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Аннотация
Актуальность статьи обусловлена необходимостью возвращения имен педагогов-просветителей на-
чала ХХ века, которые для развития украинской национальной школы не жалели ни сил, ни здо-
ровья, даже жизни. Целью статьи является определение особенностей педагогической деятельности 
общественного деятеля Никанора Онацкого в г. Лебедин Сумского уезда. Среди методов исследования 
использованы теоретический, историко-логический конкретно-поисковый, хронологически-системный, 
персоналистически-биографический. Автором определены основные вехи педагогической деятельно-
сти художника в указанный период. Перспектива исследования заключается в дальнейшем изучении 
педагогической и культурно-просветительской деятельности Н. Онацкого на Слобожанщине.
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PERICULIAR FEATURES OF LEBEDINSKY PERIOD  
OF THE PEDAGOGICAL OF NIKANORA ONATSKIY (1906-1913)

Summary
Actuality of the article is predefined the necessity of returning of the names of teachers-enlighteners of 
beginning XX centures, which for buiding of Ukrainian national school spared neither forces no health, 
even life. The purpose of the article is determination of features of pedagogical activity of publicman 
Nikanora Onatskogo in the town of Lebedin of the Sumy region. It was used the methods of research the 
theoretical, historikal-logical specific search, chronologically system, personalistic-biographical methods. 
The main idea of the article is main character of educational activities in the designated period. Further 
perspective is consist in the subsequent study of pedagogical and in a civilized manner elucidative to 
activity of N. Onatskogo on Slobozhanschina. 
Keywords: Nikanor Onatskiy, Lebedin, artist, poet, national idea.
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РОЛЬ І. МАКСИМОВИЧА У РОЗВИТКУ ОСВІТИ УКРАЇНИ  
НА ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТТЯ: ДОСВІД ЧЕРНІГІВСЬКОГО КОЛЕГІУМУ
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Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

У статті досліджено та проаналізовано особливості навчально-виховної діяльності Чернігівського колегіуму, 
створеного у 1700 році І. Максимовичем. Висвітлено роль Іоанна Максимовича у вітчизняному розвитку 
освітньої галузі на початку XVIII століття.
Ключові слова: Іоанн Максимович, освіта, Чернігівський колегіум, історико-педагогічний досвід.

Постановка проблеми. Формування вітчиз-
няної освіти сьогодні потребує окреслення 

для неї відповідних моделей для наслідування. 
Без розуміння того, якою має бути сучасна шко-
ла, не можна уявити собі подальші перспективи 
розвитку суспільства. На сучасному етапі по-
ступу українського шкільництва яскраво про-
стежується зростання інтересу до вітчизняної 
історичної спадщини. Особливої цінності набу-
вають вітчизняні традиції навчання і виховання, 
що слугують невичерпним джерелом збагачен-
ня педагогічної науки. Творче застосування іс-
торико-педагогічного досвіду наших попередни-

ків забезпечує ефективність розвитку освітнього 
простору України ХХІ століття. З’ясовуючи осо-
бливості цього процесу, варто не залишати поза 
увагою діяльність провідних педагогів та про-
світників кінця XVII – початку XVIII століття, 
чиї прогресивні ідеї є актуальними і дотепер.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Цікавою й визначною історичною постаттю 
початку XVIII століття є український педа-
гог, просвітник, філософ, богослов, благодій-
ник, засновник Чернігівського колегіуму Іван 
(Іоанн) Максимович (1651–1715 рр.). Його чи-
мала педагогічна спадщина набуває загально-
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національного значення. Сучасні дослідники 
К. Борисенко, М. Денисов, О. Засько, О. Зосі-
мова, С. Журавльова, О. Кивлюк, С. Мащен-
ко, С. Павленко високо поціновують творчі 
здобутки просвітника у різних галузях науки 
(філософія, мовознавство, літературознавство, 
богослов’я, журналістика), розкриваючи нові 
грані його непересічного таланту.

Проблему заснування, розвитку і місця в сис-
темі української освіти Чернігівського колегіуму, 
створеного у 1700 році І. Максимовичем, розкрива-
ють у своїх дослідженнях О. Травкіна («Чернігів-
ський колегіум (XVIII ст.)», 2003 р.), В. Денисенко 
(«Духовна освіта в Україні Х–ХVІІІ ст.», 2011 р.), 
Н. Кузьменко («Становлення та розвиток вищої 
освіти Чернігівщини (ХVІІІ–ХХ ст.)», 2015 р.) та ін.

Процес розвитку національної системи осві-
ти і виховання, розв’язання нагальних проблем 
педагогічної науки окреслюють дослідження або 
положення окремих праць видатних україн-
ських учених сучасності А. Алексюка, А. Бойко, 
Л. Вовк, І. Зязюна, В. Липинського, Н. Побірчен-
ко, О. Сухомлинської, М. Фіцули та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проведений аналіз показує, що 
до цього часу у науково-педагогічних колах зали-
шається мало дослідженою педагогічно-просвіт-
ницька діяльність святителя Іоанна Максимови-
ча на теренах Лівобережної України, детального 
вивчення потребує навчально-виховна діяльність 
заснованого ним Чернігівського колегіуму.

Мета статті. Головною метою цієї статті є до-
слідження навчально-виховної діяльності Чер-
нігівського колегіуму та висвітлення ролі Іоанна 
Максимовича у розвитку освіти України на по-
чатку XVIII століття.

Виклад основного матеріалу. Біографія 
І. Максимовича вбирає в себе різноманітні інтен-
ції того часу і у різні періоди має свої історико-
культурні закономірності. Причиною звернення 
до життєпису просвітника слугує не тільки його 
конфесійна діяльність як лідера українського 
православ’я на порубіжжі XVII–XVIII століть, а 
й активна педагогічно-просвітницька, літератур-
на, громадська, культурна діяльність. Значущою 
для сучасників та духовних нащадків Іоанна 
Максимовича є його діяльність, пов’язана з роз-
витком просвіти в Україні та за її межами. Його 
стійкі переконання та погляди щодо необхідності 
виховання освічених громадян виявилися над-
то прогресивними для свого часу, а поєднання в 
служінні Іоанна духовних і державних інтересів 
стало затребуваним і в подальшому розвитку 
українського суспільства. 

Іоанн Максимович відомий широкому загалові 
не лише як видатний церковний діяч. У Чернігові 
завдяки плідній співпраці з І. Мазепою його та-
ланти набули розквіту, насамперед у книгодру-
куванні, створенні в єпархії духовно-освітнього 
центру [6, с. 41], він проявив себе як талановитий 
віршотворець, перекладач, благодійник. Творчий 
літературний спадок просвітника демонструє ви-
соку освіченість просвітителя, широту його світо-
гляду, глибокі знання історії та міфології, власне 
розуміння Святого Писання і творів святих отців. 

Серед відомих робіт Іоанна Максимовича, в 
яких розкриваються його педагогічні погляди 
та ідеї, варто відзначити: «Алфавит собранный, 
рифмами сложенный…» (1705), «Богородице 
Дево, радуйся…» (1707), «Феатрон или позор 
нравоучительный» (1708) та «Илиотропион, или 

Сообразование с Божественной Волей» (1714). 
Ці праці спочатку призначалися винятково для 
студентів Чернігівського колегіуму, де викладав 
педагог, але згодом стали надбанням цілої нації.

Просвітник ревно відстоював виховання мо-
ральних, гуманістичних, національно-патріотич-
них якостей особистості, «він звертав увагу не 
на аскетизм і релігійні «подвиги», а на добрі й 
корисні справи: спорудження храмів, заснування 
шкіл. <…> Він виступав прихильником вивчення 
європейської культури, найширшого залучення 
молоді до всебічної освіти на основі європейських 
зразків» [2, с. 39].

Тогочасний Гетьманат мав гостру потребу в 
освічених людях. Чернігів невипадково «став міс-
цем заснування другого після Києво-Могилян-
ської академії загальноосвітнього навчального за-
кладу» [4, с. 29]. У 1700 році Іоанн Максимович 
за фінансової підтримки гетьмана Івана Мазепи 
відкрив при кафедральному Борисоглібському 
монастирі Чернігівський колегіум, що стало над-
звичайно важливою справою в житті педагога. Ві-
домо, що за безпосередньої підтримки та фінансу-
вання гетьмана І. Мазепи було збудовано корпус 
колегіуму з навчальними класами, дзвіницею, 
трапезною та друкарнею. Власні кошти на колегі-
ум жертвував і сам І. Максимович. Новостворений 
навчальний заклад на тривалий час отримав на-
зву «Чернігово-Максимовичевський Олімп». Цей 
колегіум продовжував найкращі навчально-ви-
ховні традиції братських шкіл XVI–XVII ст. та 
славнозвісної Києво-Могилянської академії [5].

Ефективність процвітання розпочатої святи-
телем Іоанном справи повною мірою визначалася 
рівнем підтримки його соратників та однодумців. 
У своєму керівництві колегіумом І. Максимович спи-
рався на першого префекта А. Стаховського, який 
очолював учительську корпорацію. В обов'язки 
префекта входило керівництво навчально-вихов-
ним процесом у колегіумі, він відав безпосередньо 
прийомом учнів і видавав їм атестати за дозволом 
єпископа та духовної консисторії, відвідував лекції 
викладачів, слідкував за всіма прибутками та ви-
датками на утримання закладу, вів прибутково-ви-
даткові книги, усе ділове листування та докумен-
тацію, писав рапорти, звіти, донесення єпископу 
і в духовну консисторію. В особі А. Стаховського 
І. Максимович знайшов собі вірного помічника у 
справі організації та становлення Чернігівського 
колегіуму, перетворення його на значний куль-
турно-освітній осередок Лівобережної України. 
Співпраця двох непересічних, талановитих особис-
тостей, таких як І. Максимович та А. Стаховський, 
на освітньо-педагогічній ниві сприяла неабиякому 
піднесенню та розквіту колегіуму саме в перший 
період його існування.

Створивши Чернігівський колегіум, вихован-
ці Києво-Могилянської академії запроваджували 
у ньому демократичні порядки, гуманістично-мо-
ралістичні традиції, притаманні українським на-
вчальним закладам. Тут здобували знання пред-
ставники різних верств тогочасного суспільства: 
козацької старшини, рядового козацтва, духовен-
ства, міщан, селянства. Чернігівський колегіум був 
загальнонаціональним закладом, в якому навчало-
ся чимало вихідців з різних регіонів Гетьманщини, 
а також з українських земель, які перебували у 
складі Речі Посполитої. Побудований на засадах 
європейської освіти, він поряд з Києво-Могилян-
ською академією виступав як важливий осеред-
ок та провідник західноєвропейських культурних 
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впливів на значній території, сприяв зближенню 
західної та української культур [9, с. 3].

У свою чергу І. Максимович звертав особливу 
увагу на підбір викладацького складу в новоство-
реному навчальному закладі. Оскільки на почат-
ку XVIII ст. учителі, як правило, були ченцями, 
то, звичайно, на викладацьку посаду вибирали 
здібних учнів, пропонуючи їм прийняти черне-
цтво і таким чином забезпечити собі духовну 
кар'єру. Педагогічна діяльність була у ній важ-
ливою ланкою: прийнявши чернечий сан і про-
читавши курси від нижчих до вищих, викладач 
висвячувався на ігумена чи архімандрита монас-
тиря або отримував якусь іншу важливу посаду. 
Також на викладацьку роботу в колегіум запро-
шували здібних монахів з інших монастирів. 

З часом контингент вчених ченців почав ско-
рочуватися – по-перше, через суворі вимоги: 
приймати в ченці після трирічного випробуван-
ня і не раніше 30-річного віку; по-друге, багато 
викладачів з українських навчальних закладів 
направлялися на викладацьку роботу в Росію, в 
закордонні посольства та місії тощо. Чернігівські 
архієпископи І. Максимович та А. Стаховський 
після призначення митрополитами Тобольськими 
потребували для просвітницької роботи в Сибірі 
«людей учительських», яких, звичайно, вивозили 
з Чернігова [8, с. 45].

Варто відзначити той факт, що процес ста-
новлення Чернігівського колегіуму розтягнувся 
на декілька років. Упродовж 1700–1705 років 
було відкрито 5 класів: 3 граматичні (інфими, 
граматики та синтаксими) та по 1 класові поети-
ки і риторики, тобто щороку з переходом учнів 
до вивчення вищого курсу відкривався новий 
клас. Викладання предметів здійснювалося укра-
їнською, російською та латинською мовами. Та 
все ж основна увага в колегіумі приділялася опа-
нуванню латині. Курси поетики, риторики та фі-
лософії, які були наступними після граматичних 
класів, викладалися латинською мовою. У курсах 
поетики та риторики вивчали теоретичні засади 
античної поезії, красномовства, вчилися писати 
поетичні твори латинською чи польською мова-
ми, складати і проголошувати промови, панегіри-
ки, проповіді тощо. Курс чернігівської риторики 
закінчувався викладанням логіки з діалектикою. 
Однією з головних цілей цього заключного роз-
ділу риторики було навчити студентів логічно 
мислити, правильно будувати докази, застосову-
вати вірну та переконливу аргументацію, вміти 
дискутувати [10, с. 72–73]. Необхідно зауважити, 
що згідно з традицією, яка існувала в Києво-Мо-
гилянській Академії, і в Чернігівському колегіумі 
кожен викладач курсів поетики, риторики, фі-
лософії обов’язково повинен був самостійно під-
готувати курс лекцій, який він диктував своїм 
студентам. Прикро, але до нашого часу зберегла-
ся незначна кількість рукописних підручників, 
створених викладачами колегіуму.

Фактичні дані про учнів колегіуму в перші 
роки його існування, на жаль, відсутні Це пояс-
нюється самим характером освіти в цей період, 
відсутністю бюрократичного контролю з боку 
державного апарату за навчальними закладами 
в Україні. Кожен бажаючий, маючи певний рі-
вень підготовки, міг вступити до колегіуму, від-
відувати лекції викладачів, а також міг вільно 
залишити його і перейти до іншого освітнього за-
кладу. Оскільки обліку учнів не велося, тому й 
списки вихованців були відсутні. Кожен міг при-

йти до колегіуму у будь-який час, так само по-
кинути його і повернутися знову. Переведення 
з класу в клас відбувалося лише відповідно до 
отриманих знань, тому окремі учні проходили 
два класи за рік, а деякі залишалися в одному 
класі по кілька років.

У своєму дослідженні «Коротка історія Черні-
гова. Чернігівські Афіни» С. Леп'явко наголошує, 
що навчання у колегіумі базувалося винятково на 
демократичних засадах. Учнів приймали до на-
вчального закладу незалежно від соціального і 
матеріального становища, без іспитів, і навчалися 
вони безкоштовно. У колегіумі навчалися діти свя-
щенників, рядових козаків, міщан і селян, а поряд 
з ними – діти козацької старшини. Для утримання 
бідних учнів існував гуртожиток, який називали 
«бурса», а з церковних доходів і від благодійни-
ків надходили кошти на їхнє харчування. Проте 
коштів вистачало не завжди, тому бурсаки були 
змушені у вихідні дні ходити по місту й заробля-
ти гроші або харчі церковними співами. Такі по-
ходи сприяли не лише забезпеченню учнів, але й 
підтримували у місті атмосферу благодійництва, 
взаємодопомоги і святкового настрою [3].

Аналізуючи географію місць, звідки походи-
ли учні колегіуму, історик О. Травкіна зазначає, 
що найбільше вихованців було з Чернігівського 
полку, а саме: з міста Чернігова, з Седнівської, 
Менської, Любецької, Ріпкинської, Роїщенської, 
Березинської, Сосницької, Городнянської, Понор-
ницької сотень та сотенних містечок. Багато вихід-
ців з північної Сіверщини – Стародубського полку: 
з м. Стародуба, Новгород-Сіверської, Почепської, 
Погарської, Топольської сотень. У Чернігівсько-
му колегіумі навчалися студенти і з інших полків 
України: з Київського, Прилуцького, Лубенського, 
Ніжинського, Переяславського [7, с. 12-18]. Це свід-
чить лише про те, що навчальний заклад був відо-
мий далеко за межами Чернігова і став потужним 
навчальним закладом Гетьманщини.

Чернігівський колегіум безумовно став осеред-
ком, навколо якого гуртувалися найбільш освіче-
ні та прогресивні особистості того часу. Вихованці 
колегіуму працювали вчителями, перекладачами, 
священнослужителями, канцеляристами Чернігів-
ського намісництва, в адміністративних установах, 
при гетьманові, проповідниками при посольствах 
та дипломатичних місіях за кордоном. Їх часто за-
прошували на роботу до бюрократичних структур 
і навчальних закладів Росії. Випускники колегіуму 
Ф. Політковський та Ф. Куріка стали професорами 
Лейденського та Московського університету. Од-
ним з відомих випускників колегіуму варто назва-
ти М. Полторацького – музиканта, керівника при-
дворної капели у Петербурзі. Поряд з Київською 
академією Чернігівський колегіум забезпечував 
значну кількість студентів для медичних закладів 
Росії. Серед випускників освітнього закладу імена 
близько двадцяти відомих медиків XVIII ст. Не за-
лишається поза увагою постать академіка П. За-
горського – одного з перших вчених-медиків Ро-
сійської імперії, Ю. Білопольський став головним 
лікарем в армії полководця О. Суворова.

Цікавою у наукових колах є біографія Андрія 
(в чернецтві Анатолія) Ставицького, що народив-
ся 1748 року в с. Клюсові на Чернігівщині. А. Ста-
вицький навчався у Чернігівському колегіумі до 
класу риторики, потім продовжив навчання в Ки-
ївській академії та Уманському базиліканському 
училищі, де вивчав філософію і польську мову, 
далі – в Угорщині, у Петербурзі опановував філо-
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софію, історію, географію, арифметику, єврейську 
та німецьку мови. В 1782 р., після повернення в 
Україну, викладав у Київській академії латину, 
історію, географію, німецьку мову [7, с. 33].

Висновки. Проведене дослідження дає підстави 
для висновку, що роль І. Максимовича у розвитку 
освіти України на початку ХVIII століття полягає 
у: 1) заснуванні Чернігівського колегіуму – пер-
шого навчального закладу вищого рівня на Ліво-
бережній Україні та безпосередньому особистому 
піклуванні про нього; 2) піднесенні рівня освіти 
шляхом упровадження в навчально-виховний про-
цес колегіуму кращих зразків західноєвропей-
ського педагогічного досвіду; 3) педагогічно-про-
світницькій діяльності, яка заклала підвалини для 
подальшого розвитку вітчизняної освітньої галузі.

Заснований Іоанном Максимовичем у 
1700 році Чернігівський колегіум став провід-
ним культурно-освітнім закладом Північного 
Лівобережжя. Його випускники продовжили 
розпочату І. Максимовичем справу і здійснили 
широкомасштабні перетворення у педагогічній 
теорії та практиці. Завдяки їх невтомній і плід-
ній праці спадщина І. Максимовича збереглася 
у віках і є актуальною на сучасному етапі роз-
витку освітньої галузі України.

Перспективи подальших наукових педаго-
гічних розвідок полягають у подальшому ви-
вченні навчально-виховної діяльності Чернігів-
ського колегіуму; дослідженні й обґрунтуванні 
актуальності педагогічної спадщини І. Макси-
мовича в розбудові сучасної системи освіти.
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Аннотация
В статье исследованы и проанализированы особенности учебно-воспитательной деятельности Черни-
говского коллегиума, созданного в 1700 году И. Максимовичем. Раскрыта роль Иоанна Максимовича в 
отечественном развитии образования в начале XVIII века.
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Summary
The article deals with the analysis of educational and upbringing peculiarities of Chernihiv College activity, 
founded in 1700 by I. Maksymovych. The paper highlights the role of I. Maksymovych in the development 
of Ukrainian education at the beginning of the 18th century.
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