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ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ: 
АРХІВНІ СТУДІЇ 

Фахова спільнота філософів-освітян США сьо-

год ні активно обговорює питання, чи має філосо-

фія освіти минуле. Одні дослідники стверджують, 

що це неможливо, адже філософія освіти інститу-

ціалізувалася лише у середині минулого століття 

як інноваційна дисципліна. Інші ж вважають, що 

поява філософії освіти — це результат тривалого 

історичного розвитку філософської думки. 

Натомість для європейської філософської спіль-

но ти такої проблеми не існує. Як зазначено в од но му 

з найавторитетніших енциклопедичних видань, не 

можна проводити чітку межу між філософією ос ві-

ти та історією освітніх ідей: вони в постійному вза-

ємозв’язку живлять і висвітлюють одна одну (див.: 

[The New Encyclopaedia Britannica, 1986: Vol. 25, 

p. 734]). Звернення до історії філософії розгляда-

ють як важливий метод конкретизації форми, ви-

значення структури філософії освіти і запобігання 

помилкам у її дослідженнях. Загалом наголошують, 

що самостійний дисциплінарний статус у системі 

філософських наук філософія освіти забезпечує че-

рез самоусвідомлення себе спадкоємицею великої 

історичної традиції філософсько-педагогічного мис -

лення і ретельне її вивчення (див.: [Мuir, 2004]). 

Вітчизняна академічна філософія: 
працюємо в архівах
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Однак, на відміну від Заходу, де завдяки високому рівню розвитку 

історико-філософської науки наявність такої традиції очевидна, в Україні 

ситуація дещо інша. Поки що історія української філософії не дає достат-

ньої кількості матеріалу для того, аби філософія освіти відчула свою вко-

ріненість в українській філософській культурі й конституювалась у сучас ну 

філософську дисципліну. 

Що ж заважає пожвавленню досліджень історії вітчизняної фі ло соф-

сько-педагогічної думки? Передусім, чинники методологічного характеру, 

а саме — невизначеність дисциплінарної ідентичності сучасної української 

філософії освіти (це наука чи філософія? це дисципліна філософська чи 

педагогічна?) та предмета її досліджень (педагогічна дійсність взагалі чи 

проекти реформування системи освіти?). 

Яким же чином слід формулювати предмет філософії освіти, щоб для 

неї відкрилися не лише перспективи майбутнього, а й глибини минулого, 

щоб вона отримала можливість рефлексії історичного досвіду філософ-

сько-педагогічного мислення? Гадаємо, цей предмет має не відображати «тя-

жіння сучасності стверджувати себе як смислову повноту буття» [Пролеєв, 

2004: с. 141], а ґрунтуватися на відчутті нерозривності історичного часу, 

жи вого зв’язку сьогодення з минулим. Такій передумові відповідає фор-

ма існування філософсько-педагогічного дискурсу, як її характеризують 

російські дослідники Володимир Платонов і Олександр Огурцов. Філосо-

фія освіти, вказують вони, як і загальна філософія, втілюється у двох «об-

разах» — особливої філософсько-педагогічної системності як похідної від 

конкретного філософського вчення і міжсистемної взаємодії-діалогу (див.: 

[Огурцов, 1995: с. 21—23; Платонов, 1995: с. 23—25]). Уточнюючи ж зміст 

цього діалогу, гадаємо, слід врахувати зауваження, яке висловив німецький 

філософ Отто Фридрих Больнов, розрізняючи цілі педагогічної антро-

по логії та антропологічної педагогіки. Зокрема, він зазначив, що якщо 

рефлексія педагогічної антропології спрямовується в сутнісну глибину 

виховання як породження культури, то рефлексія антропологічної педаго-

гіки зосереджується на людині як предметі педагогічного впливу (див.: 

[Кули ков, 1988: с. 110—112; Новичкова, 2004: с. 157—158]). Проте навряд 

чи у процесі пізнання педагогічної дійсності можливо і, головне, доречно 

ві док ремлювати одне від одного: насправді філософсько-педагогічна думка 

пуль сує між асимптотами філософсько-антропологічної та практично-пе-

дагогіч ної проблематики, навколо взаємопов’язаних понять: «людина як 

суб’єкт педагогічної дійсності» й «педагогічна дійсність як особлива сфера 

людського буття, простір становлення людської особистості й са мо від-

творен ня культури». На наш погляд, таке розуміння форми і змісту фі ло-

софсько-пе дагогічного пізнання дає змогу припустити, що філософія 

ос віти існувала в минулому в латентних, додисциплінарних формах, які 
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можливо виявити за допомоги спеціальних стратегій і методів сучасної 

історико-філософ сь кої науки.

Ці стратегії і методи ґрунтуються на методологічному постулаті куль-

турологічного підходу, згідно з яким історія, щоб зрозуміти минуле, має 

вивчати не історичні події й процеси самі по собі, а людину минулого, 

«культурні практики» її взаємодії зі світом і духовного життя. Для історика 

філософії це означає перетворення об’єкта його досліджень із безособово-

го процесу розвитку ідей на живий діалог особистостей, творчість кожної з 

яких — це «внутрішня драма», сповнена, як зауважує Густав Шпет, праг-

ненням відшукати істину, духом боротьби за ідеї та переконання, чистими 

радощами від досягнень і стражданнями від розчарувань (див.: [Шпет, 2000: 

с. 87]). Отож, розуміючи недостатність уже надрукованих філософських 

текстів як історичних джерел (за словами Вільгельма Дильтая, закінчена 

книга не схильна розкривати таїну свого виникнення; див.: [Дильтей, 

1995: с. 128]), дослідник мусить звернутись до вивчення архівів: лише там 

можна знайти джерела, які повідомлять більше про подробиці народження 

філософської думки, аніж десятки сторінок логічно бездоганних тверджень 

і обґрунтувань. Як ніде це актуально в історії філософії освіти, адже її зав-

дання — виявляти й аналізувати зазвичай приховані зв’язки між філософ-

ським і педагогічним мисленням.

Утім, коли йдеться про те, щоб зафіксувати сам факт наявності фі ло-

софсько-педагогічного дискурсу, звертатися до архівних документів, може, 

й не треба. Так, апріорі можна припустити, що філософія освіти доби мо-

дерну розвивалася принаймні у вищих навчальних закладах, де викладали 

філософію. Для академічної філософії, специфічного типу філософування, 

який пов’язаний із професійним викладанням і локалізований у системі 

освіти, мати педагогічні інтенції природно. Один із багатьох історичних 

прецедентів цього — німецька філософсько-педагогічна традиція. Формою 

інституціалізації філософсько-педагогічної думки в німецькомовних краї-

нах були університетські кафедри філософії, професори яких викладали пе-

дагогіку. Результати сучасних досліджень засвідчують, що педагогіка входи ла 

у «предметний канон» німецької університетської філософії (див.: [Шнай-

дер, 2004: с. 74]). Із цього середовища також виходили педагогічні тексти, 

які мали переважно філософсько-теоретичний характер. Отож і без архів-

них джерел не доводиться сумніватись, що педагогічна думка в Німеччині 

історично пов’язана з філософською. 

Однак щодо академічної філософії України ХІХ — початку ХХ століття 

загалом так стверджувати неможливо. Насамперед, про неї, на відміну від 

німецької, не можна говорити як про єдиний культурний та інтелектуаль-

ний феномен унаслідок поділу території країни між двома імперіями із сут-

тєво різним менталітетом і культурними особливостями. Крім того, слід 
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враховувати і вплив реґіональної субкультури, адже життя університет-

ських центрів у позаминулому столітті мало більш замкнений у межах міс-

та характер, ніж сьогодні. Тому, на нашу думку, вивчаючи питання розвит-

ку філософії освіти в Україні ХІХ — початку ХХ століття, об’єктом аналізу 

слід обирати окрему реґіональну академічну філософію. Значний інтерес 

із цього погляду становить творчість київських професорів філософії — 

Сильвестра Гогоцького, Памфіла Юркевича, Петра Ліницького, Маркел лі-

на Олесницького, Миколи Маккавейського, Степана Ананьїна, Олександ-

ра Селіхановича та ін., — які викладали в Київській духовній академії та 

Університеті Св. Володимира. 

Отож чи розвивалась у київській академічній філософії ХІХ — по-

чат ку ХХ століття філософія освіти — було питанням однієї з наших 

істори ко-філософських розвідок (див.: [Кузьміна, 2010]). Унаслідок бібліо-

графічного пошуку ми встановили, що професори філософії Київської 

духовної академії та Університету Св. Володимира викладали педагогіку 

у вищій шко лі загалом понад півстоліття. Проте кількість педагогічних 

текстів, які вони надрукували, не така вже й велика: кілька курсів лекцій з 

педагогіки, статті й актові промови з окремих проблем. Звісно, київські 

академічні філософи видавали і філософські праці, але в них розглядаю-

ться суто фі лософські проблеми. У сукупності ці публікації не дають змоги 

напевно стверджувати, що філософсько-педагогічний дискурс в академіч-

ному середовищі Києва існував, а надто — скласти цілісне уявлення про 

його особливості. З’ясувати це питання допомогли рукописи, які зберіга-

ються в Цен тральному державному історичному архіві України в м. Києві, 

Дер жав ному архіві м. Києва, Інституті рукопису Національної бібліотеки 

України ім. В.І. Вернадського, Центральному державному архіві вищих ор-

ганів вла ди та управління України. 

Передусім, архівні джерела дали можливість встановити, що у спільно-

ті київських академічних філософів діяла певна «коґнітивна згода» щодо 

сутності педагогічного пізнання, методів педагогічного дослідження, спо-

собів інтерпретації педагогічних фактів — система положень так званого 

цехового знання, або академічний стандарт (див.: [Уитли, 1980: с. 223—

226]). Взагалі відтворити цю систему можна, проаналізувавши навчальні 

курси, у яких зазвичай експлікують фундаментальні основи науки, «абет-

кові істини», відомі всім професіоналам. Для цього треба звертатись не 

лише до публікацій, а й до документації, пов’язаної з навчальним проце-

сом, — до програм навчальних дисциплін, конспектів і нотаток, звітів, клас-

них журналів, навчальних планів тощо. Спробуємо пояснити, чим ці види 

документів можуть зацікавити дослідника історії філософії освіти.

Навчальні програми відкладались в архівах освітніх закладів тоді, коли 

цього вимагали адміністративні правила. Так, програму з педагогіки Силь-
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вестра Гогоцького було подано і затверджено 1851 року, і за нею він ви-

к ладав в Університеті Св. Володимира до 1863 року. У Київській духовній 

академії викладачі повинні були майже щороку надавати програми своїх 

курсів. Навчальні програми — це документи, які містять план і стислий 

огляд змісту дисципліни. Ступінь інформативності програми самої по собі, 

здається, невисокий, адже вона дуже лаконічна. Тому під час реконструкції 

навчального курсу певного викладача цей документ може слугувати ли-

ше канвою, для заповнення якої треба залучати інші джерела. Наприклад, 

розділ «Вступ до науки педагогіки» у програмі, за якою Сильвестр Гогоць-

кий викладав педагогіку в Університеті Св. Володимира протягом 1851—

1863 років, має такий вигляд: 

<… введение в науку педагогики

1) Понятие о педагогике.

2) Отношение педагогики к другим наукам.

3) Значение педагогики.

4) Развитие главных частей педагогики из понятия о ней.

5) Литература…> 1.

Зрозуміти, що професор читав студентам на лекції за цим планом, 

можна було зі статті, яка вийшла згодом і докладно розкривала кожний 

його пункт (див.: [Гогоцкий, 1855: с. 39—78]). Однак лаконізм навчаль-

ної програми — це водночас і її перевага як джерела інформації про «коґні-

тивні домовленості» певної академічної спільноти: схематичний виклад 

відображає, так би мовити, каркас концепції викладання, а через неї — ака-

демічні стандарти. Зокрема, порівняльний аналіз навчальних програм із 

пе дагогіки С. Гогоцького, П. Юркевича, М. Зайцева, П. Ліницького, М. Олес-

ницького, М. Маккавейського показав, що всі вони мають приблизно 

однакову структуру, обов’язковими елементами якої є: вступна частина з 

розглядом методологічних проблем сутності педагогічного пізнання і 

дисциплінарного статусу педагогіки; характеристика категоріального апа-

рату — ідеї, потреби, можливості, цілі виховання; огляд історії педагогіч-

них ідей; авторський проект теорії виховання й освіти.

Конспекти лекцій. Інформативна насиченість конспектів лекцій, звіс-

но, залежить від того, хто їх і для чого писав. На зразки цілої низки кон-

спектів курсів лекцій з педагогіки різних років натрапляємо в особовому 

архіві Памфіла Юркевича. Вони являють собою рукописи у вигляді тезово-

го плану, який містить міркування з питань усього курсу. Унаслідок аналізу 

1 Гогоцкий С.С. Программа чтений по предмету педагогики студентам седьмого семест-

ра, во втором полугодии 1851—1852 ак. г. // Программы преподавания на второе полу-

годие 1851—1852 уч. г. — Державний архів м. Києва (далі — ДАК). — Ф. 16. — Оп. 465. — 

Спр. 859. — Арк. 4.
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одного з них («Читання про виховання з програмою 1866 г.» 2) вдалося 

з’ясувати, що, читаючи свій перший курс педагогіки у Московському уні-

верситеті, П. Юркевич намагався виконати три завдання — інформаційне, 

методологічне, методичне. Інформаційне полягало у тому, щоб ознайоми-

ти аудиторію з фундаментальними теоріями виховання, які визначають 

ідейний «клімат» у сучасній педагогіці. Методологічне передбачало роз-

криття законів і закономірностей педагогічного теоретизування. Методичне 

було спричинене потребою продемонструвати метод комплексного ком-

паративного філософсько-педагогічного дослідження — прочитання кла-

сичної спадщини (діалоги Платона «Про державу», «Федр», «Бенкет», «За-

кони» і роман Жан-Жака Русо «Еміль, або Про виховання») крізь призму 

актуальної проблематики освіти й виховання. Свої лекції вчений супрово-

джує історико-педагогічними та історико-філософськими коментарями та 

порівняннями, у яких згадує думки і погляди як філософів (Ксенофана 

Колофонського, Сократа, Аристотеля, Бенедикта Спінози, Імануїла Канта, 

Фридриха Шелінґа, Йогана Гербарта, Фридриха Шляєрмахера, Блеза Пас-

каля, Фридриха Бенеке, Генрі Бокля), так і педагогів (Йогана Базедова, 

Кар ла Раумера, Жана Жакото, Вільгельма Куртмана, Адольфа Дистервеґа, 

Миколи Пирогова). Звертається П. Юркевич також до Св. Письма, історич-

ної та художньої літератури. 

Загалом порівняльний аналіз конспектів лекцій П. Юркевича (а їх іс-

нує кілька варіантів) показав, що ключовою у його академічних курсах пе-

дагогіки була ідея гуманного виховання, яке допомагає дитині поступово 

розкривати у собі як цінність те, що становить суть її людського єства, — 

дух, його потреби, а також здатність стати на шлях самовдосконалення. 

Педагогічне пізнання постає у мислителя не просто як синтез наук, а як 

етичний синтез наукового знання і віри. Він відбувається через послідовну 

реалізацію в педагогічних теоріях ідеї християнської гуманності як прин-

ципу визначення ідеалу та мети виховання, а також через тлумачення явищ 

духов ного життя, напрямів розвитку дитини.

На приклад конспектів лекцій з педагогіки, які вів студент, натрап ля є-

мо серед документів з особового архіву Геннадія Жураковського  3. Він запи-

сав 1917 року лекції професора Степана Ананьїна в Університеті Св. Во ло ди-

мира. Це рукопис у зошиті впереміш із конспектами з російської іс  торії, 

історії Візантії, історії та теорії педагогіки. Записи не систематичні, не до-

2 Див.: Юркевич П.Д. Чтения о воспитании с программою 1866 г. — Інститут рукопису 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі — ІР НБУВ). — ДА 354 Л 

(Муз. 818 в). — № 1. — 170 арк.
3 Геннадій Євгенович Жураковський (1894—1955) — випускник Київського університе-

ту, згодом — відомий історик педагогіки, доктор педагогічних наук, член-кореспон-

дент АПН РРФСР.
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кладні, робилися нерозбірливим почерком. Але вони становлять певний 

науковий інтерес, тому що джерел, які б містили прямі дані про погляди 

С. Ананьїна у цей період на характер педагогічного пізнання і педагогіки 

як науки, вкрай мало. Тим часом Г. Жураковський зафіксував дослівно таке:

<…Основной вопрос

Источники

1) История педагогики (дает ответы на все вопросы).

2) Философия.

3) Нормативные науки: этика, логика, эстетика.

4) Психология.

Точки зрения:

1) Педагогика — практическая психология, психология все обосно вы вает.

2) Психология — индивидуализирует методы. Индивидуализирова ние — со-

ответствие восприятию ребенка.

3) Психология. Ребенок как предмет воспитания. Значение образовательного 

материала.

Педагогика должна знать:

а) зачем психология необходима;

в) нужно знать — детскую психологию;

с) индивидуальную психологию;

d) психологические методы исследования <…>

Теория педагогики

Описательная педагогика, а затем — нормативная. Жизнь идет впереди педа-

гогики. Ее можно сравнить с положительным правом. Схема истории педагогики. 

Угол зрения один и тот же. Цели воспитания — цели общества…> 4.

Як бачимо, з цього можна дізнатися, що С. Ананьїн вважав джерелами 

педагогіки філософські науки та історичну практику, а педагогічне пізнан-

ня — синтезом емпіричного і нормативного, філософським за характером.

Звіти. Звітної документації київських вищих навчальних закладів в ар хі-

вах зберігається багато. Це звіти освітніх установ загалом, окремих факульте-

тів, кафедр, комісій, викладачів. Звісно, форми звітності з часом змінювалися, 

але ніколи російська вища школа не була вільною від ад міністративно-

бюрократичного контролю й обов’язку звітувати про свою роботу. 

Щорічні звіти Університету Св. Володимира допомагають скласти уяв-

лення про те, за якими програмами здійснювалося викладання педагогіки, 

та про те, як його було організовано. Звіти 1830—1850-х років доволі до-

кладно доповідають про зміст і кількість лекційних годин, проведені про-

фесорами репетиції, на яких студенти мали продемонструвати своє знання 

прослуханого предмета. Зокрема, звіт Університету Св. Володимира за 1859 

рік повідомляє:

4 Конспекты лекций (Г.Е. Жураковский) по русской истории, истории Византии, исто-

рии и теории педагогики [Рукопис]. — Центральний державний історичний архів Ук-

раїни, м. Київ. — Ф. 1720. — Оп. 1. — Спр. 49. — Арк. 2.



12 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 6

Світлана КУЗЬМІНА

<…По кафедре педагогии ординарный профессор Гогоцкий преподавал на рус-

ском языке, по программе, одобренной ректором университета, нижеизложенные 

курсы, руководствуясь преимущественно сочинениями Грефе и Бенеке <…> В кон-

це каждого семестра профессор Гогоцкий сделал по три одночасовые репетиции.

Для упражнения учащимся заданы были следующие темы: о заслугах Янкови-

ча де Мириево на поприще русской педагогики; сделать краткое извлечение из 

cочинения Эмиля Жирардена L’institution publique en France, 1842; о назначении 

средних и высших учебных заведений; значение языка учения и естествознания в 

деле первоначального образования…> 5.

Отже, маємо інформацію про те, що студенти Університету Св. Во ло ди-

мира, вивчаючи педагогіку, повинні були не лише пасивно заучувати кон спек-

ти, а й працювати з фаховою літературою, вирішувати проблемні питання. 

За радянської влади диктат держави у вищій школі лише посилився. 

Відповідно, було деталізовано і звітність. Однак на початку 1920-х років ви-

ші ще користувалися певними академічними свободами: зокрема, мали пра-

во самостійно формувати свої навчальні плани. У звіті про стан і діяльність 

ВІНО (Вищий інститут народної освіти) ім. М.П. Драгоманова у Києві натрап-

ляємо на підрозділ, який рапортує про існування на факультеті професій-

ної освіти напряму спеціалізації — філософсько-педагогічного циклу:

<…Работа философско-педагогического цикла

Особенностью учебного плана КВИНО является наличность цикла фи ло соф-

ско-педагогического. Задача философско-педагогического цикла — готовить пре-

подавателей по педагогическим дисциплинам для педагогических школ, трехлет-

них педагогических курсов и т. п. Цикл этот, несмотря на сравнительно небольшой 

состав слушателей (60 человек), оказался достаточно жизнеспособным и работа на 

нем протекает чрезвычайно интенсивно. Число рефератов и самостоятельных ра-

бот по экспериментальному исследованию детей здесь весьма значительно…> 6.

Показові самі по собі, ці відомості спричинюють низку питань: чому са-

ме в Київському інституті народної освіти й чи випадково з’явився цей фі-

лософсько-педагогічний цикл? Хто був ініціатором його відкриття? Хто на 

ньому викладав? Якою була за змістом і організацією фахова підготовка? 

Огляди викладання. Певні відомості про організацію навчального про-

цесу взагалі й викладання педагогічних дисциплін зокрема надають огляди 

викладання в Університеті Св. Володимира. В оглядах викладання оголо-

шувалось про курси лекцій і практичні заняття, які проводитимуть на фа-

культетах у найближчому семестрі. До цього додавали списки навчальної і 

наукової літератури. Наприклад, на початку 1912/1913 навчального року в 

огляді викладання про курс педагогіки було повідомлено таке: 

5 Отчет о состоянии и действиях Университета Св. Владимира за 1859—1860 уч. год. — 

ДАК. — Ф. 16. — Оп. 465. — Т. 1. — Спр. 127. — Арк. 28.
6 Отчет о состоянии и деятельности ВИНО им. М. П. Драгоманова в Киеве за II по-

лугодие 1922 г. — Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України. — Ф. 166. — Оп. 2. — Спр. 1077. — Арк. 79.
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Курсы, объявленные на осеннее полугодие 1912 г. в Университете Св. Вла ди мира, с 

указанием часов и пособий

<…4. Приват-доцент С.А. Ананьин (4 ч.)

1) Педагогика (история педагогики) — 2 часа в неделю.

2) Практические занятия по истории педагогики: разбор сочинений главней-

ших педагогических писателей — 2 часа в неделю.

Пособия:

1) Педагогические писатели в издании Тихомирова и Адольфа. П. Монро. Ис-

тория педагогики. 2 т., М., 1911.

Т. Циглер. История педагогики, К., 1911.

H. Shiller, Lehrbuch d. Geschichte d. Pädagogik, Leipz, 1904.

Т. Циглер. Очерк общей педагогики. СПб., 1903.

Э. Мейман. Лекции по экспериментальной педагогике. 3 т., М., 1909—1910.

P. Barth. Die Elementen d. Errichtung — und Unterrichte Lehre. 1908.

W. Rein. Pädagogik, 1908.

2) Д. Селли. Педагогическая психология, 1912.

Г. Мюнстерберг. Психология и учитель.

Р. Гаупп. Психология ребенка, СПб., 1910.

P. Bergemann. Lehrbuch d. pädagogischen Psychologie. 1901…> 7.

З цієї інформації можна зробити висновок, що С. Ананьїн планує, з од-

ного боку, дати широку й об’єктивну картину розвитку педагогічної дум ки 

початку ХХ століття, а з іншого — допомогти студенту сформувати само-

стійний погляд на проблему сутності педагогічного пізнання. Це засвідчує 

добір фахової літератури: поряд із працею Ернста Меймана, який відстою-

вав ідею педагогіки як прикладної частини експериментальної психології, 

поставлено, зокрема, роботу Гуґо Мюнстерберґа, де обґрунтовується дум-

ка, що «двері до занять педагогікою» — це не психологія, а філософія.

Класні журнали. Однією з форм звітності у Київській духовній академії 

були класні журнали. Зазвичай записи, які в них вели чергові студенти, — 

це план лекції або тема практичного заняття. Однак інколи траплялися 

дуже добросовісні чергові, і тоді звіт про лекцію займав півсторінки, а інко-

ли студент, не розуміючи, що каже викладач, передавав зміст лекції з по-

милками. Наскільки вагомим може бути значення класних журналів як 

історико-філософських джерел, можна судити за такими фраґментами:

Классный журнал 1 курса (1912—1913 г.).

Н. Маккавейский

Педагогика 

<… 15.11.12.

7 Курсы, объявленные на осеннее полугодие 1912 г., с указанием часов и пособий [Ру-

копис] // Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира и Нежинском 

ис торико-филологическом институте кн. Безбородко. — Центральний державний іс-

торичний архів України, м. Київ (далі — ЦДІАК). — Ф. 707. — Оп. 162. — Спр. 39. — 

Арк. 84.
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Вопрос о воспитании в современном обществе. Искание новых путей в педа-

гогическом деле. Педологическое движение в педагогике. Экспериментальное 

зна чение воспитания.

<…>

17.11.12.

Значение воспитания в области культурного развития людей. Культура вне-

шняя; духовная культура. Преимущество культуры духовной.

Отрицательные взгляды на значение воспитания; несостоятельность этих 

взглядов. Возможности воспитания человеческой личности.

<…>

20.11.12.

Факторы воспитания; сущность воспитания. Определения педагогики. Выяс-

нение смысла терминов «учение», «преподавание», «воспитание», «образование»; 

педагогика — наука.

2-й час. Практические занятия. Доклад студента IV курса священника Сви-

дерского о «педагогике» профессора М. Олесницкого.

<…>

22.11.12.

Пестрота педагогических теорий не уничтожает педагогики как науки. От но-

шение между теорией и практикой воспитания.

<…>

27.11.12.

Научная ценность педагогики, вытекающая из понятия о науке ее материа-

лом. Предмет и цель науки.

2-й час. Практическое занятие. Разбор первой части педагогики Юркевича.

<…>

1.12.12.

Социальная точка зрения в педагогике. Борьба рода и особи и уничтожение 

индивидуальности в социальной педагогике. Значение личности. Взаимоотношение 

между социальной и индивидуальной точками зрения и их примирение. На ци о на-

лизм и космополитизм педагогики, их примирение.

<…>

29.01.13.

Практическое занятие. Реферирование статьи профессора Марбургского уни-

верситета Наторпа «Философия как основа педагогики». Значение данной статьи в 

деле воспитания. Значение теоретической и практической стороны в воспитании. 

Философия как базис построения теории педагогики. Своеобразная точка зрения 

Наторпа на философию…> 8.

З цього помітно, що, викладаючи педагогіку, Микола Маккавейський 

вводить студентів у коло найактуальніших проблем педагогічного пізнання 

початку ХХ століття і виокремлює типові методологічні підходи до побу-

дови теорій виховання — експериментально-педологічний і соціальний, у 

яких увиразнилися тенденції зводити всі пояснення процесів розвитку осо-

8 Классный журнал І курса (1912—1913). — ЦДІАК. — Ф. 711. — Оп. 3. — Спр. 3628. — 

Арк. 3, 4, 11.
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бистості або до біологічних, або до суспільних чинників. Цим крайнощам 

вчений намагається протиставити, осмислюючи теоретичні здобутки київ-

ської академічної традиції ХІХ століття (П. Юркевич, М. Олесниць кий), 

духовно-православний погляд на виховання й освіту. Записи класного жур-

налу також засвідчують, що Микола Маккавейський сам уважно вивчав і 

вважав корисним для студентів студіювати праці німецького філософа 

Пауля Наторпа «Соціальна педагогіка» і «Філософія як основа педагогіки», 

з одного боку, як взірець послідовного філософсько-педагогічного теоре-

тизування, а з іншого — як матеріал для критичного переосмислення су-

часних педагогічних учень на засадах православного світогляду. 

Навчальні плани. Як джерело у дослідженнях з історії філософії освіти 

навчальні плани цікаві тим, що містять інформацію про організацію і зміст 

філософської і педагогічної освіти, про те, з якими дисциплінами і кафе-

драми інституційно було пов’язане викладання педагогіки, наскільки на 

неї впливала філософія. До революції навчальні плани російських універ-

ситетів і духовних академій публікували разом із їхніми статутами. Однак 

на початку 1920-х років навчальні плани вишів змінювалися майже щоріч-

но, і друкувати їх не було ані коштів (якщо згадати економічну руїну), ані 

сенсу. Тому відомості про зміст і організацію навчального процесу в радян-

ській вищій школі початку 1920-х років можна знайти лише в архівах. 

Зокрема, у матеріалах про роботу Вищого інституту народної освіти ім. Дра го-

манова знаходимо навчальні плани, з яких дізнаємося про зміст навчаль-

них дисциплін філософсько-педагогічної спеціалізації і кількість відведе-

них на їх вивчення годин, а саме один з них повідомляє таке:

Учебный план гуманитарного отдела факультета профобра ВИНО им. Дра го ма-

нова на 1922—1923 уч.г.

<… Философско-педагогический цикл 9

9 Учебный план гуманитарного отдела факультета профобра ВИНО им. Драгоманова 

на 1922—1923 уч. г. Философско-педагогический цикл // Учебные планы и программы 

за 1922—1924 гг. — ДАК. — Ф. Р—346. — Оп. 1. — Спр. 35. — Арк. 33.

Курс № п/п Учебная дисциплина Преподаватель 
I семестр

(часов)

II семестр

(часов)

I 1 Введение в философию Гиляров 4 —

2 Педагогическая психология Ананьин 2 2

3 Логика Асмус 2 2

4 История философии Гиляров — 4

5 Эстетика Асмус 2 3

6 Современная психология Гиляров 2 2

II 7 Общая педагогика Ананьин 4 4

8 Экспериментальная психология Раевский 2 2
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Цінність цього документу полягає в тому, що він, інформуючи про 

навчальні дисципліни, дає змогу відтворити концепцію підготовки фахів-

ців філософсько-педагогічної спеціалізації, яка, по суті, втілює задум Кос-

тянтина Ушинського створити педагогічний факультет в університеті як 

особливому середовищі, де б на засадах науки й водночас у тісному зв’язку 

з філософією розвивалась фундаментальна педагогічна наука і формувався 

національний педагогічний світогляд (див.: [Ушинский, 1990: т. 5, с. 11]). 

Звісно, прикладів використання архівних документів як джерел у до-

слідженнях історії філософії освіти в Україні можна наводити ще багато. 

Але, мабуть, цього достатньо, аби переконатись, що без архівних матеріа-

лів було б неможливо скласти систематичний опис історії та характерис-

тику викладання педагогіки в київській вищій школі ХІХ — початку ХХ сто-

ліття. Зокрема, результати реконструкції курсів педагогіки київських 

академічних філософів надали підстави стверджувати, що ці курси були 

зорієнтовані на ідею університету як втілення «космосу наук», що об’єднані 

служінням вищій істині, а також ідеєю вищої освіти як прагнення до ціліс-

ності й довершеності особистості під егідою розуму. Згідно з цими ідеями, 

особлива роль у вищій школі мала належати філософії як єдиному способу 

пізнання, що придатний для здійснення світоглядного синтезу і водночас 

виховання самостійного мислення. Але, щоб виконувати свої функції, 

університет мусить не просто запровадити у навчальний план класичні фі-

лософські дисципліни, а й спеціальні науки викладати на філософському 

рівні, з огляду не так на теперішні потреби професії, як на інтереси «чистої 

Закінчення

Курс 
№ 

п/п
Учебная дисциплина Преподаватель 

I семестр

(часов)

II семестр

(часов)

9 История философии Гиляров 4 4

10 История психологии Гиляров 2 —

11 История логики Асмус — 2

12 Социальная педагогика Селиханович 2 2

13 Образ школы в Европе и Америке Музыченко 2 2

III 14 История педагогики в связи с 

современной педагогикой

Ананьин 2 4

15 История философии Гиляров 2 2

16 Новейшая философия Гиляров 2 2

17 Дидактика Ананьин 2 2

18 История материализма 

(спецкурс)

Гиляров — 2

19 Методика преподавания 

педагогических дисциплин

Ананьин 2 2

20 Семинар по педагогике Ананьин 2 2
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науки», тобто у координатах певного світогляду, в контексті проблем, що 

виникали на її історичному шляху, в постійному діалозі поглядів, що кон-

курують. Безумовно, саме цим визначались і академічні стандарти викла-

дання педагогіки у Києві ХІХ — початку ХХ століття. Зокрема, вони вима-

гали широкого і докладного, на підставі ґрунтовного аналізу і критики 

літературних джерел, окреслення панорами розвитку педагогічної думки, її 

історії, сучасного стану і перспектив. Гадаємо, таку увагу історичному 

складникові у курсах педагогіки київські філософи-академісти приділяли 

тому, що, як і в інших філософських дисциплінах, саме він, вимагаючи 

урахування культурно-історичних особливостей, дає змогу широко вико-

ристовувати проблемний підхід. Отож у лекціях з педагогіки київські ака-

демічні філософи супроводжували історико-педагогічні екскурси доклад-

ною критикою, а також викладом власних теорій виховання і навчання. 

Приклади цих теорій фіксуємо у концепціях педагогіки як науки виховної 

освіти у С. Гогоцького, як вчення про життєве втілення християнської гуман-

ності у П. Юркевича, як технології етики у М. Олесницького, як практич-

ного застосування філософських ідей у С. Ананьїна, як теорії інкультурації 

особистості в О. Селіхановича тощо. Фактично у своїх курсах професори 

філософії Київської духовної академії та Університету Св. Володимира 

розглядають педагогіку не як самодостатню наукову дисципліну, а як від-

галуження філософії — специфічний світоглядний синтез, що є результа-

том етичного переосмислення наукових знань, естетичних переживань, ві-

ри у те, що призначення людини — духовний розвиток, виховання та освіта. 

Відповідає цьому і логіка викладу, головною передумовою якої є концепція 

людини, а висновками — її інтерпретація під кутом зору потреби визначи-

ти сенс, напрями і способи педагогічної діяльності.

Водночас архівні джерела дали змогу доволі докладно з’ясувати, чому в 

київській вищій школі філософсько-педагогічна думка не розвивалась так 

потужно, як, скажімо, у німецькій. Передусім цьому не сприяло постійне 

обмеження академічних свобод, яке, зокрема, увиразнювалось у бюрокра-

тичній реґламентації навчального процесу. Так, у 1840-х роках діяльність із 

підготовки вчителів у Педагогічному інституті Університету Св. Вол о димира 

визначав не лише Статут 1842 року (до речі, викладання теоретичної педа-

гогіки він узагалі не передбачав), а й піклувальник навчального округу. 

Яскравою ілюстрацією того, наскільки «професійними» іноді були вимоги 

головного адміністратора освіти (до Київського навчального округу на цю 

посаду зазвичай призначали військового), може стати витяг із «Пропозиції 

піклувальника Київського навчального округу  10 про поси лення практичних 

вправ вихованців Педагогічного інституту». А вимагав він такого:

10 На цій посаді тоді перебував Сергій Давидов.
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<… 1) Усилить, сколько возможно, практические упражнения воспитанников 

университетского Педагогического института, находящихся на 3 и 4 курсах.

2) Заставлять их преподавать изустно и обрабатывать письменно лекции, при-

способительно к возрасту и положению будущих их слушателей. Лекции, заслу-

жившие особенного одобрения профессора, руководствующего в практических 

занятиях, могут быть: а) прочтены вторично в моем присутствии; б) обязать дека-

нов обоих отделений философского факультета иметь лично особенное постоян-

ное наблюдение за педагогическими упражнениями студентов и доставлять непо-

средственно мне ежемесячно ведомость <…> по прилагаемой при сем форме…> 11.

Те, що вимога надсилати щомісячні звіти про практичні вправи сту-

дентів Педагогічного інституту виконувалась ретельно, засвідчують відпо-

відні архівні справи 12. Цю муштру (а як ще можна назвати «тренування» у 

складанні конспектів уроків і виголошенні лекцій без жодної попередньої 

загальнопедагогічної підготовки, без вивчення теорії виховання і навчан-

ня?) було припинено лише 1851 року. Тоді в російських університетах за-

снували кафедри педагогіки  13, що, однак, не набагато поліпшувало умови 

для формування філософсько-педагогічного дискурсу, адже згадані ка фед-

ри відкрили замість кафедр філософії. Крім того, запровадження пе дагогіки 

перебувало під контролем чиновників усіх рівнів: Рада Уніве рси тету Св. Во-

лодимира мусила листуватися не лише з Міністерством народної освіти, а 

й з Управлінням Київського Військового Подільського і Волинського ге-

нерал-губернатора навіть щодо того, який статус надати новій дисципліні у 

навчальному плані  14. Разом з цим існувала ще одна форма обмеження ака-

демічної свободи — таємний і неприхований нагляд за духом викладання. 

Це засвідчує низка секретних службових документів — інструкцій, пропо-

зицій, указів тощо  15. За радянської влади ситуація ще погіршилась: ад-

11 Предложение попечителя Киевского учебного округа об усилении практических уп-

ражнений воспитанников Педагогического института // Об усилении практических 

упражнений студентов Педагогического института Университета Св. Владимира. — 

ЦДІАК. — Ф. 707. — Оп. 10. — Спр. 386. — Арк. 1—3.
12 Див.: О практических упражнениях студентов Педагогического института Универ-

ситета Св. Владимира (1847). — ЦДІАК. — Ф. 707. — Оп. 13. — Спр. 176. — 17 арк.; 

О практических упражнениях студентов Педагогического института Университета 

Св. Владимира (1849). — ЦДІАК. — Ф. 707. — Оп. 15. — Спр. 181. — 12 арк.
13 Див.: Об учреждении кафедры педагогии, определении на оную доктора философии 

и древней филологии Гогоцкого и прекращении существовавших до сего времени 

практических упражнений студентов историко-филологического и физико-матема-

тического факультетов. — ДАК. — Ф. 16. — Оп. 289. — Спр. 171. — 47 арк.
14 Дело Канцелярии г. Попечителя Киевского учебного округа по Высочайшему пове-

лению, об учреждении в университетах особой кафедры педагогии (23.11.1850—

16.04.1852). — ЦДІАК. — Ф. 707. — Оп. 16. — Спр. 612. — 23 арк.
15 Як приклади див.: Об установлении надзора за преподаванием в университете (1834—

1837 гг.). — ДАК. — Ф. 16. — Оп. 469. — Спр. 3. — 7 арк.; Инструкция ректору Уни-

верситета и деканам факультетов об усилении надзора над преподаванием // Копия 
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міністративно-бюрократичний диктат поєднався з політико-ідеологічним, 

із партійними чистками і «перековуванням класової свідомості» 16. Однією 

з форм такої роботи було, фактично, «промивання мізків»:

<… Среди этого кадра [профессорского. — С. К.] пришлось в течение истекшего 

полугодия вести непрерывную работу (профессорские совещания, беседы с от дель-

ными группами и лицами) по вопросам, касающимся целевой установки наше го 

ВУЗа, учебных планов, программ, их увязки с целевой установкой методов препо да-

вания, связи с другими вузами, работы вместе со студенчеством, в клубе, в Крас ной 

Армии, на селе, в подшефе и проч. В результате многие профессора как-то ближе ста-

ли к работе нашего пед. вуза, многие втянулись в общественную работу и проч. …> 17.

Утім, як бачимо з архівних документів, радянська освітня адміністра-

ція проводила політику набору абітурієнтів такої якості, що говорити у сту-

дентській аудиторії про складні філософсько-педагогічні питання ставало і 

безглуздо, і небезпечно:

<… Настроения студенчества

С полной несомненностью следует сказать, что дело пролетаризации высшей 

школы дает уже ясные и очевидные следы в Университете. Чем младше курс, тем 

более отрадное впечатление он оставляет в смысле политических настроений. 

Прием последнего года дает большой процент пролетарского и полупролетарского 

элемента, пришедшего в школу с еще неокрепшими, но уже несомненными по-

литическими симпатиями…> 18.

Гадаємо, навіть цей поверховий огляд не залишить сумніву щодо цін-

ності архівних джерел у дослідженнях історії філософії освіти. Насамкінець 

зауважмо, що в державних архівах Львівської, Харківської, Одеської, Чер-

ні вецької областей зберігаються фонди університетів, а в Центральних дер-

жавних історичних архівах у Києві й Львові — фонди адміністративних 

установ, яким ці університети підпорядковувалися. Таким чином, матеріа-

ли для вивчення історії філософсько-педагогічної думки в Україні ХІХ — 

Инструкции Министерства народного просвещения об усилении надзора за препо-

даванием в университете. 1850—1855 гг. — ДАК. — Ф. 16. — Оп. 465. — Спр. 857. — 

Арк. 4—9; Секретный указ императора Св. Синоду относительно неуважения к ко-

ренным основаниям государственного порядка и строя бывшими воспитанниками 

духовно-учебных заведений и о принятии мер к исполнению своего долга к установ-

ленным государственным порядкам, как со стороны воспитателей, так равно и воспи-

танников учебных заведений (1862 г.). — ЦДІАК. — Ф. 711. — Оп. 3. — Спр. 645. — 5 арк.
16 Див., наприклад: Дело Главпединспектора. Киевский ИНО. — Центральний дер-

жавний архів вищих органів влади і управління України. — Ф. 166. — Оп. 4. — Спр. 

634. — 103 арк. 
17 Секретный политотчет ректора КИНО тов. Карпеко А.А. председателю Главпроф-

об ра УССР тов. Ряппо Я.П. // Матеріали про стан підготовки педагогічних працівни-

ків на Україні. — ЦДАВО. — Ф. 166. — Оп. 2. — Спр. 281. — Арк. 300.
18 Отчет о состоянии и деятельности ВИНО им. М.П. Драгоманова в Киеве за II полу-

годие 1922 г. // Матеріали про учбово-виховну роботу КІНО та робфаку при ньому за 

1921—1924 навч. роки. — ЦДАВО. — Ф. 166. — Оп. 2. — Спр. 1077. — Арк. 106.
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початку ХХ століття знайти можливо. Тож будемо сподіватись, що колись 

знайдуться охочі попрацювати на цьому неораному полі.
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