітню» правду [153]. За 

словами автора, основним життєдайним «колодязем», який спроможний був 

дати українському суспільству «свіжий» ковток правди – була іноземна 

література [153]. Вітчизняного педагога непокоїла думка про те, що українська 

молодь у надто мізерному відсотковому складі користає із цієї нагоди: «…знання 

західноєвропейських мов дуже мало розпоширене серед Українців, навіть серед 

університетських, і що зрідка хто з них… хто вчиться на філологічному 

факультеті, читають книги на французькій… а вже про англійські говорити 
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нічого. Подумайте ж тепер, яка мусить бути просвіта в такій громаді…?!» [153, 

с. 25].  

Центрованість дослідницьких позицій М. Драгоманова на 

полілінгвокультурному критерія простежується і на рівні розвитку вітчизняної 

освіти та освіченості. Автор переконує, що: «…з усіх ознак національних… 

найясніша мова… вона має найбільше практичної ваги, бо мова є спосіб… через 

котрий іде до людей освіта… Мова мусить рости і вживатися відповідно зросту 

людини, громади. Людина вільна вчити й уживати чужі мови» [153, с. 110]. 

Логічно продовжуючи попередню авторську думку, сам Драгоманов 

рекомендував свідомому українству шукати відповіді на актуальні запитання не 

на сторінках проімперської «політизованості», а з джерел світових шедеврів. 

Рекомендації підростаючому поколінню були озвучені просвітником у такому 

ключі: «…перш ніж ламати собі голову над крихтами чужосторонніх поглядів, 

котрі зайшли до нашого народу і дуже часто не сходять один із іншим, потрібно 

звернутися до їх джерел: візантійських, арабських, латинських, перекладів…» 

[153, с. 31].  

Досить прагматично Михайло Петрович змалював першопричину 

вітчизняного наукового-освітнього регресу, який зумовлювався навмисною 

ізоляцією космополітичної ідейності та нерозв’язаними кадровими проблемами. 

Така наукова позиція дослідника подавалася у наступному стилістичному 

розрізі:  «Наука… увійшла в упадок не лише через нестачу особисто талановитих 

фахівців, а через навмисну зневагу космополітичного, порівняльного напрямку 

в науці, проти якого було… висунуто порівняння… «плавби по океану 

безбережному» [153, с. 39].  

Подолання наявного регресу, на думку педагога, уможливилося б лише 

шляхом: «…оновлення… тих методів і напрямів, котрі тепер творять силу 

письменного і наукового руху в Європі й Америці й котрі найтісніше зв’язані з 

теперішнім всесвітнім громадським рухом: культурним, політичним, 

соціальним…» [153, с. 40]. Автор намагався донести своїм читачам, що 

оновлення «…методів і напрямів…» у науково-освітньому концентрі 
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позначиться на позитивній динаміці розвитку, що уможливить досягнення 

високопродуктивних результатів соціокультурного розвитку держави [153,                

с. 40]. 

На сторінках джерелознавчих матеріалів український педагог зауважив, що 

допоміжним інструментом у розгортанні та підтриманні на проукраїнських 

теренах відповідного клімату вітчизняного просвітництва послугував «…перш 

за все світський … простонародний… матеріал… європейського письменства» 

[153, с. 33].    

Досить важливу увагу у своїх розвідках Драгоманов приділив аналізу 

шляхів наукового розвитку держав світу. Безумовно, що особисте відвідання ним 

різних країн наклало і певний відбиток на формування власного світогляду та 

поглядів щодо організації світобудови у цілому. Ось якими словами учений 

змалював свій досвід від усього побаченого: «…світська наука йде по такій… 

дорозі: вживає всяких живих народних мов і приходить до самих далеких 

сторін… найбільше вчені люди або подорожні знаходять поміж собою 

порозуміння, бо вчать декілька мов, на яких говорять найбільше або найбільш 

освічені народи, наприклад, мовами французькій, англійській, німецькій» [153, 

с. 21 – 22]. Наведена теза засвідчує, що загальносвітовий розвиток науки 

будується на використанні тих мов, які є найбільш вживаними або такими, що 

використовують високоосвічені народи (зокрема, Англія, Франція та Німеччина) 

[153].  

Варто підкреслити, що український педагог у жодному разі не відкидав 

цінності вживання народом власної мови, а навпаки – намагався виокремити її 

первинну сутність крізь призму широкого побутово-щоденного використання.  

Певною виразністю у дослідженні ученого вирізняється ідея самоосвіти, 

репрезентовану можливістю освоєння зацікавленою особистістю іноземної 

літератури.  З метою обґрунтування останньої ідеї автор добирає наступні слова: 

«Коли… людина… отримає хоч початкову освіту на своїй мові і… буде її 

замало… захоче вищої науки… бо замалий народ не в силі оплатити коштів 

великого письменства та вищих шкіл, то така людина візьметься за книжки на 
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чужій мові…» [153, с. 22]. Величність думки Михайла Драгоманова у цьому 

ключі сягає невимірних глибин особистісного бажання навчатися та 

саморозвиватися навіть усупереч фінансовим негараздам. Педагог був 

переконаний, що і на українській землі, в умовах жорсткої економії фінансових 

ресурсів на розвиток освітньої галузі, ініціативна особистість зможе досягти 

успіхів шляхом самоосвіти. 

 Проблема відсутності належного матеріального забезпечення освіти, 

наштовхнула Михайла Петровича закликати широку вітчизняну громадськість 

не піддавати різкій критиці «пошукувачів» чергового освітньо-кваліфікаційного 

рівня на іноземних теренах, оскільки «…це трапилося не із власної волі тих 

людей… їм дали просвіту, хоч і початкову…» [153, с. 22]. Досить влучними 

словосполученнями учений намагався показати, що вища освіта високого рівня 

у досліджуваний період була недоступною пересічному українці, який у пошуках 

кращої навчально-виховної долі змушений був пересікати кордони іноземних 

держав.  

Український інтелігент акцентував увагу громадськості на необхідності 

прояву «радикальної» реакції освітян на будь-які вияви насильницького 

насадження мов (зокрема, шляхом русифікації, австріфікації, полонізації). На 

глибоке переконання дослідника, такі форми освітніх утисків у історичному 

розрізі досить пагубно позначалися на життєдіяльності населення. Соціальний 

сценарій таких насильницьких  заборон М. Драгоманов змалював наступним 

чином: «…якби державники чи пани стали висміювати… мову та забороняти її в 

школах та книгах… Через те б терпіли не тільки живі люди від погорди інших, а 

ще й просвіта б їх спинилася, бо поки б ті люди забороненої мови чужу 

вивчили… а до того б просвіта на чужій мові була б для них важка і 

неприпустима» [153, с. 22]. Узагальнюючи складно сформульовану тезу ученого 

слід підсумувати, що будь-які утиски мови, на думку педагога, приводять до:  

 обмеження прав людини на її рідній землі;  

 тимчасового призупинення просвіти;  
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 труднощів сприйняття просвітницької істини через важко доступність 

штучно насаджуваної мови [153].      

 Окремим лейтмотивом у драгоманівській праці прозвучала характеристика 

україноненависних представників усіх управлінських рівнів. Свої авторські 

погляди він подав у вигляді жорсткої критики: «…противники українства, котрі 

послугуються всесвітністю… зовсім не космополіти… Був час, коли на нашому 

ґрунті треба було боротися із недовченими й поверховими напередниками, котрі 

не розуміли ваги національностей, а тепер потрібно боротися із назадниками, 

котрі у барві національній намагаються звести нашу громаду до застарілих 

шкідливих думок суспільних та освітніх» [153, с. 21]. Таким чином, Михайло 

Петрович досить виразно дав зрозуміти аргументованість його авторської 

позиції щодо того, що:  

1) «…противники українства…» – не є космополітами [153, с. 21]; 

2) існує дві категорії «противників»: 

 «напередники» – малоосвічені і поверхневі особистості, які не 

розуміють справжньої цінності «діаманту» національності; 

  «назадники» – псевдонаціоналісти, які прагнуть звести українство 

із правильного суспільно-освітнього шляху розвитку [153].  

Досить розгорнуту характеристику так званих «назадників» – противників 

українства та космополітизму в цілому дав український освітянин: «Іноді мені 

траплялося почути від земляків такий закид: «Нехай те все правда, та вона не на 

часі. Ми Українці, тепер повинні боронити свою національну волю…та колись, 

закінчивши оборону нашої нації, пристанемо до космополітизму»…» [153, с. 19 

– 20]. Із наведеної тези стає зрозумілим, що вочевидь автор символічно назвав 

таких противників словом «назадники», оскільки останні намагалися звести 

українство із прогресивного (космополітичного) до регресивного (звужено-

націоналістичного) напряму розвитку.  

Негаснучий світоч української педагогічної думки був досить рішуче 

налаштований розтлумачити пересічному читачу, що ж є справжньою причиною 

невпинного освітньо-наукового поступу Європи та «сповільненого» 
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вітчизняного соціокультурного розвитку. Першопричини таких історичних 

деструкцій приховувалися, за словами дослідника, у наступному: «…Між 

іншими українолюбці повинні вийти з поверхневого націоналізму, котре у 

Європі втратило зміст після 1848 року. З цього зовсім не слідує, щоб вони 

зріклися своєї прихильності до України, до нації... Напроти, прихильність до 

своєї країни й народу тільки виграє, коли вона очиститься від старозаконної 

ненависті до чужих і освітиться світлом вселюдської спрямованості до поступу» 

[153, с. 40 – 41]. Наведені формулювання дослідник адресував підростаючому 

поколінню, яким у досліджуваний період намагалися нав’язати міжнаціональну 

емпатію, яка повинна була зруйнувати у свідомості вихованців міцний 

фундамент толерантності, підсилити внутрішньо-суспільну ворожнечу.  

Наявність звужено-національних рамок соціокультурного розвитку 

українства заперечувала пізнання «свого» та «чужого» та виявилася надто 

неприйнятною для драгоманівського свіорозуміння. Учений усвідомлював, що 

звести освіту у пастельні відтінки суцільних заборон є непродуктивним засобом 

боротьби за національне утвердження. Більш «колоритно» остання 

ситуативність була окреслена автором у наступному змістовому ключі: «Після 

1848 р. виявилося, що національна ідея сама по собі не є ліком на всі лиха 

громадські…, а часом без других культурних ідей може служити джерелом 

великих помилок… Виділилася із національних рамок і справа освітня, 

наприклад боротьба за світську школу…» [153, с. 28].  

Професійним приписом Михайла Петровича, у відповідь на необхідність 

«лікування» вітчизняних освітніх негараздів, була обов’язкова «процедурність» 

поєднання національної та загальносвітової високоідейності, яка повинна була 

відповідним чином урівноважуватися. Прикладом викладеного слугують 

наступні авторські узагальнення: «…Російські заходолюби… рекомендували 

просто вживати готову європейську просвіту… а Максимович… націоналізм 

зв’язував ще із європейським романтизмом… кружок Костомарова… був 

недалекий від тенденцій «молодих Італії», «Германії»…» [153, с. 28]. Такими 

словами український просвітник намагався донести думку про те, що 
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прогресивним кроком назустріч соціокультурним змінам нового формату буде 

поєднання національного та інтернаціонального, оскільки останні уможливлять 

відтворення найбільш яскравих рис кожної національності на загальному фоні 

єдності усієї людської цивілізації. 

У своїх публічних висловлюваннях Драгоманов досить критично 

змальовував штучне відсторонення імперіалістичним протекторатом 

космополітичних ідей від українства, зіставляючи такі дії із типовими 

національними утисками: «На Україні… старі націоналістичні погляди… через 

те, що Українці більше відстали від Європи, ніж петербуржці чи москвичі… 

через те, що урядові тиски на українську національність… значно більші» [153, 

с. 30]. Загалом критика імперської обмеженості узагальнювалася ще й такими 

дослідницькими висновками: «…Філософія наївних московських шовіністів… 

які засвоїли собі манеру вирішувати усі трудні справи «… своєю мудрістю», 

«своїм розумом»… «без… інструментів»…» [151, с. 3]. Із прихованого змісту 

цієї тези помітне намагання автора презентувати широкому загалу необхідність 

і перспективність освоєння світового досвіду в широкому географічному розрізі. 

Досить влучно у цьому ж аспекті звучать настанови для тих осіб, які 

формулюючи загальнонаукову мету висвітлення історичних подій намагаються 

ізолювати регіональне від загальноцивілізаційного, що по фіналу приводить до 

виникнення деформацій на вітчизняному освітньому ландшафті.  

Своєрідний фольклористичний переворот у тогочасних тлумаченнях усної 

народної творчості, яка слугувала цінним навчально-виховним матеріалом, 

зробив Михайло Петрович наступним висловлюванням: «У самій усній 

простонародній словесності, котра вважалася колись дзеркалом народно-

національного духу, нова наука показала риси спільні усім народам, або просто 

взяті одним народом від іншого… з Азії в Європу і навиворіт…» [153, с. 29]. 

Можемо припустити, що український просвітник намагався донести думку про 

те, що синхронний діапазон усної народної творчості усіх народів світу поєднав 

у своєму змісті окрему просвітницьку підсистему, яка спрямовувалася на 

виховання справжньої незалежної особистості. 
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Досить виразно вдалося змалювати Драгоманову вплив космополітизму на 

розвиток науки. Зазначена подієвість, на наше глибоке переконання, була 

наслідком феноменологічного впливу, що вдало розкрито наступною 

авторською тезою: «…навіть у… науці… матеріал інтернаціональний висунувся 

на перший план; при тому основа національного елементу не відкидається, а 

лише… відкладається на той день, коли точно можна буде розділити національне 

від інтернаціонального…» [153, с. 29]. Остання теза акцентує увагу пересічного 

читача на тому, що сама наука є транскордонним утворенням, яке повинно бути 

доступним для усіх небайдужих у контексті здобуття освіти чи реалізації 

самоосвіти. Вагомість авторської ідеї сягає особистісного права безперешкодно 

ознайомлюватися зі здобутками різних цивілізацій, які перетинають кордони 

суто національного та виходять на міжнародну арену у формі ціннісних 

продуктів людської життєдіяльності. 

 Надзвичайно аргументовано, на наш погляд, вдалося сформулювати 

Драгоманову заклики про необхідність об’єктивного перегляду окремих 

вітчизняних історичних подій, які обґрунтували космополітичні витоки 

загальноєвропейського революційного руху. Учений був переконаний, що їх 

дослідження уможливить розкриття «таємниці» особливостей розвитку освіти та 

освіченості у світі. Певною історіографічною прогресивністю вирізняється 

наступна теза: «Найбільше показує хиби теперішньої науки про Україну власне 

те, що ця наука ніяк не може дати собі ради з козацтвом… називаючи його 

чистим розбишацтвом, похвалами польських панів, що не хотіли терпіти 

козацтва, та Петра І й Катерину ІІ, що зруйнували Січі… Тим часом в історії 

західноєвропейських народів можна знайти факти… що усі корпорації і класи – 

рицарі, міщани, студенти, навіть монархи, а нарешті й інституція королів… 

пройшла… через революційні рухи…» [153, с. 36]. У світлі останнього 

висловлювання актуальним, на наш погляд, буде і ретроспективний аналіз рівня 

впливу української козацької педагогіки на формування духовних цінностей 

системи вітчизняного просвітництва досліджуваного періоду, досить глибоко 
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відтвореного на сторінках праці професора Ю. Руденка «Українська козацька 

педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність» [362]. 

Намагаючись високоаргументовано позиціонувати участь українців у 

загальноєвропейському культурному поступі, який відбувався за 

посередництвом педагогічного космополітизму, Михайло Петрович 

порекомендував використати принцип системності, щоб унеможливити 

виникнення «аналітичних» похибок. Організаційні настанови вітчизняного 

світоча прозвучали наступним чином: «…потрібно оглянути історію нашу 

сукупно… і звернути увагу на… порядок думок… про освіту, пряму і косу участь 

Українців різних класів чи культур в історії та культурі європейській» [153,                 

с. 37]. 

На прогностично-філософському рівні М. Драгомановим було 

проаналізовано можливість справжнього історичного поступу України під 

флагманським керівництвом космополітичної ідейності – серцевинного 

елементу проекту «цивілізування». Окрім цього, Михайло Петрович застерігав 

підростаюче покоління не допустити фатальної помилки у ході реалізації 

українством зазначеного проекту під «прапором» чужих урядів [153]. 

Своєрідною педагогічною порадою ученого була сформульована настанова 

щодо необхідності привнесення «цивілізаційного» світла у виховні колективи 

під прапором вже самостійної держави (так звана пріоритетність патріотичного 

виховання). Реалізацію вищевикладених соціокультурних завдань автор 

покладав на представників вітчизняної інтелігенції (зокрема, науковців та 

освітян). Ось якими словами закликав просвітник рішучу українську громаду до 

реальних дій: «Правдиво науковий, широкий погляд на історію України 

повинен… показати нашій громаді і чужим, як фатальні національно-краєві 

задачі українці сповняли під чужими урядами і як поступ цивілізацій на Україні, 

навіть і в чужій формі приводив до того, щоб виготовити ґрунт для свідомого 

українства. Через це з’ясувалося, що краще коли б Україна могла цивілізуватися 

сама й послужити для всесвітньої цивілізації при повній самосвідомості… до 
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якої вона повивалася… а тепер може осягнути на дорозі всесвітнього поступу» 

[153, с. 38]. 

  На основі викладеного можемо підсумувати, що космополітична 

зорієнтованість ідейності М. Драгоманова віддзеркалилася на рівні:  

 необхідності налагодження тісних взаємин між представниками «…роду 

людського», що значною мірою підвищило б ефективність розв’язання 

нагальних соціокультурних завдань та задоволення наявних суспільних запитів  

[153, с. 14]; 

 пріоритетності феноменологічного утвердження за посередництвом 

активної участі представників різних соціальних інститутів (сім’я, релігія, 

школа); 

 паритетності міжособистісної співпраці представників соціуму з метою 

соціального утвердження феноменологічного розвитку на території різних 

адміністративно-територіальних одиниць; 

 продуктивності реалізації загальнопросвітницьких проектів у колі 

широких суспільних мас на засадах підходу «…людяно-освітнього 

універсалізму» [153, с. 58]; 

  доцільності популяризації ідеї самоосвіти та лінгвокультурності. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

У ході теоретичних узагальнень розмежовано значущість впливу на 

вітчизняний феноменологічний розвиток загальносвітових детермінант – 

світоглядної парадигмальності, цілеспрямованої галузевої інтернаціоналізації, 

понятійно-категоріальної стандартизації. 

Соціокультурне утвердження цілеспрямованої галузевої 

інтернаціоналізації та понятійно-категоріальної стандартизації у вітчизняних 

умовах частково забезпечувалося завдяки наслідковості підписання резолюції 

Віденського конгресу (1815 р.), чисельності закордонних відряджень 

представників професорсько-викладацького складу іноземних та вітчизняних 
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вищих шкіл, тісній профільній співпраці, реалізації спільних науково-дослідних 

проектів міжнародного рівня.  

Динамічний характер розвитку педагогічного космополітизму протягом 

другої пол. ХІХ ст. відтворено на рівні подвижницької ініціативності свідомої 

інтелігенції. Джерелознавчий характер пошуків уможливив відтворення на 

феноменологічному рівні впливу основоположних засад професійного 

мультикультуралізму, віддзеркаленого у: домінуванні цінностей та ідеалів; 

пріоритетності народних звичаїв і традицій; вагомості внутрішньо-

особистісного потенціалу педагога-космополіта. 

У ході теоретичних узагальнень перелічено риси соціокультурного ідеалу 

вітчизняного інтелігента-космополіта: пріоритетність ціннісних орієнтирів, 

гуманістична зорієнтованість, глибоке бажання навчати і навчатися, політично-

радикальна налаштованість до наявного режиму, націленість на практичну 

реалізацію просвітницьких функцій у розрізі наявного подвижництва. 

Деталізовано регіонально-просвітницьку результативність розвитку 

педагогічного космополітизму, який: активізував національну та соціокультурну 

ідентифікацію українства на політичній карті світу; посприяв формуванню 

відкритого освітнього простору по відношенню до світових галузевих інновацій; 

збагатив виховну скарбницю гуманістичними і демократичними ідеалами; 

мотивував суб’єктів пізнання виходити за межі уявних та наявних кордонів; 

продукував утвердження цінності ступеневої безперервності освітнього процесу.   

Актуалізовано вагомість впливу педагогічного космополітизму на 

трансформацію вітчизняної світоглядної парадигмальності, позначену 

утвердженням на її канві соціального антагонізму (1860 – до 1900 рр.). Останній 

репрезентувався своєрідним протиборством широких суспільних мас із 

імперським режимом, що віддзеркалювалося у посиленні непримиренних 

суперечностей на міжрегіональному рівні. 

Виокремлену прогностичну значущість космополітичної наповненості 

змісту теоретичної спадщини світоча українського просвітництва –                                

М. Драгоманова. Соціокультурний потенціал космополітизму педагог вбачав у 
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наступному: усунення регіональної обмеженості; подолання неформально-

ідейного розколу; осягнення успіхів у пошуках всесвітньої правди – спільної для 

усіх національностей.    

Узагальнено авторську позицію Драгоманова щодо визначальної ролі 

соціальних інститутів у територіальному поширенні космополітизму, який 

утверджувався за визначено-рівневою послідовністю: батьки – діти; сім’я – 

родина – ближнє оточення; сукупність сімей – народ; народи – людський рід. 

Об’єднуючим началом для наведеної багаторівневості слугує обрана світова 

релігія.   

Відрефлексовано різнополярність драгоманівських підходів до 

обґрунтування шляхів реалізації просвітництва: національно-державного 

централізму (заснованого на насильницьких формах насадження мови, культури 

та традицій) та людяно-освітнього універсалізму (центрованого на 

високоідейності космополітизму та особистісного розвитку).  

Констатовано пріоритетність драгоманівської позиції щодо домінування у 

освітньому середовищі ідеї лінгвокультурності, розкритої на рівні необхідності 

освоєння спільної для усього людства мови міжнародного спілкування, яка була 

б доступною для усіх на земній кулі. 

На рівні джерелознавчих узагальнень підкреслено фундаментальність 

розвитку фізико-математичного профілю на базі вітчизняних класичних шкіл. 

Підкреслено зв’язок означеної подієвості із: систематичним «циркулюванням» 

закордонних відряджень із науковою метою; налагодженням плідної 

міжнародної співпраці на міжінституційному рівні; реалізацією спільних 

проектів міжнародного «статусу».  

На міжпредметному рівні узагальнено, що фундаменталізм педагогічного 

космополітизму поступово «упорядковував» процес якісної освітньої 

підготовки, який прямо пропорційно віддзеркалювався у поглибленні методики 

викладання фахових дисциплін, що в свою чергу продукувало розвиток 

профільних науково-дослідницьких напрямів та примножувало кількість 

навчально-методичних і наукових матеріалів. 
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Підсумовано, що актуальність розвитку педагогічного космополітизму на 

наддніпрянських теренах продиктована необхідністю подолання академічно-

кадрової деструкції, яка віддзеркалювалася на рівні виконання магістрами 

посадових обов’язків екстраординарних професорів. З метою врегулювання 

негативних деструктивно-кадрових наслідків проімперської освітньої політики 

підписано призначення М. Пирогова керівником організованих груп, які 

відряджалися за кордон для написання наукової праці та паралельного 

виконання лекторських функцій.     

Окрему аспективність драгоманівських суджень слід визнати інноваційною 

в історичних вимірах досліджуваного періоду. Зокрема, дослідник намітив 

перспективний шлях розвитку вітчизняного просвітництва на засадах «людяно-

освітнього універсалізму», дотичного до космополітичної ідейності. 

Своєю чергою, М. Драгоманов підкреслив, що перспективність 

утвердження у соціокультурному обігу людства космополітичної ідейності 

уможливиться за рахунок поглиблення універсалізації лінгво-культурних 

концептів у всіх напрямах просвітництва, використання у навчально-виховному 

процесі іноземної літератури, утвердження у науковому обігу порівняльного 

методу, залучення до навчально-виховного процесу представників різних 

соціальних інститутів.  

Драгоманівські погляди щодо необхідності переорієнтації місцевого 

регіоналізму на шлях загальнопросвітницького космополітизму поділяв і                 

М. Грушевський. Останній підкреслив мінімалізм провінціалізму порівняно зі 

світовою значущістю космополітизму в соціокультурному возз’єднанні людства.    

Висвітлення основних положень четвертого розділу відображено на 

сторінках низки публікацій [486; 489; 490; 492; 496; 498; 499; 500; 504; 509; 512; 

513; 515]. 
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РОЗДІЛ  5. 

АМБІВАЛЕНТНИЙ ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО КОСМОПОЛІТИЗМУ 10-х – 40-х РОКІВ ХХ СТ. 

 

Початок ХХ століття торкнувся проукраїнських теренів невидимою 

«рукою» нових освітніх орієнтирів, які частково були результатом активного 

розвитку педагогічного космополітизму на канві попередніх історичних епох. 

Переосмислення вітчизняно-урядовою та інтелігентною спільнотою 

необхідності проведення галузевого реформування, з метою підготовки 

конкурентоспроможних фахівців, набувало усе більшої популярності, виходячи 

із загальної результативності реалізації освітніх реформ на території Європи. 

Нестримною рушійною силою, яка актуалізувала питання необхідності аналізу 

ефективності функціонування наявної освітньої парадигми, була  

невідповідність рівня загальноімперського розвитку показникам: тогочасного 

економічного розвитку східно-європейського регіону, світового ринку праці, 

виробництва та соціокультурної сфери у цілому.  

Досліджувана історична епоха стала новою віхою у розгортанні предметних 

педагогічних дискусій, які центрувалися на необхідності розв’язання низки 

освітніх завдань того часу. Одні намагалися зосередити увагу на можливому 

розширенні мережі нових та існуючих освітніх концентрів, а інші – працювали 

над оздобленням «мережива» методики викладання фахових дисциплін та 

примноженням кількості дисциплін у діючому навчальному плані.  

На наявній канві низки історичних епох окреслений дослідженням період 

вирізнявся сумарною зорієнтованістю провладних проектів. Сукупність останніх 

актуалізувала «кристалізацію» чергового пріоритетного  завдання того часу – 

обрання правильної стратегії подальшого розвитку держави з метою подолання 

наявних соціально-економічних, політичних та культурних негараздів.  

Своєрідна централізована «стратегічність» актуалізувала перехід від 

«…курсової системи навчання» до більш досконалішої – «предметної», що на 

нормативному рівні закріплювалося у змістовому наповненні «Правил про 
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проходження студентами курсу наук при предметній системі» (1909 р.) [520, с. 9 

– 16]. У цьому ж змістовому ключі набуло досить широкого суспільного 

розголосу питання необхідності розгортання мережі навчальних закладів 

технічного профілю, що частково віддзеркалювало рівень впливу педагогічного 

космополітизму на вітчизняний освітній поступ.    

 

5.1. Європейські орієнтири розвитку вітчизняної вищої освіти 

технічного профілю в умовах прямого педагогічно-космополітичного 

впливу 

 

Настання ХХ століття досить виразно позначилося на вітчизняному 

освітньому поступі. Складні «суцвіття» педагогічного космополітизму, які 

закладалися ще з минулого століття дали неперевершені плоди у поточному. 

Розквіт нових ідей, проектів і освітніх перспектив був результатом клопіткої 

праці наявного педагогічного складу, діяльність якого сягала навіть 

найвіддаленіших куточків земної кулі та націлювалася на пошук 

найраціональнішого, найперспективнішого та найпродуктивнішого варіанту для 

поглиблення вітчизняного просвітництва. Яскравим прикладом викладеного 

слугує історико-педагогічна постать вітчизняного фізика Г. Де-Метца, сумарний 

внесок якого в удосконалення методики навчання фізики сьогодні неможливо 

переоцінити. Нині він по праву вважається українським фундатором 

самостійного курсу «Методика навчання фізики у школі» та автором цілого ряду 

цінних наукових праць (дод. Г) [535]. Проте не лише методика викладання 

фахової дисципліни була в епіцентрі уваги зазначеного професора. Окрім цього, 

у коло його наукових інтересів увійшли й науково-профільні концентри, які 

зокрема, розкривали проблеми формування радіоактивного балансу ресурсного 

потенціалу території України [535]. Ще одним фактом із життєпису професора – 

була його адміністративна посада ректора Київського Політехнічного інституту, 

яку він обіймав протягом 1919-1920 років [726].   
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З погляду сучасного дослідника, досить складно уявити усю широту 

всеохоплюваності наукових пошуків Григорія Де-Метца, який одним 

професорським поглядом торкався фізичної теорії, методики та практики. Нам 

видається, що найбільш раціональним шляхом для здійснення повноаспектного 

аналізу такого роду історико-педагогічної проблематики буде відрефлексування 

глибинності професорського внеску із залученням тих автобіографічних даних, 

які дозволять повнорозмірно розкрити вплив педагогічного космополітизму на 

формування цієї неординарної особистості. 

Альма-матір’ю майбутнього професора був Новоросійський університет, 

який у досліджуваний період вирізнявся на проукраїнських теренах наявною 

прогресивністю. Остання була пов’язана із прибуттям до Одеси освічених 

іноземців і своєрідним мікрокліматом регіональної політики відкритості 

місцевої влади по відношенню до гостей, які прибували водними рукавами 

акваторії Чорного моря – складового елементу Середземноморського басейну 

[157]. Своєрідна «транскордонність» Новоросійського краю віддзеркалювалася і 

на різноманітності національного складу місцевої вищої школи (зокрема, 

професор Ф. Брун – родом із Фінляндії) [764].  

Взаємне переплетення тісних взаємовідносин вітчизняних представників із 

іноземними актуалізувало соціокультурне зростання зазначеного регіону. У 

таких сприятливих умовах відбувався активний розвиток і місцевої класичної 

вищої школи, педагогічний і матеріально-технічний потенціал якої 

уможливлював налагодження продуктивної підготовки підростаючого 

покоління. Фактажність останніх тез розкривається у наступній змістовій 

наповненості. Пригадуючи свої студентські роки, Г. Де-Метц дав досить 

розгорнуту характеристику своєму педагогічному наставнику: «…професор 

М.О. Умов … багато часу проводив із… вихованцями – студентами. Його 

кімната була завжди наповнена різними приладами і обладнаннями, які 

викликали у нього певну цікавість і з допомогою яких він проводив свої досліди. 

Хоча… по основним мотивам своєї діяльності у нього переважала теоретична 

фізика і вища математика, проте він завжди залишався поціновувачем мистецтва 
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робити той чи інший фізичний дослід… він полюбляв, щоб студенти працювали 

разом з ним» [133, с. 125 – 126].  

У контексті такої особистісної характеристики, професор М. Умов був 

справжнім педагогом-космополітом, який намагався своєю діяльністю привести 

до певної відповідності взаємовідносини на рівні соціальних інститутів. 

Омріяними думками професора М. Умова було бажання заснувати: 

«…«Товариство друзів людства»…», що пояснювалося чіткою особистісною 

зорієнтованістю цього педагога – «…він був носієм людських ідеалів: добра, 

правди, любові, краси… і досить доречним для нього був титул «друг 

людства»…» [133, с. 138]. Усі його намагання націлювалися на «…надання 

допомоги народу шляхом реформування освіти, і загалом він був глибоко 

переконаний у тому, що кожна людина повинна прожити так, як живе, але і 

виправдати своє життя піклуванням про обездолених…» [133, с. 131].        

Зазначимо, що добра традиція складати розгорнуті письмові 

характеристики своїм улюбленим педагогічним наставникам збереглася ще із 

попередніх десятиліть, що засвідчено зокрема наступним. Ось якими словами 

характеризував М. Умов свого викладача Я. Вейнберга: «…Яків Ігнатьєвич був 

учителем! Він вселяв любов і віру в науку; прості, зрозумілі і цікаві бесіди в 

галузі природопізнання назавжди залишаться у пам’яті його вихованців…» [133, 

с. 122]. Вищевикладена теза вчергове підтверджує, що високий рівень 

педагогічної майстерності викладача віддзеркалювався на ефективності 

реалізації наявного освітнього процесу. 

Не менш цікавою нам видається чергова характеристика педагогічної 

майстерності професора М. Умова та його цілеспрямованості до осягнення 

ефективного освітнього результату. Ось які враження залишив по собі цей 

викладач: «При поясненні складних теорем, які потребували хороших знань 

основ математики або аналітичної механіки, М. О. Умов робив спеціальні 

тематичні відступи і викладав їх самостійно, піклуючись лише про ясність і 

переконливість свого викладу…» [133, с. 130]. Окрім цього, черговим 

інгредієнтом його професійного успіху було систематичне оновлення змісту 
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навчального матеріалу, що дозволяло підтримувати тенденційність у 

запровадженні певних інновацій, які були дотичними до існуючих вимог часу. 

Так,  «…порівняння його курсів, які читалися у різний час, показало, що ним 

було внесено чимало змін у загальний план викладу, у їх деталі, виокремлюючи 

нові факти і відкидаючи старі. Він завжди був озброєний знанням свого предмета 

до дрібниць, любив його сам, полюбляв пояснювати його іншим слухачам і 

підносив його на недосяжну висоту» [133, с. 130].    

Зокрема, з метою унаочнення змістового наповнення конспекту лекцій з 

математичної фізики для студентів професора М.О. Умова автором розроблено 

відповідні наочні матеріали (див. рис. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Змістове наповнення розробки «Конспект лекцій з математичної 

фізики» за авторством професора М. Умова (80-ті рр. ХІХ ст.) [133]   

 

Намагаючись охарактеризувати педагогічний «лібералізм» професора 

Умова під час проведення заліково-екзаменаційної сесії, сам Де-Метц вдався до 

дещо сатиричного викладу власних думок, що засвідчено наступною тезою: 

«…він не вирізнявся ні строгістю, ні прискіпливістю, а тому постраждалих 

студентів за результатами сесії у нього було не багато…» [133, с. 130]. Цікавим, 

на наш погляд, є і той факт, що для усіх своїх курсів професор розробив і 
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опублікував конспекти лекцій, які слугували своєрідним «компасом» на шляху 

до освоєння студентством цілих розділів фізики.  

Загалом професор М. Умов був всебічно розвиненою особистістю, що 

засвідчено, зокрема, його авторством у розробці Статуту Технічного Товариства 

в Одесі, зміст якого частково увійшов і до аналогічного документу московського 

осередку [133]. Основними пунктами, які «вийшли» з-під професорського пера 

були наступні: 

а) систематичне консультування та обговорення перспективних проектів; 

б) написання відзивів на різнотематичні галузеві дослідження, посібники, 

підручники та винаходи;  

в)  опублікування праць Товариства та формування тематичних фондів 

бібліотеки;  

г) проведення публічних лекцій, консультацій та бесід;  

д) ініціювання організації музеїв та тематичних виставок;  

ж) упорядкування оптимального використання відкриттів і винаходів у 

освітніх умовах; 

е) нагородження почесними медалями, преміями дослідників у галузі науки 

і  техніки» [133].   

З метою репрезентації основних напрямів просвітницької діяльності 

професора М. Умова нами було розроблено відповідні наочні матеріали               

(див. рис. 5.2).  

Проте не лише М. Умов, але й інші представники викладацького складу 

Новоросійського університету залишили глибокий слід на формуванні 

особистості Г. Де-Метца. Зокрема, пригадуючи свою навчальну співпрацю зі         

Ф. Шведовим, В. Лігіним, О. Кононовичем, О. Клосовським він порівняв її із 

«найкращим періодом… життя» [133, с. 126] 

Сьогодні можемо припустити, що, вочевидь, вплив першого був досить 

вагомим, оскільки потенційно-перспективному студенту Григорію вдалося 

досягти освітньо-управлінських вершин ректорської посади, аналогічно як і 

Федору Шведову (ректор Новоросійського університету, 1895 – 1903 рр.).  
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Рис. 5.2. Основні напрями просвітницької діяльності професора М. Умова 

(поч. ХХ ст.) 

 

Свої перші студентські враження і результати співпраці із професором 

Шведовим дослідник охарактеризував наступним чином: «…коли мені довелося 

зіштовхнутися із Ф.Н. ближче… я розпочав слухати його прекрасні лекції по 

математичній фізиці, які він читав нам на ІІІ-му і ІV курсах, по 6 год на 

тиждень… він приймав досить близьку участь у студентських гуртках, члени 

якого, за вказівкою і під керівництвом деяких професорів, писали реферати, 

готували досліди і періодично,  в присутності професорів-керівників  і товаришів 

студентів, зачитували доповіді. На мою долю випав тоді реферат по подвійному 

заломленню променів на електричному полі… мені вдалося не тільки зробити 

доповідь, але й показати саме явище Керра» [133, с. 126]. 

Зауважимо, що професор Ф. Шведов упродовж тривалого історичного 

періоду продовжував підтримувати тісні контакти зі своїм вихованцем Г. Де-

Метцом. Досить яскраво їх творчий тандем змальовує наступна теза: «…час мого 

перебування у лабораторії професора А. Кундта в Страсбургу, куди я був 

відряджений по закінченню університету в Одесі і де я готувався до 

професорського звання по фізиці, був безцінним та незабутнім. Протягом цього 

часу… я отримав багато листів і настанов від Шведова …. Цей час заслуговує 

особливої уваги…» [133, с. 127]. Цілком зрозумілим залишається і той факт, що 

матеріали епістолярної спадщини становили величезну цінність не лише для 

зацікавлених дослідницьких кіл, але й для самого отримувача, перебування якого 
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закордоном було теж своєрідним випробуванням педагогічної «стресостійкості». 

Проте незважаючи на усі професійні труднощі педагогічний космополітизм 

частково уможливлював «відшліфування» усіх граней професійної майстерності 

здобувача, науково-дослідницькі вершини якого видніли крізь терни клопіткої 

щоденної праці та неймовірних зусиль на шляху до саморозвитку та 

самовдосконалення. 

Можна припустити, що підтримуючи тісну переписку зі Шведовим, сам Де-

Метц обмінювався досвідом освоєння наявних освітньо-наукових інновацій, з 

якими йому довелося зіштовхнутися під час відрядження. Доцільно пригадати і 

той факт, що у період перебування здобувача закордоном його науковий 

наставник теж не гаяв часу і активно працював над удосконаленням матеріально-

технічної бази Новоросійського університету. Підтвердженням останнього 

фактажності, зокрема, слугують наступні дані: «Усі приміщення минулого 

фізичного кабінету і згодом фізичної лабораторії, яка знаходилася на перетині 

Херсонської і Дворянської вулиць, у старій будівлі університету… передали під 

ботанічну лабораторію… Ф. Шведову вдалося завершити будівництво окремо 

стоячого приміщення чудового фізико-хімічного інституту і перенести туди 

майно старого кабінету і лабораторії» [133, с. 129]. Зауважимо, що покращення 

матеріально-технічного забезпечення було наслідком затвердження у 80-х рр. 

ХІХ ст. нового університетського Статуту, норми якого прийшли на зміну 

старим. У відповідь на такі нововведення було придбано нові прилади, 

обладнано просторі приміщення і навіть введено до штатного розпису  нову 

посаду лаборанта. 

Після побаченого у Страсбурзі сам Г. Де-Метц був глибоко вражений тим, 

як продуктивно запрацювали нові навчально-дослідні приміщення при 

університеті. Намагаючись у повноколірному обсязі змалювати усе побачене 

автор вдався до наступних узагальнень: «…у таких лабораторіях усі завдання 

формулювалися у дусі строгої науковості, а студенти працювали у них не 

поспішаючи, вникаючи у всі теоретичні деталі досліджуваного питання…» [133, 

с. 128]. Окрім цього, сам Г. Де-Метц подав подетальну характеристику кожного 
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приладу одразу двох лабораторій – електрики та оптики, склад яких 

презентовано у тематичній таблиці (див. рис. 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Матеріально-технічне забезпечення лабораторій оптики та електрики 

Новоросійського університету за період ректорської діяльності Ф. Шведова 

(поч. ХХ ст.)  

 

Аналізуючи дані рис. 5.3 помітно вирізняється наявність у переліку 

матеріально-технічного складу лабораторій низки іноземних приладів, що 

якнайменше свідчить про два основні історичні факти:  

 по-перше, обізнаність вітчизняного професорсько-викладацького 

складу із найновішими розробками галузі;  

 по-друге, про наявність достатньо налагодженої інфраструктури, яка 

забезпечувала доставку необхідного обладнання на вітчизняні терени 

(рис. 5.3).  

 Прогресивність виконання Ф. Шведовим ректорських обов’язків 

віддзеркалювалася не лише у примноженні матеріально-технічної бази, але й у 

оптики 

«…інтерферометр з товстими дзеркалами Жамена…»  

[133, с. 128] 

«…великий спектрометр Жамена…»  [133, с. 128] 

«…спектроскоп Кірхгофа-Бунзена…» [133, с. 128] 

«…апарат Дезена для вимірювання кілець Ньютона…» [133, 

с. 128] 

електрики 

«…квадрантний електрометр Томпсона…» [133, с. 128] 

«…балістичний гальванометр Вебера…» [133, с. 128] 

«…подвійний земний індуктор Вебера для визначення кута 

нахилу…» [133, с. 128] 

«…роботи Гартмана і Брауна…» [133, с. 128] 

«…електродинамометр Кольрауша…» [133, с. 128] 

«…універсальний гальванометр Сіменса…» [133, с. 128] 

«…котушки для вимірювання самоіндукції і взаємної 

індукції…» [133, с. 128] 

ЛАБОРАТОРІЯ 
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виконанні університетом просвітницьких функцій на території Одеси.  Досить 

цікавим історичним фактом із життя Новоросійського університету на початку 

століття, як зазначає професор Г. Де-Метц, було функціонування додаткових 

профільних курсів (зокрема, математичної фізики і медичної справи) на базі 

зазначеної академічної установи [133; 763]. Цільовою аудиторією таких курсів 

були студенти та усі небайдужі, які виявили бажання освоювати зміст цієї 

нелегкої дисципліни. Особливо цінною нам видається характеристика цього 

просвітницького осередку: «…працювали курси по 6 год на тиждень. Лектор 

завжди був акуратним і не пропускав занять. Тому він встигав вичитувати 

об’ємні теми і торкатися маленьких закутків цієї науки… усі факти викладалися 

доступно, але, загалом, самі курси вважалися нелегкими…» [133, с. 130]. 

Вищевикладені характеристики педагогічних наставників Г. Де-Метца 

засвідчили, що йому пощастило співпрацювати зі знатними особистостями, які 

внесли чималий внесок у розбудову вітчизняної освіти і науки та активізували 

розвиток загальнопросвітницьких ініціатив. Вочевидь, педагогічний вплив 

проаналізованих вище професорів на особистість молодого фізика, який був 

примножений цілеспрямованістю педагогічного космополітизму самого Де-

Метца усе ж таки приніс бажані соціокультурні плоди у досліджувану епоху. 

Варто зауважити, що імперське підданство вітчизняний дослідник прийняв лише 

у 1900 р., після того як повернувся із-за кордону [718]. Досить показовим кроком 

у цьому ключі слугує, зокрема, його діяльність на посаді очільника Зразкового 

фізичного кабінету, який територіально розташовувався у новому приміщенні 

Педагогічного музею імені Цесаревича Олексія у Києві (сьогодні – на вулиці 

Володимирській, 57) [687]. Аналізуючи історичне значення цієї будівлі для 

Української держави варто зазначити, що вона виконала доленосну роль для 

нашої Батьківщини, що підтверджено розташуванням у її стінах керівництва 

Української Центральної Ради та Директорії [687]. 

Водночас підкреслимо і той факт, що добра традиція матеріально-

технічного оснащення фізичних кабінетів при вищих школах вітчизняних 

університетів збереглася ще з минулого століття та утвердилася на 
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Слобожанщині завдяки «тематичному» розподілу наук фізико-математичного 

відділення [704; 705].      

Перед тим, як перейти до розгляду діяльності цього осередку слід 

підкреслити, що на шляху його створення було багато труднощів, у тому числі й 

матеріального характеру [719]. Усі фінансові негаразди на шляху заснування 

вдалося подолати завдяки небайдужій соціальній позиції та щедрості мецената 

Семена Семеновича Могилевцева, який на п'ятдесяту річницю відміни кріпацтва 

пожертвував кошти на відкриття цього просвітницького концентру [127]. 

Основне завдання цього просвітницького центру жертводавець окреслив 

наступним чином: «Розширюючи місію Педагогічного музею, ми повинні 

будемо розширити стіни цього закладу, який гостинно відкриватиме свої двері 

народу, можливо ширше поширюючи на нього свій освітньо-просвітницький 

вплив. А я тим охотніше піду на пожертву, розуміючи чим більше користі цей 

заклад принесе для народу» [130, с. 39]. 

 Усі висловлені меценатом побажання вдалося реалізувати практично, 

оскільки вже із перших місяців свого функціонування Зразковий фізичний 

кабінет завоював повагу та симпатії серед вихованців та широких суспільних 

верств населення.  

Надзвичайно багато зробив для відкриття цього профільного кабінету при 

діючому музеї тогочасний попечитель Київського начального округу – Петро 

Зілов, за задумом якого було успішно втілено у життя мрію: «…зібрання усього 

найкращого для педагогічної роботи у цій галузі» [492, с. 37]. Такий високий 

рівень зацікавленості попечителя саме фізикою був не випадковим фактом у 

історії, оскільки саме ця наука була для нього профільною. Знаючи про наявну 

педагогічну ситуацію та оцінюючи із «багажу» власного шкільного досвіду усі 

наявні труднощі в освоєнні цього нелегкого предмета, названий державний 

службовець не залишився осторонь цієї проблеми. 

Для налагодження діяльності «Зразкового фізичного кабінету» було 

створено спеціальну комісію, до складу якої увійшли фахівці-фізики: 
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 голова – Г. Де-Метц (новопризначений декан Фізико-математичного 

факультету столичного університету, 1912 р.) [720; 723]; 

 секретар-завідувач – С. Слюсаревський [723]; 

 основні члени, які були представниками діючого професорсько-

викладацького складу місцевого університету – «…Л. Богоявленський,                        

К. Глухенький, І. Гутковський, А. Зонненштраль, В. Красковський,                                 

А. Любанський, Г. Флоринський, І. Чехлатов, А. Яницький… І. Косоногов…» 

[130, с. 37; 687]. 

З метою комплексного обґрунтування рівня багатоаспектного потенціалу 

цього новоствореного осередку, його проаналізовано крізь призму  наступних 

просвітницьких напрямів: 

І. Організації консультативно-показових заходів відкритого типу для 

іногородніх представників регіональних та місцевих освітніх осередків.  

Нагальна потреба у консультуванні колег фізичного профілю виникла у 

зв’язку із тим, що:  

1) «…жоден з предметів середньої школи не складає стільки труднощів для 

викладання, як фізика… це відбувається тому, що… вона розвивається… 

швидко. Відкриття цієї галузі… з’являються… такими прискореними темпами, 

що нерідко випереджають наукову думку, і те, що учора вважалося 

загальприйнятим фактом, сьогодні доводиться відкинути, через його 

невідповідність новим відкриттям…» [390, с. 47]; 

2) «…надзвичайно нелегким завданням є підготовка підручника з фізики, 

побудова деяких розділів якого залишається строго науковою…» [390, с. 47]; 

3) «…проблематичним залишається питання про методику фізики. Можна 

назвати усього дві, три методики… і більше їх немає» [390, с. 47]; 

4) «…широта матеріалу не є повністю розробленою, неадаптовані 

визначення деяких величин…» [390, с. 47]; 

5) «…раціональне викладання фізики неможливе без спеціального 

обладнання – фізичних приладів» із якими чимало викладачів практично не 

знайомі [390, с. 48]; 
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6) «…практичні заняття з фізики… є складною функцією цілого ряду 

змінних, вплинути на які у всіх контекстах може лише викладач» [390, с. 49];  

7) «…викладач повинен мати хоча б елементарні уявлення про ручну працю; 

він повинен вміти розібрати прилад, почистити і знову скласти його, не кажучи 

вже і про можливість самостійного виготовлення ним нових приладів …» [390, 

с. 48]. 

Вищенаведені тези засвідчують, що у досліджуваний період питання 

педагогічного консультування профільних фахівців-вчителів фізики було досить 

актуальним. Особливо значущою була проблема використання потенційного 

кабінету фізики, що засвідчено наступним: «…викладач повинен мати досить 

солідну теоретичну підготовку та бути ґрунтовно ознайомленим із мистецтвом 

демонстрації явищ, із мистецтвом проведення дослідів, якому його ніхто не 

навчав в університеті. Тільки порівняно недавно звернули увагу на 

проблематичність останнього явища, а при Педагогічних курсах, які 

організовуються у різних навчальних округах, розпочали навчати цьому 

мистецтву осіб, які готуються до викладацької діяльності» [390, с.48 – 49]. 

Наведений джерелознавчий фактаж засвідчив, що консультативні аспекти 

просвітницької діяльності зазначеної вище комісії були співрозмірні із вимогами 

часу. Також, відомим є факт організації цією комісією у квітні 1908 р. 

спеціального засідання, основною метою якого було: «…ознайомлення 

провінційних викладачів із приладами нових зразків та можливостями їх 

використання на практичних заняттях з фізики...» [390, с. 56 – 57]. Безумовно, 

що тематика цього заходу була практично орієнтованою і націлювалася на 

розв’язання існуючих прогалин в системі навчання фізики.   

Досить цікавим нам видається і той історичний факт, що у рамках цього 

заходу було організовано і неформальні вечори дружнього спілкування колег із 

різних куточків нашої Батьківщини, які з особливим задоволенням пригадували 

спільні та «…неодноразові відвідини Колегії Павла Галагана, де викладач                  

А. Яницький досить майстерно проводив досліди» [390, с. 56 – 57]. Наведений 

історичний факт засвідчив, що задовго до заснування у столиці профільного 
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кабінету аналогічні просвітницько-консультативні функції виконувала знана в 

історії Колегія. 

2. Складання рекомендованого списку обов’язкових практичних занять із 

фізики для навчальних закладів. Повноцінно цей напрям розкриває історичний 

факт розгляду Комісією пропозиції попечителя Київського навчального округу, 

яка стосувалася складання зазначеного вище списку. Ця постанова Комісії була 

виконана у вигляді випуску «Збірки лабораторних вправ, складених Комісією 

при Зразковому фізичному кабінеті Педагогічного музею Цісаревича Олексія у 

Києві. 1913 р.» [390, с. 57]. 

3. Формування організаційно-методичних рекомендацій щодо організації 

практичного заняття з фізики. За результатами спільної наради у 1913 р. Комісія 

постановила, що такі заняття: на перших порах можуть бути необов’язковими, 

але згодом стануть загальнообов’язковими; повинні проводитися паралельно 

діючому курсу; найоптимальнішою є їх організація у режимі «..визнаної системи 

на один фронт…» [390, с. 57]; прийнятним є варіант залучення до них наявного 

складу вихованців, кількість який не перевищує 20 осіб [390].  

Доречним буде виокремлення і того факту, що професор Г. Де-Метц, 

надаючи усні чи письмові рекомендації своїм вітчизняним колегам, зазвичай 

опирався на багатий міжнародний досвід. Зокрема, останній факт підтверджує 

наступна теза: «…з приводу важливості питання щодо необхідності 

запровадження до середньої школи практичних занять з фізики, виписані зразки 

приладів, які використовує з цією метою талановитий викладач, професор 

Гримзель у вищому реальному училищі в Гамбургу» [390, с. 52]. 

4. Проведення відкритих лекторіїв із фізики для вихованців та широкого 

суспільного загалу. Цікавим є і той факт, що з початку такі лекції читалися у ХV-

й аудиторії Університету св. Володимира, а у досліджуваний період були 

перенесені до головної аудиторії Педагогічного музею [390]. 

За період існування Зразкового кабінету було прочитано цілий ряд 

публічних лекцій для іногородніх слухачів та широкого загалу (див. табл. 5.1).  
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Таблиця 5.1 

Тематично-персоніфіковані дані щодо читання публічних 

лекцій на базі Зразкового фізичного кабінету в Педагогічному 

музеї (поч. ХХ ст.) [390] 

№ Тематика лекцій Лектор 

1.  «Про промені Рентгена» Г. Веригін 

2.  «Про часткову будову речовини» А. Яницький 

3.  «Електричний струм через розріджені гази» В. Орловський 

4.  «Високі і низькі температури»  

 

С. Слюсаревський 
5.  «Видимі промені спектра» 

6.  «Електричний розряд»* 

7.  «Про перетворення різних форм енергії у 

тепло»** 

8.  «Високі температури»* 

9.  «Про кольорові фотографії» Г. Де-Метц 

10.  «Про успіхи безпровідного телеграфу» 

11.  «Зрідження газів і розріджене повітря»  

А. Любанський 12.  «Про Вольтові дуги» 

13.  «Про Сонце» 

14.  «Про затемнення Сонця 8 серпня 1914 р.» 

15.  «Обман зору»* М. Лорченко 

16.  «Обробка заліза»* І. Іващенко 

17.  «Про Ньютона»** С. Константинов 

18.  «Про рентгенівські промені» А. Лещенко 
* для широкого загалу народних мас; 
** для вихованців Київського навчального округу та іногородніх 

 

Наочні матеріали табл. 5.1 засвідчили, що лекторська діяльність 

представників Зразкового фізичного кабінету була досить продуктивною у 

просвітницькому розрізі. Лекційна тематика професорсько-викладацького 

складу зазначеного кабінету охоплювала досить широке коло питань, пов’язаних 

із найбільш актуальними проблемами того часу (табл. 5.1). Найбільш цінним нам 

видається і той факт, що тематична зорієнтованість не була вузько-теоретичною, 

а стосувалася низки практичних завдань (зокрема, рентгенівські промені – 

медицина; телеграф – засіб зв’язку; обробка заліза – промисловість та інші)      

(табл. 5.1). 

Досить вагомим, на наш погляд, було й те, що інтенсивна фізизація 

спостерігалася не лише на рівні кабінетно-камеральних умов, а виносилося на 

широкий загал, що надавало цьому процесу загальнопросвітницького відтінку 
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(зокрема, організації публічних заходів та відкритих лекцій для іногородніх 

слухачів та небайдужих представників широких суспільних мас) (табл. 5.1). 

Зокрема, у якості лекторів для широкого загалу народних мас виступили такі 

представники Зразкового фізичного кабінету, як: С. Слюсаревський,                               

М. Лорченко та І. Іващенко (табл. 5.1) [390]. 

5. Оформлення закордонних замовлень на отримання нового матеріально-

технічного забезпечення для оновлення експозиції приладів Кабінету та 

підтримання тісного взаємозв’язку із профільними представниками 

педагогічного колективу. 

У матеріалах тематичних статей знаходимо інформацію про те, що у 1908 р. 

практично одночасно із прибуттям із-закордону замовленого списку фізичних 

приладів, у кабінет надійшов цілий ряд невеликих за обсягом, але досить цінних 

експонатів, які були подаровані приватною особою [390]. Меценатом виявився 

колишній викладач Київської 5-ї гімназії – Григорій Веригін, який підтримував 

досить тісні та дружні стосунки із педагогічним колективом Комісії [390]. До 

переліку переданих із приватної колекції експонатів увійшли наступні: 

«…зеркало Френеля, біпризма, турмалінові щипці з препаратами, стереоскоп, 

флантгласова призма, бароскоп Шентецса, трубка із рідкою вуглекислотою, 

платиновий тігель…» [390, с. 53]. Вищевикладені дані засвідчують, що всебічна 

підтримка просвітницьких ініціатив діючим керівництвом та приватними 

особами створила досить оптимальний клімат для розвитку цього новостворено 

осередку на території Київщини. 

6. Організація та забезпечення діяльності профільних педагогічних курсів. 

Остання теза засвідчена таким історіографічним викладом: «У вересні 1912 

року… у кабінет надійшов цілий ряд цінних приладів, які призначалися для 

занять слухачів на однорічних педагогічних курсах, основним завданням яких 

була підготовка учителів для середніх навчальних закладів Київського 

навчального округу» [390, с. 53]. 

7. Систематична робота над удосконаленням методики викладання фізики у 

навчальних закладах округу (середніх і нижчих). У досліджуваний період у колі 
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вітчизняних педагогів-фізиків тривали дискусії  стосовно обрання найбільш 

оптимальних методів для підвищення ефективності викладання фізики з-поміж 

наявного переліку: 

а) концентричного – передбачаючого «..викладання фізики у середніх 

навчальних закладах протягом 4 або 5 років…» [390, с. 54 – 55]; 

в) радіального – актуалізуючого трьох річне викладання «…при збереженні 

суттєвого перерозподілу матеріалів по класам» [390, с. 54 – 55]. 

 8. Участь у роботі науково-педагогічних заходів загальнодержавного рівня. 

Опрацювання джерелознавчого базису дозволило виявити, що протягом 1913 

року представники досліджуваної Комісії взяли участь у двох тематичних 

заходах: 

 Всеросійській виставці, яка відбулася у столиці влітку та відзначилася 

цілим рядом виступів, які присвячувалися аналізу: «…рівня читання курсів 

фізики і проведення практичних занять; учнівських рефератів, зошитів і 

креслень; придатності до роботи приладів, які були виготовлені викладачами 

фізики самостійно…» [390, с. 54]. 

 Першому Всеросійському З’їзді викладачів фізики, хімії і космографії 

[390]. 

З метою унаочнення тематичного наповнення доповідей наших 

співвітчизників, репрезентованих на останньому заході, автором розроблено 

відповідні матеріали (див. рис. 5.4). На основі даних рис. 5.4 можемо зробити 

короткі узагальнення: 

1) заявлена тематика усіх доповідей київської делегації, які були озвучені на 

З’їзді, була присвячена проблемі удосконалення методики викладання фізики; 

2) важлива увага приділялася аналізу дотичності вітчизняних напрацювань 

напрацьованому іноземному досвіду викладання (зокрема, Г. Де-Метц «Про 

підготовку викладачів фізики у Німеччині») [390]; 

3) на обговорення були винесені дискусійні питання щодо обрання 

найоптимальнішого методу викладання фізики (зокрема, «Про свободу вибору 

методів викладання концентричного та систематичного») [390]; 
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4) ідейною першоосновою індивідуальної організації викладання фізики 

пропонувалося підтримання певного роду педагогічного демократизму (зокрема, 

«Про необхідність використання концентричного методу у зв’язку із питаннями 

по практичних заняттях») [390]; 

5) окремі тематичні нарізки доповідей стосувалися проблеми 

удосконалення практичних занять з фізики у освітніх закладах (зокрема, «Про 

практичні заняття з фізики» та «Прості прилади для класного демонстрування») 

[390]; 

6) самостійно тематизувався прогресивний досвід роботи столичного 

Зразкового фізичного кабінету («Зразковий фізичний кабінет при Педагогічному 

музеї імені Цісаревича Олексія») (рис. 5.4). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Тематика доповідей київської делегації – членів комісії Зразкового 

фізичного кабінету на Першому Всеросійському З’їзді викладачів фізики, 

хімії і космографії (Петроград, 1913 р.) [390] 

 

На основі викладеного підсумуємо, що розвиток української освіти та науки 

відбувався в умовах перехресного впливу вітчизняних та іноземних детермінант. 

Значну роль у цьому ключі відіграла фізика, яка стала об’єднуючою ланкою, що  

Г. Де-Метц «Про підготовку викладачів фізики у Німеччині» 

А. Дмітрієв 

1. «Про необхідність використання концентричного методу у 

зв’язку із питаннями по практичних заняттях» 

2. «Про свободу вибору методів викладання концентричного та 

систематичного» 

М. Лорченко «Про практичні заняття з фізики» 

С. Слюсаревський 

1. «Зразковий фізичний кабінет при Педагогічному музеї 

імені Цісаревича Олексія» 

2. «Прості прилади для класного демонстрування» 
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концентрувала у своєму змісті прогресивні інноваційні ідеї вітчизняних та 

іноземних освітян, що утверджували своєю діяльністю загальнонауковий та 

технічний прогрес.  Не менш значущими  у цьому ключі виявилися ініціативні 

просвітницькі почини вітчизняних освітян, які невтомно працювали на ниві 

фізичної науки, щодня популяризуючи свої наукові досягнення у стінах альма-

матерів, під час аудиторних занять та позааудиторних заходів із широкими 

суспільними масами.   

   

 5.2. Участь вітчизняних педагогів-космополітів у просвітницьких 

проектах еміграційного періоду 

 

Настання Першої світової війни стало справжньою кармою для 

українського суспільства та освітньої сфери у цілому. Незрозумілим чином 

реверанси долі вкотре боляче вдаряли по тим сферам соціокультурного розвитку, 

відбудова яких була найбільш складною для усього українського соціуму. 

Історичний розвиток українських земель не виднів на широкий загал «лавровим 

листям», а навпаки нагадував колючий терен імперських заборон, утисків та 

шовінізму, який боляче впинався у зболіле тіло нашого народу. Кровопролитним 

шляхом українство боролося із несправедливістю та жорстокістю лютого ворога 

і, що найцікавіше на власних землях. Вражі сили намагалися посіяти на наших 

теренах зерно масової неграмотності, оскільки боротися зі свідомими та 

освіченими суспільними масами було досить складно та виснажливо. Політика 

ворожих сил почергово змінювала напрями освітніх курсів: то відбувалися 

припливи ліберальних реформ, то вони поступово відступали з приходом 

консервативних. У цілих поколінь українців зміцнювався  своєрідний «імунітет» 

на ворожу «експансію», яка усе ж посилювала зовнішній тиск на молоде та 

недостатньо свідоме покоління.  

Попередні покоління відрізнялися від сучасних дедалі більшою 

пристосованістю перших до «екстремального» життя у так званому «червоному» 
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таборі, який так спритно день за днем облаштовувала радянська влада, сіючи 

отруту чвар між представниками різних соціальних інститутів. 

  Навіть із такими жертовними умовами існування на своїй рідній землі 

негласно погоджувалася вітчизняна інтелігенція. Проте виклики військово-

політичної нестабільності, несамовито жорстоких розправ і принижень 

змушували українських подвижників вирушати закордон. Це була не втеча від 

наявної соціокультурної реальності, а передусім важлива історична місія – 

зберегти в умовах більш сприятливого клімату близького і далекого зарубіжжя 

хоча б невеликий інтелігентний паросток, із якого б згодом проросла нова 

генерація, націлена на утвердження самостійності Української держави. Часи 

імперсько-радянських лихоліть не зламали життєздатного кореня української 

нації, «просоченого» наскрізно краплями народного оптимізму подвижників 

українського слова, за славетною істиною «…поховайте та вставайте…» [370,         

с. 174]. 

Епохальність хвиль української еміграції на поч. ХХ ст. видніла трьома 

часовими відрізками:  

 перший – приурочувався до небажання галичан і буковинців увійти у 

ярмо «червоного» табору;  

 другий – пов’язувався із лінією наступу Першої світової війни; 

 третій – зумовлювався революційною поразкою проукраїнських 

національно-демократичних сил [26]. 

Кожна із вищеперелічених хвиль вирізнялася ключовою першопричиною, 

яка «видніла» на порядку денному. Зокрема, першу можемо назвати 

безпекозагрожуючою, другу – військовоцентрованою, а третю – 

політикоцентрованою. Поряд із ключовою першопричиною на вітчизняному 

соціокультурному полі досліджуваного періоду помітним ефектом 

виокремлювалися і побіжні причини, які певною мірою підсилювали першу 

аргументованість.  

У контексті вищевикладеного нам видається доцільним підкреслити 

основоположну значущість того, що розвиток освіти сумарними зусиллями 
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українських емігрантів був актуалізований більшою мірою власне 

політикоцентрованою першопричинністю. Авторська позиція ґрунтується на 

аналізі наявних історіографічних джерел епохи, які беззаперечно підтверджують 

правдивість наведеного твердження [26; 409].  

Регіональне утвердження на місцях радянської влади та придушення 

української революції боляче вдарило по соціокультурному розвитку нашої 

країни, паралельно позначившись на: 

а) незавершеному будівництву національної школи; 

б) перерваній українізації; 

в) посиленні заполітизованої ідеологізації на усіх рівнях ступеневої системи 

освіти [156; 157]. 

Так склалося історично, що як тільки молодь регіонів поступовими кроками 

наблизилася до можливості здобуття вищої освіти на вітчизняних теренах, вона 

змушена була переорієнтуватися на визвольний шлях боротьби, який 

«фрагментарно» був «маркований» і кровопролитними подіями (зокрема, бій під 

Крутами, 1918 р.) [53]. 

Історіографічні джерела засвідчують, що після територіального 

утвердження на Україні більшовизму чисельність емігрантів-освітян зросла «…у 

помітному обсязі…» [298, с. 18]. Тим не менше, українці прагнули «…правди, 

крадучись нишком через кордони та оминаючи… вартових…» [426, с. 73].  

Фіаско проукраїнської визвольної боротьби, підсилене наслідками 

суспільних негараздів від Першої світової війни та забарвлене червоно-

терорними настроями радянської влади актуалізували різке зростання 

чисельності українських емігрантів на території іноземних держав.  

Високий показник чисельності та низький рівень самоорганізованості 

емігрантів, які довільними хвилями торкалися іноземних кордонів різних держав 

світу, сумарним чином значно ускладнювали внітрішньоорганізаційні процеси 

організації української школи.    

Швидкоплинна еміграція українських інтелігентних кіл (зокрема, 

чисельність яких за окремими статистичними показниками сягала близько 1/3 
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від загальної кількості усіх емігрантів) усе виразніше набувала рис 

непримиренної національної втрати [26; 416]. 

Вітчизняні емігранти розпочинали своє життя так би мовити із «чистого 

аркуша», оскільки жодна із країн куди прибули наші співвітчизники не була 

готовою до прийому такої значної кількості іноземного контингенту [26; 416]. 

У найбільш виграшній ситуації від наявної історичної подієвості опинилася 

приймаюча сторона. Державні кордони останньої перетнув «цвіт» українського 

суспільства, хоча і у цьому ключі приховувалися певні історичні нюанси. Справа 

у тому, що керівництво тих європейських країн, які відчували на собі гострий 

брак високоосвіченого кадрового потенціалу, одразу взялося за справу створення 

сприятливого мікроклімату для новоприбулої української інтелігенції (зокрема, 

Чехословаччина) [375]. Частина західноєвропейських країн – флагманів 

розвитку освіти і науки досліджуваної частини світу, не надто переймалася 

питанням комфортного облаштування «благодатних» місць для компактного 

розміщення українства (наприклад, Німеччина, Велика Британія, Франція та ін.) 

[178].  

У еміграційних умовах того часу прогресивні українські освітяни досить 

швидко усвідомили, яка значна кількість підростаючого покоління опинилася за 

межами рідної домівки, а тому одразу перейшли у «режим» форсованого наступу 

проти неграмотності та малоосвіченості. У пошуках джерелознавчої відповіді на 

запитання: «Що ж активізувало українських подвижників до рішучих 

просвітницько зорієнтованих дій на іноземній території?» наведемо наступну 

тезу: «…ніде так дарма не розпорошується національна енергія в індивідуальній 

безпрограмності, як поміж українцями» [175, с. 8]. 

Закарбування у національній пам’яті інтелігентного українства ідейної 

пріоритетності педагогічного космополітизму послугувало життєздатною 

рушійною силою на шляху налагодження освітньої справи у різнокультурних 

умовах іншомовного середовища. Доцільно підкреслити, що окремі 

представники професорсько-викладацького складу, яким пощастило побувати 

закордоном з освітньою чи науково-дослідною метою, налагодили досить тісні 
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професійні і частково дружні стосунки зі знатною професурою того часу. Така 

подієвість виконала функцію певної підтримуючої підвалини та частково 

актуалізувала розбудову міцної будівлі україноцентрованої освіти на іноземній 

території.  

Своєрідним контраргументом інтелігентної української професури у 

відповідь на руйнівні соціокультурні вихори радянського тоталітаризму був їх 

високоповажний науково-педагогічний статус у високоосвічених колах світу. 

Так склалося історично, що Україна була житницею педагогічного новаторства і 

посідала досить почесне місце у самому «серці» освітнього розвитку нашого 

континенту.                        

Тисячолітня боротьба українства за утвердження омріяних традицій 

національної системи освіти досліджуваного періоду не принесла бажаного 

полегшення тогочасному поколінню українців. Уникаючи надмірної авторської 

гіперболізації у змалюванні усієї поліколірності окреслених історичних 

перепитій слід підкреслити, що сам по собі феномен «еміграція» ніколи не 

передбачав певного роду заміни національної «концистенції» іноземною. І навіть 

нестримні суспільні бажання навчатися та навчати у єдиноначальному своєму 

обсязі неспроможні були переструктуризувати іноземний лад на національну 

колиску.  

Досить вагомим, на наш погляд, був і той історичний факт, що українським 

освітянам-емігрантам випало не легке завдання – налагодити роботу 

проукраїнської школи закордоном. Облаштування такої школи в еміграційному 

розрізі було нагальною необхідністю, а не примхою зацікавлених кіл. Така 

подієвість проблематизувалася низкою проурядових обмежень, що сумарним 

чином націлювалися на витіснення національного питання та викреслення ознак 

народності із книги соціокультурного буття українства. Матеріали 

джерелознавчої бази засвідчують, що ще із попередніх десятиліть проросійська 

частина України дещо більше постраждала від імперського лихоліття, аніж 

Західні регіони від політики Польщі та Австро-Угорщини [374]. Останню 

джерелознавчу закономірність, вочевидь, можна пояснити більш вищим рівнем 
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національної культури наших західних сусідів, значний вплив на яких мав 

гуманістичний стрижень країн Західної Європи.   

В умовах наявної військової та політичної нестабільності часткове 

облаштування внутрішньо-емігрантського життя українців відбувалося у розрізі 

табірної системи. Безумовно, що ця система була досить гнітючою для 

новоприбулого українства, проте зусиллями просвітницьких ініціатив свідомої 

інтелігенції вдавалося дещо пом’якшити «різко континентальний» клімат 

приймаючої сторони.   

З метою унаочнення соціокультурної значущості впливу педагогічного 

космополітизму на реалізацію просвітницьких функцій інтелігентними колами 

українства в умовах окремих еміграційних таборів, було розроблено відповідні 

наочні матеріали (див. табл. 5.2) [258; 196; 638; 298].   

  

Таблиця 5.2 

Соціокультурна значущість впливу педагогічного космополітизму на 

реалізацію просвітницьких функцій інтелігентними колами українства 

в умовах окремих еміграційних таборів [258; 196; 638; 298] 

Просвітницькі осередки в умовах еміграційних таборів Представник 

інтелігенції 

НІМЕЧЧИНА (до 1919 р. – «…діяло понад 40 шкіл…» [258, с. 21] : 

- табір Зальцведель 

 початкова школа; 

 підготовчі курси загальноосвітньої спрямованості 

З. Кузеля  

- табір Роштадт 

 середні школи; 

 підготовчі курси 

 тематичні театри; 

 гуртки за інтересами 

Б. Лепкий 

В. Сімович 

ПОЛЬЩА: 

- табір Каліш [638] 

 курси загальної грамотності;  військові курси В. Біднов 

- табір Ланцут [638] 

 Український Народний університет  В. Біднов 

- табір Тухолі [298] 

 спеціалізовані курси (початкові, етнографії, іноземних мов) В. Біднов 

- табори: Олександрів Куявський, Вадовиці, Петриків 

 спеціалізовані курси (українознавства та іноземних мов) В. Біднов 

 

Унаочнення окремого джерелознавчого фактажу дозволило виокремити 

багатоаспектність просвітницької діяльності українських педагогів у жорстких 
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еміграційних умовах діючих таборів (табл. 5.2). Зокрема, українському 

просвітнику-філологу, який тривалий час працював на педагогічній ниві 

еміграційного табору Роштадт (Німеччина) – В. Сімовичу, вдалося видати досить 

цінний навчальний матеріал «Практична граматика української мови» (1918 р.) 

(табл. 5.2)  [217].  

Дані наочних матеріалів табл. 5.2 показали, що у таборі Ланцут (Польща) 

розгорнув свою діяльність Український Народний університет (табл. 5.2) [638; 

298]. Безумовно, що прирівнювати його до високорганізованих вищих шкіл 

Європи досліджуваного періоду досить нелогічно, враховуючи його 

загальногромадські почини у формі суспільно-інтелігентних ініціатив. Проте 

факт його існування та спеціалізованого функціонування (зокрема, у фізико-

математичному, природничому, гуманітарному, економічному та військовому 

ключі) вважаємо досить показовим прикладом для наслідування, враховуючи 

при цьому усі особливості еміграційних умов [638; 298]. 

Загалом функціонування наявних просвітницьких концентрів на базі 

таборів не було спонтанним, а нагадувало високоорганізований і досить 

продуктивний навчально-виховний процес. Такі узагальнення було зроблено 

виходячи із змістової різноманітності презентованих дисциплін гуманітарного, 

природничого і фізико-математичного профілю, які репрезентували наші 

співвітчизники в еміграційних умовах того часу [638]. Окрім цього, матеріали 

літературних джерел засвідчили, що після того, як організаційно-суспільна 

система таборів була ліквідована, усе ж окремі українсько-просвітницькі 

осередки Польщі вибороли для себе освітній статус «…шкіл загальноосвітнього 

й вищого рівнів…» [638, арк. 1].    

У структурі діяльності Українського Високого Педагогічного інституту 

імені М. Драгоманова досить плідно функціонувала гімназія, яка утримувалася 

за позабюджетні кошти. Активну просвітницьку підтримку останньому 

освітньому концентру надавав досить прогресивний проукраїнський 

професорсько-викладацький склад на місцях (зокрема, А. Артимович,                            

І. Кобизський, О. Мицюк Г. Омельченко, М. Хлюр, Я. Ярема) [74; 381; 244].  



357 

 

Проблема освіти дорослих емігрантів турбувала відомого українського 

просвітника М. Шаповала, який у досліджуваний період видав досить цікавий 

геополітичний нарис «Шлях визволення. Суспільно-політичні нариси» (1923 р.) 

[518]. На сторінках цього рукопису автор підкреслив суспільну значущість 

освіти як фундаментального ядра соціокультурного прогресу [518]. У розрізі 

заявленої тематики дослідження, особливу увагу хотілося б зосередити на 

ідейній пріоритетності педагогічного космополітизму Шаповала, віддзеркаленій 

у його просвітницьких проектах, які він досить професійно реалізовував на 

території Чехії. Завдяки його практичній зорієнтованості відвідання Північної 

Америки (зокрема, теренів Канади та Сполучених Штатів Америки), він 

повернувся із «валізою» позитивних емоцій, вражень та ідей від рівня освітньої 

високоорганізованості «…кореспонденційно-лекційної школи…» [417, с. 143]. 

Цільовою аудиторією слухачів цієї «лекційної» школи було різновікове 

населення, яке за особистими обставинами не мало змоги навчатися на денній 

формі [417]. Єдиною змістовою вимогою, яка висувалася до потенційних 

слухачів була наявність елементарних навичок читання і писання [417].  

За аналогічним зразком М. Шаповал організував роботу «Українського 

інституту громадознавства» (1923 р.), який через п’ять років успішного 

існування був реструктуризований в «Український соціологічний інститут» 

[417].  Зазначений освітній осередок очолив світоч українського просвітництва – 

М. Грушевський [417]. Робота зазначеного концентру була досить 

високоорганізованою, що засвідчено фактом заснування на його базі ще одного 

аналогічного просвітницького концентру – «Українського робітничого 

університету» [417]. Найбільш цікавим із дослідницької позиції був 

полікультурний склад наявної студентської аудиторії, яка презентувала країни 

Американського (у розрізі Північної і Південної Америк) та Європейського 

субрегіонів (див. рис. 5.5) [639].   

Статистичні дані наочних матеріалів рис. 5.5 показали, що студентською 

аудиторією слухачів Українського робітничого університету в 1929 р. були 

представники різних країн світу [639]. Почесну лідируючу позицію серед 
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слухачів (зокрема, за критерієм кількісного показника) посіли українці, більша 

частина з яких презентувала західноукраїнські регіони (рис. 5.5) [639]. 

 

 
Рис. 5.5. Статистичні показники територіальної приналежності студентської 

аудиторії слухачів Українського робітничого університету (Чехословаччина, 

1929 р.) [639] 

 

Професорсько-викладацький склад Українського робітничого університету 

презентувала досить солідна когорта вітчизняних просвітників (зокрема,                   

С. Русова, Л. Білецький, В. Січинський та інші), які своїми неперевершеними 

освітніми проектами сколихнули суспільні маси на теренах Україні та далеко за 

її межами [639]. Варто зауважити, що назва «університет» у даному випадку була 

досить символічною  і не містила у собі справжнього змістового навантаження, 

яке звично прижилося у наукових колах.  

За кваліфікаційними вимогами вищезазначений освітній концентр був 

більшою мірою підготовчим відділенням, яке надавало можливість робітникам 

отримати цінні знання в основному суспільствознавчого наповнення [639]. 

Проте враховуючи нестабільність соціально-економічних та політичних подій 

функціонування зазначеного просвітницького концентру хоча б у такому 
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форматі, було великою перемогою на невидимому фронті соціокультурних 

перипетій того часу.       

У досліджуваний період таких еміграційних умов, часова тривалість 

«життєдіяльності» просвітницького проекту частково залежала від  тривалості 

життя його ініціатора та реалізатора. Яскравим прикладом викладеного слугує 

персоналія М. Шаповала, після смерті якого діяльність Українського 

соціологічного інституту та Українського робітничого університету почала 

занепадати. 

Наприкінці 20-х рр. ХХ ст. епіцентр українського просвітництва змістився 

у бік західного узбережжя Європи – Франції. Першопричину такої просторово-

територіальної закономірності вбачаємо, зокрема, у трьох історичних началах: 

по-перше, близькість релігійно-культурної першооснови (зокрема, домінування 

католицизму, який досить цінувався серед західноукраїнської громади); по-

друге, сприятливий суспільно-політичний клімат; по-третє, проживання у 

Парижі «…урядових представників з УНР…» [26, с. 576]. Вочевидь, 

вищепереліченими першопричинами частково можна пояснити факт зростання 

чисельності україномовних шкіл на території вищеназваної країни (близько 

десяти станом на 1935 р.) [178]. 

Як зазначалось вище, розвиток освіти в еміграційних умовах відбувався з 

урахуванням інтересів різновікових груп наявних вихованців. Враховуючи той 

факт, що чисельність молоді без вищої освіти у цих умовах була досить значною 

(зокрема, лише у Чехословаччині відсотковий показник потенційних абітурієнтів 

перевищував 95 %), а тому енергійні представники проукраїнського 

професорсько-викладацького складу узяли на свої плечі тягар розвитку освіти 

різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Зауважимо, що такий підхід до справи 

був достатньо виправданим, оскільки українська молодь у чужоземних умовах 

потребувала кваліфікованої підтримки з метою «відкриття» їм нових горизонтів 

подальшого працевлаштування.  

На еміграційній шкалі розвитку проукраїнської вищої школи помітно 

вирізнявся Український вільний університет, яким опікувався професор                    
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О. Колесса [158]. Оскільки сам Колесса за освітою був гуманітарієм, тому й 

факультетна спеціалізація цього освітнього концентру була презентована досить 

багатою суспільствознавчою канвою навчальних дисциплін (зокрема, філософія, 

юриспруденція, історія та ін.) [427]. З метою деталізації домінуючої профілізації 

окремих представників професорсько-викладацького складу Українського 

вільного університету автором репрезентовано відповідний наочний матеріал 

(див. табл. 5.3) [635]. 

 

Таблиця 5.3 

Профілізація окремих представників професорсько-викладацького 

складу Українського вільного університету за відповідними напрямами 

(20-ті рр. ХХ ст.) [635]  

 природничий напрям 

 географія  Степан  Рудницький  хімія Іван Горбачевський  

 філософсько-культурологічний напрям 

 філософія Олександр Колесса  культурологія Дмитро Антонович 

 історико-юридичний напрям 

 юриспруденція Олексій Одарченко Володимир 

Старосольський 

Андрій Яковлів 

 історія Дмитро Дорошенко Станіслав Дністрянський 

 

Дані табл. 5.3 показали, що знакові в історії представники професорсько-

викладацького складу Українського вільного університету презентували 

відповідні напрями: природничий (С. Рудницький та І. Горбачевський); 

філософсько-культурологічний (О. Колесса та Д. Антонович) та історико-

юридичний (Д. Дорошенко, С. Дністрянський, О. Одарченко,                                              

В. Старосольський, А. Яковлів) та інші (табл. 5.3) [635]. 

Варто підкреслити і той факт, що історична постать С. Рудницького була 

досить відомою на проєвропейських теренах ще до еміграції, що зумовлювалося 

його активною управлінсько-педагогічною діяльністю у Кам’янець-

Подільському університеті на посаді професора та ректора [713].   

Наочні матеріали засвідчили, що історико-юридичний напрям був досить 

«фундаментальним», як за кількісним так і за статусним показником кадрового 

складу (табл. 5.3) [635]. Зокрема, завдяки еміграційно-просвітницькій діяльності 
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знаних у світі проукраїнських дослідників історичних подій сьогодні маємо 

змогу досліджувати нагромаджений в іноземних умовах джерельний фактаж, 

представлений на сторінках їх творчих рукописів [150; 244; 381; 380].  

Складні внутрішньо еміграційні умови життєдіяльності не залишали  

вітчизняному професорсько-викладацькому складу часу на роздуми щодо 

варіативності розробки змістового матеріалу навчальних дисциплін. У таких 

внутрішньо академічних умовах процес написання та опублікування лекційних 

конспектів українознавчої центрованості потребував певних виявів 

оперативності. Найбільш проблематичним у цьому ключі було те, що потрібної 

кількості номінацій джерелознавчої бази, яка б «позацензурно» розкривала усю 

глибину функціонування українського суспільства у просторово-часовому 

вимірі епох, ще й у радіусі прямого доступу, фактично не було. Дана проблема 

актуалізувала розробку професорсько-викладацьким складом циклу лекційних 

рукописів, що потребувало затрат особистісного, часового і фінансового 

характеру. 

У такому дослідницькому ключі й сама ідея домінування педагогічного 

космополітизму частково віддзеркалилася у системності викладання окремими 

представниками професорсько-викладацького складу Українського вільного 

університету лекційних курсів у різних точках земної кулі досліджуваного 

періоду (див. рис. 5.6) [374; 232].  

 

 

Рис. 5.6. Лекторська діяльність представників професорсько-викладацького 

складу Українського вільного університету у різних точках земної кулі (кін. 

20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) [374; 232]    
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Матеріали рис. 5.6 засвідчили, що в умовах еміграційних викликів окремі 

представники професорсько-викладацького складу Українського вільного 

університету, завдяки ідейному домінуванню педагогічного космополітизму, 

підтримували досить високий рівень лекторської мобільності у 

соціокультурному просторі Європи та світу (рис. 5.6) [374; 232]. 

Успішний освітній досвід розвитку вищої школи технічного профілю на 

проукраїнських теренах, не був забутий українською інтелігенцією в умовах 

еміграції. І знову ідейним натхненником та зачинателем нового просвітницького 

проекту вищої школи виступив М. Шаповал. Ініціативного українського 

педагога жодним чином не стримували фінансові труднощі та організаційні 

перипетії у ході реалізації власних просвітницьких проектів. Він упевнено 

прямував дорогою соціокультурного розвитку, який передбачено націлювався на 

створення оптимального життєвого рівня місцевого молодого українства. 

Територія для облаштування нового просвітницького концентру – 

Української господарської академії у Чехословаччині була обрана вищеназваним 

професором не випадково. Враховуючи профільну спеціалізацію цього проекту 

вищої школи, Шаповалу вдалося домовитися про його територіальне 

розташування у межах «фешенебельної» курортної території країни. Такий 

ініціативний задум приурочувався до головного навчально-виховного завдання 

запланованого проекту – можливості поєднати набуття теоретичних знань в 

аудиторних умовах із формуванням практичних умінь та навичок на відкритій 

місцевості. Даний приклад засвідчує, що у досить складних умовах 

еміграційного співіснування досвідчена професура покроково намагалася 

створити найпродуктивніші умови для успішної реалізації завдань навчально-

виховного процесу, який би відповідав існуючим вимогам часу.   

Як зазначалося вище, новостворений осередок вищої освіти передбачено 

зорієнтовувався на підготовку фахівців технічного профілю (інженерів 

сільськогосподарського спрямування, технологів, гідротехніків) [171]. Завдяки 

наявності вітчизняного профільно-компетентного кадрового складу з часом 
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утвердилася ідейність можливості відкриття на базі наявного освітнього 

концентру ще одного напряму – економічного [171].  

Акцент на внутрішньо еміграційний розвиток вищої освіти саме технічного 

профілю був зроблений проукраїнським професорсько-викладацьким складом 

невипадково. Зокрема, зазначена подієвість була зумовлена впливом наступних 

факторів: 

а) інтенсивністю освоєння прикладних розділів фізики при підготовці 

фахівців фізико-математичних та технічних спеціальностей; 

б) наявністю кваліфікованих викладачів, які підтримували тісні зв’язки із 

прогресивними освітніми концентрами Європи (зокрема, Німеччини та Франції) 

та їх представниками;    

в) значущістю поглиблення сільськогосподарської зорієнтованості змісту 

вищої освіти, що продукувалося продовольчою спеціалізацією нашої держави – 

«житниця» на карті Європи; 

г) відповідністю рівня підготовки молодих кадрів загальноєвропейському 

освітньому поступу [5; 30; 59; 71; 200; 234; 326; 365; 405; 634]. 

У таких своєрідно-еміграційних умовах соціокультурна значущість 

педагогічного космополітизму виявилася неоціненною. Сукупна ідейність 

педагогічно-космополітичних лейтмотивів, віддзеркалена у діяльності 

проукраїнської інтелігенції, уможливила розробку життєздатних освітніх 

стратегій. Сукупні стратегічні орієнтири націлювалися на подолання 

національної роззосередженості, зокрема завдяки транскордонності 

педагогічного космополітизму, який апелював до можливостей залучення 

«уніфікованого» дидактичного інструментарію та наявного аксіологічного 

базису.  

Унікальність феноменологічного функціонування в еміграційних умовах 

відтворювалася на рівні світоглядної зорієнтованості на подолання національно-

патріотичної апатії серед представників підростаючого покоління українства. 

Останню тезову фактажність, зокрема, підтверджує факт заснування при 

Українській господарській академії українознавчо-центрованих гуртків 
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(наприклад, «Кобзар»), які націлювалися на популяризацію серед студентської 

молоді національно-патріотичних ідей [298].                          

Прогресивний розвиток Української господарської академії актуалізував 

заснування на її базі ще одного навчально-виховного осередку – Українського 

технічно-господарського інституту, який відкрили з метою надання освітніх 

послуг для слухачів заочної форми навчання [276]. Глибинна ідейність, яка 

неформально покладалася на заочне навчання, націлювалася на нівелювання дії 

на емігроване українство високовідсоткового розчинника «культурної 

асиміляції». Свідченням викладеного слугує факт опублікування сином відомого 

українського просвітника В. Антоновича – Дмитром Володимировичем 

полілекційного курсу з основ «Української культури» [252]. Досить 

прогресивним у цьому ключі нам видається тематичний дискурс окресленої 

розробки, яка торкнулася проблем освіти, народної культури, філософських 

витоків та українознавчих здобутків у цілому [252].     

У цьому аспекті досить показовим виявився і той факт, що місце очільника 

новоствореного освітнього осередку зайняв прогресивний викладач родом із 

Сумщини – Б. Іваницький [341]. У діяльності вищезазначеної історичної постаті 

яскраво віддзеркалювалося домінування педагогічно-космополітичних начал, 

що засвідчено фактажем його автобіографічних даних (зокрема, викладання у 

місцевих освітніх закладах «…Австрії… Німеччини, Польщі… 

Чехословаччини…») [341, с. 17 – 19].      

З організаційної точки зору, Борис Георгійович Іваницький 

концептуалізував факультетну структуру новоствореного освітнього осередку 

для заочної форми навчання таким чином, що вона досить органічно 

доповнювала кваліфікаційний потенціал Української господарської академії 

[341]. Такі авторські висновки було зроблено виходячи із домінуючої 

профільності наявних факультетів – економічного, агрономічного та 

технологічного [76]. Досить прогресивною ідеєю Іваницького на той час була 

пропозиція відкриття профільно-фахових курсів різної спеціалізації для тієї 

цільової аудиторії слухачів, яка не мала атестата про повну загальну середню 
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освіту. Серед запропонованого переліку досить показовими нам видаються такі 

курси:  

а) радіотехніки – акцентували увагу небайдужих слухачів на поглибленому 

вивченні окремих розділів фізики;  

б) іноземних мов – націлювалися на розширення можливостей професійної 

самореалізації у широкому географічному спектрі різних країн світу [341; 76].       

У соціокультурних умовах вищеназваної іноземної держави траєкторія 

функціонування Української господарської академії та її структурних 

підрозділів детермінувалася впливом наступних векторів: 

а) наявних професійно-кваліфікаційних вимог до професорсько-

викладацького складу; 

б) уніфікації профільної спеціалізації професорсько-викладацького складу, 

яка співвідносилася із змістовою «компонентою» педагогічного навантаження; 

б) кількісного складу потенційних абітурієнтів із наявним атестатом про 

повну загальну середню освіту, або дипломом про вищу освіту; 

в) відповідного змістового наповнення діючих навчальних планів, які 

співвідносилися із загальноєвропейськими вимогами до вищої школи [468; 383; 

277]. 

В еміграційних умовах досліджуваного періоду досить прогресивним 

соціокультурним статусом вирізнявся і Український високий педагогічний 

інститут імені М. Драгоманова, який знаходився на території Праги [636]. 

Ключовим завданням зазначеної вищої школи було надання україномовних 

освітніх послуг на безоплатній основі [636; 637].     

Посаду очільника новоствореної вищої педагогічної школи зайняв 

колишній випускник «…Другої Київської класичної гімназії…», доктор 

філологічних наук – Л. Білецький [275, с. 9]. Коротко характеризуючи 

географічну векторність педагогічно-космополітичних проектів Леоніда 

Тимофійовича зауважимо, що вона сягнула європейських та заокеанських 

(американських) теренів.  
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Матеріали джерелознавчих розвідок засвідчують, що досить продуктивним 

історичним етапом діяльності Українського високого педагогічного інституту 

імені М. Драгоманова був період ректорського керівництва галичанина –                     

В. Сімовича [45; 217]. Просвітницька діяльність останнього у геополітичному 

розрізі Європи була феноменальною за широтою територіального охоплення 

цільової аудиторії українських вихованців. Задовго до свого призначення на 

посаду ректора, Василь Іванович здобув високий педагогічний авторитет у 

Європі завдяки масштабності реалізованих ним масово-просвітницьких заходів 

для українства закордоном [45; 217]. Особливо знаковою була його ініціативна 

участь у відкритті в умовах німецьких еміграційних таборів «…читалень… 

народних шкіл… гуртків за інтересами…  курсів для неграмотних…» [45; 217,     

с. 19].             

За період ректорського керівництва Л. Білецького та В. Сімовича у названій 

педагогічній вищій школі активно розвивався фізико-математичний відділ, який 

націлювався на висококваліфіковану підготовку учителів. Акцент на 

«висококваліфікованій» підготовці був зроблений нами невипадково, оскільки 

джерелознавчі дані засвідчують, що «статус» потенційного абітурієнта 

Українського високого педагогічного інституту імені М. Драгоманова надавався 

претенденту із відповідним педагогічним стажем [637]. Наведена вимога 

вчергове засвідчила, що вища школа і в еміграційних умовах слугувала 

своєрідним щаблем для підвищення вже наявного рівня кваліфікації. Зазначимо, 

що досить плідною виявилася діяльність математично-природознавчого 

товариства, яким особисто опікувалися небайдужі професори – Л. Білецький та 

В. Сімович [217; 275]. Зазначена подієвість видається нам досить 

аргументованою, виходячи із широкої популярності на теренах Європи того часу 

фізико-математичних та природничих наук [536].      

Відомим представником Українського високого педагогічного інституту 

імені М. Драгоманова досліджуваного періоду, який пройшов усі щаблі 

професійного зростання від викладача до професора у зазначеному освітньому 

закладі був Д. Чижевський [466]. У багатому педагогічному досвіді Дмитра 
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Івановича почесне місце посідали такі знані у світі вищі школи як: Галленський, 

Гейдельберзький та Фрейбурзький університети [69].   

Опрацювання тематичних матеріалів підтвердило функціонування на 

території Чехословаччини у 20-х рр. ХХ ст. ще однієї проукраїнської вищої 

школи – Української студії пластичного мистецтва [409, с. 953]. Досить незвично 

звучить авторське зіставлення «студії» із закладом вищої освіти, проте кожна 

історична подія піддається суб’єктивному аргументуванню.  

Розгортання функціонування на політичній карті Чехословаччини названої 

вище студії «стартувало» зі статусного гуртка за інтересами, який з часом 

«трансформувався» у справжню проукраїнську мистецьку академію. Таке 

соціокультурне «переформатування» частково уможливилося завдяки наявності: 

 полідисциплінарності навчального плану, який поєднав у своєму 

змістовому наповнені предмети мистецького (живопис, скульптура та ін.) 

та суспільствознавчого циклу (зокрема, історія та археологія) [171]; 

 прогресивного і талановитого ректора – представника знаної династії 

просвітників (зокрема, Д. Антонович – син Володимира Боніфатійовича 

Антоновича), який підтримував тісні зв’язки із країнами Західної Європи 

– Італією, Німеччиною, Францією [17; 427; 424]; 

  кваліфікованого кадрового потенціалу, який репрезентував різні 

мистецькі напрями (зокрема, скульптуру – К. Стаховський, архітектуру – 

С. Тимошенко) [17]; 

 щорічного плану просвітницьких заходів (лекторії, концертів, виставок 

тощо), які націлювалися на популяризацію серед широких суспільних кіл 

багатства української культури, мови, звичаїв та традицій.     

Досить знаковою фігурою в історії педагогіки є викладач Української студії 

пластичного мистецтва – С. Тимошенко [35]. Через несумісність власних 

поглядів із існуючим політичним режимом названий педагог змушений був 

емігрувати закордон. Ось які спогади про цього ученого-фізика залишилися для 

прийдешніх поколінь: «…у наукових колах йому не було рівних… він мав великі 

переваги перед американцями, особливо при розв’язуванні нових, нешаблонних 
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задач» [298, с. 7]. Вищевикладена фактажність засвідчує, що ідеологічний 

контрнаступ радянської влади на «опозиційний» професорсько-викладацький 

склад характеризувався відвертою ізоляційною зорієнтованістю, яка була 

позбавлена раціонального підґрунтя. 

Загалом проблематичність форсованого наступу червоного уряду на 

вітчизняну інтелігенцію була вражаючою. Так, у тематичному нарисі «До історії 

нашої зачиненості» автор підкреслив, що повноцінне утвердження позицій 

радянської влади на вітчизняних теренах призвело до того, що вже у 1928 році 

настав період тотальної заборони еміграційних виїздів [436; 641]. Недарма 

тематичні джерела синонімізували тоталітаризм Сталіна зі своєрідними 

лещатами, що «продукував» настання низки трагічних подій та 

дискримінаційних заходів по відношенню для тієї частини населення, яке вже не 

мало змоги покинути підконтрольну прорадянським силам територію країни 

[40]. 

На основі вищевикладеного можемо підсумувати, що у період української 

бездержавності вітчизняний педагогічний космополітизм актуалізував 

подолання національної апатії, неграмотності, патріотичної безініціативності, 

що сумарним чином сприяло підтриманню режиму проукраїнського оптимуму. 

Фактажність заснування цілого ряду проукраїнських вищих шкіл 

високоосвіченим українством у нелегких еміграційних умовах вкотре 

продемонструвало світовій спільноті життєздатність проукраїнського начала, 

яке згодом і дало поштовх до здобуття незалежності нашої багатостраждальної 

держави. 

Найбільш цінним у освітній та загальнопросвітницькій діяльності 

високоосвіченого емігрованого українства нам видається було те, що вони, 

зокрема, намагалися: 

 наблизити зміст і структуру навчальних дисциплін до вимог європейського 

ринку праці; 

 забезпечити україноцентрованість навчально-виховного процесу за 

допомогою інструментарію рідної мови, відповідного змісту навчального 
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матеріалу та національно-патріотичної тематики позааудиторних 

виховних заходів.            

 

5.3. Внутрішньодержавні напрями просвітницької діяльності 

вітчизняних фізиків – педагогів-космополітів 

 

Невпинний розвиток фізичної науки на європейських теренах частково 

актуалізував поглиблення профільного напряму освіти та реалізацію науково-

тематичних досліджень, що сумарним чином позначилося  на  наявному 

вітчизняно-виробничому «прогресі». Регіональні вищі школи були у всіх 

контекстах неготові до такого виробничого «перевороту» країни, оскільки 

перспективний розвиток виробничих сил значно випереджував кількісні 

показники кваліфікованого кадрового потенціалу. 

  Сумарні зусилля профільної іноземної інтелігенції, яка на своїх плечах 

піднімала непосильний вантаж розвитку фізико-математичного напряму у 

вітчизняних вищих школах попереднього століття, актуалізували поступове 

впровадження до освітнього обігу засобів машинної техніки з метою 

удосконалення підготовки кваліфікованої робочої сили. На сторінках «Бюлетеня 

Київського Політехнічного Товариства Інженерів і Агрономів» (1915 р.) автор 

В.Іжевський  виокремив такі першопричини поглибленого розвитку інженерної 

освіти на проукраїнських територіях у перших десятиліттях ХХ ст: 

а) формування стійкого попиту на кваліфіковані кадри інженерної 

спеціальності; 

б) розширення спектра дії технічних вищих шкіл у наявних історичних 

умовах [188].  

  Дослідник Т. Щербань зауважив, що проукраїнські регіони увійшли у нове 

століття регресивним стартом виробничо-продуктивних сил країни, що 

пояснювалося двома основними першопричинами – низьким показником 

залучених до виробництва фахівців із профільною вищою освітою (понад 7 %) 

та мінімальними фінансово-урядовими витратами на науково-освітню сферу 
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(близько 4 % на початку століття) [529; 270]. Цілком зрозуміло, що у даному 

випадку економічні негаразди породжували і соціокультурні деструкції, що 

сумарним чином приводило до значного економічного відставання нашої країни 

від аналогічних країн Західної Європи. Проурядові заходи щодо мінімізації рівня 

витрат на освіту погіршували якість надання послуг та знижували показник 

матеріально-технічного забезпечення, що загалом викликало занепокоєння серед 

представників керівного апарату виробничого сектору на місцях. У соціально-

економічному аспекті самі досягнення фізико-математичного напряму вже не 

сприймалися інтелігентною спільнотою в якості «камерального» базису. 

Визначена низка дисциплін «перейшла» рубіж суто теоретичної канви і набула 

обрисів потужної рушійної сили суспільно-виробничого прогресу.  

Проте орієнтири перспектив подальшого розвитку держави з точки зору 

членів урядових структур та представників виробничої сфери суттєво різнилися. 

Перші, не бажаючи витрачати належну кількість коштів на освітнє 

реформування усіляко аргументували свої фінансові труднощі наслідками 

економічної «безпорадності» держави, а другі – навпаки активно шукали 

можливостей підтримки повноцінної розбудови профільної освіти.  

Зазначимо, що урядова зацікавленість у пошуках оптимальної фінансової 

підтримки освітнім структурам від ініціативних меценатів на місцях збереглася 

ще із попереднього століття. Зазначену фактажність підтверджує наступна теза: 

«…міністр… Д. Толстой, сказав: «Не так давно ще усі навчальні заклади у Росії 

утримувалися за рахунок бюджету. Сьогодні ж на допомогу прийшли… і 

земства, і місцеві товариства…» [467, с. 124].    

Важливу роль у цьому аспекті відігравав і рівень соціокультурного розвитку 

регіонів, від якого прямо пропорційно залежало економічне благополуччя 

адміністративно-територіального розвитку. У цьому аспекті слід звернутися до 

джерелознавчих даних, які засвідчують прогресивність розвитку 

Наддніпрянщини по відношенню до інших проросійських регіонів українських 

земель [95; 94]. Вочевидь таку соціокультурну динаміку розвитку зазначеного 

регіону можна пояснити і прогресивністю впливу осередків вищої класичної 
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освіти на теренах Харківщини, Київщини та Одещини, що поступово заклало 

фундамент для розвитку профільної технічної освіти. Можемо припустити, що 

якщо б педагогічний космополітизм не підсилив рівень розвитку фізико-

математичного напряму класичних університетів, то вершини інженерної справи 

освоювалися б вітчизняними представниками із більшими витратами 

особистісних зусиль (зокрема, інтелектуальних, матеріально-технічних, 

кадрових). Для більш предметного відрефлексування впливу досліджуваного 

феномена на розвиток вітчизняної технічної освіти слід звернутися до 

високозмістовного джерелознавчого фактажу.    

Поступове «проростання» на вітчизняному ґрунті технічних паростків 

вищої школи глибиною свого коріння сягало кращих освітніх традицій 

європейської частини світу, паралельно набуваючи при цьому неповторних 

обрисів змісту та форм. Зразковими еталонами для розвитку вітчизняної 

технічної школи послугувало два іноземні освітні концентри: 

а) англійський – зосереджувався на переданні знань шляхом 

«…індивідуального учнівства..» (за автором індивідуального навчання) [50,             

с. 98]; 

б) німецький – засновувався на підготовці висококваліфікованих кадрів на 

базі високоорганізованих вищих шкіл [536]. 

Порівнюючи прогресивність освітніх починів обох вищеназваних 

іноземних освітніх концентрів вітчизняний дослідник Г. Де-Метц зауважив, що 

німецька школа за технічним профілем була безсумнівним лідером враховуючи 

високоорганізованість підготовки та прогресивність змістового наповнення 

аудиторних та позааудиторних занять [134]. Окрім цього, вітчизняний фізик-

освітянин у досить лояльній формі підкреслив прогресивність функціонування 

освіти політехнічного профілю у Швейцарії (місто Цюріх) та Німеччині (місто 

Берлін) [134]. За словами ученого, зазначена подієвість віддзеркалювала 

прогресивність організації та проведення лабораторних і практичних занять 

[134].  
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Із висоти власного педагогічного досвіду роботи у вітчизняних вищих 

школах Наддніпрянщини, професор Де-Метц відзначив низький рівень освітньої 

продуктивності від проведення семінарських, практичних і лабораторних занять, 

що частково компілювало до істинності порівняння їх із «…мертвою 

семінарщиною…», сформульованою свого часу К. Ушинським [134; 328, с. 699]. 

Остання джерелознавча фактажність засвідчує, що Де-Метц фактично був 

однодумцем Ушинського у справі реформування змістово-організаційної 

складової наявного навчально-виховного процесу.  

Загалом педагогічна постать визначного українського фізика Г. Де-Метца 

без перебільшень є однією із найбільш знакових у контексті розвитку вітчизняної 

освіти та науки фізико-математичного профілю. Такий висновок був зроблений 

автором зважаючи на активну участь вищеназваного професора у: 

1) розробці для профільних вищих шкіл  першої на проукраїнських теренах 

навчальної дисципліни «Методика викладання фізики в школі»; 

2) роботі у складі компетентного комітету, що займався розробкою 

організаційно-змістового наповнення проекту відкриття нового освітнього 

концентру на території Київщини – політехнічного інституту; 

3) заснуванні нового науково-дослідного концентру на базі столичної 

політехніки – «…музею фізичних приладів…» [130, с.37; 128]; 

5) складі редакційної колегії американського періодичного журналу 

«Physical Review» (1906 р.) та заснуванні аналогічного вітчизняного журналу 

«Фізичний огляд» (1907 р.) на вітчизняних теренах [129; 688]; 

6) опублікуванні профільних авторських доробків закордоном (зокрема, 

Польща у 1901 р. та США в 1906 р.) [129]. 

Окрім вищевикладеного джерелознавчого фактажу слід виокремити і те, що 

автобіографічні сторінки професійного життєпису Г. Де-Метца золотими 

літерами закарбували його відповідальне ставлення до виконання посадових 

обов’язків: професора кафедри фізики Університету св. Володимира та ректора 

столичної політехніки (1919 – 1920 рр.) [129; 727].   
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Покрокове врахування практичної значущості кожного елементу із 

наведеної фактажності приводить нас до висновку, що активна особистісна 

участь професора в організації роботи Київської політехніки виявилася однією із 

найбільш фундаментальних у автобіографічному розрізі. У цьому ключі варто 

згадати і про «глобальну» мету заснування визначеної вищої школи, яку досить 

влучно сформулював один із випускників Новоросійського університету                    

С. Вітте: «…ідея заснування… політехнічних інститутів… передбачала 

концентрацію у собі  різноманітних відділів людського знання, і в цей же час 

університетів… таку  організацію, яка була здатною розвивати молодь…» [191, 

с. 379].     

В історії функціонування вітчизняної освіти технічного профілю досить 

виразно викристалізувалися риси профільно-освітніх традицій окремих країн 

Європи (зокрема, Німеччина) [263]. У цьому ключі досить виправданою нам 

видається наступна наукова позиція: «…університети…» по суті виконали 

інтегральну функцію «… наблизили національну культуру до світової, тобто 

європейської… відіграли роль прихильників… місцевої автентичності…» [319, 

с. 67]. Така авторська позиція, по суті, розкриває вершини ідеалу народності, 

досить яскраво охарактеризованої К. Ушинським [429].     

Яскравим підтвердженням викладеного слугує наступна теза «Вища школа 

Німеччини всебічно досліджена і вона є основоположною структурою… 

оскільки наша система освіти запозичена у них…» [421, с. 117].  

Для того, щоб предметно з’ясувати, які кращі німецькі освітні традиції 

«програми» на вітчизняному ґрунті і дали добрі плоди розвитку вітчизняної 

вищої школи, слід більш предметніше окреслити традиції освітньої справи  

зазначеної центральноєвропейської країни. На сторінках авторського 

дослідження Ф. Паульсена «Німецькі університети» (1914 р.) знаходимо дані про 

те, що формування вищої освіти на зазначених іноземних теренах відбувалося 

під прямим кутом дії трьох основновоположних концентрів – еволюційності 

історичного поступу, високого рівня самоорганізації педагогів-ентузіастів (для 

української історіографії ідентична синонімічність, на наш погляд, приховується 
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у змісті дефініції «подвижники»), небайдужості місцевих меценатів [319]. 

Зауважимо, що таке трьох компонентне тріо і на українських просторах заклало 

міцні підвалини для подальшого розвитку ступеневої системи освіти.  

Ще однією характерною рисою німецької вищої школи, за словами 

Паульсена, був її трансцендентний зв’язок із соціокультурним монолітом нації, 

що засвідчувало безперебійну контрастність феноменів «патріотизм» та 

«націоналізм» на геополітичній карті Центральної Європи [319]. Аналогічно 

вибудовувалася траєкторія поступального руху вітчизняної освіти, що 

продукувалося прогресивною діяльністю поборників слова та поціновувачів 

регіонального просвітництва. Досить фундаментально проаналізував вплив 

вищої освіти на формування німецької нації український просвітник-педагог          

М. Пирогов, який тривалий час перебував закордоном і мав змогу пізнати 

закономірності формування цілісного скелету цієї центральноєвропейської 

держави. Ось які влучні слова підібрав Микола Іванович для характеристики 

зазначеної країни: «…Німеччина… поєднана децентралізованим 

університетом… вступаючи до студентської корпорації, німці стають німцями і 

перестають… бути пруссаками, австрійцями, баварцями… Немає сумнівів… 

лише в університетах… народилася думка про єдність Німеччини…» [11, с. 49].   

Першою відмінністю, яку не вдалося реалізувати на вітчизняних просторах 

– це досягти певного роду демократизму освітніх осередків. І хоча, вітчизняна 

вища школа, як і німецька, де-юре була підпорядкована самій державі, проте 

вершина свободи «…вільних професорських корпорацій Німеччини…» для 

України досліджуваного періоду виявилася недосяжною [319, с. 67]. 

Систематичні намагання керівних імперських структур, а згодом і радянської 

влади втрутитися у перебіг освітнього процесу завадили реалізувати не один 

перспективний і прогресивний вітчизняний проект. Яскравим прикладом 

викладеного слугують, зокрема, факти окремої архівної справи [649].   

За словами іноземного дослідника, підконтрольними напрямами діяльності 

вищої освіти, які підпадали під дію строгого регламенту державних інституцій 

були наступні: фінансові (щодо перерахування коштів закладам); та 
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кваліфікаційні (дотримання прямої відповідності між поточними вимогами 

ринку праці та основоположними навчальними завданнями; затвердження 

вчених ступенів) [536]. Враховуючи тогочасні освітні реалії вітчизняних вищих 

шкіл зазначимо, що найбільш нівельованим компонентом, по відношенню до 

німецького еталону, виявилася проблематичність питання щодо невідповідності 

вітчизняних вимог виробничих концентрів рівню сформованості навичок 

наявних випускників [263].   

Черговою спільною рисою організаційного характеру, яка торкалася 

питання врегулювання напрямів вітчизняного та іноземного функціонування 

вищої школи, була присутність у кадровому складі освітнього апарату 

Німеччини посади «…канцлер університету…» [319, с. 61]. Торкаючись сторінок 

історії функціонування вітчизняних вищих шкіл, ми поступово приходимо до 

узагальнення того, що традиційним для досліджуваного періоду було 

призначення відповідального за діяльність підросійських місцевих освітніх 

концентрів – попечителя навчального округу.  

Досить оригінальною освітньою традицією Німеччини було надання 

представнику професорсько-викладацького складу права формувати перелік 

навчальних дисциплін та визначати загальний план їх змістового наповнення 

[319]. Така об’єктивна необхідність кристалізувалася із наявних освітніх реалій 

та зумовлювалася відсутністю чітко регламентованого навчального плану, який 

був покликаний зорієнтувати та організувати робочу атмосферу [319]. Ця 

фактажність вчергове засвідчує про високий рівень самоорганізованості 

іноземного професорсько-викладацького складу та німецької нації у цілому. 

Зауважимо, що такий рівень автономності викладачів, які самостійно 

організовували навчальний процес без чітко регламентованого навчального 

плану не був характерним для вітчизняних освітніх концентрів досліджуваного 

періоду.  

Натомість щойно зарахованим студентам пропонувалися зразкові начальні 

програми та плани, зі змістового наповнення яких необхідно було обрати те, що 

викликало найбільший інтерес у потенційного слухача [319]. 
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Широку популярність у вітчизняних вищих школах здобула так звана 

«ступенева» градація викладацького складу, виходячи із критерія наявних 

наукових ступенів (зокрема, приват-доценти, екстраординарні та ординарні 

професори), коріння якої сягали вищеназваної іноземної країни. З метою 

унаочнення рівня нормативно-правової регламентованості такої «ступеневої» 

градації викладачів Німеччини автором було розроблено відповідні тематичні 

матеріали (див. табл. 5.4). 

 

 Таблиця 5.4 

«Ступенева» градація професорсько-викладацького складу за критерієм 

наявного наукового ступеня (Німеччини, ХІХ – поч. ХХ ст.) [319; 516] 

«Ступенева» градація Посадові привілеї 

Приват-доцент - викладачі, які володіли високим рівнем педагогічної 

майстерності; 

- завершили написання самостійного наукового дослідження; 

- успішно склали внутрішній факультетний іспит; 

- були удостоєні ступеня «доктор» [319] 

Заслужений професор Почесні вчені, які:  

o «…не прикріплювалися до штатної кафедри» [516, с. 21]; 

o «…володіли правом вільного викладання…» [516, с. 21] 

Екстраординарний 

професор 

Вони мали: 

 тривалий і безперервний трудовий стаж на педагогічній ниві; 

 рівень заробітної платні ідентичний приват-доценту [319]. 

     Порівняно з ординарними професорами мали:  

 обмежене коло функціональних повноважень; 

 нижчий управлінсько-академічний статус [319].  

Ординарний професор Досягали кадрового статусу завдяки наявності: 

 письмової рекомендації з освітньої установи – основного місця 

роботи потенційного претендента; 

 затвердження своєї посади очільником держави [319]. 

За умов позитивного проходження конкурсної основи: 

 розширення переліку управлінських та академічних 

повноважень у межах освітньої установи; 

 підвищення рівня заробітної платні [319]. 

 

Дані табл. 5.4 засвідчили про високий рівень кваліфікаційних вимог, що 

висувалися до потенційних претендентів, націлених на здобуття бажаної посади  

у колі професорсько-викладацького складу досліджуваного періоду (табл. 5.4) 

[319]. Особливо престижним для представника цього кадрового складу було 

отримання почесного «статусу» ординарний професор, що значною мірою 
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покращувало його кадрове та фінансове становище (табл. 5.4) [319]. Зауважимо, 

що висока планка кваліфікаційних вимог до професорсько-викладацького складу 

Німеччини була досить аргументованою виходячи із подальших завдань, які 

поставали перед лектором. Справа у тому, що ключовим завданням визначеного 

різновиду аудиторного заняття була презентація у досить загальних рисах 

наявної істини, яку потрібно було подати викладачу у вигляді нарізки 

проблемних завдань, які в ідеалі повинні були спонукати слухачів до активних 

джерелознавчих пошуків [412]. Ще однією результативною «родзинкою» від 

залучення таких проблемних завдань було те, що близько 50 % наведеного 

лекційного фактажу відносилося до «риторичного» підпункту, який передбачав 

абсолютний «політ» вільних думок та вражень слухачів на основі набутих знань 

від попередньо опрацьованої літературної бази [412]. Усе зводилося до того, як 

підкреслює О. Зібек, щоб у молодого і освіченого покоління сформувалася 

цілісна канва вражень про те, що «…мета… науки закладається не у нових 

фактах, а в нових проблемах, не у макеті заготовлених відповідей, а в 

нескінченних запитаннях, що формулюються безупинно…» [181, с. 15]. 

З погляду сучасного дослідника можемо підсумувати, що такий підхід 

викладача до організації навчально-виховної діяльності був справжньою 

вершиною педагогічної майстерності, мистецтво якої осягнути було досить 

складно. Повертаючись до вітчизняних освітніх реалій того часу слід зауважити, 

що у окремих освітніх концентрах того часу зустрічалися поодинокі випадки 

коли лекції ставали «…анахронізмом…» замість того, щоб виконувати роль 

динамічного механізму, який здатний пробуджувати раціональні думки та слова 

у студентських аудиторіях [294, с. 47]. 

Досить знаковою особливістю досліджуваного історичного періоду було 

позиціонування німецьких університетів із двох сторін – освітньої та науково-

дослідної, що призвичаїлося ще із 70-х рр. попереднього століття та було 

актуальним на поч. ХХ ст. Такі іноземні реалії досить продуктивно 

екстраполювалися на вітчизняну освітньо-академічну канву, що зокрема 

підтверджено наступною джерелознавчою фактажністю. У німецьких вищих 
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школах заявленого історичного періоду рівень викладу дисциплін фізико-

математичного змісту характеризувався «…безмежною свободою» [412, с. 5]. 

Для повноцінної аргументованості авторської позиції доцільно навести наступну 

авторську тезу: «…у фізичних… та математичних науках ніхто не задумується 

щодо формулювання розпоряджень про те, яким же повинен бути їх зміст. Будь-

які зовнішні впливи на науку є досить рідкісним явищем і лише від… окремих 

суспільних кіл… держави або церков…» [412, с. 4 – 5]. Зіставляючи таку 

іноземну реальність із вітчизняними умовами розвитку вищої школи зауважимо, 

що утвердження прорадянських позицій віддзеркалювалося у жорсткому 

посиленні цензури і у тому числі за виданнями фізико-математичного профілю 

[208]. Така ситуативність була наслідком посиленої радянізації, коли нереальні 

умови комуністичного режиму «придушували» національно-патріотичну 

ініціативність професорсько-викладацького складу масовими репресіями, 

засланнями, голодоморами.   

Особливо знаковою для вітчизняного освітнього прогресу вищої школи 

було утвердження на проукраїнських теренах університетського принципу В. 

Гумбольдта: сумарна тривалість самоосвіти особистості – усе життя [195]. У 

цьому аспекті слід підкреслити, що після офіційного оприлюднення «Правил про 

проходження студентами курсу наук при предметній системі» (1909 р.) 

зацікавлені у реформуванні вітчизняної вищої школи представники 

професорсько-викладацького складу усіма доступними шляхами намагалися 

переорієнтувати вітчизняне студентство на шлях самоосвіти [520]. Проте й на 

цьому тернистому шляху виникали певні труднощі, які були спровоковані з 

одного боку консервативними викладачами, що не бажали змін; а з іншого – тією 

частиною вихованців, які важко сприймали завдання самоосвіти. Що ж 

стосується зрілої інтелігенції, то вона ще задовго до прийняття названого 

нормативно-правового акту популяризувала завдання самоосвіти серед широких 

суспільних мас (зокрема, К. Ушинський, Т. Шевченко, П. Куліш та ін.).  

Торкнувшись дослідним шляхом питання предметної системи, слід 

підкреслити і той факт, що опублікування вищеназваних «Правил…» (1904 р.) 
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було яскравим прикладом педагогічних намагань модернізувати діючу систему 

освіти відповідно до сучасних вимог держав Центральної Європи. Це, зокрема, 

засвідчено демократичним підходом до організації  прав студентства вільно 

обирати на свій смак перелік навчальних дисциплін, призначених для 

подальшого викладання. Таке право вибору актуалізувало на порядку денному 

вітчизняних та іноземних вищих шкіл виникнення проблематичних ситуацій. 

Зокрема, останні були пов’язані із недобросовісним виконанням слухачами своїх 

навчальних обов’язків. Як на проукраїнських теренах, так і на німецьких 

фіксувалися випадки невідвідування студентами аудиторних занять через 

наявність другорядних причин (зокрема, у Німеччині із «…1/3 записаних…на 

заняття… відвідувало близько ½…»; а в Україні – «…чисельність практикантів 

залишається мінімальною…» [291, с. 49; 520, с. 6]. На цю іноземну проблему 

звернув увагу широкої громадськості дослідник В. Модестов, назвавши свою 

працю «Темні сторони німецьких університетів» [291]. Об’єктивно аналізуючи 

вітчизняні освітні умови поч. ХХ ст. зазначимо, що таке «алегоричне» 

порівняння було дотичним і до наявних проукраїнських реалій, зокрема 

Київщини [294; 411].   

Наявність таких «темних» сторін освітніх реалій Німеччини викликало у 

суспільних колах шквал емоційних обговорень на ґрунті двох конфронтуючих 

«таборів». Одні, вважали, що порушення нормативно затверджених свобод 

студента приведе у подальшому до руйнації моноліту вільної держави, а інші – 

звинувачували некомпетентний професорсько-викладацький склад у 

«вкрапленні» своєрідного «снодійного» розчину у лекційні заняття, що 

викликало зниження рівня зацікавленості до відвідання студентством лекційних 

занять окремих кафедралів [291]. У відповідь на такі звинувачення досить 

лояльні представники професорсько-викладацького складу продовжували 

працювати у тому ж дусі, а продуктивність їх діяльності частково розкривалася 

у показнику чисельності іноземних абітурієнтів – потенційних студентів. На поч. 

ХХ ст. іноземні студенти презентували певні країни світу у розрізі таких частин 

світу: 
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 американська – Сполучені Штати Америки; 

  європейська – Австро-Угорщина, Велика Британія, Російська імперія, 

Швейцарія [404; 412].  

Проводячи паралель між напрямами просвітницької діяльності вітчизняних 

і німецьких вищих шкіл зауважимо, що професорсько-викладацький склад 

останніх зобов’язувався щотижня проводити безкоштовні лекторії тривалістю 

від однієї до двох академічних годин для усіх небайдужих [588]. Що ж стосується 

вітчизняних просвітницьких традицій, то зазвичай така практика не була 

регламентованою діючими статутами [725]. Незліченну кількість годин 

вітчизняна інтелігенція досліджуваного періоду присвятила просвітницьким 

заходам у колі широких суспільних мас – паралельно навчаючи, виховуючи та 

розвиваючи. Протягом ХІХ – поч. ХХ ст. систематична співпраця українських 

просвітників  із місцевими громадами націлювалася і на ліквідацію масової 

неписемної пандемії [80].   

Зупиняючись на питанні аудиторних занять німецьких вищих шкіл слід 

підкреслити, що із переліку рекомендованих дисциплін тогочасна професорська 

корпорація виокремлювала найбільш фундаментальні, до викладання яких 

залучалися найдосвідченіші із наявного викладацького складу. Останні мали 

право викладати і на платній основі у рамках так званого проекту «приватні 

лекції». Досвідом відвідування приватних занять володіли і представники 

вітчизняної інтелігенції. Зокрема, М. Сумцов у своїх «Спогадах про 

Гейдельбергський університет» (1910 р.) зазначав: «…записався на лекції до 

трьох професорів… у Барча був вдома, висловив бажання стати слухачем його 

приватних лекцій… заплатив… гонорар» [404, с. 35]. 

Дослідницьку увагу привертає уважний підхід німецьких освітян до 

внутрішнього наповнення аудиторій для проведення семінарів з дисциплін 

гуманітарного профілю (див. рис. 5.7) [527; 404].  
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Умовні позначення:       - полиці з книгами (тематичні);             - робочий стіл; 

 

- місце розміщення слухачів семінару 

Рис. 5.7. Макет внутрішнього наповнення аудиторії для проведення 

семінарських занять з дисциплін гуманітарного профілю у вищих 

школах Німеччини (ХІХ – поч. ХХ ст.) [527; 404] 

 

Зазначимо, що у вищих школах зазначеної країни протягом досліджуваного 

періоду відбувалося чітке розмежування аудиторного фонду відповідно до 

різновиду занять. За словами дослідників, така робота зорієнтовувала роботу зі 

студентським колективом у правильне русло, дозволяла уникнути стереотипного 

підходу до організації робочого середовища, уможливлювлювала звернення 

вихованців у будь-який потрібний момент часу до наявної джерельної бази (рис. 

5.7) [527; 404].  

Звертаючись до освітньої практики Базельського університету дослідник        

О. Зібек підкреслив, що робота на семінарах протягом досліджуваного періоду 

була надзвичайно продуктивною для студентських кіл. Учений зауважив, що з 

часом такий різновид аудиторного заняття міг з успіхом замінить заліково-

екзаменаційну сесію з окремих предметів, а розроблені під час семінарів наукові 

проекти – прирівняти до дипломних робіт [181]. Із останньої тези стає 

зрозумілим, що передбачені у семінарських аудиторіях полиці із книгами, які 

були сформовані тематично, слугували джерелознавчим матеріалом для 

розробки серйозних авторських проектів (рис. 5.7) [527; 404]. Вочевидь з цієї 

причини дослідник В. Чуміков у праці «Сучасні німецькі університети» 

зауважив, що за результатами роботи на семінарах професор ідентифікував для 

себе потенційних претендентів, які могли б продовжити з ним співпрацю у 

майбутньому ставши членами наукових шкіл тощо [516].  
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На жаль у вітчизняних вищих школах окресленого історичного періоду не 

прижилася освітня традиція тематизувати аудиторний фонд для проведення 

семінарських занять, що, на наш погляд, зумовлювалося через:  

а) недостатню кількістю навчальних приміщень для проведення аудиторних 

занять (зокрема, Львівський університет) [614; 618];  

б) неготовність консервативних представників професорсько-

викладацького складу рухатися назустріч вимогам часу; 

в) відсутність практичних навичок більшої частини педагогічного складу 

працювати у такому інноваційному ключі;  

г) недофінансування державою освітньої сфери у цілому, що 

унеможливлювало придбання значної кількості книг для таких аудиторій.     

У розрізі останньої тези, щодо нерівномірності фінансового забезпечення 

вітчизняних альма-матерів, зазначимо наступне. За тривалий період 

функціонування на проукраїнських теренах вищих шкіл, імперська влада 

систематично рухалася на коливальних хвилях діючих реформ – від плавного 

лібералізму до затятого консерватизму. Така непослідовність політичних курсів 

віддзеркалювалася і у недофінансуванні наявних вищих шкіл, коли на зміну 

«щедрим» дарам держави приходили зловіщі «голодні» будні соціокультурного 

функціонування освіти у цілому.  

Зовсім протилежний підхід щодо фінансового утримання академічних 

установ домінував на території Німеччини. У досліджуваній іноземній країні 

спостерігалося стабільне фінансування освітньої галузі, націлене на 

підтримання: освітніх і науково-дослідних проектів; високих заробітних плат та 

премій професорсько-викладацькому складу; належного утримання достатньої 

кількості допоміжного персоналу (зокрема, завідувачів лабораторій); обсягів 

закупівлі нових засобів наочності, приладів та обладнання для проведення 

науково-дослідних робіт та ін. [384]. На глибоке авторське переконання цей 

фактор теж справив чималий вплив на формування освітнього та наукового 

статусу цієї країни, яка не намагалася зекономити на підготовці кваліфікованих 

кадрів.  
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Окрім викладеного у досліджуваний період спостерігався тісний 

взаємозв’язок вітчизняної вищої освіти технічного профілю із  країнами Західної 

Європи. Так, за словами Г. Любіної, така системність  простежувалася на рівні 

відносної дотичності навчальних програм та наявного матеріально-технічного 

забезпечення [270]. У цей же час дослідниця підкреслила, що досить суттєвою 

відмінністю між закордонним та вітчизняним освітньо-технічним «прогресом» 

цього періоду була досить тривала у часовому розрізі розбудова останнього 

[270]. Вітчизняна дослідниця переконує читачів, що обмін педагогічним 

досвідом уможливився завдяки формальним та неформальним стосункам 

вітчизняних та іноземних професорських корпорацій  [270]. Таку авторську 

позицію можна вважати цілком виправданою виходячи навіть із того, що  

заснування Львівської технічної академії ще з минулого століття випередило на 

більш ніж 40 років дату відкриття профільної вищої школи на території 

Слобожанщини (1844 р. та 1885 р. відповідно) [9]. 

Український дослідник Г. Альтерзон у праці «До історії технічної освіти на 

Україні» зазначив, що ще задовго до відкриття вищеназваних профільних вищих 

шкіл на території Наддніпрянщини, технічні знання розливалися «ріками» 

неформальних просвітницьких ініціатив по вказаних теренах [9]. Джерелознавчі 

дані засвідчують, що починаючи із 30-х рр. попереднього століття профільний 

професорсько-викладацький склад Університету св. Володимира практично 

кожного тижня витрачав не менш як пару годин на проведення відкритих лекцій 

для усіх небайдужих представників. У рамках такого конкретизовано-

персоніфікованого розгляду, доцільно згадати про таких представників 

університету, як: хіміків Ігнатія Фонберга – засновника лабораторії хімії та 

Григорія Чугаєвича – співініціатора просвітницьких проектів на території 

Київщини; математика Матвія Тихомацького – відомого знавця вищої алгебри 

[9].  

Вітчизняний дослідник П. Ферлюдін порівнюючи функціональність 

ключових завдань поширення технічних знань на вітчизняних теренах 

підкреслив, що представники класичних університетів на відміну від 
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представників технічних вищих шкіл переслідували реалізацію потенційно 

різних соціокультурних завдань [437]. Перші – звертали увагу на необхідність 

дотримання освітніх цілей класичного університету, заснованого на 

непересічному дотриманні існуючих норм діючих статутів та змістового 

наповнення діючих навчальних планів [437]. Другі – працювали над 

формуванням сприятливого освітнього клімату для зростання 

висококваліфікованих кадрів, які зорієнтовувалися на підтримання належного 

промислового рівня розвитку регіону та країни в цілому [437]. Така 

послідовність змістового аналізу наштовхує нас на необхідність формулювання 

наступної феноменологічної закономірності – високий рівень розвитку 

педагогічного космополітизму досліджуваного періоду актуалізував більш 

рельєфне відмежування завдань класичних університетів від пріоритетних 

напрямів діяльності вищих шкіл технічного профілю, що віддзеркалювало 

практично-промислову зорієнтованість останніх. 

Фактично у дореволюційний період на проукраїнських теренах 

функціонувало три вищі навчальні заклади технічного профілю, які 

утримувалися за рахунок державного фінансування. Зазначені освітні концентри 

розташовувалися на території Слобожанщини (Харків), центральних регіонів 

(Київ) та Катеринославщини (сучасне місто Дніпро). Цілком зрозуміло, що такий 

географічний розподіл освітньо-технічного впливу цього неперевершеного тріо 

на проукраїнські терени у цілому був досить фундаментальним виходячи навіть 

із окремих статистичних показників. Зокрема, на сторінках авторського 

рукопису «Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки» 

дослідник підкреслив, що вже за перше десятиліття ХХ ст. вітчизняна територія 

примножила наявний промисловий потенціал у 2,5 рази, що було частково 

результатом тогочасної освітньої політики. Перспективність результативності 

науково-освітніх відряджень представників вищих шкіл технічного профілю, 

також, частково вплинула на динаміку промислового «приросту» [231].  

Нагальні виробничі потреби та пріоритетні напрями «лояльної» політики 

уряду щодо необхідності примноження вітчизняного кадрового резерву 
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технічного профілю визначали траєкторію географічного маршруту 

потенційного претендента. Не випадковим у цьому аспекті є вживання дефініцій 

«траєкторія» та «маршрут», оскільки на території Європи розвиток вищих шкіл 

технічного профілю стартував ще з минулого століття і продовжував активно 

розгортатися та поглиблювався упродовж досліджуваного періоду. Виходячи із 

того, що ще із попереднього розділу автором була проведена своєрідна змістова 

лінія тісного взаємозв’язку розвою фізико-математичного напряму вітчизняних 

вищих шкіл із аналогічними освітніми концентрами Німеччини вважаємо за 

доцільне продовжити дослідження у цьому ж геополітичному аспекті. Це 

зумовлено головним чином тим, що з кожним роком рівень галузевого 

співробітництва профільних фахівців, як і у попередні періоди історичного 

розвитку, ще більшою мірою зміцнювався і приносив ще продуктивніші 

результати.    

До настання першого десятиліття ХХ ст. на німецьких теренах 

функціонувало одинадцять вищих шкіл технічного профілю – «…мюнхенська, 

берлінська, дрезденська, ганноверівська, штутгартська, бреславська, ахенська, 

брауншвейзька, карлсруетська, дармштадтська…» та данцизька [349, с. 7]. 

Судячи із наявних тематичних розвідок, усі вони тісно співпрацювали та 

продукували реалізацію успішних професійних проектів [349].      

Матеріали джерелознавчої бази показали, що практично на базі кожної із 

перелічених вищих шкіл Німеччини функціонувало самостійне відділення 

механіки, а це свідчить про високий авторитет і популярність фізики у наукових 

колах світу [349]. Аналогічно як і у зазначеній центральноєвропейській країні, 

механіка на Україні теж залишалася одним із фаворитних розділів фізики, що 

зокрема засвідчено матеріалами відповідних літературних джерел [364; 4; 50; 

351; 345; 377].  

Черговими спільними рисами німецьких та вітчизняних вищих технічних 

шкіл досліджуваного періоду були наступні: 

 зацікавленість у поглибленому розвитку електротехнічного напряму 

лише окремих освітніх концентрів (на проукраїнських теренах – у 
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«…Львові, Харкові… Києві…»; німецьких – у «…Карлсруе, Дармштадт» 

аж до 1915 р. включно) [408, с. 33; 349, с. 8];    

 перспективність розвитку гірничо-освітнього напряму у тих регіонах 

країни, на території яких спостерігалися значні запаси відповідного 

ресурсного потенціалу (у нас – Катеринослав, а в іноземних колег – 

Ахенськ) [314; 349];  

 пріоритетність організації «повторювальних курсів», основним 

завданням яких було надання у стислій формі важливої інформації, яка 

мала вузькопрофільне та глибоко практичне наповнення (Київ; Мюнхен, 

Дрезден, Штутгарт та ін.) [68; 349]. 

Підводячи риску під аналізом вищеподаних деталізованих рис стає 

зрозумілим, що фактично по рівню реалізованості останньої позиції «підготовчі 

курси» проукраїнські вищі школи технічного профілю дещо відставали від 

німецьких за критерієм розгалуженості мережі окреслених просвітницьких 

осередків.  

Серед переліку профільних освітніх концентрів нашої Батьківщини 

помітним рівнем прогресивності вирізнявся Харківський технологічний 

інститут. Соціокультурній кристалізації цієї вузькопрофільної освітньої перлини 

Слобожанщини посприяла наступна фактажність:  

а) заснування першого класичного університету на території 

Наддніпрянщини (Харківський університет, 1804 р.);  

б) зростання відсоткового показника кваліфікованої іноземної інтелігенції у 

загальній чисельності наявного вітчизняного професорсько-викладацького 

складу [690];  

в) складання перспективного плану-проекту промислової освіти 

профільним фізиком у галузі механіки – І. Вишнеградським, який центрувався 

на необхідності переорієнтації теоретичної основи змісту навчання на 

практично-промислову; 

г) існування багатого паливно-ресурсного потенціалу губернії; 
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д) налагодження тісних торгово-коопераційних взаємин у розрізі цілої 

низки імперських регіонів, що актуалізувало розвиток продуктивних сил – 

індикатора розвитку освіти різних регіонів країни; 

ж) передання закладу у пряме підпорядкування Міністерству фінансів 

напередодні ХХ століття [226; 454].  

Більш детально хотілося б зупинитися на аналізі змістової наповненості 

останнього пункту, який передбачав зміну профільно-урядового 

підпорядкування вищих шкіл технічного профілю – від строго регламентованого 

втручання Міністерства народної освіти до часткової лібералізації Міністерства 

фінансів. У цьому аспекті варто звернутися до автобіографічних нарисів 

прорадянського педагога Б. Райкова, який охарактеризував наслідки ліберальної 

політики останнього міністерства по відношенню до підпорядкованих освітніх 

структур: «…це глушина у зачиненій атмосфері… куди мали намір потрапити 

прогресивні соціальні елементи…» [352, с. 382]. 

Зауважимо, що у першій чверті ХХ ст. на базі Харківського технологічного 

інституту спостерігалася інтенсивна фізизація (пріоритетність дисциплін 

фізичного змісту), що підтверджено профільною чисельністю навчальних 

дисциплін, які викладалися протягом досліджуваного періоду (див. рис. 5.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 5.8. Практична зорієнтованість змістового наповнення навчального 

плану Харківського технологічного інституту (перша чверть ХХ ст.)              

[204; 230] 

Перелік практично орієнтованих дисциплін навчального плану Харківського 

технологічного інституту (перша чверть ХХ ст.) 

філософський 

фізико-математичний 

природничий 

богослов’я  

загальна фізика, теоретична механіка, прикладна 

механіка, теорія побудови машин 

хімія, геодезія («картографічна») 
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Дані рис. 5.8 засвідчили, про високий рівень практичної зорієнтованості 

окремих профільних навчальних дисциплін (зокрема, серед фізико-

математичного циклу – загальна фізика, теоретична механіка, прикладна 

механіка, теорія побудови машин) (рис. 5.8) [204; 230]. 

Фундаментальний внесок у розвиток Харківського технологічного 

інституту зробив достатньо прогресивний фізик-механік, якого визнавали і 

поважали інтелігентні кола Європи – О. Ляпунов. Зазначена педагогічна персона 

увінчалася безмірною славою завдяки науково-обґрунтованому оздобленню 

«…теорії стійкості рівноваги і руху механічних систем…» та неперевершеній 

педагогічній майстерності [453, с. 188]. Педагог Ляпунов вважається одним із 

фундаторів «…слобожанської профільної наукової школи механіки…», що 

засвідчують схвальні відгуки знаного у Європі вітчизняного дослідника Д. Граве 

[453, с. 188; 629].   

Загалом поглиблення розвитку освіти технічного профілю продукувало  

своєрідну уніфікацію понятійно-категоріального апарату, який широко 

використовувався у буденному обігу. Так, на сторінках праці О. Іванова «Вища 

школа Російської імперії початку ХХ століття» автор досить чітко розмежував 

«політехнізацію» від «технологічності» вищої школи [185, с. 267]. Дослідник 

підкреслив, що перший варіант був схвально підтриманий науковцями, 

меценатами та окремими виробничими одиницями, а другий – у більшій мірі 

регіонально-продуктивними силами [185]. Розглядаючи останню тезу у 

вітчизняному розрізі зазначимо, що якщо Слобожанщина активно приступила до 

реалізації практичних завдань технічної освіти, а Київщина – зосередила свою 

увагу на втіленні у реальність політехнічно-освітньої ідейності [61; 262; 279; 726; 

727; 728; 729; 730; 731; 732]. Активну меценатську підтримку столичному 

освітньому концентру було надано відомими в історії педагогіки постатями – 

представники сім’ї Терещенків, які профінансували чимало місцевих 

просвітницьких проектів (зокрема, відкриття етнографічного музею в 70-х рр. 

ХІХ ст.) [413; 149]. 
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Своє особисте враження від перебігу низки історичних перипетій, 

пов’язаних із передісторією відкриття у столиці вищої школи політехнічного 

профілю висловив і місцевий професор-фізик Г. Де-Метц [684]. За словами 

знаного ученого, очільника Київського відділення Російського Технічного 

Товариства, саме питання щодо організації діяльності київської політехніки у 

досліджуваний період набуло досить дискусійного звучання. Останнє 

породжувало шквал гострих дебатів між науково-педагогічними та 

підприємницькими колами [356]. Місцева інтелігенція наголошувала на 

необхідності предметної раціоналізації фінансування освітньої підготовки 

висококваліфікованих кадрів з урахуванням проєвропейських вимог [356]. А в 

цей час наявна виробничо-промислова спільнота акцентувала увагу на 

необхідності мінімалізації ресурсних витрат на підготовку технічних кадрів, що 

уможливило б подальшу максимізацію прибутку [356]. Змістове наповнення 

наявного джерелознавчого фактажу засвідчило про існування різнополярних 

позицій зацікавлених кіл на проблему відкриття нового профільного освітнього 

осередку на території Київщини [356]. Високоосвічена еліта, намагаючись 

врахувати наявний міжцивілізаційно-освітній досвід, аргументувала 

некомпетентність виробничо-промислових кіл, щодо розв’язання проблеми 

налагодження якісного освітнього процесу в умовах жорсткої економії ресурсів 

[356]. Позицію науково-педагогічної еліти підтримала і небайдужа свідома 

інтелігенція на місцях, частина якої й залучилася до цього процесу на правах 

меценатів та ініціативних подвижників. 

Ініціатива відкриття у Києві саме політехнічної вищої школи, а не технічної, 

була ініційована представниками профільної «Комісії з  питань вищих технічних 

навчальних закладів», яку зокрема презентував представник Рішельєвського 

ліцею – Д. Менделєєв [333]. Спираючись на багаторічний досвід відвідання 

іноземних вищих шкіл, глибина педагогічної думки Дмитра Івановича  

намагалася відтворити проект такої профільної концепції, яка стала б 

перспективною для подальшого історико-педагогічного поступу нашої держави 

[281]. Завдяки цілеспрямованості педагогічного космополітизму Менделєєву 
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таки вдалося осягнути бажаного концептуального успіху, який віддзеркалився у 

потрійній фактажності: 

а) високоідейності заснування «…досконалого типу…» вищої школи 

технічного профілю – політехнічної [281, с . 157]; 

б) продуктивності розвитку вищої освіти, шляхом налагодження тісної 

співпраці класичних університетів з політехнічними; 

в) компромісності відкриття на базі класичних університетів технічних 

факультетів (зокрема, за умов відсутності сприятливого економічного клімату 

для відкриття самостійного політехнічного вищого навчального закладу) [172]. 

Відрефлексування ключових позицій освітньої концепції Д. Менделєєва 

уможливило підсумування того, що всесвітньо відомий педагог був зацікавлений 

у відкритті вітчизняної мережі політехнік і при цьому не виключав можливості 

відкриття профільних факультетів при класичних університетах [281]. Вочевидь 

таку концептуальну позицію Дмитра Івановича можна пояснити виходячи із 

тогочасних соціально-економічних умов розвитку нашої держави, які бажали 

кращого. З огляду на це і позиція щодо профільних факультетів у цьому ключі 

була досить виправданою виходячи із умов жорсткого режиму економії 

держкоштів.   

  Проте вітчизняний світоч у галузі методики викладання фізики у школі – 

Г. Де-Метц не підтримав ідейності зацікавлених осіб у відкритті профільних 

факультетів при існуючих університетах і все ж, за матеріалами джерелознавчих 

документів, виборов зі своїми однодумцями право на відкриття у Києві 

самостійної політехніки [190].  

 Зазначимо, що високоідейність педагогічного космополітизму, 

примножена на результативність освоєння наявного вітчизняного досвіду 

кращих світових освітніх традицій, у досліджуваний період набула значних 

розмахів. Наявна варіантність підходів до організації вищої освіти технічного 

профілю у цьому аспекті якраз була її яскравим прикладом. Справа у тому, що 

«ревнителі» профільних факультетів досліджуваного періоду спиралися на такий 

тип освітнього досвіду: 
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 бельгійський – С. Вітте, Л. Кирпичов та ін.;  

 германський – І. Вишнеградський, Г. Де-Метц та ін.; 

 змішаний (бельгійсько-германський) – Д. Менделєєв та інші [64; 65; 

226; 356; 129].  

На вітчизняній території означеного періоду досить успішно 

«призвичаїлася» так звана «германська» модель, яка була узята за основу 

структурно-організаційного проекту політехнічної вищої школи Києва (див. рис. 

5.9) [129].  

 

    

 

 

 

Рис. 5.9. Макет структурно-організаційного проекту столичного 

Політехнічного інституту (за матеріалами Г. Де-Метца) [129] 

 

Дані рис. 5.9 засвідчують про високий рівень прогресивності структурно-

організаційного проекту політехнічної вищої школи Г. Де-Метца, який 

репрезентувався у складі неперевершеного тріо вузькопрофільних відділень – 

механічного, хімічного та земле-господарського [129]. Зокрема, присутність у 

складі зазначеного тріо першого структурного елементу можна пояснити 

виходячи із двох основних позицій: по-перше, високим рівнем популярності у 

той час механіки; по-друге, колом науково-освітніх інтересів самого Г. Де-Метца 

[132]. Зауважимо, що якраз у такому змістовому наповненні структурно-

організаційного макету, проект Г. Де-Метца отримав низку схвальних відгуків і 

був затверджений у відповідному порядку (рис. 5.9). У такому історичному 

ключі цей профільний інститут Києва став другим «політехом» на 

проукраїнських теренах після Львівського [382].  
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Знаним представником Київського політехнічного інституту був очільник 

кафедри вищої математики В.Єрмаков [163]. Останній зарекомендував себе як:  

а) талановитий педагог, лекції якого були неймовірно цікавими для 

студентського колективу та усіх небайдужих, що підтверджено наступною 

тезою: «…він… не за статусом, а за своїм внутрішнім єством був вірним слугою 

науки… та освіти» [235, с. 11];  

б) знаний учений (зокрема, відомим є авторське дослідження «Аналіз 

нескінченно малих величин») [144, с. 62];  

в) автор профільних навчальних матеріалів (наприклад, двотомник 

«Аналітична геометрія») [163; 164].  

У перші десятиліття ХХ ст. професорсько-викладацький склад 

досліджуваного політехнічного інституту досить плідно працював над 

розробленням відповідної навчальної літератури для нижчих щаблів ступеневої 

освіти (зокрема, для середніх навчальних закладів – І. Кукулеско «Елементарний 

курс хімії для середніх навчальних закладів» – Г. Де-Метц «Збірник вправ з 

фізики для середньої школи») [247; 313].  

У такому досліджуваному руслі слід виокремити декілька ключових 

позицій, які продукували розквіт вищої освіти політехнічного профілю Києва за 

наступними напрямами:  

1. Навчальним: 

 досягнення рівноцінного консенсусу у відносно рівномірному розподілі 

аудиторних занять (лекційних із практичними й лабораторними, зокрема шляхом 

ліквідації «репетицій» – потижневого контролю з обраного кола дисциплін) – 

міжнародний освітній досвід Мюнхену та Цюріху [412];  

 напрацювання лаконічного чотирьохрічного навчального плану [349]; 

 дотримання кращих освітніх стандартів щодо змістового наповнення 

навчальних планів («срібний презер» у світі по запровадженню до навчального 

обігу інноваційної дисципліни – «фізична хімія», після політехнічного інституту 

у Лейпцигу) [227, с. 11 – 13]. 

2. Кадровим: 
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 формування конкурсної основи кадрової політики щодо підготовки 

конкурентоспроможного професорсько-викладацького складу [307]; 

 залучення до складу екзаменаційних комісій знаних світочів освіти та 

науки (зокрема, Д. Менделєєв зазначив: «…володіючи 35-річним досвідом у 

справі дипломування вищих навчальних закладів…такої… сукупності 

спеціальних робіт… студентів… Київського політехнікуму, неможливо зустріти 

у відомих університетах…») [281, с. 157 – 158]. 

3. Профорієнтаційним:  

 ускладнення програми вступних іспитів профільними завданнями із 

окремих розділів фізики та математики (зокрема, «…механіка, оптика, 

акустика… алгебра, тригонометрія, геометрія…» [725, арк. 187 – 187 зв.]. 

4. Просвітницьким: 

 підтримання кліматичного оптимуму етноконфесійної толерантності 

всупереч існуючим нормам діючих циркулярів [294]; 

 систематична організація тематичних заходів, що торкалися проблем 

сучасної фізики (зокрема, тематичні семінари – проф. М. Делоне, 

«повторювальні курси» – викладачі І. Ганицький, В. Плотников, О. Косицький) 

для усіх небайдужих із числа широких суспільних мас [68, с. ХІ]. 

Протягом досліджуваного періоду значних розмахів набув розвиток 

прикладної проблеми механіки – будівельної, що уможливилося завдяки 

фундаментальній діяльності представників столичного політехнічного інституту 

[345]. Вузько тематичні дослідження торкалися здебільшого наступних проблем: 

«…опору матеріалів… теорії міцності… статики споруд…» [313, с. 85 – 86]. 

На поч. ХХ століття територія Наддніпрянщини відзначалася 

кристалізацією цінних просвітницьких проектів на базі місцевих вищих шкіл 

технічного профілю. Зазначена подієвість продукувалася ідейним домінуванням 

у професорсько-викладацьких колах педагогічного космополітизму. Поява 

щоразу нового просвітницького проекту не залишалася поза увагою вітчизняної 

та світової громадськості, оскільки містила риси інноваційності й прогресивності 

виходячи із наявних соціокультурних реалій того часу. У цьому ключі 
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неможливо оминути увагою таких знатних профільних педагогів наддніпрянців, 

як: 

 О. Котельников – натхненний розробник нової методики викладання 

фахової дисципліни (на прикладі механіки), яка увібрала у себе кращі 

європейські традиції викладання вищих шкіл Цюріха та Мюнхена 

(германський тип освітнього досвіду); закарбувала наявну тематичну 

ідейність на сторінках авторського доробку «Механіка»; увійшла до 

широкого освітнього обігу Києва та Казані [346]; 

 С. Тимошенко та М. Салтиков – видатні фахівці з теоретичної механіки 

(перший – розробник цінного навчального джерела «Курс опору 

матеріалів», а другий – автор праці «Нарис розвитку теорії рівнянь в 

частинних похідних», які увійшли до широкого навчального обігу 

профільних вищих шкіл досліджуваного періоду) [35; 218];  

 В. Кирпичов – очільник Харківської, а згодом й Київської альма-матері 

технічного профілю; засновник власної наукової школи з проблем 

прикладної механіки (спеціалізація – залізнична) [351]; 

 Л. Писаржевський – талановитий педагог; лауреат премії Ломоносова 

російської Академії наук; розробник цілої низки навчальних матеріалів, 

що отримали схвальні відгуки від самого Д. Менделєєва, оскільки вони 

«…чітко відрізнялися від типових посібників з хімії…» [313, с.87];   

 М. Пильчиков – «найвизначніший» український «…фізик цілої епохи» 

завдяки «…незалежному опису від Ренгена Х-променів…»; розробник 

теоретичного обґрунтування проблем земного магнетизму, почесний член 

профільних наукових товариств Європи (зокрема, Франції) [22, с. 4 – 11; 

691; 692; 693; 700];   

Презентуючи історико-педагогічну постать О. Котельникова слід 

зауважити, що його особистісна кристалізація відбувалася в умовах прямого 

батьківського впливу професора Петра Івановича Котельникова [346]. Сам              

П. Котельников був товаришем і колегою світоча вітчизняної математики –            

М. Лобачевського, оскільки вони обоє працювали обоє пліч-о-пліч у 
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Казанському університеті [346; 724]. Ось яку характеристику дав професору П. 

Котельникову вітчизняний просвітник М. Пирогов: «…Котельников, хворий і 

кволий, але геніальний математик, на глибоке переконання професорів Бартельса 

і Штруве і на думку його колег, він день і ніч працює над математичними 

прикладами; він вивчив усі тонкощі небесної механіки Лапласа» [329, с. 513]. 

Високий рівень професійної майстерності П. Котельникова відзначили і 

його вихованці: «…незважаючи на його похилий вік і особливо фізичні недуги, 

які обтяжували його… своєю енергією він не поступався навіть молодим 

професорам…Якщо б ці лекції були стенографовані та надруковані, то вони б 

сформували короткий, але у той же час всеохоплюючий курс механіки. Особливо 

захоплюючими були його лекції про принципи механіки» [236, с. 26 – 27].    

Високий рівень працездатності, який не нівелювали наявні фізичні недуги 

професора, забезпечив професійне становлення П. Котельникова був досить 

активним у професійному контексті. Так, одразу після захисту докторської 

дисертації на тему: «Exponuntur formulae analyticae quibus perturbation motus 

gyratorii terrae determinatur» Петро Іванович був запрошений до Німеччини де 

протягом 2-х років співпрацював із кваліфікованим професорським дуетом – 

Я.Штейнером та П. Лежен-Діріхле у стінах Берлінського університету [588].    

Вплив педагогічного космополітизму батька не залишився поза увагою його 

спадкоємця – О. Котельникова, який осиротів будучи ще вихованцем гімназії 

[724]. У студентські роки молодий Котельников, як і батько, вирізнявся 

своєрідним раціоналізмом та гостротою розуму. Ось яку характеристику дав 

йому педагогічний наставник: «…Котельников… розв’язав найбільш складні із 

заданих мною запитань, а саме вивів формулу для кратного диференціювання 

функції від функції і запропонував цю формулу до висновків формули Варінга, 

яка виражає суму коренів рівняння за посередництвом його коефіцієнтів…» [346, 

с. 14].  

Досить цікавою нам, також, видається характеристика Котельникова як 

молодого і талановитого випускника, який: «…за час свого перебування в 

університеті п. Котельников відрізнявся своїми талантами і успіхами, що 
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засвідчено його оцінками, отриманими на екзаменах» [346, с. 14]. Після захисту 

дисертації та присвоєння О. Котельникову ступеня доктора наук, його було 

рекомендовано на посаду завідувача кафедри теоретичної механіки 

новоствореного Київського політехнічного інституту, де він пропрацював аж до 

1903 р. [346]. Основні аспекти аудиторної і позааудиторної роботи професора               

О. Котельникова розкрито на рис. 5.10 (див. рис. 5.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 5.10. Аудиторна і позааудиторна робота професора О. Котельникова у 

Київському політехнічному інституті (1899 – 1903 рр.) [346]  

 

Дані рис. 5.10 засвідчили, що на базі політехнічного інституту                                      

О. Котельникову вдавалося поєднувати педагогічну діяльність із науково-

дослідною (рис. 5.10).   

Після чотирьох річної роботи у столичному політехнічному інституту         

(1899 – 1903 рр.) О. Котельников переїхав на нетривалий час до Казані, де 

працював у місцевому університеті. У 1914 р. учений знову повернувся на 

Київщину, де почав свою діяльність на кафедрі математики місцевого 

класичного університету [345].  

Педагогічна діяльність талановитого професора у так званий «київський 

період» виявилася досить плідною, що засвідчено наступною фактажністю: 

а) викладання низки навчальних курсів – «…сферичної тригонометрії, 

нарисної, диференціальної, проективної і неевклідової геометрії» [346, с. 81]; 

Аудиторна 

робота 

Позааудиторна робота 

організація і відкриття кабінету теоретичної механіки 

теоретична 

механіка 

прикладна 

механіка 

3 гіпсові моделі 

1) поверхні 2-го порядку 

2) і 3) криві, які описують 

сферичний маятник 

2 ниткові моделі 

1) гіперболоїд 

2) гіперболічний 

параболоїд 
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б) виконання професорських функцій на Київських вищих жіночих курсах 

– дисципліна «диференціальні рівняння»; 

в) завідування кафедрою теоретичної механіка (1920 – 1924 рр., Київський 

політехнічний інститут); 

г) виконання лекторських функцій на «…Вищих педагогічних курсах 

Київського навчального округу…» [346, с. 81]; 

д) очолення столичного фізико-математичного товариства. 

Авторська методика проведення аудиторних занять професором                             

О. Котельниковим представлено на рис. 5.11 (див. рис. 5.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 5.11. Методика проведення аудиторного заняття з дисципліни «теоретична 

механіка» О. Котельниковим на поч. ХХ ст. [346; 345] 

 

Серед вищенаведеного переліку історико-педагогічних постатей доцільно, 

на наш погляд, виокремити В. Кирпичова – прихильника бельгійського типу 

освітнього досвіду. Педагогічна діяльність останнього на пряму була пов’язана 

із двома наддніпрянськими вищими школами – Харківською та Київською [351]. 

Окрім високих організаторських здібностей, професор володів відповідним 

рівнем педагогічної майстерності, яка частково простежувалася у «мистецтві» 

проведення аудиторних занять зі студентством. Авторська методика викладання 

Методика 

проведення 

аудиторного заняття 

з теоретичної 

механіки 

О. Котельникова 

1. Актуалізація опорних знань з використанням 

елементів аналогій у ході формування у студентської 

аудиторії наукового мислення 

2. Використання елементів історизму для 

підкреслення вагомості тематичних наукових 

відкриттів та здобутків 

3. Виконання індивідуальних завдань з метою реалізації міждисциплінарних взаємодій 

 
4. Груповий аналіз виконаних завдань з урахуванням раціональності співвіднесення 

теорії та практики 

5. Застосування набутих знань, сформованих умінь і навичок у розв'язанні прикладних 

завдань 
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В. Кирпичовим фахових дисциплін (термодинаміки, теоретичної механіки, 

опору матеріалів) представлена у наступному рисунку (див. рис. 5.12). 

 

 

 

Рис. 5.12. Методика проведення лекційного заняття з фахових дисциплін 

(термодинаміки, теоретичної механіки) В. Кирпичовим на поч. ХХ ст. [411; 21; 

20] 

 

Дані рис. 5.12 дають наочну структуризацію авторської методики 

проведення лекційного заняття В. Кирпичова у розрізі таких чотирьох ключових 

елементів: 

 акцентування уваги на центральному предметі дослідження у ході 

представлення концептуальних положень заняття; 

 формулювання зрозумілим чином складних фізичних аргументів, які 

нагромаджувалися під час реалізації мисленнєво-логічних операцій; 

 демонстрування найскладнішого для сприйняття навчального 

матеріалу, що уможливлювало продуктивність засвоєння 

відповідного матеріалу; 

 узагальнення складних за змістом висновків з використанням 

демонстраційних прикладів, частина з яких була придбана 

закордоном (рис. 5.12) [411; 21; 20].  

Свою авторську методику проведення практичного заняття з математики 

розробив і представник професорсько-викладацького складу Харківського 

технологічного інституту – В. Стеклов (див. рис. 5.13) [28; 27].  

Методика 

проведення 

лекційного заняття з 

фахових дисциплін 

В. Кирпичова 

1. Акцентування уваги на центральному предметі 

дослідження 

2. Формулювання зрозумілим чином складних 

фізичних аргументів  

3. Демонстрування найскладнішого для сприйняття навчального матеріалу 

4. Узагальнення складних за змістом висновків з використанням демонстраційних 

прикладів 
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Рис. 5.13. Авторська методика проведення практичного заняття з математики               

В. Стеклова на поч. ХХ ст. [28; 27] 

 

Матеріали рис. 5.13 дають наочний зріз чергової авторської методики 

організації та проведення практичного заняття цього разу із математики у 

інформаційному «оздобленні» харківського професора В. Стеклова. Аналогічно 

як і у В. Кирпичова, методика Стеклова складається із 4-х основоположних 

складових: 

а) самостійний вибір вихованцем проблематики із запропонованого переліку, 

який віддзеркалював коло навчально-дослідних інтересів конкретного студента; 

б) творчий шлях засвоєння ключових аспектів обраної проблематики у розрізі 

наявної джерельної бази, який відображав рівень розвитку інформаційної 

культури суб’єкта пізнання; 

в) підбір найоптимальнішого інструментарію методів, що уможливлять 

правильний розв’язок запропонованих завдань практичного змісту, які були 

сформульовані викладачем виходячи із виробничих потреб тогочасного 

суспільного розвитку; 

г) індивідуальне або фронтальне опитування за матеріалами спеціально 

підготовлених запитань (за різним рівнем складності), які уможливлювали 

ідентифікацію продуктивності проведеного заняття та рівень засвоєння 

вихованцем відповідного матеріалу  (рис. 5.13) [28; 27]. 

Методика 

проведення 

практичного заняття 

з математики 

В. Стеклова 

1.Самостійний вибір вихованцем проблематики із 

переліку, запропонованого викладачем  

 
2. Творчий шлях засвоєння ключових аспектів 

обраної проблематики у розрізі наявної джерельної 

бази 

3. Підбір найоптимальнішого інструментарію методів, що уможливлять правильний 

розв’язок запропонованих завдань практичного змісту  

4. Індивідуальне або фронтальне опитування за матеріалами спеціально підготовлених 

запитань (за різним рівнем складності) 
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Підтримуючи хорошу традицію розробки авторських методик викладання 

фахових дисциплін до когорти педагогів-новаторів залучився і професор                            

Л. Писаржевський. Представник професорсько-викладацького складу 

Київського політехнічного інституту розробив методику проведення 

лабораторного заняття з хімії (див. рис. 5.14) [355]. 

Змістове насичення рис. 5.14 показало, що професор Л. Писаржевський у 

розрізі організації лабораторних занять надавав перевагу груповим формам 

роботи із вихованцями (рис. 5.14) [355]. При цьому, на відміну від В. Стеклова 

та В. Кирпичова авторська методика вищеназваного професора складалася вже 

не з чотирьох, а з п’яти складових елементів (рис. 5.14).  

 

 

 

 

Рис. 5.14. Авторська методика проведення лабораторного заняття з хімії                                

Л. Писаржевського на поч. ХХ ст. [355] 

 

Сутнісне наповнення останнього рисунку засвідчило, що Писаржевський 

при організації і проведенні свого лабораторного заняття опирався на трьох 

основоположних – «китів» групової роботи – системності, самостійності, 

результативності (рис. 5.14). 

Завершальним освітньо-технічним акордом профільних урядових кіл на 

вітчизняних теренах стало відкриття Катеринославського гірничого інституту на 

Методика 

проведення 

лабораторного 

заняття з хімії 

Л. Писаржевського 

1. Розподіл студентського колективу на групи (з 

урахуванням варіативності рівня успішності й 

інтелектуальних здібностей кожного) 

2. Ознайомлення кожної групи з розробленими 

завданнями 

3. Самостійність визначених представників групи у формуванні «портфеля» хіміка-

дослідника 

4. Індивідуально-групове проведення хімічного експерименту з дотриманням правил та 

норм, встановлених викладачем  

5. Підбиття підсумків результативності дослідної роботи кожної групи з окресленням 

пріоритетної  можливості використати отримані результати у виробництві 
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поч. ХХ ст. у складі якого функціонував єдиний факультет електромеханіки. Ось 

яку характеристику дали вихованці своєму педагогічному наставнику: 

«…розумний фізик…  талановитий педагог… керівник механічного гуртка… 

повсякчас чіткий і у міру стриманий… професор О. М. Динник завсіди 

демонстрував різноманітні навчальні посібники і моделі…» [117, с. 5 – 8]. Дана 

теза засвідчує, що вітчизняний педагог був прихильником використання в 

освітньому процесі принципу наочності. Загалом організаційна структура 

Катеринославського гірничого інституту у перше десятиліття ХХ ст. була досить 

розгалуженою, що зокрема засвідчено значною кількістю кафедр, які входили до 

складу цього освітнього закладу (див. рис. 5.15). 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 5.15. Організаційна структура Катеринославського гірничого інституту 

крізь призму кафедрального розрізу (перше десятиліття ХХ ст.) [86; 314] 

  

Наочні матеріали рис. 5.15 засвідчують, що підготовка молодих кадрів на 

базі Катеринославського гірничого інституту відбувалася за участю цілої низки 

кафедр, які були умовно диференційовані автором відповідно до домінуючого 

профілю: 

 природничого (хімії, геології, прикладної геології, мінералогії); 

Профіль кафедри Назва кафедри 

природничий 
хімії геології 

прикладної геології мінералогії 

фізико-математичний 

фізики математики 

теоретичної механіки прикладної механіки 

будівельно-інженерно-

металургійний 

геодезії 

будівельної механіки 

будівельного мистецтва 

електротехніки 

гірничого мистецтва металургії 



402 

 

 фізико-математичного (фізики, математики, теоретичної механіки, 

прикладної механіки, електротехніки, будівельної механіки); 

 будівельно-інженерно-металургійного (геодезії, будівельного 

мистецтва, металургії та гірничого мистецтва) (5.15) [86; 314] 

Загалом Катеринославський гірничий інститут був досить динамічною 

освітньою структурою, яка намагалася переформатувати підготовку 

кваліфікованих кадрів відповідно до запитів ринку праці. І у цьому ключі цьому 

навчально-виховному осередку на поч. ХХ ст. вдалося випередити своїх 

європейських конкурентів (зокрема, Австрію, Францію, Швецію та ін.), що 

підтверджено фактичним зростанням обсягів виплавки рудних ресурсів, яка 

уможливилася завдяки наявної кваліфікованої робочої сили – молодих 

випускників [350]. На жаль, у сучасних умовах розвитку незалежної України не 

вдається досягти аналогічних успіхів у галузі металургії, яка була на початку 

минулого століття. Таку ситуативність можна пояснити виходячи із двох 

першопричин – використання застарілих технологій виплавки (так звані 

«мартенівські печі») та військово-політичної нестабільності на Сході нашої 

держави [278; 157].   

Торкаючись питання вітчизняної електромеханіки та електротехніки 

зазначимо, що «провісником» названих фізичних напрямів на проукраїнських 

теренах була Львівська політехніка, яка активно розгорнула навчально-

дослідницьку роботу у цьому ключі ще на поч. 90-х рр. ХІХ ст. [78]. 

Розглядаючи питання розвитку вищої освіти технічного профілю 

неможливо оминути увагою й освітній прогрес Галичини, яка у досліджуваний 

період підпорядковувалася Австро-Угорщині. Сумарні кількісні показники 

вищих навчальних закладів на території Австро-Угорщини загалом та Галичини 

зокрема представлено у матеріалах наступного рисунку (див. рис. 5.16).  
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,           ,   – сумарні показники вищих навчальних закладів на території Австро-

Угорщини* (*без урахування освітніх центрів тих земель, які належали Угорській 

монархії); 

– – кількісний показник вищих навчальних закладів на Галичині; 

 

- – найвища категорія вищої школи (за критерієм престижності 

досліджуваного періоду) 

Рис. 5.16. Сумарні кількісні показники вищих навчальних закладів на 

території Австро-Угорщини загалом та Галичини зокрема (поч. ХХ ст.) [78] 

 

Історичний розріз досліджуваного періоду засвідчив, що на поч. ХХ ст. на 

території Галичини вищі навчальні заклади, по відношенню до сумарних 

показників Австро-Угорщини, набули такого кількісного розподілу: 1/8 від 

частки університетів; 1/7 від закладів політехнічного профілю та 1/7 від академій 

(рис. 5.16) [78].   

Першою і другою складовою у вищеподаному кількісному розподілі 

структурних одиниць вищих шкіл були Львівський університет та Львівська 

політехніка, організація освітнього процесу в яких ґрунтувалася на 

гумбольтівській ідейності «вільних свобод» як для представників професорсько-

викладацького складу, так і для самого студентства [78]. З одного боку, такі 

європейські віхи реформування позитивно позначилися на першовитоках 

демократичних начал у стінах галицької альма-матері, що виглядало зі сторони 

досить органічно, виходячи із загальної наближеності австрійських ідей до 

саксонських. Доцільно підкреслити і той факт, що гумбольтівські ідеї 

поширювалися за посередництвом педагогічного космополітизму, зокрема, 

активної педагогічної діяльності представників цілого ряду західноєвропейських 

країн. З практичної точки зору, професорсько-викладацький склад самостійно 

обирав для себе той дидактичний інструментарій, який вважав за потрібне. 

Вищі навчальні заклади 

Австро-Угорщини 

політехнічного профілю 

університети 

АКАДЕМІЇ 

8 

7 

7 

1 - Г 

1 - Г 

1 - Г 

   

1 - Г 

АКАДЕМІЇ 
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Таким шляхом розпоширювалися прогресивні інноваційні педагогічні ідеї, які 

продукували урізноманітнення освітнього процесу та активізували зростання 

зацікавленості студентів до вивчення навчального матеріалу. 

Якщо розглядати таку історико-педагогічну подієвість  із іншого боку, то не 

завжди так звана «гумбольтівська» свобода давала продуктивні результати 

освітньої діяльності. Яскравим прикладом навчально-виховного деструктизму 

зокрема слугує факт нехтування молодим і ще недосвідченим студентством тими 

навчальними дисциплінами, які були визначальними для їх подальшого 

успішного освоєння обраної професії. 

Неможливо оминути увагою й саму фактажність високих кількісних 

показників студентського контингенту, на повну чисельність якого не вистачало 

місць у приміщеннях наявного аудиторного фонду. Одних студентів обурювала 

відсутність належних умов для реалізації навчально-виховного процесу, а інші –    

намагалися пристосувалися до «відголосків» аудиторної лекції, яку 

конспектували сидячи на коридорі [605; 618; 614].     

   Узагальнюючи окремий фактологічний багаж бачимо, що на поч. ХХ ст. 

механіка зберігала свій домінуючий статус, що вочевидь було відголоском її 

надзвичайної популярності на теренах Європи у досліджуваний період. У цьому 

аспекті досить знаковим для нас є вітчизняне дослідження «Діяльність видатних 

механіків на Україні» у співавторстві Т. Путята і Б. Фрадліна [345]. Зазначений 

авторський дует виокремив ряд основоположних проблем механіки, ландшафти 

яких освоювалися професорсько-викладацьким складом і студентством у 

профільних освітніх концентрах під науковим і навчальним кутом на поч. ХХ 

століття (див. рис. 5.17).  

Ідейність впливу педагогічного космополітизму у досліджуваний період на 

соціокультурний розвиток у цілому простежувалася не лише на прикладі 

примноження наукових та освітніх здобутків, але й у сфері реформування 

існуючого навчально-виховного процесу. 
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Рис. 5.17. Основоположні проблеми механіки, які розроблялися у вищих 

школах технічного профілю Наддніпрянщини на поч. ХХ ст. (за матеріалами 

Т. Путяти і Б.Фрадліна) [345] 

 

Після офіційного затвердження «Правил про проходження студентами 

курсу наук при предметній системі» (1909 р.), сутнісна наповненість яких 

будувалася на змістових концентрах організації навчально-виховного процесу 

вищих шкіл Німеччини, стало очевидним питання переосмислення 

малоефективної методики викладання фахових дисциплін у вітчизняних вищих 

школах [725]. 

Критичні моменти функціонування курсової системи досліджуваного 

періоду досить колоритно розкривають різнопланові авторські описи існуючої 

на той час освітньої реальності: 

 «…лекції… стали анахронізмом…» [294, с. 47]; 

 «…студенти працюють мало та несистематично, а тому і недостатньо 

продуктивно…» [371, с. 59]. 

Проте це були не єдині ключові характеристики застарілої курсової 

системи. Для більш ґрунтовного зіставлення різнопланових освітніх систем 

автором розроблено відповідні наочні матеріали (див. табл. 5.5). 

Дані табл. 5.5 засвідчили, що ключовими відмінностями між зазначеними 

системами навчання виявилися наступні критерії:  

1) підхід до навчання (груповий чи особистісно-орієнтовний); 

2) характер проведення аудиторних занять (пасивний чи динамічний); 

3) раціональність у використанні аудиторного та навчально-допоміжного 

фонду; 

Основоположні проблеми механіки 

аналітична механіка 

(М. Делоне) 

 

теоретична механіка 

(В. Лігін, В. Кирпичов)  

теорія пружності  

(О. Динник) 

будівельна механіка  

(К. Семінський, В. Кирпичов) 
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4) регламентація річної частоти складання сесії (один раз на рік чи кожного 

триместру) (табл. 5.5) [522; 348; 306]  

 

Таблиця 5.5 

Порівняльна характеристика курсової і предметної систем навчання та 

соціокультурні наслідки впровадження останньої [522; 348; 306] 

СИСТЕМА НАВЧАННЯ Соціокультурні наслідки 

впровадження предметної системи Курсова Предметна 

- пріоритетність 

групового підходу до 

навчання над особистісно 

орієнтовним; 

- - пасивність проведення 

аудиторних занять; 

- нераціональність 

залучення до навчального 

процесу навчально-

допоміжних приміщень; 

- дотримання строгого 

регламенту здачі 

оціночних завдань та 

складання іспитів 

- домінування 

особистісно 

орієнтовного підходу 

до навчання; 

- динамічний характер 

проведення аудиторних 

занять; 

- складання графіку 

послідовного 

використання 

навчально-допоміжних 

приміщень (без 

«вікон»); 

- триместровий графік 

складання заліково-

екзаменаційної сесії 

- відсутність у вихованців навичок 

навчатися самостійно, динамічно 

та продуктивно; 

- конфронтаційні перепитії між 

педагогами – прихильниками 

курсової та предметної систем; 

- низький рівень матеріально-

технічного забезпечення із 

державної казни; 

- невідповідність переліку завдань 

екзаменаційного контролю 

тематиці лекційного курсу; 

- зростання тривалості терміна 

навчання у зв’язку із підвищенням 

складності контрольних вимог 

 

Доцільно наголосити і на тому, що спільною проблемою для 

Наддніпрянських вищих шкіл технічного профілю та Львівської політехніки 

було системне невідвідування окремих аудиторних занять студентством              

(табл. 5.5) [78; 411; 296].  

Дослідницьким чином виокремимо і той факт, що у визначений історичний 

період у Львівському королівському університеті спостерігалося 

«примноження» чисельності нової професури із числа наявних поляків [737; 738; 

739]. 

Досить цікавою відмінністю між вищими освітніми концентрами 

зазначених проукраїнських регіонів було те, що на Галичині актуальною 

залишалася проблема відсутності достатньої кількості аудиторного фонду для 

проведення занять. На Наддніпрянщині ситуація складалася навпаки – на 
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початку століття були наявні «вікна» у розкладі навчально-допоміжних 

приміщень, що свідчило про наявність двох основних навчальних реалій – 

достатньої кількості аудиторного фонду та невисокого показника студентського 

складу [78; 411; 296]. 

Складним виявився і перехід до предметної системи навчання у 

Харківському технологічному інституті у перші роки ХХ ст., що віддзеркалилося 

у своєрідній «паралізованості» навчально-виховного процесу у зв’язку зі 

студентськими страйками та демонстраціями [147]. Із цієї точки зору стає 

зрозумілим, що назрілі у той час проблемні питання були пов’язані у більшій мірі 

із низкою соціокультурних деструкцій Наддніпрянщини, які були притаманні 

для досліджуваної епохи. По-перше, омріяний перехід на європейські зразки 

організації освітнього процесу у вищих школах технічного профілю були 

безумовно прогресивним кроком на шляху до європейської інтеграції. Проте це 

був односторонній – фрагментарний перехід, оскільки загальноосвітні навчальні 

заклади не встигали за освітнім поступом вищих шкіл, а тому і потенційні 

абітурієнти були не готові ні морально ні інтелектуально до таких навчально-

виховних умов «існування» у вищих освітніх ланках. 

По-друге, місцеві вищі школи технічного профілю були надто залежними 

від класичних університетів, які «постачали» для них кваліфікований кадровий 

склад. А у досліджуваний період кадрове питання університетів поставало теж 

досить проблематично, у зв’язку із: небажанням керівних структур 

співпрацювати із надто свідомою інтелігенцією, поверненням на Батьківщину 

запрошеної із закордону іноземної професури; зниженням рівня фінансування 

іноземних відряджень із науковою метою [157]. 

По-третє, скорочення обсягу аудиторних занять, як зазначалося у матеріалах 

табл. 5.5, привело до невідповідності переліку завдань екзаменаційного 

контролю тематиці лекційного курсу, що викликало масовий студентський 

супротив. Окрім цього, українська молодь була «інтелектуально-незрілою» для 

організації самоосвіти, як передбачали прогресивні європейські еталони, що 
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більшою мірою приводило до фрагментарності у набутті знань та формуванні 

умінь й навичок [411; 296; 157]. 

По-четверте, на поч. ХХ ст. відбулося посилення жорстких та каральних 

заходів до свідомого студентства, яке переступало кордони дозволеного 

Російським царатом, що викликало хвилі масових незадоволень та обурень у 

молодіжних колах [157]. 

По-п’яте, консервативна команда попереднього очільника освітнього 

концентру – професора німецького походження М. Шіллера систематично 

підбурювала інтелігентні та студентські маси до реакційної діяльності, 

намагаючись підірвати авторитетність впливу нового очільника закладу – 

ліберала П. Мухачова [309]. 

По-шосте, у досліджуваний період на території Наддніпрянщини досить 

проблемним залишалося питання кількісного показника студентів на одного 

викладача, що перевищувало німецькі норми приблизно у 2 – 3,5 рази                       

(див. рис. 5.18) [109; 89].  

 

 
Рис. 5.18. Компаративний аналіз розподілу кількісного показника студентів 

на одного викладача на прикладі вищих шкіл технічного профілю на 

території України та Німеччини (поч. ХХ ст.) [536; 605; 109; 89] 
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Якраз у цьому прикладі простежувався парадокс імперської освітньої 

політики, що віддзеркалювалася із одного боку у прихильному ставленні 

ліберальних очільників запровадити європейську освітню інноватику на 

вітчизняних ландшафтах; а з іншого – мінімізувати витрати на запровадження 

іноземної інноватики, що неухильно приводило до поразки наявних освітніх 

реформ.    

Статистичне наповнення рис. 5.18 віддзеркалило наявний розрив 

кількісного показника студентів на одного викладача Німеччини та України у 

розрізі досліджуваного періоду [536; 605; 109; 89] (рис. 5.18).  

Окрім цього, наочні матеріали засвідчили, що на вітчизняних теренах теж 

спостерігалася певна числова нерівність досліджуваних одиниць – найвищий 

показник зафіксовано на Слобожанщині (Харків), а найнижчий – на Галичині 

(Львів) [536; 605; 109; 89]. Досить влучно підсумував прогресивний розвиток 

вищої школи технічного профілю зусиллями багатьох освітян ХХ ст. 

вітчизняний учений П. Матвієнко [278]. Дослідник зауважив, що саме 

«…українські вчені своїми відкриттями наблизили день польоту в космос, вони 

були біля витоків світового телебачення, ще за 14 років до відкриття німця 

Ренгена сконструювали електронну трубку, що тепер називається 

ренгенівською… Українським ученим…. належать такі видатні досягнення 

світового масштабу, як створення першої в Європі електронно-обчислювальної 

машин, одержання важкої води… технологія автоматичного зварювання 

корпусів танків, розробка унікальної ракетно-космічної, авіаційної техніки…» 

[278, с. 128]. У пошуках відповіді на запитання: «Що ж все таки в організаційно-

освітньому аспекті актуалізувало таку масштабність розвитку технічного 

профілю України впродовж досліджуваного століття?» – прокоментуємо 

наступне. Безумовно, що ідейна пріоритетність педагогічного космополітизму 

серед свідомої інтелігенції протягом ХІХ ст. уможливила поступовий перехід 

вітчизняної освіти на поч. ХХ ст. на більш якісніший – європоцентричний рівень. 

Окрім цього, присутність на вітчизняних теренах інтелігентної іноземної 

професури, яка зорієнтувалася на підготовку молодої освіченої генерації 
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презентувала довгоочікувані плоди на місцевій освітянській ниві. Аналізуючи 

бурхливий розвиток фізичної науки у цілому зазначимо, що цьому сприяла 

систематична робота професорсько-викладацького складу та студентства у 

стінах навчально-допоміжних приміщень профільного інституту – лабораторіях, 

навчальних кабінетах, дослідних структурах, музеях. Зокрема, за статистичними 

даними Слобожанщини, протягом 20 років (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.) 

у лабораторіях Харківського технологічного інституту було реалізовано більше 

трьохсот досліджень [180]. 

Досить цінним педагогічним досвідом із життя вищих шкіл технічного 

профілю України нам видається той факт, що у лабораторіях, навчальних 

кабінетах, окремих дослідних структурах проводилися практичні та лабораторні 

заняття; а у музеях – читалися окремі тематичні лекції [131; 130]. Зазначимо, що 

така хороша навчально-виховна традиція була взята за основу і у німецьких 

вищих школах відповідного профілю. Дослідження зорієнтованості освітнього 

досвіду профільних вищих шкіл Цюріху та Мюнхену засвідчило, про 

непересічну зорієнтованість таких навчальних занять на активізацію не лише 

інтелектуального, але й фізичного потенціалу вихованця [319; 412]. Варто 

зауважити і той факт, що вітчизняна вища технічна освіта досліджуваного 

періоду мала належний авторитет на європейських теренах, що зокрема 

підтверджено окремими архівними матеріалами [706].  

Навчально-допоміжні приміщення досліджуваних вищих шкіл були досить 

цікавими, враховуючи хоча б соціально-економічні умови України того часу. 

Зокрема, деталізація структурних складових названих вище приміщень 

презентована на рівні: лабораторій (технології металів, хімічна, механічна, 

електротехнічна – Харків; фізична, механічна, електротехнічна, ботанічна, 

авіаційна, металографічна, колоїдної хімії – Київ; хімічна, машинна, 

металографічна, електрометалургійна – Катеринослав;), кабінетів (фізичний, 

мінералогії – Харків; петрографічний, мінералогічний, металургії, механічного 

збагачення вугілля  – Катеринослав), станцій (дослідна коксова – Катеринослав) 

[338; 117; 210; 85; 83; 315; 419; 87; 143; 630; 330; 377].  
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Аналізуючи рівень матеріально-технічного забезпечення навчально-

допоміжних приміщень столичного політехнічного інституту доцільно 

виокремити фізичну лабораторію, яку досить влучно охарактеризував професор 

Г. Де-Метц «…фізична лабораторія… сьогодні…є однією із найкращих у Росії… 

та показовою в Європі…» [131, с. 25 – 27]. Для роботи у ній були чітко 

розроблені правила, що свідчило про високий рівень організаційного 

забезпечення науково-дослідної та навчальної роботи небайдужих студентів та 

викладачів [338] 

У праці дослідника В. Тарасова «Вища інженерна школа в Росії (деякі 

аспекти становлення і розвитку», значну увагу приділено формулюванню 

формули успіху, яка уможливила підвищення освітньої ефективності названих 

навчально-виховних закладів (див. рис. 5.19) [408].  

З рис. 5.19 видно, що автор у розрізі історичної ретроспективи намагався 

підкреслити тісний взаємозв’язок плідної навчальної, науково-дослідної і 

педагогічної діяльності із наявними виробничими потребами (рис. 5.19) [408]. 

Безумовно, що таку авторську позицію можна вважати досить виправданою, 

оскільки дослідник намагався у ході зіставлення врахувати наявне із бажаним 

(рис. 5.19) [408].      

 

НД + НРвНДП + ОрМНіД = ВП 

------------------------------------------------------ 

НД – навчальна діяльність; 

НДвНДП – напрям роботи в навчально-допоміжних приміщеннях; 

ОрМНіД – оригінальні методики навчання і дослідження; 

ВП – виробничі потреби 

Рис. 5.19. Формула успіху вітчизняної вищої інженерної школи у перші 

десятиліття ХХ ст. (за матеріалами В. Тарасової) [408]  

 

Ще однією милозвучною нотою позитивного освітнього досвіду 

досліджуваних вищих шкіл була присутність у діючому навчальному плані 

виробничої практики, що уможливлювало «приземлення» вершин теоретики на 

ґрунт наявної соціально-економічної реальності. На сторінках джерелознавчих 
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матеріалів знаходимо авторське припущення того, що ініціатором її 

впровадження до освітнього обігу Харківщини на поч. ХХ ст. був професор 

В.Кирпичов, детальний аналіз авторської методики лекційного заняття якого 

було проаналізовано автором вище (рис. 5.12) [411; 21; 20].  

Не менш важливою перлиною освітнього досвіду Наддніпрянських вищих 

шкіл технічного профілю була систематична організація та проведення 

територіально-віддалених екскурсій з навчальною метою. На сторінках 

джерелознавчої спадщини знаходимо інформаційні дані проте, що у 1909 р. 

викладач спецкурсу «Повітроплавання», «…відомий український вчений в галузі 

гідро- та аеродинаміки, динаміки машин…» – Г. Проскура організував для свого 

студентства екскурсію по території Кримського півострову з метою 

ознайомлення останніх зі специфікою роботи «…Севастопольської військової 

школи з повітроплавання…» [216, с. 75 – 86]. 

Врахувавши усе вищевикладене, автором розроблено формулу 

продуктивності освітнього функціонування вищої інженерної школи у перші 

десятиліття ХХ ст. (див. рис. 5.20). 

 
ІППК + ПДВІПВК + РОНДП + ОМНД + ВП + НЕ + НТСІК + УМНЗ = ПОФВІШН 

------------------------------------------------------ 

ІППК – ідейна пріоритетність педагогічного космополітизму; 

ПДІВПВС – продуктивна діяльність іноземного та вітчизняного професорсько-

викладацького складу закладів; 

РОНДП – різноманітність та оснащеність навчально-допоміжних приміщень; 

ОМНД – оригінальні авторські методики проведення аудиторних занять та організації 

навчально-дослідної роботи у спеціально оснащених приміщеннях; 

ВП – наявність у навчальному плані виробничої практики; 

НЕ – навчальні екскурсії для студентства з представниками професорсько-викладацького 

складу; 

НТСІК – налагодження тісного співробітництва з іноземними колегами; 

УМНЗ – участь у міжнародних наукових заходах; 

ПОФВІШН – продуктивність освітнього функціонування вищих інженерних шкіл 

Наддніпрянщини у перші десятиліття ХХ ст. 

Рис. 5.20. Формула продуктивності освітнього функціонування вищих 

інженерних шкіл Наддніпрянщини у перші десятиліття ХХ ст.  

 

Cутнісне наповнення рис. 5.20 віддзеркалює авторську позицію, щодо 

продуктивності освітнього функціонування вищих інженерних шкіл 
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Наддніпрянщини у досліджуваний період за рахунок наявності восьми 

основоположних елементів: 

а) ідейної пріоритетності педагогічного космополітизму, віддзеркаленої у 

систематичному обміні міжнародно-педагогічним досвідом; 

б) продуктивної діяльності іноземного та вітчизняного професорсько-

викладацького складу закладів, яка спільними зусилля підняла на своїх плечах 

непосильний тягар розвитку профільної вищої освіти (рис. 5.20); 

в) різноманітність та оснащеність навчально-допоміжних приміщень, яка 

уможливила удосконалення системи проведення практичних, лабораторних та 

позааудиторних занять зі студентством; 

г)  оригінальні авторські методики проведення аудиторних занять та 

організації навчально-дослідної роботи у спеціально оснащених приміщеннях, 

які відповідали тогочасному рівну розвитку освіти, науки та техніки; 

д) наявність у навчальному плані виробничої практики, яка дозволила 

наблизити освітні вимоги до наявних виробничих потреб; 

ж) навчальні екскурсії для студентства з представниками професорсько-

викладацького складу, які були не епізодичним явищем зі сторінок 

позааудиторної роботи, а систематично-продуманими заходами, що зіставлялися 

із тематикою аудиторних занять, рівнем інтелектуального розвитку студентської 

молоді та наявними екскурсійними принадами різних територій країни; 

з) налагодження тісного співробітництва з іноземними колегами, що 

продукувало налагодження тісної науково-дослідної співпраці між колегами із 

різних вищих шкіл світу; 

и) участь у міжнародних наукових заходах вітчизняного професорсько-

викладацького складу у якості організаторів, співорганізаторів та почесних 

учасників (рис. 5.20).  

На сторінках джерелознавчих матеріалів знаходимо дані про те, що у 

досліджуваний період освітній статус проукраїнських політехнік – Київської та 

Львівської був досить високий. З метою більш комплексної деталізації 

результативності навчально-виховної діяльності обидвох просвітницьких 
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концентрів Галичини та Наддніпрянщини розроблено спеціальну тематичну 

матрицю (див. табл. 5.6).  

 

Таблиця 5.6 

Матриця продуктивної результативності реалізації освітнього процесу на базі 

Львівського та Київського політехнічних інститутів (ЛПІ та КПІ) у розрізі 

формування окремих компетентностей (поч. ХХ ст.) [411; 131; 338; 377; 78; 283] 

Результат 

освітнього 

процесу 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

ЛПІ КПІ ЛПІ КПІ ЛПІ КПІ ЛПІ КПІ ЛПІ КПІ ЛПІ КПІ ЛПІ КПІ 

РОП1 + + + + + - + + + + + + + + 

РОП2 + + + + + + + + + + + + + + 

РОП3 + + + + + + + + + + + + + + 

РОП4 + + + + + + + + + + - - + + 

РОП5 + + + + - + + + - + + + + + 

РОП6 + + + + - + + + + + + - + + 

РОП7 + + + + + + - - + + + + + + 

Умовні позначення: К1 – аналітичність; К2 – комунікативність; К3 – базова навчальна самостійність; 

К4 – професійна та соціокультурна зорієнтованість авторських проектів; 

К5 – управлінські навички; К6 – лінгвокультурна центрованість; К7 – професійна рішучість; РОП1 

– готовність аналізувати, проблематизувати; РОП2 – готовність до налагодження тісних зв’язків із 

представниками різних соціальних інститутів; РОП3 – готовність до самоосвіти; РОП4 – здатність 

до розробки й реалізації якісних виробничих проектів соціокультурної зорієнтованості; РОП5 – 

готовність реалізовувати управлінські функції на місцях; РОП6 – готовність до міжкультурної 

комунікації; РОП7 – готовність до прийняття раціонально-виважених рішень 

 

Дані табл. 5.6 засвідчили про високий рівень продуктивної результативності 

реалізації освітнього процесу на базі наддніпрянської і галицької вищих шкіл 

технічного профілю (табл. 5.6). Окрім цього зазначимо, що зокрема у 

столичному політеху у досліджуваний період виникали деякі труднощі щодо 

організації базової навчальної самостійності студентства (КПІ-К3-РОП3)              

(табл. 5.6). Варто зауважити, також, й те, що у галицьких випускників 

проблемним залишалося питання ефективної реалізації управлінських функцій 

на місцях (ЛПІ-К5-РОП5) (табл. 5.6).  

Узагальнюючи викладене зауважимо, що розвиток вітчизняної 

політехнічної освіти на території України досліджуваного періоду відбувався 

досить нерівномірно в умовах прямого впливу педагогічного космополітизму. 

Така ситуативність продиктована впливом зовнішніх (зокрема, міжнародної та 
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внутрішньої політики, економічним і виробничим розвитком) та внутрішніх 

(зокрема, територіально-ресурсним потенціалом, наявністю класичних 

університетів на території регіону) факторів. Сумарний факторний вплив 

виявився досить значним виходячи із соціокультурного попиту українських 

земель досліджуваного періоду та високопродуктивного кадрового потенціалу 

представників вітчизняних вищих шкіл.    

 

 

5.4. Контроверсійний характер освітньо-кадрової політики та 

антикосмополітичної зорієнтованості радянської влади 

 

Історичні виміри другої половини першого двадцятиріччя поточного 

століття «номінували» вітчизняній освіті посилення командно-централізованого 

управління, що було наслідком тотального всерадянського впливу на 

підконтрольні території. Питання розвитку «прочервоної» освіти досить гостро 

поставало на порядку денному засідань партійного керівництва, оскільки 

налагодження дії справжнього радянського механізму унеможливлювалося без 

міцного фундаменту підростаючого покоління майбутніх кадрів. 

Не менш важливим питанням для представників радянської влади було 

завдання зміцнення позицій у інституційному колі індустріально-технічної 

освіти. Ключовим завданням останньої було забезпечення зростання чисельності 

представників робітничих спеціальностей, що уможливлювало б у подальшому 

підсилення економічних показників країни за рахунок наявного ресурсно-

кадрового потенціалу. Освіта технічного профілю і надалі займала почесне місце 

у списку перспективних для держави спеціальностей, що було не лише 

економічною потребою, але й індикатором відповідності загальнодержавного 

розвитку світовим тенденціям міжцивілізаційного прогресу. 

Зростання чисельності вищих шкіл технічного профілю відбувалося досить 

швидкими темпами, що підтверджено на статистичному рівні десятикратним 

розмахом кількісних показників освітніх осередків вже у перші роки поточного 

тридцятиліття ХХ ст. [77; 299; 642; 643]. Зростання чисельності профільних 
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вищих шкіл актуалізувало і підвищення чисельності абітурієнтів, що наслідково 

приводило до перенавантаження професорсько-викладацького складу 

аудиторними годинами [250; 299]. Влітку 1930 р. питання аудиторного 

перенавантаження було переглянуто на користь педагогічних кадрів, що 

позначилося на зниженні кількісного показника до рівня дев’яти год – для 

професури та дванадцяти год – для інших представників викладацького складу 

[250; 299].  

Цілком зрозуміло, що розвиток вищої освіти технічного профілю 

передбачав подальше поглиблення значущості знаннєвого компоненту фізики, 

що у свою чергу актуалізувало необхідність примноження технічного оснащення 

для проведення практичних дослідів та зростання чисельності відповідного 

джерелознавчого забезпечення. Своєрідна контроверсійність діючої освітньої 

політики віддзеркалювалася у двох основних концептах: з одного боку вимагала 

підтримання тісних взаємозв’язків із освіченими колами Європи, а з іншого – 

цензурними кроками контролювала усі зовнішні зв’язки соціальних інститутів 

на території України протягом досліджуваного періоду. 

Чіткість усвідомлення того, що штучна замкненість освіти за «сімома 

замками» прорадянської ідеології не принесе бажаного соціокультурного 

результату актуалізувала необхідність перегляду певних освітньо-політичних 

курсів на найближчий період розвитку. З огляду на це, у другій пол. 20-х рр. ХХ 

ст. офіційного статусу набуло розпорядження щодо безмитного пересилання 

поштового багажу засобів навчання, маса яких не перевищувала десяти кілограм 

[729; 299]. 

Відповідні нововведення у наявній освітній політиці досліджуваного 

періоду торкалися і наукових відряджень професорсько-викладацького складу, 

вимоги до якого формулювалися за наступним алгоритмом дій:   

а) написання заяви-прохання потенційного претендента до існуючого 

керівництва освітньої установи, де працював у конкретний момент часу заявник; 

б) розгляд заяви-прохання керівництвом та у разі схвального рішення – 

направлення висновку до профільного управління Народного комісаріату освіти; 



417 

 

в) прийняття відповідного рішення органами названого управління та 

передання позитивного направлення на розгляд профільної комісії Центрального 

Комітету КП(б)У [243; 640]. 

Джерельні матеріали засвідчують, що протягом названого вище періоду 

досить активно реалізовували наукові відрядження у європейському (зокрема, 

Німеччина) та американському (Сполучені Штати Америки) напрямах 

представники Харківського технологічного та Київського політехнічного 

інститутів [8; 641; 453; 706].  

Реалізація наукового відрядження нашими співвітчизниками у перше 

двадцятиріччя передбачала використання такого спектра «складових» 

передового іноземного досвіду, який був актуальним для тогочасних 

вітчизняних умов розвитку держави. Така тенденційність позитивно позначалася 

на загальній динаміці примноження міжнародно-профільних контактів 

представників вітчизняного професорсько-викладацького складу із іноземним. 

Проте поряд із позитивною динамікою, нагромаджувалися і негативні «зерна» 

контроверсійної освітньої політики представників діючої влади. 

З метою посилення ідеологічного тиску на студентську молодь і системного 

підтримання дії прокомуністичної пропаганди було прийнято 

загальнообов’язкове рішення: на ключові керівні посади освітніх концентрів 

призначати лише «надійних» очільників із переліку представників наявного 

партійного прошарку. Станом на кінець 20-х рр. ХХ ст. найскладнішим 

залишалося питання підбору професорсько-викладацького складу природничих 

і технічних спеціальностей із правильно-ідеологічними настроями, яких на той 

час практично не було. Таку історичну подієвість, вочевидь, можна пояснити, 

зокрема, високим рівнем науково-педагогічної завантаженості представників 

означених спеціальностей та байдужості до підкорення ідеологічних «вершин» 

існуючим дидактичним інструментарієм. З огляду на це, своєрідним базисом для 

поширення комуністичних ідей було обрано цикл суспільствознавчих дисциплін 

(зокрема, політичної економії), зміст яких наповнювався новим прорадянським 

звучанням. 
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Проте, якщо зміст навчального матеріалу можна було «оновити» новими 

ідеологічними постулатами, то зміна поглядів, переконань та світогляду зрілої 

інтелігенції залишалася «за межами» вільного доступу прорадянського 

виховання соціально-зрілої верстви населення. 

У зв’язку із наявними труднощами «перевиховання» тих осіб, які самі 

успішно реалізовували педагогічні функції, усе гостріше та системніше набирали 

обертів спеціально організовані переслідування, що забирали із аудиторій 

вітчизняних вищих шкіл цілі «ешелони» потенційно-перспективних кадрів. За 

свідченням джерелознавчих документів, починаючи із 1922 р. педагогічні 

«чистки» перейшли рубіж індивідуально-центрованих та набули розмахів 

масових проектів, за результатами яких на лаві підсудних опинялися сотні 

представників окремих наукових напрямів [52]. Українські історіографи 

зауважують, що сталінський наступ стартував саме зі свідомої інтелігенції 

вищих шкіл для того, щоб більш масовіше продемонструвати на суспільний загал 

широту охоплення діючої ідеології усіх сфер функціонування наявних 

соціальних інститутів та «…підготувати ґрунт для…боротьби…» із тими 

представниками, які не реагували «належним» чином на погрози діючої влади 

[124, с. 53].             

Партійне керівництво було збентежене проблемою відсутності «належної» 

кількості «політично-правильних» професорсько-викладацьких кадрів, які були 

позбавлені контрреволюційних та антикомуністичних амбіцій. У досліджуваний 

період кадрове питання набувало усе більшої значущості, оскільки подолання 

соціального бар’єру у напрямі досягнення бажаного прокомуністичного 

виховання потребувало залучення усіх освітніх структур до цього надто 

суперечливого процесу. 

Віддаючи по праву «кесареве», позитивним зрушенням у науково-

дослідному руслі вищої школи 20-х рр. було ініціювання відкриття аспірантури 

на прорадянському просторі (1925 р.) [102]. Це було досить позитивне зрушення, 

оскільки організація та реалізація процесу написання науково-дослідного 

доробку набувала усе виразніших рис високоорганізованої форми. На 
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новостворену організаційну структуру покладалися досить серйозні перспективи 

– раціоналізувати формування нової наукової генерації, на зміну тій яка була 

страчена ідеологічними акціями супроти занадто свідомої інтелігенції.  

Окремі кроки червоного керівництва назустріч професорсько-викладацьким 

кадрам були зроблені для того, щоб «затушувати» невтішні реалії буденності. 

Зокрема, до таких «кроків» слід віднести:  

 відкриття аспірантури, що передбачало офіційну оплату за 

консультування аспірантів і докторантів; 

 підвищенні загального показника матеріального забезпечення 

працюючих кадрів вищої школи;  

 зростання рівня пенсійного забезпечення для непрацюючих працівників 

професорсько-викладацького складу;  

 часткове розв’язання проблем житлово-побутового характеру для 

працівників вищої школи; 

 поетапне фінансування найперспективніших науково-дослідних 

проектів, що значною мірою стимулювало викладачів інтелектуалів ініціювати 

реалізацію прогресивних проектів [114; 115; 118; 728; 729; 730].                

Завдання підбору політично-визначених аспірантів, які  підтримували 

комуністичні начала діючої верхівки та працювали б у подальшому над 

посиленням ідеологічного наступу на молоде покоління набувало усе більшої 

актуальності. Проте у ході реалізації цієї освітньо-наукової кампанії виникали 

певні труднощі на шляху  досягнення бажаної цілі, які віддзеркалювалися у 

дихотомічному впливі на аспірантів одразу двох протитечій: 

а) керівних прорадянських структур, які намагалися вселити у молоді 

голови «правильні» думки комуністичного виховання; 

б) свідомої інтелігентної професури, яка не погоджувалася на 

співробітництво із наявним керівництвом, а тому потрапляла у чорний список 

небажаних «гостей» на всепартійній «виставі». 

Зазначимо, що вплив останніх був досить значущим. Зазначена подієвість 

насамперед пояснювалася тим, що освічена еліта володіла унікальним 
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мистецтвом роботи з цільовою аудиторією. Зазначена подієвість була зумовлена 

тим, що існуючий професорсько-викладацький склад володів високим рівнем 

ерудованості, авторитетності та умінням аргументувати очевидні істини й 

особистісні позиції. Такий рівень співпраці наукового керівника і аспіранта, 

консультанта й докторанта  викликав занепокоєння у представників діючого 

керівництва, яке не приховувало масштабів своєї невдоволеності. Ось яка теза 

підтверджує викладене: «…молоді наукові кадри… зріднюються зі старою 

професурою і починають втрачати справжнє радянське обличчя…» [641, арк. 

601; 116]. Досить влучно для даної характеристики  підібране словосполучення 

«зріднюються», що демонструє усю об’ємність міжособистісної співпраці 

наставника та вихованця, коли у розрізі ділових стосунків їх об’єднувало щось 

більше – ідейність, цінності, погляди та переконання. У такій варіативній 

подієвості представники радянської влади усвідомили, що починають втрачати 

контроль над існуючою ситуацією, а тому почали розробляти дієві механізми для 

ліквідації такої аполітичної співпраці. Найбільш прийнятними для них 

виявилися наступні діяльнісні напрями: 

 забезпечення фундаментально-масової підготовки «прочервоних» 

професорсько-викладацьких кадрів; 

 звільнення від займаних викладацьких посад аполітичних елементів, які 

заважають розповсюдженню офіційної ідеології, незважаючи на їх науково-

дослідні досягнення; 

 запровадження нових штатних одиниць до складу президії  Київського 

осередку «Укрголовнауки» – фахівця з комуністичного виховання (до 1928-1929 

навчального року) [118; 641]. 

Безумовно, що змістовність наповнення таких рішень була неприйнятною 

для свідомої української професури, яка ще залишалася працювати на місцях і 

не висвітлювала на широкий загал власних поглядів та переконань. Нова 

генерація прочервоних «консультантів-спостерігачів» наділялася відповідним 

колом повноважень, які повинні були забезпечити подолання небажаних 

наслідків від спілкування молоді зі «старими» інтелігентними колами, яких 
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діюче керівництво називало «…найбільш бездарними…» [641, арк. 78]. Прямі 

образи, які надходили на адресу викладацьких кадрів, частину з яких визнавала 

освічена Європа, не піддавалися виправданню  і не передбачали об’єктивної 

аргументації, оскільки були «намитою» справою супроти злісних ворогів 

діючого режиму. 

Саме 1928 р. став ліквідною точкою для швидкоплинного згортання 

завуальованої «лояльності» керівного апарату по відношенню до тих 

представників професорсько-викладацьких кадрів, які з одного боку не 

відносилися до радикалів, а з іншого боку – не були прихильниками діючої 

влади. Відсутність бажання приховати справжні причини масштабної боротьби 

радянської влади із інтелектуально-зрілою професурою перемножувалося на 

нагальність та пріоритетність завдань вседержавної індустріалізації, що у 

фінальному добутку віддзеркалювало рубіж того соціокультурного панно, яке 

було найбільш бажаним для існуючої влади.  

У соціальному форматі того часу, на регіональні інтелігентні кола місць у 

штатному розписі не передбачалося. Домінуючі освітньо-посадові позиції 

повинні були зайняти селяни – так званий «робочий» клас та пролетарії, які 

ототожнювалися із міцною опорою нерукотворного «храму» безхмарного 

комуністичного майбутнього. Окрім розробленого макету «досконалої» 

комуністичної конструкції, у голови широких суспільних мас необхідно було 

вселити міф про соціальну небезпеку зрілої інтелігенції, яка поставала у новій 

соціальній ролі – безжалісного руйнівника, який у будь-який момент може 

підірвати авторитет всеосяжного радянського ідеалу. Вочевидь, такою 

політичною заангажованістю сьогодні частково можна пояснити відсутність у 

переліку архівних документів 28 – 30-х рр. ХХ ст. аналітичних відомостей, щодо 

результативності основних напрямів діяльності представників проукраїнського 

професорсько-викладацького складу. 

Проте протягом першого двадцятиліття ХХ ст. вітчизняна науково-дослідна 

робота продовжувала розвиватися по висхідному напрямі, що підтверджувалося 

зокрема відповідною наслідковою результативністю (див. рис. 5.21). 
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Рис. 5.21.  Пріоритетні напрями розвитку науково-дослідної роботи в умовах 

вітчизняної вищої школи першого двадцятиріччя ХХ ст. 

 

 Окрім розв’язання нагальних кадрових питань, прорадянська влада узялася 

за справу «налагодження» дієвого механізму освітнього процесу – методики 

викладання дисциплін у вищій школі. Окремі елементи Дальтон-плану (Dalton 

Plan), які були взяті частково за основу із американського методу Г. Паркхерста, 

були піддані різкій критиці та повноцінній забороні у зв’язку із домінуванням у 

них демократичного стрижня – індивідуального підходу до кожного вихованця 

та практичної зорієнтованості занять зі значною відсотковою пропорцією на 

самостійну роботу [157; 158; 406]. Невеликий проблиск освітнього 

демократизму, який мав Західне походження був ворожим для діючого режиму 

в зв’язку із тим, що міг послабити його внутрішньо-соціальні позиції. Під 

впливом існуючої подієвості у середині 20-х рр. ХХ ст. такий план підпадав під 

жорстку критику та був викреслений із порядку денного наявних освітніх реалій.  

Другим методом, який по-фінальному результаті не задовольнив запити 

радянської влади, був бригадно-лабораторний [275]. Вочевидь, останній 

виявився надто «прогресивним» для діючого керівництва, оскільки передбачав 

групове – бригадне виконання лабораторних завдань, що передбачало тісну 

міжособистісну співпрацю широкого кола вихованців, серед якого могли 

виникнути раціональні та надто далекосяжні думки по відношенню до наявного 

прорадянського буття.  

Пріоритетні напрями розвитку 

науково-дослідної роботи вищої школи  

замовлення закордонної наукової 

літератури та періодики 

перспективність формування мережі 

кафедр науково-дослідного профілю 

іноземні відрядження з науковою 

метою 

налагодження системи відповідного 

навчально-методичного забезпечення 
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Найбільш прийнятною для комуністичної влади і, що найголовніше, 

повноцінно контрольованою виявилася система лекційно-семінарських занять 

[421].  Тривалі лекції (близько 30 % від загальної чисельності аудиторних годин), 

дещо урізноманітнені реферативними доповідями та дискусійними питаннями, 

до основного змісту яких «вкраплювався» елемент дослідної роботи були взяті 

за основу підготовки молодої прочервоної генерації [125; 517].    

Загалом методика викладання у вищих школах піддавалася досить 

цілеспрямованому контролю, починаючи із найнижчої ланки – внутрішньо-

кафедральної [517]. На поч. 30-х рр. ХХ ст. діючий професорсько-викладацький 

склад зобов’язувався виокремлювати із робочого навчального плану найбільш 

складні теми, структура яких виносилася на спільно-кафедральне обговорення. 

Окремим пунктом розглядалися питання щодо обрання найбільш прийнятної для 

даного випадку методики викладання, яка підлягала офіційному затвердженню у 

основному змісті протоколу під «заголовком» робоче питання. Досить цікавим 

фактом із буденного життя кафедри було те, що відкрите заняття викладача, яке 

фіксувалося у загальному графіку, супроводжувалося стенографічним записом 

[275]. По завершенню відкритої лекції стенограма розшифровувалася 

допоміжним персоналом кафедри, потім – перевірялася викладачем відкритого 

заняття і лише після виконаних зазначених процедур виносилася на загальне 

обговорення [275]. Порівнюючи практику попереднього століття і проводячи 

ретроспективні паралелі стає зрозумілим, що практика стенографування виступу 

при захисті дисертаційного дослідження має свою історію, продуктивність від 

функціонування якої перевірена часом та педагогічним досвідом.      

Третім «невидимим» фронтом у контексті вирішення кадрового питання та 

«упорядкування» системи викладання дисциплін, постало нове завдання 

щонайшвидше «підрихтувати» наявний студентський склад, ізолювавши у свою 

чергу «непотрібні» елементи [517]. У коло «непотрібних» потрапляли молоді та 

свідомі особистості, які не погоджувалися із «правдою» діючого режиму та мали 

намір змінити наявну реальність на краще майбутнє. Проте вільнодумство 

зазнавало жорстокого карального впливу, а тому у списки непотрібних та 
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небезпечних усе масовіше потрапляли як представники професорсько-

викладацького складу, так і саме студентство. У таких соціокультурних умовах 

неможливими ставали прояви позарадянської ініціативності, а при найменших 

натяках на контрреволюційність – зазнавали публічних розправ шляхом 

звільнення чи відрахування [209]. Напіввійськові заклики на зразок: «…заміни 

книги на рушницю…» прокотилися хвилями по місцевих вищих школах, після 

«напливу» яких, академічний дух розвіювався вітром ідеологічного наступу, а 

освітньо-наукова атмосфера в альма-матері була далекою від проєвропейської  

[642, арк. 16]. Зрілій професурі, яка бачила і розуміла справжню цінність 

педагогічного космополітизму важко було примиритися із невиправданою 

політикою внутрішньодержавної замкнутості по відношенню до зовнішнього 

світу.  

Відвертий наступ ідеологічно-каральної «експансії» на освічене українство 

протягом 30-х рр. ХХ ст. почав набувати нечуваних розмахів. Архівні джерела 

засвідчують, що неприхований розподіл професорсько-викладацького складу та 

студентства на ворогів, а аполітичних представників на їх помічників був не 

випадковим фактом, закарбованим літографічним способом на історичних 

аркушах [142; 642; 645]. Першу умовну «підгрупу» намагалися усіма можливими 

способами ліквідували зі стін вищих шкіл та ізолювати у найбільш показовій 

формі, щоб широкий загал чітко усвідомив як слід правильно жити у 

ідеологічних лещатах. Друга «підгрупа» належала до так званих 

«важковиховуваних», на яких спрямовувався тиск керівної машини у напрямі 

формування ідеологічно-вірних переконань. На представників прорадянського 

керівництва покладалося чимало завдань: по-перше, боротьби із наявністю 

членів першої підгрупи, а, по-друге, «коригування» діяльності та світогляду 

аполітичних представників. У такому інсценуванні були роздані соціальні ролі 

для представників храму науки, а для усіх інших, хто не погоджувався із таким 

становищем – існування у прорадянському соціумі унеможливлювалося. 

Четвертою фронтовою точкою наступу – було коригування змістового 

наповнення навчального та наукового матеріалу. Червоні нитки радянської 
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ідеології прошивали багатотомники навчальних підручників, посібників та 

наукових видань. Навіть знайомі закони термодинаміки, заміняли 

формулювання на ідеологічно-матеріалістичні тези, які сприймалися у якості 

цінного інструменту для боротьби із ворожим фактажем того часу. 

Черговою ідеологічною акцією супроти професорсько-викладацького 

складу було донесення «активним» студентством усіх промахів їх педагогічних 

наставників за цілком формальну винагороду публічної похвали [142]. Яскравим 

прикладом викладеного слугує факт запровадження до офіційно-щоденного 

обігу навчальної частини спеціальної «Форми №7», змістове наповнення якої 

містило відомості щодо кількісно-часових показників розпочатих аудиторних 

занять, а діючі нормативи передбачали їх буденне заповнення та передання 

старостою до відповідних структурних одиниць [142]. Аналізуючи таку 

подієвість з точки зору сучасного дослідника стає зрозумілим, що такий крок 

прорадянського керівництва був досить продуманим, оскільки вони працювали 

над відшліфуванням «правильної» соціальної свідомості спочатку у колі 

вихованців, а вже потім – серед широких суспільних верств населення.  

Окремі представники професорсько-викладацького складу, які увійшли до 

переліку «ворожих сил» піддавалися жорстоким розправам. Під дію каральних 

заходів підпадали так звані «фальсифіковані» справи на представників знаної 

української інтелігенції. Частково вони були розстріляні, а інші – зазнали 

відчуженого заслання до концтаборів. По суті, вітчизняна освіта була позбавлена 

істинної інтелігенції, яка ще у попередні періоди тісно співпрацювала із 

освіченими колами світу, організовувала науково-дослідні проекти та була 

відкритою до міжнародного спілкування.  

Розпорошену по концтаборах та розстріляну українську еліту терміново 

потрібно було замінити на спустошених місцях, хоча це питання дещо 

ускладнювалося виходячи із наявно-збіднілого кадрового складу. Зокрема, у 

вищих школах технічного профілю до справи підготовки молодих кадрів було 

залучено інженерів із діючих виробництв, які не мали педагогічної освіти і не 

володіли педагогічним досвідом роботи із цільовою аудиторією [638]. Поступово 
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вища школа почала перетворюватися із «кузні» кадрів у навчально-практичні 

концентри, які були позбавлені належної кількості досвідченого професорсько-

викладацького складу. Проте це був не єдиний наслідок нераціональної політики 

червоного керівництва. У альма-матерях назрівали конфлікти між викладачами, 

які учора були ще далекими від викладання, та студентським колективом, якому 

було досить важко пристосуватися до роботи із некваліфікованим у 

педагогічному ключі кадровим складом.   

З метою подолання наявних освітніх деструкцій у закладах технічного 

профілю, діюче керівництво розгорнуло наступний план дій: 

а) збільшити загальну тривалість лекції до п’ятдесяти хвилин; 

б) «розширити» тривалість навчального року до одинадцяти місяців; 

в) відмінити процедуру написання дипломних робіт; 

г) скоротити термін навчання – від трьох до чотирьох років [173; 209; 77]. 

Прискорені темпи інтенсифікації освітньої підготовки молодих фахівців 

відтворювали і наслідкову зворотність такої політики, яка віддзеркалювалася у 

зниженні якісних показників від таких нововведень. 

За ціле десятиріччя, аж до настання 1930 р., частково вдалося нівелювати 

невтішну ситуацію із низькоякісною підготовкою кадрів [209]. Проте 

проблематичність освітньої ситуації залишалася актуальною через 

пріоритетність лекційно-семінарського «дуету» [209]. Основним завданням 

викладача, поряд із пріоритетними (навчити, виховати розвинути), була 

необхідність формування у вихованця матеріалістичного світогляду.          

Із настанням 30-х рр. ХХ ст. тенденційного впливу жорсткого режиму «не 

зазнавала» науково-дослідна робота представників університету, яка за 

матеріалами архівних справ, досить щедро «преміювалася» низкою іноземних 

відряджень (див. рис. 5.22).  

Наочні дані рис. 5.22 засвідчили, що у 1930 році порівняно із 1921 р. 

спостерігалося різке збільшення чисельності закордонних наукових відряджень 

представників із території Київщини [208; 207; 640]. 
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Рис. 5.22. Порівняльна характеристика загальної чисельності реалізованих 

наукових відряджень представників вищих шкіл Київщини [208; 207; 640] 

 

Досить складно аналізувати вірогідність істинності кількісних показників 

архівних даних, які представлені на рис. 5.22, оскільки вони припадають на 

період прорадянського панування, за часів якого фальсифікація документів була 

достатньою мірою прийнятною для підвладної території. Досить важко уявити, 

що така тенденційність зберігалася в умовах тоталітарної тиші цієї внутрішньої 

глушини: масового недофінансування, пагубного голодомору 1932 – 1933 рр. та 

інших несприятливих обставин.   

Історична семирічка, яка стартувала у 1933 р. відзначилася перехідним 

характером упорядкування тієї невтішної ситуації, яка огорнула українські 

академічні структури після посилення сталінської агресії. Оновлення 

організаційно-кадрового складу, поповнення матеріально-технічного 

забезпечення, утвердження єдиного «академічного тріо» (зокрема, класичні 

університети, політехнічні та спеціалізовано-профільні інститути) – усе це 

сформувало цілісне панно зазначеної семирічки [237; 77]. Найбільшим 

проурядовим «фаворитом» у зазначеному «тріо» була вища школа технічного 

профілю, розбудова якої актуалізувалася поточними завданнями 
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індустріалізації. І, вочевидь, у цьому аспекті неможливо оминути увагою досить 

знакову для вітчизняної історії фізики фігуру, завідувача кафедри 

електрозварювання столичної політехніки – Є. Патона [343; 318].   

Виходячи із аналізу наведеного вище «академічного тріо» стає зрозумілим, 

що у досліджуваний період факультетна структура вищих шкіл 

характеризувалася своєрідною варіативністю. Завдяки полігалузевості 

академічних структур важкими зусиллями поступово відбудовувалося усе те, що 

кануло у небуття через несправедливі розправи та сфальсифіковані справи на 

свідомих українських освітян.   

У самий розпал голодомору 1932 – 1933 рр. увага педагогічної громади була 

зосереджена на оновленні змісту дисциплін шляхом «…видання та 

перевидання…» навчальних матеріалів [518, с. 10]. Особливо актуальним це 

завдання було для вищих шкіл технічного профілю, оскільки багатоголосся 

індустріалізації на вітчизняних теренах орієнтувало наявні суспільні маси 

рухатися на зустріч вимогам часу. Застарілі положення, які надбудовували 

картотеку використаних джерел, апелювали до необхідності об’єктивного 

перегляду існуючих реалій у відповідності до рівня розвитку індустріального 

суспільства.  

Окрім викладеної вище аргументації у досліджуваний період прорадянська 

влада акцентувала свою увагу на книговиданні невипадково. Так склалося 

історично, що ще із попередніх десятиліть проблема відсутності достатньої 

кількості різнотематичних джерел змушувала педагогів вирушати закордон для 

того, щоб повноцінно розкрити зміст власного дослідження, підсиливши його 

солідною джерелознавчою базою.  

Функціонування аспірантури на вітчизняних теренах теж давало позитивні 

пожинки, які віддзеркалювалися у розгортанні науково-дослідної роботи та 

оновленні відповідного нормативно-правового забезпечення. Затвердження 

постанов «Про учені ступені та звання» (1934 р.) та «Про порядок встановлення 

вчених ступенів та звань» (1937 р.) розширювало науково-дослідне поле для 

молодих і здібних здобувачів, перед якими поставала досить широка 
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альтернатива у виборі відповідних спеціальностей [88; 369; 644]. Загалом з часу 

набрання юридичної сили вищеназваних нормативно-правових актів набуло 

подальшої актуалізації питання: 

а) розширення спектра спеціальностей у розрізі «учених» ступенів; 

б) утвердження двох ступеневої єдності наукових ступенів – кандидата і 

доктора наук; 

в) розмежування вчених звань – викладацьких (зокрема, доцент, професор) 

та науково-дослідних (наукові співробітники); 

г) нормування процедури захисту дисертаційного дослідження – 

передумови присудження відповідного наукового ступеня; 

д) розширення спектра повноважень вчених рад щодо перевірки результатів 

науково-дослідної роботи [88; 369; 644]. 

Таким поступальним кроком рівень викладацької діяльності, перейшовши 

навчально-виховний рубіж та набув дещо ширших обрисів – поставши у новому 

«обліку» низки напрямів діяльності: методичної, організаційної, науково-

дослідної.    

Ще одним нормативно-правовим актом, який вдалося ухвалити у 

досліджуваний період, було «Положення про аспірантуру» (1939 р.) [369; 88]. 

Нам видається, що дане положення частково було прийнято і з тієї причини, щоб 

налагодити загальнодержавну систему підготовки науково-педагогічних кадрів, 

яка б не потребувала підтримки іноземних держав. Висота системної 

централізації спрямовувалася на «приземлення» науково-дослідної роботи 

виключно на прорадянську територію, що дещо звужувало географічний 

діапазон можливих іноземних епіцентрів співпраці.      

 Досить «парадоксальною» вимогою щодо порядку присудження вченого 

звання професора, окрім нормативно усталених (науковий ступінь, перелік 

тематичних публікацій), була необхідність членства потенційного претендента у 

марксистко-ленінській «структурній одиниці» [414; 643]. Цікавим є і той факт, 

що аналогічні вимоги до претендентів на присудження вченого звання доцент не 

висувалися [414; 643]. Важливим для нашого дослідження є і той факт, що на базі 
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столичного педагогічного інституту у місті Києві продовжував виконувати 

обов’язки професора досить знаковий для нашого дослідження фізик –                         

Г. Де-Метц, який був знаним у Європі педагогом-космополітом [535; 300].      

Останні роки першого тридцятиріччя ХХ ст. відзначилися відносною 

стабілізацією питання щодо рівня укомплектованості професорсько-

викладацького складу. Проте досвід прорадянського керівництва попередніх 

років змушував організовувати усе нові й нові заходи для того, щоб не допустити 

виникнення нового спалаху антикомуністичної активності у освітніх концентрах 

досліджуваного періоду. Даний факт засвідчує ключова теза В. Молотова, яку 

він виголосив на черговій профільній нараді у 1938 р. [293; 369]. У рамках свого 

виступу вищеназвана персона закликала громадський актив до організації 

«правильного… підбору керівних кадрів вузів…» [293, с. 10]. 

Якщо питання з керівними кадрами «піддавалося» відносному 

врегулюванню, то проблема із загальним професорсько-викладацьким складом у 

30-х рр. ХХ ст. не вичерпувала свого риторичного звучання. Зазначена подієвість 

була результатом репресивного тиску діючої влади на освітян у зв’язку із 

небажанням останніх співпрацювати із провладними колами, що призвело до 

різкого скорочення їх чисельності. З огляду на це, сама стратегія відкриття нових 

шкіл та реалізація культурно-просвітницьких завдань на місцях залишалася 

актуальною на порядку денному [733; 734; 735; 736]. 

Через відсутність достатньої кількості викладачів значна частина їх 

змушена була поєднувати основне місце роботи із «підробітком» за 

сумісництвом. Зокрема, лише у Києві наприкінці 30-х рр. ХХ ст. такий показник 

становив від 35 – 37 %, [369]. Від нерозв’язаної ситуативності страждала якісна 

сторона професійної підготовки молодих кадрів, оскільки «зайняті» викладачі 

невчасно розпочинали заняття та не мали змоги приділяти студентам достатньо 

часу для консультування [369; 378]. З метою протидії наявній реальності 

проводилася «агітаційна» робота щодо неефективності поєднання праці у двох 

освітніх осередках. Проте у цій негласній боротьбі особливої ефективності 

досягти не вдавалося, оскільки відчувався гострий брак професорсько-
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викладацького складу, який замінити було ніким. Ще однією причиною, яка 

зумовлювала поєднання освітянином функціональних обов’язків викладача 

одразу у двох вищих школах було не належне матеріальне забезпечення, 

позначене невисоким рівнем заробітної плати [369; 378].    

Окрім соціально-економічних негараздів, які спіткали вищу школу у 

досліджуваний період, досить болісного удару завдала російська влада нашій 

Батьківщині своєю цілеспрямованою акцією, націленою на згортання 

українізації (1938 р.) [223]. Черговий прорадянський крок зорієнтовувався на 

«розвіювання» національної приналежності та самосвідомості, був достатньо 

виваженою акцією супроти знищення проекту української державності. 

Тиражування навчальної літератури російською мовою, заборона викладання 

нею та каральні дії у відповідь на регламентованість проросійського буття – усе 

це формувало цілісну картину тогочасного життя пересічного українця.  

Відразу за згортанням українізації дії провладних структур націлювалися на 

руйнацію проукраїнської освітньої парадигми, що зокрема відтворювалося у 

обмеженні педагогічного космополітизму (див. рис. 5.23).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 5.23.  Перелік командно-адміністративних заходів радянської влади, які 

обмежували розвиток української вищої освіти протягом 1938 – 1939 рр. 

[519; 414; 297; 293] 
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Усе, що було напрацьовано українською інтелігенцією упродовж тривалого 

історичного періоду та реалізовано, не враховуючи навіть лімітованості 

міждержавних кордонів, піддавалося жорсткій критиці та повноцінній забороні. 

Оцінити таку соціокультурну ситуативність з точки зору сучасного українського 

дослідника можна досить однозначно – усі ці заборони були кроком назад у 

безправність вітчизняного освітянина перед діючими заборонами пануючого 

режиму.  

Інформаційне наповнення рис. 5.23 засвідчило, що протягом 1938 – 1939 рр. 

загальний перелік командно-адміністративних заходів червоного керівництва 

значною мірою обмежував розвиток української вищої освіти (рис. 5.23). 

Поступове згортання педагогічного космополітизму, яке було наслідком дії 

зазначених заходів, найбільш яскраво віддзеркалювалося у фактичній забороні 

реалізації закордонних іноземних відряджень, що завуальовувалося на 

юридичному рівні скороченням їх термінів до 7 – 10 днів (рис. 5.23). Даний 

історичний факт засвідчує, що представники діючої влади у окреслений 

історичний період досить обережно ставилися до розкриття істинної заборони на 

виїзд інтелігенції закордон, тому і приховували його нормативним «дозволом» із 

короткою тривалістю (рис. 5.23).      

     Досить влучно у цьому ключі звучить характеристика радянської 

політики ізоляціонізму: «Коли потреба в ілюзіях є великою, люди ладні 

витратити чимало розумових сил на те, щоб зберегти своє невігластво»                         

[19, с. 11].  

Активна сталінська кампанія супроти космополітизму розгоралася у                 

30-х рр. із неймовірною швидкістю, що засвідчено зокрема наступною тезою: 

«…повітря, яким ти дихаєш на Заході – застійне  та гниле… Дихаєш вільно, 

потрапивши з цієї млосної атмосфери псевдодемократії та лицемірного 

гуманізму в цілющу атмосферу Радянського Союзу» [158, с. 508].       

Наслідкова роздвоєність історичного відрізку розвитку української вищої 

школи першого тридцятиліття ХХ ст. можна назвати періодом неоціненних 

здобутків та непримиренних втрат. Досягнення певних успіхів на ниві 
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вітчизняної вищої освіти з однієї сторони та хибні кроки радянського 

керівництва з іншої стали ключовими характеристиками досліджуваного 

періоду. 

Відносно прогресивними наслідками розвитку вітчизняної вищої освіти у 

період першого тридцятиріччя ХХ ст. були наступні:  

 підвищення статусу науково-дослідної діяльності технічного профілю, 

що було наслідком індустріалізації; 

 формування вітчизняної «павутини» вищих навчальних закладів, 

діяльність яких зорієнтувалася на кадрове «укомплектування» різних сфер 

суспільного життя; 

 заснування «інституту» аспірантури, який уможливив формування 

цілісного поетапного плану підготовки кадрів для академічних структур; 

 зростання чисельності профільної періодики та навчально-методичних 

видань та інше [519; 414; 369].     

Водночас, регресивність  впливу першого тридцятиріччя ХХ ст. на освітню 

галузь відобразилася у: 

 «обеззброєнні» вітчизняної вищої школи внаслідок репресивно-

каральних дій над діючим професорсько-викладацьким складом; 

 фальсифікації кількісних показників за результатами діяльності 

педагогічного складу, у тому числі й чисельності закордонних відряджень з 

науковою метою (рис. 5.22); 

 нормативному скороченні та фактичному обмеженні можливостей 

професорсько-викладацького складу здійснювати закордонні наукові 

відрядження; 

 пониженні планки соціального статусу педагогічних кадрів через 

реалізацію пропагандисько-розправних акцій супроти свідомої інтелігенції у 

показовому форматі; 

 зниженні чисельності, а згодом і повна відмова від постачання профільної 

іноземної літератури; 
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 згортанні прогресивного курсу українізації наприкінці досліджуваного 

періоду; 

 посиленні ідеологічного тиску на освіту діючого керівництва, що 

позначене втручанням у зміст та методику викладання дисциплін тощо [519; 125; 

116].     

З метою аналізу руйнівного впливу радянської влади на розвиток 

педагогічного космополітизму і як наслідок – вітчизняного просвітництва у 40-х 

рр. ХХ ст. виокремлено декілька характерних особливостей: 

1. З метою підтримання прорадянського контролю над соціокультурною 

траєкторією, розгорнули свою діяльність так звані «суди честі» [43]. 

Ідеологічна машина актуалізувала перед новою структурою завдання 

підсилення контролю над усіма сферами вітчизняної життєдіяльності 

соціуму з метою недопущення дії на широкі суспільні маси Західного 

впливу та призупинення популяризації ідей, пов’язаних із розкриттям 

іноземних досягнень. Ще одним завданням таких спеціалізованих 

«судів» було проведення контролю над діячами освіти, науки та 

культури, що націлювалися на викриття найменшого переступу у бік 

прозахідних цивілізацій.   

2. Різка критика міністра В. Молотова, викладена у змістовому наповненні 

його виступу на черговій революційній річниці (1947 р.) де на широкий 

загал прозвучали заклики до боротьби із «ідеалістичним» розкриттям 

здобутків Заходу; 

3. Формулюванням партійним секретарем А. Ждановим, у рамках поточної 

наради, дефініції «космополіт безрідний», який увійшов до широкого 

ідеологічного обігу та був відвертим чином синонімізований із проявами 

антипатріотизму [394]. 

4. Дефінітивна інтерпретація Й. Сталіним терміна «космополітизм» як 

протиправно-агресивних ідеологічних дій та антинаціональних ідей, 

націлених на руйнацію радянського монополізму з метою ідеалізації ідей 

Заходу [394].  
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Цілеспрямована боротьба червоного апарату із так званими 

«космополітами» була не особливо розмитою, а достатньою мірою уособленою, 

що представлено у змістовому наповненні відповідного рисунку (див. рис. 5.24). 

 

 

 

Рис. 5.24. Уособлення сталінської боротьби супроти «безрідних 

космополітів» [394; 158]  

 

Отримані у ході аналізу джерелознавчої бази результати дослідження, 

засвідчили про чітку зорієнтованість сталінської акції супроти космополітів, що 

зокрема відтворювалося на рівні:  

 інтелігентних кіл, які намагалися не втратити взаємозв’язок із 

іноземними представниками (колегами, друзями, родиною);  

 представників єврейської національності для боротьби із якими було 

створено спеціальний «Єврейський антифашистський комітет» [158, с. 215]. 

 прибічників дореволюційного лібералізму у світлій пам’яті яких 

збереглися спомини про тісне співробітництво із західними сусідами;  

 носіїв «…безрідного космополітизму…», які виражали публічний 

супротив існуючій насильницько-ідеологічній кампанії посиленої радянізації, 

підсилюючи свої аргументи позиціями представників із Заходу (рис. 5.19) [158, 

с. 214]. 

Беззаперечною, на наш погляд, є високоаргументована із наукової точки 

зору позиція відомого українського історика О. Бойка, якому вдалося 

виокремити ключові ідеологеми, що продукували активізацію комуністичного 

«Безрідні космополіти» 

інтелігенти, які 

всупереч заборонам, 

підтримували зв’язки із 

іноземцями  

прибічники 

дореволюційного 

лібералізму  

євреї 

носії «…глибоко… ворожого… безрідного космополітизму…» 

[158, с.214]   
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наступу на космополітизм у теоретичному та практичному аспектах (див. рис. 

5.25). 

 
Рис. 5.25. Ключові ідеологеми, що продукували активізацію комуністичного 

наступу на космополітизм (за матеріалами О. Бойка) [53] 

 

Матеріали рис. 5.25 засвідчили, що активізація комуністичного наступу на 

космополітизм відбувалася шляхом: посилення консервативних настроїв у 

широких суспільних колах; розгортання соціокультурної ізоляції по відношенню 

до зовнішнього світу; розпалювання протиріч у науково-педагогічних колах; 

протиставлення поглядів різних соціальних спільнот;  розгортання шовінізму, 

антисемітизму, лінгвоциду (рис. 5.25).  

На основі викладеного можемо зробити висновок, що історія розвитку 

вітчизняної освіти була сповнена багатьма хронологічними подіями, які боляче 

ударили по нашому суспільству масовими жорстокими розправами, 

виселеннями, розстрілами. Проте не вдалося червоному ворогу знищити 

стержень українського націоналізму та патріотизму, який ознаменував подальше 

здобуття нашою державою незалежності. 

 

 

 

І. Посилення 
консервативних 

настроїв у 
широких 

суспільних колах

ІІ. Розгортання 
соціокультурної ізоляції по 

відношенню до 
зовнішнього світу

ІІІ. Розпалювання 
протиріч у науково-
педагогічних колах 

ІV. Протиставлення 
поглядів різних 

соціальних спільнот  

V. Розгортання 
шовінізму, 

антисемітизму, 
лінгвоциду  

НАСЛІДКИ: 

1. Знищення  низки 

наукових та мистецьких 

шкіл. 

2. Відставання у розвитку 

від західного світу. 

3. Продукування 

соціального «макету»  

особистості. 

4. Руйнівне обмеження 

прав та свобод. 

5. Монополістичне 

замовлення на розвиток 

окремих наукових 

напрямів (зокрема, 

політична економія) 
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Висновки до п’ятого розділу 

Відрефлексування джерелознавчого фактажу уможливило підсумування 

історичних наслідків для освіти регіонального укорінення радянської влади та 

придушення української революції, відтворених на рівні: незавершеного 

будівництву національної школи; перерваній українізації; посиленні 

заполітизованої ідеологізації на усіх рівнях ступеневої системи освіти. 

Окреслено пріоритетні напрями розвитку науково-дослідної роботи в 

умовах вітчизняної вищої школи першого двадцятиріччя ХХ ст.: замовлення 

закордонної наукової літератури та періодики; перспективність формування 

мережі кафедр науково-дослідного профілю; налагодження системи 

відповідного навчально-методичного забезпечення. 

Підкреслено, що за умов прямого педагогічно-космополітичного впливу 

намітилися два домінуючі проєвропейські орієнтири у розвитку вітчизняної 

вищої освіти технічного профілю: англійський – зорієнтувався на передання 

знань шляхом індивідуального навчання; німецький – засновувався на підготовці 

висококваліфікованих кадрів на базі високоорганізованих вищих шкіл. 

Із наявної джерельної бази автором почерпнуто інформацію щодо 

дискусійності питання доцільності відкриття профільних факультетів при вищих 

школах технічного профілю, що віддзеркалювало персоніфіковану прихильність 

наявного професорсько-викладацького складу до таких типів освітнього досвіду: 

бельгійського (С. Вітте, Л. Кирпичов та ін.), германського (І. Вишнеградський, 

Г. Де-Метц та ін.),  змішаного – бельгійсько-германського (Д. Менделєєв та ін.).     

Акцентовано увагу на багатоаспектності впливу педагогічного 

космополітизму на функціонування системи вітчизняного просвітництва в 

еміграційних умовах. Продуктивність зазначеного процесу відтворено на рівні 

відкриття осередків: поширення грамотності; спеціалізованих курсів різного 

профілю; культурних та культурно-освітніх закладів. 

Підкреслено фундаментальність внеску представника Київського 

університету – Г. Де-Метца у: виокремленні «Методики викладання фізики у 

школах» у самостійний курс, який посів почесне місце у підготовці фахівців 
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згаданого профілю; заснуванні Зразкового фізичного кабінету при 

Педагогічному музеї імені Цесаревича Олексія у Києві. Деталізовано основні 

напрями просвітницької діяльності згаданого вище фізичного кабінету: 

організація консультативно-показових заходів відкритого типу для іногородніх 

представників регіональних та місцевих освітніх осередків; складання 

рекомендованого списку цікавих практичних занять із фізики для навчальних 

закладів; формування організаційно-методичних рекомендацій щодо організації 

практичного заняття з фізики; проведення відкритих лекторіїв  із фізики для 

вихованців та широкого суспільного загалу; оформлення закордонних замовлень 

на отримання нового матеріально-технічного забезпечення для оновлення 

експозиції приладів Кабінету та підтримання тісного взаємозв’язку із 

профільними представниками педагогічного колективу; організація та 

забезпечення діяльності профільних педагогічних курсів; систематична робота 

над удосконаленням методики викладання фізики у навчальних закладах округу 

(середніх і нижчих); участь у роботі науково-педагогічних заходів 

загальнодержавного рівня. 

Окреслено вагомість впливу педагогічного космополітизму на поглиблення 

розвитку інженерної освіти на проукраїнських територіях на поч. ХХ ст:, 

віддзеркалене на рівні: формування стійкого попиту на кваліфіковані кадри 

інженерної спеціальності; розширення спектра дії технічних вищих шкіл у 

наявних історичних умовах. 

 На теоретичному рівні простежено змістовність феноменологічної 

закономірності дореволюційного періоду: високий рівень розвитку 

педагогічного космополітизму привів до більш рельєфного відмежування 

завдань класичних університетів та вищих шкіл технічного профілю, що 

віддзеркалювало практично-промислову зорієнтованість останніх. 

Деталізовано окремі кроки радянського керівництва назустріч 

професорсько-викладацькому складу з метою приховання руйнівної сили на 

освіту ідеологічно-радянського тиску: відкриття аспірантури; підвищенні 

загального показника матеріального забезпечення працюючих кадрів вищої 
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школи; зростання рівня пенсійного забезпечення; часткове розв’язання проблем 

житлово-побутового характеру; поетапне фінансування найперспективніших 

науково-дослідних проектів. 

Фактажно виокремлено перелік командно-адміністративних заходів 

радянської влади, які обмежували розвиток української вищої освіти протягом 

1938-1939 рр.: посилена ідеологізація освітнього процесу; заборона 

користування архівним фондом з науково-дослідною метою; юридичне 

скорочення термінів закордонних іноземних відряджень (7 – 10 днів); 

переслідування, звільнення, заслання, розстріл викладачів та ін.; відмова у 

закупівлі іноземної літератури; фактична заборона реалізовувати закордонні 

іноземні відрядження.  

Узагальнено, що наслідкову роздвоєність історичного відрізку розвитку 

української освіти першого тридцятиліття ХХ ст. можна назвати періодом 

неоціненних здобутків та непримиренних втрат.   

На міжпредметному рівні відтворено ключові ідеологеми, що продукували 

активізацію комуністичного наступу на космополітизм посиленням 

консервативних настроїв серед широких суспільних мас;  розгортанням 

соціокультурної та міжнародної ізоляції; розпалюванням протиріч; 

протиставленням поглядів; розгортанням шовінізму, антисемітизму, лінгвоциду.  

Настання пострадянського періоду принесло молодій Українській державі 

нові перспективи для подальшого розвитку на вітчизняних теренах 

досліджуваного феномена. Ретроспективний характер аналізу проблеми 

педагогічного космополітизму в розрізі сучасних освітньо-інтеграційних 

процесів України засвідчив про: 

а) розширення географії міжнародно-академічного співробітництва за 

рахунок країн європейського, американського, близькосхідного та 

далекосхідного регіонів, що частково віддзеркалилося у академічній 

інтернаціоналізації та імплементації галузевого законодавства у відповідності до 

загальносвітових стандартів [323]; 
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б) актуалізацію спільних міждержавних договорів і проектів (зокрема, із 

країнами Європи – Австрія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Іспанія, 

Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, 

Словенія, Угорщина, Франція, Чехія; Північної Америки – США; Латинської 

Америки – Аргентина, Бразилія, Мексика; Близького Сходу – Азербайджан, 

Вірменія, Грузія, Ізраїль, Ірак, Іран, Казахстан, Киргизстан, Ліван, Об'єднані 

Арабські Емірати, Таджикистан Туреччина, Узбекистан; Далекого Сходу – 

В’єтнам, Індія, Китай, Республіка Корея, Монголія; Африки – Екваторіальна 

Гвінея, Єгипет, Туніс [323];  

в) активізацію інформатизації освітнього та наукового процесу, що 

передбачає залучення найновіших технологій та інформаційних даних з метою 

розв’язання поставлених завдань;  

г) підвищення глобальної конкурентоспроможності вітчизняних кадрів, 

зокрема за рахунок приведення у відповідність чинної нормативно-правової бази 

загальносвітовим нормам (зокрема, накази Міністерства освіти і науки України 

«Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам» (2016), «Про опублікування результатів дисертацій 

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (2019)) та ін. 

Висвітлення основних положень п’ятого розділу відображено на сторінках 

цілого ряду публікацій [485; 486; 489; 493; 494; 495; 498; 504; 506; 508; 512; 515]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Окреслюючи межі теоретико-методологічної розробки теми ми 

з’ясували, що вона – одна з найактуальніших в іноземній літературі, але найменш 

досліджена у вітчизняних публікаціях. Першопричина, яка обумовила 

формування такої розбіжності – негативно-критичний характер висвітлення 

змістового наповнення терміна «космополітизм» у стереотипно-ідеологічних 

інтерпретаціях, що було наслідком прорадянської політики тривалого 

ізоляціонізму. Сутнісні термінологічні варіації позначилися на теоретичному 

розмежуванні  критичного (заідеологізованого) та позитивістського 

(позаідеологізованого) підходів до обґрунтування дефініції «космополітизм». 

Варіативність вітчизняних та близько-зарубіжних підходів до 

обґрунтування дефініції «космополітизм» репрезентовано історичною 

періодизацією визначеної зміни ідейно-сутнісного наповнення цього терміна 

(зокрема, світогляд, ідеологія, дискримінаційні вияви, теорії й концепції, тип 

сприйняття, планетарно-цивілізована ввічливість, ідейність, система поглядів, 

терористична чистка та ін.) під впливом зовнішньо-політичного вектора ХХ – 

ХХІ ст. 

На категоріальному рівні зауважено, що змістова взаємоузгодженість 

лексем «педагогічний космополітизм» є інтеграцією двох дефініцій: 

«педагогічний» (актуалізує усю глибину впливу педагога як своєрідного 

транслятора цінностей, знань, умінь, навичок, досвіду, майстерності) і 

«космополітизм» (проблематизує всеохоплюваність загальнолюдської ідейності 

та практики). Світоглядно-діяльнісний вимір педагогічного космополітизму 

окреслено визначеним ресурсним потенціалом – особистісним, педагогічним, 

інституційним та середовищним. 

Логічним підсумком проведеного дослідження було вирішення наукової 

проблеми розвитку педагогічного космополітизму в соціокультурних умовах 

вітчизняного освітнього руху досліджуваного періоду, що уможливилося 

завдяки залученню відповідного методологічного інструментарію 
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методологічних підходів (акмеологічний, аксіологічний, антропологічний, 

діяльнісний, етапний, інноваційний, історіософський, комплексний, 

конструктивний, культурно-історичний, культурологічний, нормативний, 

персоналістично-біографічний, проблемний, середовищний, синергетичний, 

системний, ситуативний, цивілізаційний, цільовий), принципів (всебічності, 

географічного проектування, історизму, комплексності, наступності, наукової 

об’єктивності, нормативності, природовідповідності, системності, цілісності), 

методів (загальнологічних, теоретичних, емпіричних, спеціальних).    

Педагогічні акценти далеко-зарубіжних інтерпретацій космополітизму 

розкривають його поліспектральний вплив на загальнолюдський педагогічний 

досвід, розвиток галузевого міжнаціонального спілкування та академічної 

мобільності, збереження єдиної культурної ідентичності, побудову конструкту 

новітньої глобальної (космополітичної) педагогіки.   

За ключовим критерієм мети виокремлено різновиди педагогічного 

космополітизму: добровільний (освітній, науковий, пізнавальний, 

місіонерський, філософсько-мандрівний) та примусовий (самоініціативна 

еміграція, політичне вигнання, депортація). 

На предметному щаблі реконструйовано феноменологічну періодизацію 

історичного процесу, засновану на урахуванні відповідних критеріїв: наявність 

соціокультурних суперечностей, рівень суспільної організації просвітництва, 

детермінованість впливу на особистість соціальних інститутів, поетапність 

трансформації суспільної свідомості. 

Історичні виміри розвитку досліджуваного феномена відтворено в 

наскрізних змістових лініях основних етапів: зміцнення космополітичних 

позицій світової релігії, що частково актуалізувало розгортання 

загальносвітового просвітництва (ХVІІІ ст.), поглиблення феноменологічної 

ідейності щодо науково-освітньої «соборності» світу (перша пол. ХІХ ст.), 

налагодження міжнародно-профільного співробітництва представників 

вітчизняних вищих шкіл в умовах мінливості політичних курсів та 

трансформації світоглядної парадигмальності (друга пол. ХІХ ст.), відродження 
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ідейності щодо відновлення української державності (1900–1920 рр.), 

застосування репресивно-каральних заходів супроти космополітичних проявів 

(1921–1947 рр.).  

2. Охарактеризовано вплив християнства на функціональну зорієнтованість 

педагогічного космополітизму ХVІІІ ст. презентованого на рівні подальшого 

розвитку у віросповідальному (класичному, реформаторському) та 

позавіросповідальному аспектах; комплексного виконання навчально-виховних 

функцій за ступеневим принципом – від елементарного до складнішого; 

глибинного всеохоплення цільової аудиторії суб’єктів пізнання у широких 

географічних межах. 

Виокремлено причиново-наслідкові зв’язки впливу християнства на 

розширення меж суспільно-географічної траєкторії розвитку педагогічного 

космополітизму досліджуваного періоду. Підкреслено, що зазначена подієвість 

частково співвідносилася з глобальними релігійними завданнями, які 

спрямовувалися на формування єдиного християнізованого світу та спасіння 

усього людства.  

Педагогічну взаємодію духівника-космополіта й особистості 

репрезентовано як особливий інструментарій практичної реалізації 

стратегічного плану світового просвітництва. У цьому ключі на духовну особу 

покладалося виконання педагогічних функцій на місцях, які націлювалися на 

передання суб’єктові пізнання елементарної грамотності й сприяли 

зацікавленню та мотивуванню особистості до самоосвіти, відрефлексуванню 

змісту повчань. Наявність високого рівня знань душпастиря, котрий поставав у 

ролі педагога-космополіта, уможливлювало продуктивне налагодження ним 

співпраці з представниками різних соціальних спільнот і національностей.      

У розвитку педагогічного космополітизму відзначено своєрідне 

домінування книжності, яка закладала міцні підвалини подальшого обігу 

тематичної та навчальної літератури. Матеріали джерельної бази наблизили 

вихованців до розуміння загальносвітової цінності всесвітньої істини й 

актуалізували поширення просвітництва серед широких суспільних мас.  
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Прагнення особистості сягнути вершин пізнання сутності релігійних 

догматів, взаємозв’язку явищ і речей спонукало соціальні інститути до 

усвідомлення необхідності безперервного навчання й утвердження 

універсальності функціонального потенціалу педагогічного космополітизму. 

Відтворено тісний взаємозв’язок розвитку педагогічного космополітизму 

окресленого періоду з поглибленням рівня освіченості, просвітництва, 

шкільництва, бібліотечної справи, культури, мистецтва на вітчизняних теренах. 

У підсумку це актуалізувало часткове зростання чисельності грамотних на 

одиницю площі. 

Константи вітчизняно-християнізованого буття досить органічно 

вплітались у буденність соціально-слов’янської та загальноєвропейської 

згуртованості, яка  уможливила безперешкодне налагодження тісної співпраці й 

подолання перешкод  на шляху до власного націотворення.   

Зазначено, що вектор християнства додатково підсилив міжцивілізаційну 

значущість міжнародного спілкування, заснованого на внутрішньо-галузевих 

взаємодіях у сфері освіти, культури, дипломатії, торгівлі та ін. 

3. Історіографічне переосмислення особливостей розвитку регіонально-

академічного просвітництва на вітчизняних теренах дало змогу підсумувати 

значний вплив на нього педагогічного космополітизму. Через відсутність 

належного матеріально-технічного та кадрового забезпечення нововідкритих 

академічних концентрів Наддніпрянщини (зокрема, Харківського та Київського 

класичних університетів) вони змушені були частково компілювати до 

ресурсного потенціалу іноземних держав, що наклало своєрідний 

європоцентричний відбиток на розвитку галузевих напрямів співпраці. 

Продуктивність впливу педагогічного космополітизму на характер 

вітчизняного розвитку регіонально-академічного просвітництва узагальнено за 

відповідними напрямами: освітнім, зорієнтованим на урізноманітнення 

дидактичного інструментарію, реформування  організації ступеневої системи 

освіти та структурних підрозділів; народознавчим, що зосереджує увагу на 

особливостях організації просвітництва та народної освіти на території різних 
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країн світу; та сцієнтиським, який передбачає відрефлексування 

міжцивілізаційних педагогічних ідей в історичній ретроспективі; 

соціокультурним, завдяки якому актуалізується епохальний вплив різних 

цивілізацій на розвиток особистості та педагогічний поступ загалом.  

Наслідковість впливу педагогічного космополітизму на розвиток 

регіонально-академічного просвітництва відтворено на щаблі визначеної 

результативності зростання чисельності: представників професорсько-

викладацького складу; багатогалузевих науково-дослідних робіт; навчально-

методичної та наукової літератури; аналітичних публікацій, присвячених 

характеристиці прогресивного педагогічного досвіду іноземних країн; спільно-

галузевих міжнародних проектів; аудиторного використання при викладанні 

міждисциплінарних зв’язків; засобів унаочнення за навчальним та дослідним 

призначенням.  

Значущість впливу педагогічного космополітизму на поступальний 

розвиток регіонально-академічного просвітництва досліджуваного періоду 

відтворено на рівні трьох основних концентрів: подвижницького – пов’язаного з 

поширенням вічного і мудрого серед широких суспільних мас; дефінітивно-

предметного – дотичного до потреби привести у відповідність категоріальний 

апарат з метою уніфікації загальносвітових наукових досягнень; реформеного – 

націленого на проведення ефективного галузевого реформування; науково-

дослідного – спрямованого на реалізацію та поглиблення різнонаправлених 

напрямів дослідження у вітчизняних та іноземних умовах.    

Потенціал педагогічного космополітизму актуалізував примноження на 

вітчизняній території інтелектуального потенціалу, світоглядних ідей, 

джерелознавчого базису, внутрішньогалузевих взаємодій.  

4. Результати дослідження засвідчили, що продуктивний розвиток фізико-

математичних факультетів вітчизняних класичних університетів досліджуваного 

періоду відбувався за посередництвом педагогічного космополітизму, який 

актуалізував ефективне формування структури інтелектуального потенціалу 

його представників. Він консолідував у своєму складі відповідні структурні 
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компоненти: освітній, науковий, новаторський і культурний. Багатогранність 

кожного компонента інтелектуального потенціалу вітчизняного представника 

вищої школи віддзеркалювала відповідний рівень конкурентоспроможності 

ідентифікованої альма-матері на міжнародній арені. 

Освітню складову досліджуваного потенціалу представників регіональних 

фізико-математичних факультетів класичних університетів підсилювала низка 

окремих цілеспрямованих заходів: видання навчальної літератури 

загальноімперського та міжнародного рівня; побудова міждисциплінарних 

зв’язків у викладанні навчальних дисциплін; виконання функцій педагогічного 

наставництва; ступеневої підготовки фахівців зі світовим іменем; збагачення 

навчального плану переліком нових предметів та дисциплін прикладного змісту; 

предметне наповнення навчального плану за європейським зразком; 

функціонування оснащених експериментальних кабінетів і лабораторій; 

відкриття підготовчих курсів для потенційних абітурієнтів; виконання 

посадових обов’язків зовнішнього сумісництва в іноземних вищих школах; 

оснащення профільних навчальних кабінетів.      

Продукування активності наукового компонента у носіїв інтелектуального 

потенціалу з визначених академічних установ актуалізувалося завдяки: 

зростанню кількості закордонних відряджень з науковою метою та чисельності 

професорсько-викладацького складу із науковими ступенями і вченими 

званнями; підтриманню тісної профільної співпраці із високоосвіченими колами 

світу; реалізації науково-дослідних проектів міжнародного рівня на базі кращих 

світових закладів певного профілю; поглибленню тематики досліджень своїх 

іноземних наукових наставників; розвитку нових наукових напрямів; 

заснуванню експериментальних лабораторій загальноімперського статусу; 

заснуванню профільних наукових товариств для вітчизняних студентів та колег; 

ініціюванню регіональних досліджень на проукраїнській території; 

проектуванню фізично-оборонних приладів для підвищення обороноздатності 

держави; введення до наукового обігу нових термінів. 



447 

 

   Наявність новаторської складової інтелектуального потенціалу 

представників досліджуваних факультетів уможливлювалася завдяки: освоєнню 

та проектуванню на вітчизняні умови прогресивного педагогічного та наукового 

досвіду провідних держав світу; опублікуванню аналітичних матеріалів за 

результативністю впровадження прогресивного педагогічного досвіду в 

діяльність навчальних закладів; виданню навчально-методичних матеріалів,  

адаптованих до використання у вітчизняних та іноземних навчальних закладах; 

розробленню нових способів розв’язання складних задач фізико-математичного 

профілю; заснуванню першої проукраїнської експериментально-фізичної 

лабораторії. 

Виразність культурної компоненти потенціалу у визначених дослідженням 

носіїв підкреслювала цілеспрямованість внутрішньо-факультетних заходів: 

залучення меценатів до справи примноження соціокультурного потенціалу 

регіонів; підтримання вітчизняного книговидання для широкого кола цільової 

аудиторії; репрезентування в іноземних колах національно-етнічної 

самобутності та формування позитивного іміджу своєї Батьківщини.     

5. Організацію вітчизняного просвітництва у соціокультурних умовах 

еміграції першого двадцятиріччя ХХ ст. досліджено крізь призму прямої та 

опосередкованої дії впливу педагогічного космополітизму. Пряма дія 

феноменологічного впливу забезпечувалася низкою просвітницьких проектів 

інституційного та позаінституційного характеру. До еміграційного переліку 

інституційно-просвітницьких проектів увійшло: відкриття нових  

проукраїнських освітніх осередків (дошкільних, середніх, вищих), позначене 

поступовим зростанням кількості україномовних навчальних закладів; 

започаткування діяльності спеціалізованих курсів на базі діючих освітніх 

структур (підготовчих, військових, українознавчих, етнографічних, іноземних 

мов, загальної грамотності, радіотехніки); заснування культурних і культурно-

освітніх закладів (театрів, музеїв, читалень) та громадських організацій. 

Формування переліку інституційно-просвітницьких проектів в еміграційних 

умовах забезпечувалося завдяки: прибуттю більшої кількості вітчизняних 
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представників висококваліфікованого професорського складу; 

урізноманітненню навчальних планів вищих шкіл теоретичними та прикладними 

дисциплінами за міжнародним зразком; налагодженню професійної підготовки 

фахівців відповідно до вимог іноземного ринку праці; розгортанню продуктивної 

підготовки освіченого українця-інтелектуала за міжнародними критеріями; 

виконанню лекторських функцій вітчизняним представником професорсько-

викладацького складу у вищих школах різних країн світу; підписанню договорів 

про співпрацю на інституційно-міжнародному рівні; адаптуванню 

організаційних аспектів навчального процесу відповідно до потреб цільової 

аудиторії слухачів (зокрема, форм навчання – денної та заочної); врахуванню 

вікових, індивідуальних та освітніх потреб вихованців.      

До позаінституційно-просвітницьких проектів, реалізованих в умовах 

еміграційних викликів, віднесено: діяльність неформальних українознавчих 

гуртків; організацію програмно-тематичних заходів (зокрема, лекторіїв, 

концертів, виставок) самостійними зусиллями подвижницьких ініціатив; 

безоплатне поширення україномовної дитячої й тематичної літератури та інші. 

Опосередкована дія феноменологічного впливу на організацію вітчизняного 

просвітництва у соціокультурних умовах еміграції досліджуваного періоду 

віддзеркалилася у створенні оптимально-комфортного середовища для 

місцевого українства, зокрема, за рахунок: підтримання рівня національно-

етнічної самобутності; формування здорової атмосфери культурно-духовного 

зростання; використання у щоденному обігу національної спільноти української 

мови; налагодження тісної співпраці у колі представників земляцтв.  

6. Аналіз історичного періоду 30–40 рр. ХХ ст. дає змогу констатувати, що 

розвиток вищої освіти відбувався у жорстких умовах контрнаступу провладних 

структур на інтелігенцію. Підпорядкування академічних установ домінуючим 

принципам «червоної» ідеології затверджувалося на нормативно-правовому 

рівні й підлягало жорсткому контролю з боку уповноважених інституцій. 

Виокремлено основні напрями радянської політики у сфері вищої освіти, які 

реалізовувалися паралельно до розгортання боротьби з «безрідним» 
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космополітизмом: наростання державно-ідеологічного впливу на всі напрями 

інституційної діяльності; здійснення систематичного тематично-змістового та 

методичного моніторингу прорадянської «якості» освітнього процесу; 

спрямування системи соціально-професійної  орієнтації у бік робітничих 

професій; зміцнення соціальних позицій індустріально-технічної освіти  завдяки 

зростанню економічно-виробничої перспективності фізичної праці  порівняно з 

інтелектуальною; ускладнення процедур щодо отримання дозволу на здійснення 

закордонних наукових відряджень; удосконалення системи адресно-каральної 

перевірки за вільнодумство; окреслення прав людини в освітньому просторі за 

рахунок затвердження нових нормативно-правових актів; соціально-партійне 

стимулювання професійного зростання; функціонування форми вторинної 

зайнятості (зовнішнього та внутрішнього сумісництва) у зв’язку з різким 

скороченням чисельності професорсько-викладацького складу; запобігання 

зниженню якісно-кількісних показників присудження наукових ступенів завдяки 

нормативному затвердженню інституту аспірантури; сприяння зростанню 

внутрішньоосвітньої замкнутості щодо зовнішнього світу; удосконалення 

розвитку системи «правильного» підбору кадрового складу; розроблення й 

поступове здійснення  більшовицької програми згортання українізації. 

Підсумовано, що регіональне утвердження «червоної» влади на українських 

теренах призвело до різкого посилення політизації та ідеологізації за рахунок 

комплексно-терорного винищення опозиційно налаштованих представників. 

Наростаючі розмахи більшовицької кампанії супроти космополітів підсилила 

репресивно-каральна практика, яка унеможливила подальший розвиток 

досліджуваного феномена на вітчизняних теренах.   

7. Соціокультурний потенціал педагогічного космополітизму залишив 

історичний слід у подальшому державотворенні, реалізації стратегій  

деполітизації та деідеологізації, цілеспрямованості сучасних освітньо-

інтеграційних процесів України (розширенні географії міжнародно-

академічного співробітництва, актуалізації спільних міждержавних договорів і 
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проектів, активізації інформатизації освітнього та наукового процесу, 

підвищенні глобальної конкурентоспроможності вітчизняних кадрів та ін.). 

Напрацьовані у ході дослідження матеріали впроваджено до освітнього 

процесу: Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова з 

метою підвищення рівня ефективності професійної підготовки майбутнього 

вчителя (спеціальності 014 «Середня освіта. Фізика» та 104 «Фізика та 

астрономія»); регіональних вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівня акредитації 

Переяславщини,  Рівненщини, Тернопільщини, Уманщини. 

Вихідні положення дисертаційного дослідження увійшли в основу змістово-

структурного наповнення опублікованих видань профільного характеру, 

навчальних дисциплін і спецкурсів, що є прогностичним потенціалом для 

удосконалення освітньої теорії та практики.  

Дослідження педагогічного космополітизму в соціокультурних вимірах 

його ресурсно-функціонального потенціалу – благодатний ґрунт для 

примноження дослідницько-тематичних звершень. Самостійним предметом 

науково-педагогічного відрефлексування може стати компаративний аналіз 

феноменологічного розвитку в різних країнах і регіонах світу.      
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Празі, 7 арк. 

 

Центральний державний архів громадських об'єднань України 

 

Ф.1 – Центральний Комітет КП(б)У 

Оп. 20 

640. Спр. 2264. Тези до доповідей, листів, доповідних записок Народного 

комісаріату освіти УРСР в ЦК КП(б)У про стан вищої освіти на (в) Україні, 

організацію науково-дослідної кафедри марксизму і Української 

сільськогосподарської академії в м. Києві, роботу Президії Академії наук УРСР, 

перетворення Києво-Печерської лаври в історико-культурний заповідник та з 

інших питань (1924–1930 рр.), 256 арк. 
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641. Спр. 2703. Доповідні записки, довідки Інформвідділу ЦК КП(б)У, 

ВРНГ УРСР,  радянських органів про стан і перспективи розвитку вищої освіти 

в республіці, зв’язках вузів з виробництвом, станом справ в окремих навчальних 

закладах, діяльності парторганізації вузів. Тези доповіді проф. С.Ю. 

Семиковського про взамодопомогу республіканських і союзних науково-

дослідних установ (1928 р.), 86 арк.   

642. Спр. 4206. Постанови ЦК КП(б)У, доповідні записки, довідки, листи 

партійних і радянських органів, наркоматів, керівників навчальних закладів про 

стан і роботу вищих і середніх навчальних закладів, прийом слухачів в інститути 

і технікуми, розподіл випускників, матеріально-побутовий стан учителів. Лист 

всекрайового партфракційного бюро українських масових організацій в Канаді в 

ЦК КП(б)У про прийом до вузів України їх представників (1931 р.), 98 арк.  

643. Спр. 6222. Доповідні записки, довідки, переписка партійних, 

радянських органів наркомосу УРСР про стан і роботу органів освіти, 

необхідності їх реорганізації, стан вищих і середніх навчальних закладів, 

науковій кваліфікації і присвоєння вчених звань викладачам вищої школи. 

Доповідна записка секретаря Дніпропетровського обкому КП(б)У в ЦК ВКП(б), 

ЦК КПБ(б)У, довідки радянських і промислових підприємств про потребу в 

кадрах за окремими галузями народного господарства (1933–1934 рр.), 164 арк. 

644. Спр. 6445. Доповідні записки, довідки, листи відділів ЦК КП(б)У, 

партійних органів, академіків, вчених про роботу Всеукраїнської Академії наук 

і науково-дослідних інститутів, поїздках вчених закордон, передачу з Ростова на 

Україну (до України) архіву І.М. Бодянського (1934 р.), 95 арк.   

645. Спр. 6870. Доповідні записки, інформація, телеграми обкомів і 

міськкомів КП(б)У, наркомату світи України, комітетів при РНК УРСР, вузів і 

технікумів республіки в ЦК КП(б)У і РНК УРСР про будівництво, 

реконструкцію і обладнання навчальних приміщень і гуртожитків, викладацькі 

кадри, набір і випуск студентів, організацію навчального процесу (1936 р.), 139 

арк. 
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Центрального державного історичного архіву України міста Києва 

 

Ф. 59 – Київська губернська канцелярія 

Оп. 1 

646. Спр. 6361. Про ректора Києво-Братської школи Іосафа Краковського, 

1694 р., 6 арк. 

647. Спр. 324. Про прибуття до міста Києва сербського ієромонаха Леонтія 

Васильєва для навчання в Академії, 1732 р., 41 арк. 

Ф. 220 – Київська археографічна комісія 

Оп. 1  

648. Спр. 556. Про асигнування на утримання Київської Академії, відкриття 

при ній цивільної друкарні в Києво-Печерській лаврі, дозвіл кращим учням 

Академії вступати до університетів і направляти їх у закордонні університети, 

1787 р., 1 арк.  

Ф. 275 - Київський охоронний відділ 

Оп.1  

649. Спр. 1824. Справа про спостереження за професором Київського 

політехнічного інституту Писаржевським Л.В. (спостережна кличка 

«Хмарний»), який належав до партії соціалістів-революціонерів (1909– 1911 рр.), 

17 арк. 

Ф. 442 – Канцелярія Київського військового Подільського і 

Волинського генерал-губернатора 

Оп. 813 

650. Спр. 652. Загальний Статут і штати імператорських російських 

університетів, 1863 р., 12 арк. 

Ф. 707 Канцелярія попечителя Київського навчального округу, 

місто Київ 
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Оп. 3 

651. Спр. 210. Про передбачуване відрядження ординарного професора 

Новицького в Німеччину для удосконалення в філософських науках, 1834 р., 8 

арк.  

Оп. 4 

652. Спр. 62. Пропозиція п. Міністра стосовно відрядження за кордон не 

лише вихованців Дерптського професорського інституту і Головного 

Педагогічного, але і студентів Університетів, 1841 р., 5 арк.   

Оп. 5   

653. Спр. 145. Про відрядження професора богослов’я в Університеті св. 

Володимира каноніка Голованського закордон у Палестину, 1839 р., 11 арк.  

654. Спр. 310. За поданням Ради Університету св. Володимира щодо 

вирішення питання «Чи може доктор філософії Jенського Університету Людовік 

Сегет може бути допущений до випробувань на ступінь магістра?", 1839 р., 4 арк.  

Оп. 6 

655. Спр. 134. Про відрядження ординарного професора Траутфеттера в 

Олександрівський Гельсінгфордський Університет з вітанням від Університету 

св. Володимира з нагоди 200-річчя його заснування, 1840 р., арк. 3.  

Оп. 7 

656. Спр. 245. За пропозицією пана Міністра Народної освіти про 

призначення доктора медицини Цицуріна викладачем лікарської справи в 

Університеті св. Володимира в про відрядження його у чужі краї для 

удосконалення в науках, 1845 р., 47 арк. 

657. Спр. 247.  Про призначення доктора медицини Крамаренкова і 

відрядження його для удосконалення його закордон, 1845 р., 63 арк.  

658. Спр. 270. За поданням Ради Університету св. Володимира про дозвіл 

екстраординарному професору хірургії Караваєву Володимиру мандрівки до 

Відня, Лондона і Парижа для удосконалення у науках, 1842 р., 10 арк.  
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Оп. 8 

659. Спр. 159. Про звільнення екстраординарного професора Університету 

св. Володимира Караваєва з науковою метою для поїздки у Німеччину, Францію 

і Англію, 1843 р., 23 арк. 

Оп. 10 

660. Спр. 71. За пропозицією Ради Університету св. Володимира про дозвіл 

ординарному професору Університету св. Володимира Козлову вирушити за 

кордон з науковою метою, 1845 р., 17 арк. 

Оп. 11 

661. Спр. 19. За пропозицією п. Міністра народної освіти про передання у 

Бібліотеку Університету св. Володимира творів професора Копенгагенського 

університету Абрагамса, 1845 р., 5 арк. 

662. Спр. 50. За пропозицією Ради Університету св. Володимира про 

клопотання професорам Фонбергу і Кесслеру дозволу вирушити з науковою 

метою закордон і виплати їм компенсації, 1845 р., 34 арк. 

663. Спр. 352. За поданням Ради Університету св. Володимира стосовно 

зарахування на службу тимчасово відрядженого закордон ад’юнкта 

Університету св. Володимира Тихомандритського, 1845 р., 6 арк.   

664. Спр. 356. Про пропозиції Ради Університету св. Володимира про 

переіменування посади консерватора фізичного кабінету Максима 

Марковського в чин колезького секретаря, що відповідає його вченому ступеню 

кандидата наук, 1845 р., 13 арк.  

Оп. 12 

665. Спр. 73. За поданням Ради Університету св. Володимира про дозвіл 

екстраординарному професору Вальтеру відрядження закордон з науковою 

метою, 1846 р., 18 арк. 

666. Спр. 282. Про призначення радника М. Максимовича професором в 

Університет Св. Володимира на кафедру російської словесності, 1834 р., 15 арк. 

 

 



513 

 

Оп. 13 

667. Спр. 465. Про клопотання закордонної відпустки ординарному 

професору В. Беккеру, 1845 р., 12 арк. 

Оп. 19. 

668. Спр. 106. Про дозвіл мати вільнонайманих спостерігачів в 

астрономічній обсерваторії Університету св. Володимира, 1853 р., 9 арк. 

Оп.21 

669. Спр. 187. Про оголошення конкурсу на зайняття кафедри астрономії 

Університету св. Володимира у зв’язку зі смертю професора Федорова, 1855 р., 

3 арк. 

Оп. 27 

670. Спр. 218. Про призначення помічника професора у Бонні, доктора 

Крюгера астрономом-спостерігачем в Університет св. Володимира, 1853 р., 41 

арк.  

Оп. 31 

671. Спр. 138. Про призначення магістра М. Авенаріуса штатним доцентом 

Університету св. Володимира на кафедру фізики, 1865 р., 9 арк. 

Оп. 32 

672. Спр. 337. Про призначення доцента Університету св. Володимира, 

доктора фізики М. Авенаріуса екстраординарним професором на кафедру фізики 

у тому ж університеті, затвердження його ординарним професором на тій же 

кафедрі, 1867 р., 8 арк. 

Оп. 40 

673. Спр.7. Циркуляр Міністерства Народної освіти від 25.05.1874 р. «Про 

правила відряджень професорів і викладачів університетів закордон», 1874 р., 19 

арк. 

Оп. 49 

674. Спр. 80. Про призначення професора Університету св. Володимира 

М.Авенаріуса на службу на перше п’ятиріччя і призначення йому пенсії, 1884 р., 

59 арк.    
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Оп. 52 

675. Спр.17. Про відрядження професорів Університету св. Володимира та 

інших осіб, які перебувають на службі в окрузі закордон і в різні губернії Росії з 

науковою метою та інших випадках, 1886 р., арк.53. 

Оп. 53 

676. Спр. 19. Про відрядження професорів Університету св. Володимира та 

інших осіб, які перебувають на службі в окрузі закордон і в різні губернії Росії з 

науковою метою та інших випадках, 1887 р., арк. 52.  

Оп. 54 

677. Спр. 19. Про відрядження професорів і викладачів університету Св. 

Володимира та інших осіб, які знаходяться на службі в окрузі за кордон і в різні 

губернії Росії з науковою метою та іншим випадкам, 1889 р., 77 арк. 

Оп. 55 

678. Спр. 18. Про відрядження професорів і викладачів університету Св. 

Володимира та інших осіб, які знаходяться на службі в окрузі за кордон і в різні 

губернії Росії з науковою метою та іншим випадкам, 1890 р., 74 арк. 

679. Спр. 48. Про введення посади позаштатного лаборанта при кафедрі 

фізики в Університеті св. Володимира за поданням заслуженого ординарноого 

професора М. Авенаріуса, 1890 р., арк.3. 

Оп. 58 

680. Спр. 17. Про відрядження професорів і викладачів університету                 

Св. Володимира та інших осіб, які знаходяться на службі в окрузі за кордон і в 

різні губернії Росії з науковою метою та іншим випадкам, 1892 р., 15  арк. 

Оп. 59 

681. Спр. 17. Про відрядження професорів і викладачів університету Св. 

Володимира та інших осіб, які знаходяться на службі в окрузі за кордон і в різні 

губернії Росії з науковою метою та іншим випадкам, 1893 р., 49 арк. 
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Оп. 59а 

682. Спр. 78. Про звільнення з посади астронома-спостерігача Університету 

св. Володимира Василія Фабріціуса та призначення йому пенсії за скорочення 

терміна служби, 1894 р., 15 арк. 

Оп. 62 

683. Спр. 17. Про відрядження професорів і викладачів університету Св. 

Володимира та інших осіб, які знаходяться на службі в окрузі за кордон і в різні 

губернії Росії з науковою метою та іншим випадкам, 1897 р., 29 арк. 

Оп. 65 

684. Спр 1. Повідомлення ректора Київського університету від 15.10.1899 р. 

про призначення професорів В. Єрмакова, С. Реформатського, Г. Де-Метца 

професорами Київського політехнічного інституту, 1899 р., 35 арк. 

685. Спр. 43. Про продовження служби при Університеті св. Володимира в 

званні ординарного професора Миколи Шиллера, 1903 р., 23 арк. 

Оп. 151 

686. Спр. 46. За клопотанням професора Фогеля про користування 

астрономічною обсерваторією на практичних заняттях зі студентами, 1900 р., 8 

арк.  

Оп. 190 

687. Спр. 33. Про поділ фізичного інституту Університету св. Володимира з 

належним йому майном на кабінет і лабораторію. Про передачу завідування 

кабінетом професору Г. Де-Метцу, а лабораторією – професору І.І. Косоногову, 

1904 р., 2 арк. 

Оп. 193 

688. Спр. 94. З приводу видачі фінансової допомоги професору 

Університету св. Володимира Г. Де-Метцу на видання журналу «Фізичний 

огляд», 1907 р., 17 арк. 

Оп. 261 

689. Спр. 10. Про учнів, які закінчили курси наук в гімназіях в 1840-1841 рр. 

і бажаючих вступати в Університет св. Володимира, 1841 р., 91 арк. 
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Ф. 1191 – Канцелярія Харківського генерал-губернатора 

Оп.1 

690. Спр. 135. Формулярні списки професорів Харківського університету 

Якобі та Крилова, 1879 р., 83 арк. 

Ф. 2047 – Пильчиков Микола Дмитрович (1857 – 1908) – український 

фізик-теоретик, винахідник, професор Харківського університету та 

Харківського технологічного інституту 

Оп. 1 

691. Спр. 65. Повідомлення Російського географічного товариства (Санкт-

Петербург) про обрання М.Д. Пильчикова дійсним членом товариства. 1888 р., 1 

арк. 

692. Спр. 89. Повідомлення Інтернаціонального товариства електриків 

(Париж) про обрання М. Д. Пильчикова почесним членом товариства. 

Друкарський відбиток (французькою мовою). 1892 р.,  1 арк. 

693. Спр. 104. Повідомлення Товариства любителів природознавства, 

антропології та етнографії при Московському університеті про обрання 

Пильчикова М.Д. дійсним членом. 1894 р., 1 арк. 

694. Спр. 139. Рапорт М. Д. Пильчикова фізико-математичному факультету 

Новоросійського університету з проханням асигнувати гроші на будівництво і 

обладнання фізичної лабораторії (чернетка). 8 березня 1899 р., 4 арк. 

695. Спр. 156. Повідомлення попечителя Одеського навчального округу про 

дозвіл міністра освіти відрядити М.Д. Пильчикова за кордон з науковою метою 

(1900 р.), 1 арк.  

696. Спр. 214. Доповідна записка М. Д. Пильчикова міністру народної освіти 

про посилення репресій проти студентів, студентські заворушення та ставлення 

професури до цих подій, 1 арк. 

697. Спр. 267. Повідомлення голови Наукового товариства ім. Шевченка 

(Львів) М. Грушевського М. Д. Пильчикову про скликання загальних зборів. 

Українською мовою, 1 арк. 
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698. Спр. 422. Різним особам під час перебування М. Д. Пильчикова в 

Парижі, наукового і особистого характеру (чернетка). 29 вересня 1888 р. – 

14 травня 1889 р., 25 арк. 

699. Спр. 455. Лист Алчевської Х. Д. з проханням взяти участь в обговоренні 

статуту ”Просвіти”, щоб подати на розгляд губернатору. Додана чернетка 

відповіді М. Д. Пильчикова з висловленням задоволення відносно організації 

товариства «Просвіта». 9 листопада 1906 р., 2 арк. 

700. Спр. 670. Лист Кирпичова В. до М.Д. Пильчикова з подякою за 

надісланий йому ІІ том «Известий Харьковского технологического института». 

1907 р., 1 арк. 

701. Спр. 733. Лист Крауського І. з повідомленням про передачу 

М. Д. Пильчикову повноважень голови комісії по розробці кошторису на 

обладнання сільськогосподарського відділення (Харківського технологічного 

інституту). 19 травня 1907 р., 1 арк. 

702. Спр. 810. Лист Маразлі Г., голови Товариства допомоги бідним учням 

в народних училищах, з подякою за діяльність М. Д. Пильчикова на користь 

товариства. 19 вересня 1898 р., 1 арк. 

Ф. 2061 – Халанський М. Г. 

Оп.1 

703. Спр. 156. Відрядження викладачів і професорів Харківського 

університету з науковою метою закордон, 1905 р., 5 арк. 

Ф. 2162 – Попечитель Харківського навчального округу 

Оп. 1 

704. Спр. 830. Про придбання приладів, машин та інших інструментів для 

фізичних кабінетів університетів, 1835 р., 10 арк.  

Оп. 2 

705. Спр. 57. Розподіл наук фізико-математичного відділення Харківського 

університету, 1835 р., 70 арк. 

706. Спр. 103. Повідомлення Міністра народної освіти про організацію при 

деяких технічних навчальних закладах Західної Європи особливих інститутів або 
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курсів для підготовки молоді, яка отримала у Росії вищу технічну освіту та про 

виїзд таких  кандидатів Ф. Серенко та П. Наумова, у Карлсруе, 1912 р., 6 арк. 

 

Центральний державний історичний архів України міста Львова 

 

Ф. 129 – Львівській Ставропігійський інститут 

Оп. 2 

707. Спр. 720. Скарга в Міністерство освіти та культів та в Імперський 

Верховний суд на відмову Чернівецького університету розглядати 

кореспонденцію писану українською мовою, 1901 р., 52 арк. 

Ф. 146 – Галицьке намісництво міста Львова 

Оп. 1 

708. Спр. 914. Нотатки професора Львівського університету Маусса Йозефа 

про перспективи розвитку університету, 1816 р., 7 арк. 

709. Спр. 1165. Опис і перелік вищих і середніх навчальних закладів Галіції, 

1815 р., 13 арк. 

Оп.6 

710. Спр.32. Повідомлення деканату філософського факультету Львівського 

університету «Про конкурс по кафедрі природничих наук та технологій», 1827 

р., 1 арк. 

711. Спр. 2001. Про забезпечення і збільшення кількості дотаційних міст, 

1832 р., 1 арк. 

Оп. 66 

712. Спр. 1130. Декрет австрійського імператора Йосифа ІІ «Про заснування 

Львівського університету на місці зліквідованого ліцею», 1804-1817 рр., 71 арк. 

Ф. 309 – Наукове товариство імені Т.Г. Шевченка, місто Львів 

Оп. 1 

713. Спр. 2436. Про відкриття Кам’янець-Подільського університету із 

листа ректора до професора Рудницького Степана, 1918 р., 1 арк.  
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Ф. 451 – Греко-католицька митрополича духовна семінарія міста 

Львова 

Оп. 1 

714. Спр.1. Статути семінарії та академії, 1783-1928 р., 94 арк. 

Оп. 2 

715. Спр. 254. Про порядок прийому осіб до семінарії і надання їм стипендії, 

1784-1788 рр., 13 арк. 

Ф. 834 – Українське студентське товариство «Січ» у Відні 

Оп. 1 

716. Спр. 177. Листи почесних членів товариства: Грушевського, 

Дністрянського, Драгоманова з подякою за обрання їх почесними членами, 

нагородження грамотами і надання їм вчених ступенів, 1871-1878 рр., 52 арк. 

717. Спр. 178. Книга автографів гостей Товариства «Січ», 1882-1904 рр., 8 

арк. 

 

Державний архів міста Києва 

 

Ф. 16 – Київський університет 

Оп. 339 

718. Спр. 107. Про прийняття професором Де-Метцом присяги на російське 

підданство, 1900, 5 арк.  

Оп. 351 

719. Спр. 166. Про прохання щодо надання Фізико-математичному 

товариству і професору Де-Метцу грошової допомоги, 1912 р., 1 арк.  

720. Спр. 187. Про звільнення Пурієвича із посади декана Фізико-

математичного факультету і призначення на неї Георгія Де-Метца (1912 р.), 2 

арк.   

Оп. 465 

721. Спр. 153. Список осіб відряджених від Міністерства народної освіти 

закордон для підготовки до професорського звання, 1867 р., 2 арк. 
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722. Спр. 207. Вибори екстраординарного професора доктора фізичних наук 

Шиллера М.М., 1884 р., 1 арк. 

723. Спр. 469. Біографії професорів і викладачів університетів (том 2), 1913 

р., 273 арк. 

Ф. 18 – Київський політехнічний інститут 

Оп. 2  

724. Спр. 135. Особова справа Котельникова О., 1899 р., 50 арк. 

Оп. 8 

725. Спр. 70. Про правила прийому у вуз Російської імперії. Правила 

прийому, статути навчальних закладів (1909 р.), 187 арк. 

Ф. Р-308 – Київський політехнічний інститут 

Оп. 1 

726. Спр. 45. Накази комісії Управління вищими школами за  листопад 1920 

року, 1920 р., 9 арк. 

727. Спр. 50. Доповіді ректора про діяльність інституту за 1920-1921 н.р., 

1921 р., 125 арк. 

728. Спр.338. Штатний розклад Інституту і «робфаку», 1925 р., 89 арк. 

729. Спр. 613. Переписка з Наркомос УРСР про роботу науково-дослідних 

кафедр інституту, 81 арк. 

730. Спр. 817. Циркуляр науково-технічного управління ВРНГ УРСР, план 

та інші матеріали про науково-дослідну роботу інституту, 1929 р., 172 арк. 

731. Спр. 832. Протоколи засідань комісії, розклад занять та інші матеріали 

про проведення «українізації» в інституті, 1929 р., 130 арк.  

Оп. 8. 

732. Спр.2. Накази про зарахування і відрахування, списки професорсько-

викладацького складу Факультету інженерів шляхів сполучення, 1906-1925 рр., 

81 арк. 
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Державний архів Львівської області 

 

Ф. 1 – Львівське Воєводське управління 

Оп. 54 

733. Спр. 35. Товариство сприяння будівництву загальноосвітніх шкіл в 

Дидні, 1933 р., 2 арк. 

734. Спр. 215. Про реєстрацію культ-просвітницького товариства 

Добромилі, 1932 р., 17 арк. 

735. Спр. 292. Про реєстрацію культ- просвітницького товариства «Освята» 

в Бориславі, 1934 р., 1 арк. 

Оп. 56 

736. Спр. 101. Перериска з дирекцією поліції з питань допомоги українським 

студентам у Львові, 1921 р., 4 арк. 

Ф. 26 – Львівський королівський університет 

Оп. 4 

737. Спр. 77. Докторська дисертація Хеленни Авербах на тему: «Обрання, 

панування і самозречення Генріха Валуа і вплив цього епізоду на становище 

Польщі», 177 арк.   

738. Спр. 79. Докторська дисертація Авідора Якуба на тему6 «Метафізика 

Спінози та  іудаїзм», 1931 р., 163 арк. 

739. Спр. 84. Докторська дисертація Айдукевича Казімежа на тему: «Про 

співвідношення простору у Е. Канта до питання генезису явлень  про простір», 

1912 р., 115 арк. 

Оп. 5 

740. Спр. 882. Особова справа професора Кодеша Францішка, 1817-1831 рр., 

32 арк. 

Оп. 6 

741. Спр.11. Протоколи позачергових засідань Ради професорів, 1850 р., 19 

арк. 
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742. Спр. 33. Розпорядження і директиви про приналежність професорів до 

закордонних наукових товариств, 1851-1852 рр., 19 арк. 

Оп. 8 

743. Спр.7. «Справа про організацію курсу лекції з педагогіки», 1850 р., 58 

арк. 

744. Спр. 9. Програми лекцій і списки професорсько-викладацького складу 

Краківського, Віденського, Краківського, Віденського, Інсбрудського, 

Празького університетів, 1850 р., 45 арк.   

745. Спр. 29. Розпорядження культів і освіти про винагороду та їх списки, 

1851 р., 17 арк.  

746. Спр. 37. Переписка про призначення професорсько-викладацького 

складу, участі вчених в іноземних об’єднаннях та з інших питань, 1852 р., 25 арк.    

Оп. 22 

747. Спр.1 Фотокопія привілеїв короля Яна Казимира єзуїта на відкриття 

університету у Львові, 1661 р., 3 арк. 

748. Спр. 2. Наказ імператорської канцелярії, повідомлення Галицько-

губернської управи про підготовку до відкриття університету та офіційної 

церемонії, 1784-1785 рр., 64 арк. 

749. Спр. 11-б. Список ректорів і проректорів за 1785-1892 рр., 1892 р., 47 

арк. 

750. Спр. 83. Звернення Президії крайової ради від імені польського уряду 

до викладацько-професорського складу ліцею, 1809 р., 5 арк. 

751. Спр. 117-а. Програма лекцій Оломуцького ліцею в 1811 н.р., 1811 р., 4 

арк. 

752. Спр. 187. Справа про відновлення Львівського університету на базі 

існуючого ліцею, 1817 р., 31 арк. 

753. Спр. 863. Справа про ліквідацію наслідків пожежі університету і 

відновлення його роботи (10 листопада 1848–11 листопада 1849), 152 арк. 

754. Спр. 967. Розпорядження дирекції про проведення екзаменів, протокол 

конкурсного екзамену на заміщення посади викладача математики в ліцеї міста 
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Оломоуц. Повідомлення префекта гімназії в Чернівцях про результат конкурсу 

на заміщення вакантної посади викладача математики, 1814 р., 6 арк. 

Оп. 26 

755. Спр. 415. Каталог успішності студентів Львівського ліцею. 

Філософська студія. 1806 –1817 рр., 357 арк.  

Ф. 27 – Вища політехнічна школа у Львові 

Оп. 1 

756. Спр. 3. Про рівність прав польської та української мов, про дозвіл 

іноземцям навчатися у Вищих навчальних закладах Австрії та громадянам 

Австрії закордоном, 1848 р., 8 арк. 

757. Спр. 54. Доповідна записка Міністерства віросповідань та освіти з 

питання проведення конференції професорсько-викладацького кладу та 

оснащення фізичного кабінету, 1851 р., 8 арк. 

758. Спр. 94. Справа про заміщення вакантної посади професора кафедри 

фізики, 1855 р., 60 арк. 

Оп. 2 

759. Спр. 4. Програма урочистостей з приводу відкриття корпусу 

політехніки, 1877 р., 6 арк. 

760. Спр. 5. Наукова робота Юзефа Лесевича «Про Перпетуум мобіле»,1877 

р., 51 арк.  

 

Державний архів Одеської області 

 

Ф. 1 – Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-

губернатора 

Оп. 97 

761. Спр. 3. Прохання унтер-офіцера Василія Головіна в канцелярію 

генерал-губернатора, 1865 р., 1 арк. 

Ф. 45 – Новоросійський університет 

Оп. 22 
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762. Спр. 11. Переписка з міністерством народної освіти про оформлення 

відпусток та відряджень професорам закордон, 1867 р., 26 арк. 

Ф. 62 – Одеські Вищі жіночі медичні курси 

Оп. 2 

763. Спр. 1. Особова справа Р.М. Абрамович, 1918 р., 4 арк. 

Ф. 160 – Приватний архів професора Ф.К. Бруна 

Оп. 1 

764. Спр.1. Лист А. Бальби від 24. 06.  1835 р. Лист Ягіча від 23. 12. 1879 р. 

Лист від 18.04.1879 р., 1879 р., 7 арк.  

 

Державний архів Чернівецької області 

  

Ф. 3 – Буковинська крайова управа 

Оп.1 

765. Спр. 4067. Переписка з прем’єр- міністром, міністром Внутрішніх 

справ, намісником у місті Львові про урочисте відкриття Чернівецького 

університету, 1875 р., 66 арк. 

766. Спр. 4069. Переписка з Міністерством віросповідань та освіти та 

Чернівецьким університетом про складання каталогу лекцій, 1875 р., 5 арк. 

767. Спр. 4072. Переписка з Міністерством віросповідань та освіти і 

Крайовим розрахунковим відділом про призначення викладацького складу і 

службовців Чернівецького університету, 1875 р., 145 арк. 

768. Спр. 4073. Переписка з Міністерством віросповідань та освіти про 

призначення на службу і виплату допомоги професорам, 1877 р., 122 арк. 

Ф. 216 – Чернівецький університет (Franz-Josephs Universitat in 

Czernowitz) (1875–1940) 

Оп. 1 

769. Спр. 29. Свідоцтво про присудження ступеня доктора наук Штрауфу 

Северину, 1919 р., арк.1. 

770. Спр. 30. Списки викладачів університетів Румунії, 1919-1938 рр., 8 арк. 
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771. Спр. 46. Справа випускниці Мунтян Анни про проходження нею 

педагогічної практики, 1928-1934 рр., 54 арк.  

772. Спр. 88. Довідка випускників Чернівецького університету про 

проходження педагогічної практики, 1939 р., 3 арк. 

Оп.4. 

773. Спр. 54. Вітальна грамота імператора Франца Йосифа з приводу 

відкриття університету, 1875 р., 4 арк. 

Ф. 244 – Педагогічна школа з підготовки вчителів (чоловіча) 

Генерального секретаріату освіти Румунії в місті Чернівці 

Оп. 1 

774. Спр. 5. Протоколи засідань педагогічної ради, 1858 -1871 рр., 1871 р., 

171 арк. 

775. Спр. 20. Протоколи засідань педагогічної ради, 1876 р., 147 арк. 

776. Спр. 30. Заяви вчителів про зарахування їх на роботу, 1877-1918 рр., 

154 арк. 

Оп.2  

777. Спр.1. Вказівки крайової шкільної ради за 1870 р., 18 арк. 

778. Спр.6. Запрошення до участі в засідання педагогічного товариства 

«Кураторіум» в місті Чернівці, 1871 р., 1 арк. 

779. Спр.22. Переписка з Президією крайової управи Буковини про 

представлення списків викладачів, 1871 р., 4 арк. 

780. Спр. 23. Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад викладачів училища, 1871 р., 6 арк. 

781. Спр. 24. Присяга викладачів Чернівецького педагогічного училища за 

1887 р., 1887 р., 3 арк. 

782. Спр. 60 Доповідна записка про від’їзд викладача училища Іоганна 

Драліз до міста Відень, 1873 р., 2 арк. 

783. Спр. 73. Кваліфікаційні листи викладачів педагогічного училища 

Кайндиль Антона і Тушинського Касьяна, 1874 р., 3 арк. 
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Ф. 254 – Православна чоловіча школа міста Чернівці (Griechisch-

orientalishe Knabenshule in Czernowitz)   

Оп. 1 

784. Спр.1. Списки вихованців за 1869-1870 н.р., 1870 р. 20 арк. 

785. Спр.6. Журнал обліку успішності учнів 4 класу за 1874 – 1875 н.р., 1875 

р., 25 арк. 

Оп. 2  

786. Спр.1. Дані про відвідування та успішність учнів за 1789-1790 н.р., 1790 

р., 27 арк. 

787. Спр. 5. Запрошення до участі в проведення публічних екзаменів 1795-

1796 н.р., 1796 р., 2 арк.  

789. Спр. 45. Вказівка міської шкільної ради про порядок вивчення учнями 

румунської та української мов, 1901 р., 2 арк. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Дослідницькі напрями наукових шкіл фізико-математичного та медичного 

факультетів Харківського університету ХІХ ст. [220; 223; 224; 225; 226; 227; 228] 

№ Дослідницький 

напрям наукової 

школи 

Засновник 

наукової школи  

Послідовники наукової школи 

1. Альгологія 

(зоологія) 

А. Пітра Л. Ценковський [225] 

2. Біохімії О. Данилевський1 

та В. Гулевич2 

Д. Кураєв1, Р. Кримберг2  [222] 

3. Геологія і 

геоморфологія 

І. Леваковський А. Рейнгард, А. Краснов [227] 

4. Мікологія і 

фітопатологія 

Л. Рейнгард В. Арнольді [226] 

5. Мінералогії Н. Борисяк О. Бріо, Ф. Женжурист [227] 

6. Патології С. Костюрін Є. Шульц [224] 

7. Ренгенографія М. Пильчиков О. Погорелко  [228] 

8. Старіння і 

смертності (з  точки 

зору фізики, 

математики та хімії) 

К. Андрєєв 

(математик) 

П. Хрущов (фізик і хімік) [224] 

9. Фізична фізіологія 

рослин 

В. Ротерт «…В. Заленський, Ф.Породко,  

Г. Боровиков…» [223, с.230 - 231] 

10. Фізіології І. Щелков «…В. Данилевський, О. Данилевський, 

З. Гутников… Н. Уміков…» 

[224, с.14-15] 

11. Фізіології рослин В. Палладін В. Ротерт, В. Залеський 

12. Філологічно-

психологічна 

О. Потебня «…А. Горнфельд, Б. Лезін,                                

Д. Овсянико-Куликовський» [220, с.41] 
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Додаток Б 

Перелік публікацій сучасних далекозарубіжних дослідників, які вживають термін  

«педагогічний космополітизм» (на основі аналізу бібліографічних і реферативних 

міжнародних наукометричних баз даних ХХІ ст.) 

№ Учений Назва теоретичної розробки Рік видання 

1.  М. Nussbaum 

 

Patriotism and cosmopolitanism 1994 (США) 

2.  M. Naseem, 

E. Hyslop-

Margison 

Nussbaum’s Concept of Cosmopolitanism: Practical 

Possibility or Academic Delusion? 

2006 

(Канада) 

3.  R. Magsino Globalization and Education in the 21st Century 2007 

(Канада) 

4.  F. Rizvi Towards cosmopolitan learning 2009 

(Велика 

Британія) 

5.  А. Hartwiger Cosmopolitan Pedagogy: Reading Postcolonial Literature in 

an Age of Globalization 

2010 (США) 

6.  G. Hull, 

A.Stornaiuolo, 

U. Sahni 

Cultural Citizenship and Cosmopolitan Practice: Global 

Youth Communicate Online 

2010 

(Велика 

Британія) 

7.  Т. Birk Becoming Cosmopolitan: Toward a Critical Cosmopolitan 

Pedagogy 

2011 (США) 

8.  R. Gaztambide-

Fernández 

Decolonization and the pedagogy of solidarity 2012 

(Канада) 

9.  J. Flood, 

P. Lederer 

Becoming a Cosmopolitan Lawyer 2012 (США) 

10.  G. Felicitas 

Munzel 

Kant’s conception of pedagogy toward education for 

freedom 

2012 (США) 

11.  M. Sobré-

Denton 

Opening doors, opening minds: A cosmopolitan 

pedagogical framework to assess learning for global 

competency in Chicago's underserved communities 

2014 

(Велика 

Британія) 

12.  K. Sasser Magical Realism and Cosmopolitanism: Strategizing 

Belonging 

 

2014 

(Індія) 

13.  G. Shanti 

 

Re-Imagined Universities and Global Citizen Professionals: 

International Education, Cosmopolitan Pedagogies and 

Global Friendships (Frontiers of Globalization) 

2014 

(Канада) 

14.  P. Holden Cosmopolitan Pedagogies: Revisiting Shirley Geok-lin 

Lim’s Short Fiction 

2014 

(Сінгапур) 

15.  А. Poon Mui 

Cheng 

Being in the World: Literary Practice and Pedagogy in 

Global Times 

2015 

(Канада) 

16.  S. Choo Fostering the hospitable imagination through cosmopolitan 

pedagogies: Reenvisioning literature education in Singapore 

2016 

(Сінгапур) 

17.  S. Exarchou Cosmopolitanism or Something Else? A comparative 

educational research on primary school policies between 

Greece and Europe 

2016 

(Швеція) 

18.  А. Thomas Christopher Emdin Confronts “White Folks’ Pedagogy”: 

“whether one chooses to do damage to the system or to the 

student” 

2016 (США) 
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19.  I. Craig Translation Studies and Critical Global Citizenship 

Pedagogy in Contemporary Anglophone Caribbean Higher 

Education 

2017 (Куба) 

20.   

E. Unterhalter 

Global injustice, pedagogy and democratic iterations: Some 

reflections on why teachers matter 

2017 

(Велика 

Британія) 

21.  J. Coryell, 

О. Sehin, 

С. Peña 

Adult Education Through a Cosmopolitanism Lens: A 

Review of the Research Literature 

2018 (США) 

22.   

M. Awan,  

M. Sipra 

CLIL Content Based Instructional Approach to Second 

Language Pedagogy 

 

2018 

(Саудівська 

Аравія) 

23.  V. Johansson Cosmopolitanism and the Pedagogy of Immediacy: 

Preparing Teachers for the Philosophical Life of Early 

Childhood 

2019 

(Швеція) 

24.  С. Manthalu, 

Y. Waghid 

Interrogating a cosmopolitanism of African higher 

education 

2019 (ПАР) 
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Додаток В 

Контент-аналіз сучасних далекозарубіжних публікацій у яких вживається 

термін «педагогічний космополітизм»  

(за матеріалами міжнародних наукометричних баз даних ХХІ ст.) 

 

 
США Канада Велика 

Британія 

Швеція Індія Куба Саудівська 

Аравія 
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Додаток Г 

Теоретична спадщина вітчизняних фізиків Г. Де-Метца і М. Авенаріуса    – 

представників Університету св. Володимира 

1. Де-Метц  Г.Г.  Гармония жизни и школы / Г.Г. Де-Метц. - Киев: 

Тип.Универ.Св.Владимира. Акц.Общ.печат.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1919. – 

103 с. [Оттиск из Университет.Известий за 1918 г.] 

2. Де-Метц  Г.Г.  Радіоактивність та будова матерії / Г.Г. Де-Метц. - Харків ; Київ: 

Держтехвидав, 1931. - 455 с. 

3. Де-Метц  Г.Г.  Учение о радиоактивности и радиоактивныйх веществах : Леции 

читанные в Киевском Институте Нородного Образования / Г.Г. Де-Метц. - 

Репрографичесое изд. - Киев: Издание студентов химичесого цикла И. Н. О., 1926. - 

210 с. 

4. Де-Метц  Г.Г.  Звук и свет : Лекции по звуку и свету, читанные проф. Г.Г. Де-Метцом 

студентам университета в 1906 году / Г.Г. Де-Метц. [Ч.1-2]. - Изд.с 

согл.проф.Г.Г.Метца студ.И.Странским. - Киев: Изд. Странского, 1907. - 288 с. 

5. Де-Метц  Г.Г.  Речь произнесенная при открытии 3-го киевского съезда 

преподавателей естественных наук 28 декабря 1904 года / Г.Г. Де-Метц. - Киев: 

Тип.С.В.Кульженко, 1905. - 8с. 

6. Де-Метц  Г.Г.  Очерк аномальной дисперсии света в ее фактах и теориях от начала 

вопроса и до наших дней : (Написана на соиск. премии Физ.-мат. фак. Новорос. ун-та) 

/ [соч.] Г.Г. Де-Метца. - Одесса: Тип. "Одесский Вестник", 1885. - 282 с. 

7. Де-Метц  Г.Г.  О согласовании преподавания физики в гимназии и университете : 

Доклад для 3-го Киевского съезда преподавателей естественных наук (30 дек. 1904) / 

Г.Г. Де-Метц. - Варшава: Тип. Варшавского Учебного Округа, 1905. - 26 с. 

8. Де-Метц  Г.Г.  Памяти Н.А.Умова / Г.Г. Де-Метц. - Киев: Тип.С.В.Кульженко, 1915. 

– 26 с. 

9. Де-Метц  Г.Г.  Физические институты и мастерские физических приборов за 

границею / Г.Г. Де-Метц. - Киев: Лито-типогр.Товар.И.Н.Кушнерев и К в Москве. 

Киевское отд., 1900. – 66 с. 

10. Де-Метц  Г.Г.  Столетие метрической системы. 1799-1899 : [Речь, произнес. 15 дек. 

1899 г. в Киев. отд-нии Рус. техн. о-ва] / Г.Г. Де-Метц, проф. - Варшава: 

Тип.Варшавского Учебного Округа, 1901. - 27 с. 

11. Де-Метц  Г.Г.  Фотография внутри трубки Crookes''a / Г.Г. Де-Метц. - Санкт-

Петербург: Тип.В.Демакова, 1896. – 7 с. 

12. Де-Метц  Г.Г.  Передача энергии на расстояние в Европе и Америке : Речь читанная 

на торжественном акте университета 16 января 1896г. / Г.Г. Де-Метц. - Киев: 

Тип.Импер.Ун-та Св.Владимира В.И.Завадского, 1896. – 29 с. 

13. Де-Метц  Г.Г.  Термометрия / Г.Г. Де-Метц. - Изд.3-е. - Киев, 1915. – 370 с. 

14. Де-Метц  Г.Г.  Случайное двойное преломление света в жидкостях. : Обзор 

доложенный на XI съезде рус.Естествоисп.и врачей в С.-Петербурге 22-го 1901 г. / 

Г.Г. Де-Метц, проф. - С.-Петербург: Тип.В.Демакова, 1902. - 51 с. 

15. Де-Метц  Г.Г.  Роль электроемкости человеческого тела в цепи переменного тока : 

[Сообщ. на 10 Съезде рус. естествоиспытателей и врачей в Киеве : Дневник 10 

Съезда, р. 311, 1898 г.] / Г.Г. Де-Метц, проф. - Киев: Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира 

Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1899. - 34 с. 

16. Де-Метц  Г.Г.  Икс-лучи Rontgen''a и область их применения к медицине / Г.Г. Де-

Метц. - С.-Петербург: Тип.К.Л.Риккера, 1896. – 8 с. 

17. Де-Метц  Г.Г.  О законе магнитных взаимодействий / Г.Г. Де-Метц, засл. проф. - 

Киев: Типо-Литогр."С. В.Кульженко", 1916. - 95 с. 
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18. Де-Метц  Г.Г.  Труды Михаила Васильевича Ломоносова по физике : Речь, 

произнесенная 21 ноября 1911 года на праздновании в Императорскомъ 

университетеъ Св. Владимира двухсотлъетия со дня рождения М.В.Ломоносова / Г.Г. 

Де-Метц. - Киев: Тип.С.В.Кульженко, 1913. – 21 с. 

18. Де-Метц  Г.Г.  Загальна методика викладання фізики : Теорія та практика 

викладання / Г.Г. Де-Метц. - Київ: Держвидав, 1929. – 301 с. 

19. Де-Метц  Г.Г.  Общая методика преподавания физики / Г.Г. Де-Метц. - Москва-

ленинградГосиздат: Держвидав, 1929. – 423 с. 

20. Де-Метц  Г.Г.  Приготовление учителей физики въ Германии : Докладъ 

прочитанный на 1-мъ Всероссийском Съезде преподавателей физики, химии и 

космографии въ С.-петербурге, 4 января 1914 г. / Г.Г. Де-Метц. - Киев. – 25 с. 

21. Де-Метц  Г.Г.  Об опытах тесла съ переменными токами / Г.Г. Де-Метц. - Одесса: 

Центральная тип., 1893. - 7с. 

22. Де-Метц  Г.Г.  Термометрия / Г.Г. Де-Метц. - Изд. напечатано и с подписью автора от 

8 мая 1909 г. - Киев. – 312 с. 

23. Де-Метц  Г.Г.  Описание сооружения и оборудования физической лаборатории при 

Киевском Политехническом Институте Императора Александра II 1898-1903 / Г.Г. Де-

Метц; Г.Г. Де Метц. - Киев: Тип.С.В.Кульженко, 1903. - 35 с. 

24. Де-Метц  Г.Г.  К реформе преподавания физики в средней школе / Г.Г. Де-Метц. - 

Варшава, 1906. – 9 с. 

25. Де-Метц  Г.Г.  Hermann von Helmholtz 1821-1891 : Речь, произнесенная в 

торжественном заседании Новороссийского Общества естествоиспытателей 2-го 

ноября (21 октября) 1891 года / Г.Г. Де-Метц // Исследования над явлениями 

вытеснения одних элементов другими / Бекетов . - ХарьковИзд. Ал. Заленского и Ев. 

Любарского, 1865. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского О-ва 

естествоиспытателей. Т. XVII, вып. 1. 

26. Де -Метц Г.Г.  Роль электроемкости человеческого тела в цепи переменного тока / 

Г.Г. Де Метц. - Киев: Типография Императорского Университета св. Владимира Н.Т. 

Корчак-Новицкого, 1899. - 34 с. 

27. Де-Метц Г.Г.  Электрические токи высокого напряжения и условия полезного и 

вредного их действия на организм / Г.Г. Де Метц. - С.-Петербург: Типография 

Шредера, 1896. - 13 с. 

 

1. Авенариус  М.  Некоторые из результатов 12-ти летних наблюдений на 

метеорологической обсерватории Университета Св. Владимира / М. Авенариус // 

Cornelii Taciti Germania / Tacitus Cornelius. - [б.м.][б.и.], [б.г.]. 

2. Авенариус  М.П.  Расширение жидкостей / М.П. Авенариус. - Київ, 1877. – 11 с. 

3. Авенариус  М.П.  Возможные приемы деления электрического света / М.П. 

Авенариус. - Санкт-Петербург: Демаков. – 6 с.  

4. Авенариус  М.  Изменения влажности в восходящем атмосферном течении / М. 

Авенариус //Cornelii Taciti Germania = Германия Корнелия Тацита : Продолжение / C. 

Tacitus; С подробным комментарием и введением проф. А. Деллена. - [б.м.]: [б.и.], 

[б.г.]. – 79 с. 

5. Авенариус  М.П.  Критическое состояние тел. / [соч.] Проф. М.П. Авенариуса. - Киев: 

В унив. тип. (И.И. Завадского), 1884. - 14 с. 

6. Авенариус  М.П.  Магнетизм / М.П. Авенариус. – 247 с. 

7. Авенариус  М.П.  О термоэлектричестве : рассуждение на получение степени 

магистра физики / М.П. Авенариус. - Санкт-Петербург: Императорская Академия 

Наукъ, 1864. - 24 с. 

8. Авенариус  М.П.  Влажность смеси двух масс воздуха различной температуры и 

влажности / М.П. Авенариус. - б/г. – 3 с. 
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Додаток Д 

Теоретична спадщина вітчизняного фізика М. Шіллера  – представника  

Університету св. Володимира 

1. Шиллер  Н.Н.  Несколько замечаний по поводу "Исследований по математической 

физике" кн. Б. Голицына / Н. Шиллер. - Киев: Тип. Имп. У-та Св. Владимира, 1894. - 

47 с. 

2. Шиллер  Н.Н.  По поводу видоизменения законов Ньютона, предложенного В.Л. 

Ермаковым / Н. Шиллер. - [Киев]: [Тип. Имп. У-та Св. Владимира; Тип. Н.Т. Корчак-

Новицкого], 1901. - 10 с. 

3. Шиллер  Н.Н.  Заметки по методологии учения о двойном преломлении / Н. Шиллер. 

- 1900. - 9 с. 

4. Шиллер  Н.Н.  Заметки по методологии учения о двойном преломлении / Н. Шиллер. 

- Киев: Тип. Имп.У-та Св.Владимира; Тип. В.И. Завадского, 1895. - 38 с. 

5. Шиллер  Н.Н.  Происхождение и развитие понятий о температуре и о тепле : 

(Критико-гносеологический очерк) / Н.Н. Шиллер. - Киев: Тип. Импер. Ун-та Св. 

Владимира ; Тип. Корчак-Новицкаго, 1899. - 53 с.  

6. Шиллер  Н.Н.  Роль осмотического давления в термодинамике растворов : (Рефераты 

на 10 Съезде рус. естествоиспытателей) / Н.Н. Шиллер. - Киев: Тип. Ун-та св. Владим. 

Н.Т. Корчак-Новицкого, [1898]. - 18 с. 

7. Шиллер  Н.Н.  К вопросу о термодинамическом потенциале / [соч.] Н. Шиллера. - 

Москва: Тип. М.Г. Волчанинова, 1894. - 28 с. 

8. Шиллер  Н.Н.  О некоторых новейших взглядах на методы решения вопросов 

физики : По поводу статьи П.А. Некрасова: "Термодинамика и электричество" и 

"Мнения Ординарного профессора Павла Некрасова о диссертации кн. Б. Голицина". 

Ученые Записки проф. Имп. Моск. ун-та, отд. физико-мат., вып. 11, 1894 / [соч.] Н. 

Шиллера. - Киев, 1894. - 33 с. 

9. Шиллер  Н.Н.  Опытные данные и определения, лежащие в основании второго закона 

термодинамики / Н.С. Шиллер. - 1899. - 14 с. 

10. Шиллер  Н.Н.  Основания физики / [соч.] Н.Н. Шиллера, проф. Ун-та Св. Владимира. 

Ч.1. Кинематика; Принципы динамики; Статистика и кинетика твердого тела. - Киев: 

Тип. С.В. Кульженко, 1884. - 360 с. 

11. Шиллер  Н.Н.  Теория потенциальной функции и обозрение ее приложений к 

вопросам физики : Лекции Н.Н. Шиллера, проф. Имп. Ун-та Св. Владимира / Н.Н. 

Шиллер. - Киев: в Тип. императ. Ун. Св. Владимира, 1885. - 252 с. 

12. Шиллер  Н.Н.  Абсолютная скала температур в связи с двумя основными законами 

механической теории тепла / Н. Шиллер. - Москва: Товарищ. печатного дела и 

торговли И.Н. Кушнерев и К, 1888. - 20 с. 

13. Шиллер  Н.Н.  Заметка по поводу одного термодинамического вывода Вл. А. 

Кистяковского / [соч.] Н.Н. Шиллера. - Киев: Тип. Имп. У-та Св. Владимира; Тип.               

Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. - 7 с. 

14. Шиллер  Н.Н.  Некоторые опыты с испарением жидкости под высоким газовым 

давлением / Н. Шиллера. - Киев, 1897. - 7 с. 

15. Шиллер  Н.Н.  О влиянии внешнего давления приложенного к поверхности раздела 

жидкости и ее пара на упруготь этого последнего / [соч.] Н. Шиллера. - Москва: Тип. 

М.Г. Волчанинова, 1894. - 7 с. 

16. Шиллер  Н.Н.  О влиянии упругости газа, примешанного к насыщенному пару данной 

жидкости, на критическую температуру последней / Н.Н. Шиллер. - Киев: Типо-лит. 

Высоч. утв. Т-ва И. Н. Кушнерев и К* в Москве, Киевск. отд., 1896. - 6 с. 

17. Шиллер  Н.Н.  Об электростатической энергии при зависимости диэлектрического 

коэффициента от силы поля / Н. Шиллер. - Москва: Университетская тип., 1900. - 9 с. 
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Додаток Е 

Тематика та зміст окремих семінарських занять різних дисциплін,                    

де можна розглянути проблему педагогічного космополітизму 
Історія педагогіки 

Тема: Педагогічно-космополітичний рух на 

території України (ХІХ ст.) 
1. Вплив педагогічного космополітизму на 

становлення і розвиток класичної вищої освіти 

на території Наддніпрянщини. 

2. Закордонні наукові відрядження як прояв 

розвитку педагогічного космополітизму. 

3. Розвиток гуманітарного і природничо-

математичного напряму під впливом 

педагогічного космополітизму. 

Педагогіка 

Тема: Вплив педагогічного космополітизму на 

удосконалення педагогічної діяльності 
1. Виховна складова педагогічної діяльності в умовах 

прямого космополітичного впливу. 
2. Удосконалення навчальної діяльності за 

посередництвом педагогічного космополітизму. 
3. Педагогічна творчість як показник педагогічно-

космополітичного впливу.       

Педагогіка вищої школи 

Тема: Педагогічно-космополітичні засади 

модернізації та інтеграції вищої школи 
1. Основні шляхи модернізації вищої освіти за 

посередництвом педагогічного космополітизму. 

2. Інтеграційні засади педагогічно-

космополітичного впливу світової громадськості 

на інтеграційно-академічні реалії України. 

Порівняльна педагогіка 

Тема: Міжнародні освітні програми як 

результат розвитку педагогічного 

космополітизму 
1. Педагогічно-космополітична зорієнтованість 

програм міжнародних академічних обмінів. 
2. Перспективність близькозарубіжних та 

далекозарубіжних  освітніх програм 

Основи педагогічної майстерності 

Тема: Педагогічно-космополітичні інновації 

в удосконаленні педагогічної майстерності 
1. Структура та зміст педагогічно-

космополітичних інновацій. 
2. Інноваційні педагогічно-космополітичні 

технології у сучасному освітньому процесі. 
3. Перспективність освоєння прогресивного 

педагогічно-космополітичного досвіду. 

Теорія і практика вищої професійної освіти 

Тема: Вітчизняний та закордонний досвід 

розвитку вищої професійної освіти в умовах 

перехресного педагогічно-космополітичного 

впливу 
1. Педагогічно-космополітичні вектори вітчизняної 

та зарубіжної освітньої політики. 
2. Світоглядна канва педагогічно-космополітичного 

домінування у розвитку вищої професійної освіти 

Вища освіта та Болонський процес 

Тема: Педагогічно-космополітичні витоки 

розвитку вищої освіти 
1. Безперервна ступенева освіта як передумова 

формування педагогічно-космополітичного 

простору. 

2. Педагогічний космополітизм як засіб 

подолання академічно-культурних відмінностей. 

Методика викладання фахових дисциплін 

Тема: Вплив педагогічного космополітизму на 

удосконалення методики викладання фахових 

дисциплін 
1. Педагогічно-космополітичні уроки організації 

аудиторної роботи у перших класичних університетах 

Наддніпрянщини ХІХ – поч. ХХ ст. 
2. Урізноманітнення методики викладання фахових 

дисциплін (на вибір) за допомогою педагогічного 

космополітизму. 

Історія фізики 

Тема: Розвиток фізико-математичних 

факультетів вітчизняних класичних 

університетів в умовах педагогічно-

космополітичного впливу ХІХ – поч. ХХ ст. 
1. Роль педагогів-космополітів у заснуванні та 

розвитку фізико-математичних факультетів 

досліджуваного періоду. 

2. Налагодження міжнародно-професійної 

співпраці за профільними  напрямами між 

представниками вітчизняних та зарубіжних 

академічних структур. 

Історія  математики 

Тема: Вітчизняні математики – 

всесвітньовідомі педагоги-космополіти 

попередніх епох. 

1. Внесок західноукраїнського математика                      

Я. Кулика у розвиток вітчизняного освітнього 

руху. 

2. Методика проведення аудиторного заняття 

професора математики В. Стеклова.  
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Додаток Ж 

Макет зразкового фізичного кабінету при Педагогічному музеї  

(поч. ХХ ст.) [130] 

 



536 

 

Додаток К 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації 

 

Монографія 

1. Чумак М. Педагогічний космополітизм у розрізі соціокультурних 

трансформацій : [монографія]. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 428 с. 

 

Навчальні видання 

2. Чумак М. Курс теоретичної фізики. Збірник задач з електродинаміки / 

Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ-Херсон : 

ФОП Грінь Д.С., 2015. 140 с. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

3. Чумак М. Самостійна робота студентів під час проведення лекційних і 

практичних (семінарських) занять // Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки 

: реалії та перспективи. Випуск 59 : збірник наукових праць / за науковою ред.     

В. Д. Сиротюка; Міністерство освіти і науки України, Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ : Видавництво 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2017.               

С. 212–217. 

4. Чумак М. Історико-педагогічний характер розвитку освіти у розрізі 

міждисциплінарності // Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов В. В. Радул, 

Н. С. Савченко та ін. Випуск 173. Ч.2. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький 

: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. С. 241–244. (фахове видання України, що 

внесено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus international (ICI), 

Google Scholar)  

5. Чумак М. Соціокультурні виміри розвитку освіти на території Галичини 

та Наддніпрянщини (ХVІІІ – ХІХ ст.) // Гірська школа Українських Карпат. 

Івано-Франківськ : Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені В. Стефаника», 2018. №19. С.47–50. (фахове видання України, 

що внесено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus international 

(ICI), Google Scholar)  

6. Чумак М. Вплив християноцентризму на розвиток вітчизняної вищої 

освіти ХVІІІ ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. 

проф. Тетяни Степанової. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. 

№4 (63). С.189–194.  

7. Чумак М. Ретроспективний аналіз педагогічної майстерності 

представників давньоруського духовенства // Наукові записки : збірник наукових 

статей. Серія : педагогічні науки/ Міністерство освіти і науки України, 
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Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 

СХХХХІ (141). С. 235–244.  

8. Чумак М. Дихотомічний характер розвитку освіти на території Галичини 

(перша половина ХІХ століття) // Обрії. Науково-педагогічний журнал. Івано-

Франківськ : РВВ ОІППО, 2018. Випуск №2 (47). С. 30–33.  

9. Чумак М. Педагогічна майстерність – продуцент розвитку точних наук в 

умовах вітчизняної вищої школи (ХVІІІ – перша пол. ХІХ ст.) // Український 

педагогічний журнал / за ред. проф. Топузова О. М. №1. Київ :  Вид-во АПН 

України, 2019. С.149–154. (фахове видання України, що внесено до міжнародних 

наукометричних баз Index Copernicus international (ICI), Google Scholar, Crossref, 

Research Bible, РІНЦ)  

10. Чумак М. Полонізаційні витоки освітньої політики Волині першої 

половини ХІХ століття (на прикладі Кременецького ліцею) // Педагогічні науки. 

Збірник наукових праць. Полтава : Видавництво Полтавського національного 

педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, 2019. №73. С. 136–141. (фахове 

видання України, що внесено до міжнародних наукометричних баз Google 

Scholar, UlrichsWeb Global, Serials Directions, Index Copernicus international (ICI))  

11. Чумак М. Рішельєвський ліцей : соціокультурні виміри освоєння 

кращих європейських освітніх традицій (перша половина ХІХ століття) // 

Проблеми освіти : збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти». Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. Вип. 92. С.216–221.  

12. Чумак М. Соціокультурна роль науково-педагогічної інтелігенції у 

розвитку вітчизняного просвітництва ХІХ століття // Педагогічна освіта : теорія 

і практика : Збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. В. 

М. Лабунець]. Кам'янець-Подільський, 2019. Вип. 26 (1–2019). С. 211–216. 

(фахове видання України, що внесено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus international (ICI))  

13. Чумак М. Тенденції розвитку точних наук на базі Львівського 

університету (початок ХІХ ст.) // Науковий вісник Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : 

збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. Миколаїв : МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, 2019. №1 (64). С.253–257.  

14. Чумак М. До питання реформування змісту освіти другої половини ХІХ 

століття // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. 

П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи.  Випуск 67 : 

збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ : Видавництво 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2019. С.290 

–293. (фахове видання України, що внесено до міжнародних наукометричних баз 

Index Copernicus international (ICI))  

15. Чумак М. Вплив полікультурності на формування особистісного 

потенціалу педагогічних кадрів у другій  половині ХІХ століття // Вісник 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
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Довженка. Глухів, Вид-во ГНПУ ім. О. Довженка, 2019. Вип. 1 (39).                              

С. 196–201. (фахове видання України, що внесено до міжнародних 

наукометричних баз Index Copernicus international (ICI), Polsca Bibliografia 

Naucowa, Google Scholar, Research Bible)  

16. Чумак М. Вчені-фізики і космополітизм // Наукові записки / Ред. кол.: 

В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Серія : Педагогічні науки. 

Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. Вип. 177 (2). С. 149–152. 

(фахове видання України, що внесено до міжнародних наукометричних баз Index 

Copernicus international (ICI), Google Scholar)  

17. Чумак М. Формування соціокультурного образу вітчизняної 

педагогічної інтелігенції під впливом світоглядної парадигмальності другої 

половини ХІХ – початку ХХ століття // Український педагогічний журнал  / За 

ред. проф. Топузова О. М. Київ :  Вид-во АПН України, 2019. №2. С. 141–147.  

(фахове видання України, що внесено до міжнародних наукометричних баз Index 

Copernicus international (ICI), Google Scholar, Crossref, Research Bible, РІНЦ)  

18. Чумак М. Вища освіта політехнічного профілю Німеччини та України 

на початку ХХ століття : компаративний аналіз // Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової.  

Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. №2 (65). С. 341–347.  

19. Чумак М. Регресивність впливу радянського вектору на траєкторію 

освітнього поступу першої половини ХХ століття // Психолого-педагогічні 

проблеми сучасної школи / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 

Павла Тичини ; [голов. ред. С. В. Совгіра]. Умань : Візаві, 2019. Вип. 1. С. 145–

152. (фахове видання України, що внесено до міжнародних наукометричних баз 

Index Copernicus international (ICI), Google Scholar, WorldCat, ВАSЕ)  

20. Чумак М. Внесок українських педагогів-фізиків у розвиток вітчизняної 

освіти та науки (перше двадцятиріччя XX століття) // Освітній дискурс : збірник 

наукових праць / голов. ред. О. П. Кивлюк. Київ: Видавництво «Гілея», 2019. 

Вип. 15 (7–8) : гуманітарні науки. С. 66–75. (фахове видання України, що внесено 

до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus international (ICI), 

EBSCO, Research Bible)  

21. Чумак М. Розвиток технічної освіти Наддніпрянщини в перше 

двадцятиліття ХХ століття // Освітні обрії. Науково-педагогічний журнал. Івано-

Франківськ : РВВ ОІППО, 2019. Випуск №1 (48). С. 78–83.  

22. Чумак М. Глибинність утвердження вітчизняних соціокультурних 
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міжнародних наукометричних баз WorldCat, Central and Eastern European Online 

Library (CEEOL), Index Copernicus international (ICI), Research Bible) 

 

Статті у наукових фахових виданнях апробаційного характеру 

28. Чумак М. Використання похибок вимірювань під час розв’язування 

задач // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені               
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ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні результати дослідження оприлюднено на конференціях, семінарах, читаннях: 

 міжнародних: 

1. Сучасне дошкілля: реалії та перспективи (Київ, 2014, очна участь).  

2. Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір (Київ, 2015, очна участь). 

3. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі 

(Херсон, 2018, заочна участь).  

4. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті 

(Кропивницький, 2018, заочна участь).  

5. Коучинг в освіті: від реформ до еволюції (Київ, 2018, очна участь).  

6. NEW TOP SCIENCE (Київ, 2018, очна участь).  

7. Адаптивні технології управління навчанням» (Одеса, 2018, заочна участь).  

8. STEМ-освіта : проблеми та перспективи (Кропивницький, 2018, заочна участь). 

9. Актуальність проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців (Київ, 

2018, заочна участь).  

10. Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної 

педагогічної освіти (Київ, 2018, очна участь).  

11. Тьюторство як засіб інтернаціоналізації освітньо-наукового простору вищої школи 

(Київ, 2018, очна участь).  

12. Управління культурними проектами і креативна індустрія (Київ, 2018, очна участь).  

13. Актуальні проблеми вищої освіти: теоретико-методологічні та прикладні аспекти (Бар, 

2019, заочна участь).  

14. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний 

виміри змін (Суми, 2019, заочна участь).  

15. Позашкільна освіта: єдність теорії та практики у підготовці юних науковців МАН і 

НПУ імені М.П. Драгоманова (Київ, 2019, очна участь).  

16. Тенденції та перспективи розвитку освіти і науки в умовах глобалізації (Переяслав-

Хмельницький, 2019, заочна участь).  

17. Сучасний рух науки (Дніпро, 2019, заочна участь).  

18. Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах (Київ, 
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19. Фреїківська конференція з фізики й технологій тонких плівок та наносистем (Івано-

Франківськ, 2019, заочна участь); 

 всеукраїнських:  

20. Актуальні питання методики навчання фізики та астрономії в середній і вищій школі 

(Київ, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, очна участь).  

21. Інноваційні технології в дошкільній освіті України: правова охорона дитинства (Київ, 

2015, очна участь).  

22. Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій (Івано-Франківськ, 2018, 

заочна участь); 

 міжрегіональних:  

23. Астрономія та сьогодення (Вінниця, 2015, заочна участь); 

 внутрішньоуніверситетських:  

24. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету (Київ, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, очна участь). 
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Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький 
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(довідка від 22.05.2019 р. № 410), 
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Рівненського державного гуманітарного університету (довідка від 

23.05.2019 р. № 01-12-43) 
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Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини (довідка від 27.06.2019 р. № 1280). 

 

 


