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У статті представлено історико-культурологічний 

підхід щодо висвітлення діяльності українців і їх навчання 
в провідних європейських університетах, зокрема Польщі, 
упродовж тривалого історичного періоду: XVIІ–XIX ст. 
Схарактеризовано визначальну роль представників 
української інтелігенції у процесах національного 
культурного відродження, збереження традицій 
української культури, а також інтеграції України та 
українства в тогочасний європейський простір. Культура 
й освіта відобразили притаманний спосіб життя 
українців, мислення, світобачення, естетичні вподобання, 
моральні і правові норми, політичні прагнення й 
культурно-освітні орієнтири. Українська молодь, 
перебуваючи в європейських університетах, переймала 
новітні знання, технології, культурно-освітні напрями, які 
поширювали в Україні та Росії. Відбулося значне 
розширення кордонів для інтелектуальних впливів і 
культурних форм співпраці в царині науки, культури та 
освіти. Усі ці факти засвідчують, що спрямування в 
розвитку освіченості в Україні набуло 
загальнонаціонального характеру. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. В українській історико-культурній думці 
XVIII–XIX ст. найбільше виділяється просвітницький рух. 
Саме соціально-економічні фактори зумовили своєрідність 
Просвітництва як синтезу ідей гуманізму й Реформації, а 
також прояв специфічних рис: вивільнення філософії від 
теології, інтерес до природознавства, культури народів 
тощо. Характерною ознакою цієї доби було навчання 
української молоді в європейських університетах, що й 
забезпечило входження України в культурно-освітній та 
інтелектуальний світовий простір [4, с. 213–219]. Велике 
значення гуманітарним дисциплінам надавалось у 
польських університетах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливі 
історіографічні дані про навчання українців в 
університетах Польщі занотовано в працях М. 
Антоновського, Д. Бантиш-Каменського, М. Берлинського, 
В. Ломиковського, О.М. Марковича, М.О. Маркевича, О. 
Мартоса, В. Полетики, Г. Полетики, Ф. Туманського та ін. 
Наукове вивчення освітніх процесів в Україні та Європі 
здійснили українські історики:  В. Антонович, Д. Багалій, 
О. Бодянський, І. Борщак, М. Грушевський, М. 
Костомаров, І. Крип’якевич, М. Петровський, Д. 
Яворницький та інші. В історіографічному аспекті 
найціннішими з цього питання є праці О. Лазаревського, О. 
Єфименко, Д. Дорошенка, Н. Полонської-Василенко, Є. 
Маланюка, І. Крип’якевича, І. Лисяк-Рудницького, Г. 
Грабовича, О. Апановича та ін. Водночас слід зазначити, 
що окремого історико-культурного дослідження про 
вивчення ролі українства у становленні науково-освітніх 
процесів в Україні та Європі вищезазначеного періоду 
донині цілісно не висвітлено.  

Формулювання мети статті. У цьому контексті 
метою статті є висвітлення науково-освітньої діяльності 
українців в університетах Польщі, на прикладі 



Ягеллонського університету і Замойської академії, де діяли 
осередки української культури, формувалися наукові 
школи з представників українства. Основними завданнями 
даної публікації є: схарактеризувати історичні етапи 
функціонування навчальних закладів Польщі; 
проаналізувати міграційні хвилі української молоді до 
європейських навчальних закладів; визначити головні 
пріоритети формування наукових цінностей і ролі 
українців у цих процесах; виокремити характерні риси 
української ментальності та самоідентичності в умовах 
європейської інтеграції тощо. Науковою новизною 
дослідження виступає об’єктивне відображення історико-
культурних процесів на прикладі діяльності навчальних 
закладів Польщі, а також ролі українства у формуванні 
інтелектуального потенціалу України та Європи. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Важливим аспектом вивчення українського 
просвітництва та українсько-європейських зв’язків 
упродовж XVI–XIX ст. є висвітлення діяльності вищих 
навчальних закладів Європи і, насамперед Польщі, де 
навчалися, здобували освіту й наукові ступені 
представники української інтелектуальної еліти [1, с. 24; 5, 
с. 218–219; 6, с. 154–159]. Передусім, Краківський 
(Ягеллонський) університет стає осередком гуманізму в 
центральній Європі і, перш за все, осередком польського 
гуманізму, а також визначним науковим і культурним 
центром, тісно пов’язаний з вищими навчальними 
закладами Західної Європи і найближчий до Західної 
України.  

Передусім українська молодь збагачувала польську 
й українську науку новими винаходами і теорією. 
Досконало знаючи латинську та інші мови, багато з них 
писали оригінальні твори, стали зачинателями 
гуманістичної літератури і взагалі культури Польщі та 
України. Серед «зачинателів русько-української 



гуманістичної культури» найбільше виділяється постать 
професора Болонського університету, поета і гуманіста 
Павло Русина із Кросна на Лемківщині (1470–1517), який 
організував краківську школу новолатинських поетів, до 
складу якої входили студенти та професори, як наприклад 
С. Оріховський-Роксолан, магістр Лукаш з галицького 
Нового Города [4, с. 218–219; 24, с.59 ] Структура і 
навчальний процес Краківського університету частково 
став прикладом для українських шкіл вищого типу, серед 
них для Києво-Могилянського колегіуму [10, с. 35]. Від 
початку заснування Краківський університет мав 
демократичний характер, вступ не обмежували ні вірою, 
ані походженням. До закладу приймали молодь віком від 
16, а іноді – 14 років [5, с. 6-8; 6, с. 154-158]. На початку 
університет мав три факультети: підготовчий (семи вільних 
мистецтв), юридичний і фізико-математичний, згодом було 
створено медичний факультет. Богословський факультет не 
було відкрито, оскільки такий відділ був у Сорбоні та в 
Празі. Світський характер вищої освіти відразу привернув 
увагу молоді всієї Європи, зокрема й України. 
Найбільшого розквіту тут досягають математика й 
астрономія. 

До українських просвітників другої половини XVIII 
ст. зараховують Петра Дмитровича Лодія (1764–1829) – 
професора логіки, метафізики і моральної філософії 
Львівського університету (1787–1802 рр.), згодом 
професора Краківського університету (1802–1803 рр.), 
Петербурзького педагогічного інституту (1804–1819 рр.) та 
університету (1819–1829 рр.). Відомим є його переклад 
українською мовою твору Хр. Баумайстера «Моральна 
філософія». Серед представників української козацько-
старшинської родини Левицьких багато навчалось у 
Польщі. Так, Григорій Левицький-Ніс (1697–1769) – 
найбільший український майстер гравюри доби бароко в 
Україні, засновник мистецької школи, яка справила 
великий вплив на граверне мистецтво України другої 



половини XVIII – поч. XIX ст. художньо й технічно 
досконале. Г. Левицький-Ніс створив цикл гравюр для 
подарункового львівського видання «Філософія 
Арістотелева» на честь Олексія Розумовського (1745 р.), 
один примірник якого зберігався у бібліотеці графа К.Г. 
Розумовського [10, с. 175–176]. 

Син Григорія Левицького – Дмитро Левицький 
(1735–1822) – також видатний український художник-
портретист, академік, вихованець Київської академії, яку 
А.Н. Бенуа називав «руською Сорбоною» [15, с. 314]. 
Протягом XIX ст. найбільше славилася Краківська 
академія красних мистецтв, де навчався і Леопольд 
Левицький.   

Особливо славилася наукова бібліотека 
Ягеллонського університету, а серед її раритетів донині 
зберігається рукописний примірник «Права, по которым 
судится малороссійский народ», який належав бібліотеці 
Кирила Лящевецького – видатного українського 
церковного діяча, єпископа Воронезького і Євецького, 
Чернігівського і Новгород-Сіверського. У бібліотеці К. 
Лящевецького також зберігався рукописний примірник 
«Історії козацької», переклад з польського видання Статуту 
Великого князівства Литовського. 

Другою вищої школою, яка була територіально 
розташована на кордоні між Малою Польщею та Західною 
Україною, стала Замойська академія (засн. 1594–1595 рр., 
тепер Польща) і за статутом у присуджені наукових звань 
була зрівняна в правах з університетом. Польський король 
Михайло Корибут 1669 р. надав академії всі привілеї 
університетів, наказав «вважати її єдиним університетом 
для всієї Русі, заборонивши створювати вищі школи на 12 
миль в околі» і дарував професорам академії дворянські 
титули [16, с. 61]. Її організатором був відомий польський 
державно-політичний і військовий діяч, канцлер і 
коронний гетьман Ян Замойський (1542–1605). Її 
концепцію, цілі й завдання виклав у промові Я. 



Замойський, виголошеній ним під час відкриття цього 
навчального закладу [6, с. 155–159; 22, с. 33–34]. 

Найактивнішу роль у заснуванні Замойської 
академії відіграли українці Шимон Шимонович 
(Шимоновський; 1558–1628) зі Львова та Войцех із 
Калуша. У своїй праці «Західноукраїнські православні 
школи XVI і початку XVII ст.» К. Харлампович писав, що 
навколо міст Люблін, Соколов, Замостя та інших «буяло 
руське життя, існували не тільки православні церкви, але і 
монастирі, братства, училища – найвищий прояв 
тодішнього русинського життя» [17, с. 135]. За даними К. 
Харламповича, у Замойській академії навчалися 
представники польського, русинського, литовського, 
прусько-лівонського народів та іноземці, відповідно до 
чого учнів було розподілено на п’ять груп: польську, 
литовську, руську, прусько-лівонську та іноземну [19, с. 
211–212, 217]. Ці ж факти підкреслював М.І. Петров у 
своїй праці про Київську академію [12, с. 60]. 

До культурно-освітнього середовища магната Я. 
Замойського належав Кленович Севастіан Фабіан (бл. 
1545–1602) – відомий державний і культурно-громадський 
діяч, який спочатку був викладачем Замойської школи 
(згодом академії), був обраний війтом Любліна, а через два 
роки – бургомістром (1595 р.). Він відомий як польсько-
український поет [20, с. 5–10]. Необхідно зазначити, що 
утримували академію багаті меценати, які вважали, що 
«наука потрібна всюди – і дома, і в сенаті, і на війні», а 
також на кошти селян с. Буковина (поблизу Перемишля). 
Серед засновників Замойської академії в історичних 
документах згадується політичний і культурний діяч, 
видавець і письменник Ян Гербурт (Herburt), який походив 
із полонізованої німецько-української родини, але називав 
себе «русином». Відомий він як автор «Слова про руський 
народ» (1616 р.).  

Замойська академія відрізнялася високим рівнем 
навчання, вдало підібраною бібліотекою і прирівнювалася 



до університетів, передусім Падуанського. Академія мала 
право присуджувати гуманітарні наукові ступені, хоча 
чисельність студентів була невеликою (від 50 до 130 
студентів). Задумана вона була на взірець Падуанського 
університету, але на відміну від інших вищих шкіл у 
навчальній програмі дотримувалася «гуманістичного 
ціцеронства», а головне – віротерпимості широти поглядів. 
З усіх вищих шкіл у Європі, це була, мабуть, найменша.  

Замойська академія мала три факультети: 
юридичний, філософський і медичний. Однак при 
організації академії поділу на факультети не було. Усі 
студенти першого набору розподілялися на класи, на 
початку XVII ст. академія складалася з восьми класів. 
Бідних студентів не лише звільняли від плати за навчання, 
але й утримували в бурсі коштом фундатора. Студенти 
поділялися за національністю на п’ять груп: польська, 
литовська, руська, прусська та чужоземська. Факт поділу за 
національністю породжував у кожного студента думку, що 
«він не тільки громадянин своєї батьківщини, але й син 
свого народу» [12, с. 60]. Приплив молоді до Замойської 
академії відбувався значною мірою за рахунок учнів 
багатьох братських шкіл, що існували того часу, найбільше 
із Львівської, Луцької, Братської, Мінської, Могилівської, 
Київської та багатьох інших. Фундацією з 1601 року Ян 
Замойський установив при своїй школі десять професур, а 
саме: 1) цивільного права; 2) публічного права; 3) 
моральної філософії; 4) фізики; 5) логіки і метафізики; 6) 
математики; 7) вимови; 8) риторики і діалектики; 9) поезії і 
синтакси; 10) аналогії та орфографії. Після смерті 
фундатора, Замойська академія встановила чотири 
факультети: теологічний, правничий, філософічний і 
медичний [5, с. 7–9; 6, с. 158–159; 24, с. 332, 334]. 

Навчальний рік в академії будувався за зразком 
Ягеллонського університету. Він тривав 10 місяців – від 8 
вересня поточного року до середини липня наступного 
року. Літні вакації були від 13 липня до 24 серпня, зимові – 



від 20 грудня до 6 січня. До початку зимових і літніх 
вакацій по 8–10 днів виділялося на проведення іспитів. 
Термін навчання в академії був на юридичному, 
філософському і теологічному факультетах трирічним, на 
медичному факультеті – чотирирічним. Але насправді 
багато студентів навчались по 5–6 і навіть 8 років. 
Тривалість занять протягом дня становила 5 годин – з 8 
ранку до 10.30 і з 14.30 (після обіду) до 17.00. Випускні 
іспити проводились у середині травня, випускникам 
урочисто надавалися наукові ступені і вручалися дипломи 
[19, с. 216].  

Відповідно до Статуту на чолі академії стояли 
ректор і декани, які обиралися зі складу професорів 
академії терміном на один рік. Вибори проводилися 
щорічно в травні місяці. Для здійснення керівництва всією 
діяльністю академії призначалися чотири радники. Ректор 
головував на всіх засіданнях і публічних заходах академії. 
Він керував академією через раду, яка затверджувалася 
ним і складалася з професорів. Ректор скликав звичайні 
(поточні) і надзвичайні засідання професорів, зберігав у 
себе архів академії, накладав дисциплінарні стягнення (без 
права апеляції) на студентів, молодших професорів. Ректор 
з’ясовував і затверджував питання навчального 
планування, складання розкладу занять і спостереження за 
виконанням правил внутрішнього розпорядку академії [3, 
с. 260–263].  

Ректорами Замойської академії були: Я. Урсин 
(1606–1607 навч. року), С. Бирковський (1609–1610 навч. 
року), С. Пехович (Ш. Пєхович) (1611–1612 навч. року), Г. 
Сольський (1615–1616 навч. року), Г. Колаковський, В. 
Алембек та ін. Польський історик медицини Л. 
Гонсьоровський у своїй праці «Zbior wiadomosci do historyi 
sztuki lekarskiej w Polsce», виданій у Познані 1854 року, 
стверджує, що від заснування академії від 1593 до 1708 
року, тільки на медичному факультеті викладали 14 
професорів, серед яких були видатні вчені-медики, котрі 



прибули не тільки з Кракова, але й Падуанського 
університету. Для організації медичного факультету і 
викладання на ньому Я. Замоським були запрошені 
доктори медицини Ян Урсин і Симон Бирковський – 
обидва зі Львова [17, с. 135].  

Загалом Замойська академія проіснувала 190 років 
(1593–1784 рр.). За цей період курс медичних наук на 
медичному факультеті академії, крім професорів Я. Урсина 
і С. Бирковського, в різний час читали доктори медицини, 
професори І. Аведик, В. Алембек, Х. Запальський, Т. 
Кивицький, Г. Колаковський, Я. Леоніден, Б. Монегіна, Я. 
Недзевецький, Т. Орминський, Ш. Пєхович, Г. Сольський, 
С. Шиманович та ін. Наступними роками на медичному 
факультеті академії викладали: відомий анатом, доктор 
медицини С. Ательшейн; доктор медицини Ян 
Недзвецький – автор підручника з анатомії; доктор 
медицини Т. Кивицький, який читав курс практичної 
медицини до кінця існування академії. Професором 
медицини Замойської академії був видатний лікар, родом зі 
Львова, Еразм Сікст. З ім’ям Е. Сікста пов’язане 
дослідження мінеральних джерел курорту Шкло під 
Львовом, а його праця про мінеральні джерела «O 
cieplicach we Szkle» («Про теплиці в Шклі») зробила цей 
курорт широко відомим у всій Європі. Уперше цю працю 
Е. Сікста було видано 1617 року в м. Замості Замойською 
академією [19, с. 219–220, 221]. 

Значний відсоток студентів Замойської академії 
становили українці, які згодом ставали активними 
учасниками запровадження шкіл у Києві. Серед вихованців 
Замойської академії видатні державно-політичні та 
культурні діячі України: Адам Кисіль – магнат, воєвода 
брацлавський і київський, дипломат, благодійник Київської 
академії і сподвижник Петра Могили [14, с. 17, 37, 158, 
192]. Автор «Літопису Самовидця» називає А. Кисіля 
«благочестивим паном», котрий поряд з гетьманом Б. 



Хмельницьким був великим благодійником Київської 
академії. 

Серед вихованців Замойської академії були видатні 
культурно-освітні діячі України: Касіян Сакович – ректор 
Києво-Братської школи; Ісайя Трофимович-Козловський, 
який став першим ректором Києво-Могилянської колегії; 
Сильвестр Косов – префект Лаврської, а потім братської 
школи у Києві. Замойську академію закінчили ще два 
ректори Київської академії: Йосиф Кононович-Горбацький 
– автор першого українського підручника риторики 
«Оратор Могилянський» (1635 р.), за яким вивчали цей 
предмет у Києво-Могилянській академії, та славнозвісний 
Інокентій Гізель – ректор академії (з 1646 р.), архімандрит 
Києво-Печерської лаври (з 1656 р.), учений. Щодо цього М. 
Петров у своїх примітках до праці «Акты и документы, 
относящиеся к истории Киевской Академии» (К., 1904, 
Ч.1.) зазначав: «До конца XVII века Кіевские учёные, 
желавшие завершить своё образование, обыкновенно 
заканчивали его в польских средних и высших учебных 
заведениях, преимущественно іезуитских», серед них: 
Сильвестр Косов, Іосиф Кононович Горбацький, Інокентій 
Гізель, Варлаам Ясинський, Іоасаф Кроковський, Стефан 
Яворський та ін. [3, с. 232–233]. Також у Замойській 
академії здобув освіту і Григорій Бутович – український 
поет першої половини XVII ст. [18, c. 35] Як стверджує В. 
Микитась, тут вчився і поляк Якуб Гаватович (Гават, 
Галятович) (1598–1679), який освіту здобув у 
Ягеллонському університеті, своє життя прожив в Україні, 
знав українську мову, брав участь у переговорах з 
дипломатами гетьмана Богдана Хмельницького та ввійшов 
до літератури як автор українських інтермедій [4, с. 213–
215; 6, с. 159]. 

У середині XVIII ст. в Замойській академії було 
здійснено реформу освіти на всіх факультетах. Акт про цю 
реформу було оголошено в залі засідань ученої ради 
академії 30 жовтня 1746 року. Так, у царині медичної 



освіти реформою передбачалося, «щоб професор, доктор 
медицини учив старанно своїх учнів, щоб медичні знання в 
Замості викладалися на найвищому рівні, щоб доктори 
медицини студентів і бідних лікували без плати» [21, с. 222 
]. Однак належних умов для здійснення реформи не було 
створено. Медичний факультет і після реорганізації, 
здійсненої 1747 року, не мав у своєму розпорядженні 
необхідних навчальних і лікувальних установ. Це 
пояснюється тим, що головним завданням академії була 
підготовка активних служителів католицької церкви, що 
виконувалася теологічним і філософським факультетами 
академії. Гуманітарні науки й медичні, що 
запроваджувалися в академії, поступаючись вимогам часу, 
не набули в ній великого розвитку. Замойська академія 
перестала існувати після першого поділу Польщі 1772 
року, коли Замостя відійшло до Австрії, а 19 липня 1784 
року за розпорядженням австрійського уряду Замойську 
академію було закрито [25, с. 369].  

Водночас початок систематичної медичної освіти на 
території західноукраїнських земель належить до другої 
половини XVIII ст., коли указом австрійського уряду (указ 
Марії Терези від 13 січня 1773 р.) у Львові було засновано 
«Медичну колегію» (Kolegium Medicum), тобто першу 
медичну школу для підготовки лікарів, хірургів, акушерів і 
аптекарів. Ця школа стала базою, на основі якої через 100 
років при Львівському університеті було вперше засновано 
медичний факультет  [6, с. 154–155]. 

Чимало студентів з України, передусім, вихованців 
Києво-Могилянської академії, продовжували освіту в 
силезькому місті Бреслау (тепер Вроцлав, Республіка. 
Польща) – значному торговельному, освітньому і 
видавничому центрі, розташованому на польсько-
німецькому порубіжжі. Бреславський університет мав 
багату бібліотеку з упорядкованими каталогами, що 
збереглась і дотепер. Чимало праць колишніх вихованців і 
професорів Київської академії були вперше видані саме в 



Бреслау на замовлення її керівництва [11, с. 212 ]. 1749 
року київський митрополит Тимофій Щербацький, 
призначаючи на посаду бібліотекаря Київської академії 
викладача Манасію Максимовича, зобов’язав його вести 
кореспонденцію щодо придбання книжок у Бреслау. У 
середині XVIII ст. перебував у м. Бреслау Крижанівський 
Костянтин Павлович – викладач німецької та єврейської 
мови Київської академії (1752–1753 навчального року), а з 
1753 року призначений першим викладачем відкритого 
французького класу. Того ж року К.П. Крижанівський 
закупив через братів Корнів із м. Бреслау 100 французьких 
граматик для студентів Києво-Могилянської академії.  

У Бреславському університеті навчався відомий 
представник гетьмансько-козацького уряду, генеральний 
осавул – останній в історії Гетьманщини – Іван 
Михайлович Скоропадський (1727–1782), який належав до 
родини українського гетьмана Івана Ілліча Скоропадського 
(1708–1722). Повернувшись із Німеччини до України, він 
став останнім генеральним осавулом в історії Гетьманщини 
(1762–1781 рр.), брав найактивнішу участь у суспільному 
та культурно-громадському житті. Мав велику 
популярність серед української громадськості, в очах якої 
виступав можливим претендентом на гетьманську булаву. 
Для навчання до Силезії, до Бреславля були направлені й 
сини генерального підскарбія Івана Скоропадського Петро 
та Яків, а також син генерального хорунжого Василь 
Ханенко [2, с. 232–233; 8, с. 470; 9, с. 77–78]. 

У Варшаві навчався майбутній сотник Київського 
полку Петро Корнилович-Симоновський, котрий склав 
«краткое известие о козацком народе» і здобув освіту в 
Київській академії, а крім Варшави, він навчався ще в 
Парижі [1, с. 429; 8, с. 475]. Наприкінці XVIII ст. у Варшаві 
перебували вихованці Київської академії, серед них: 
Степан Лукомський з Умані, Йосип Михайлович 
Леонтович (1772 – р. н. невід.) та Дмитро Іванович 
Сигиревич (бл. 1755–1827). 1795 року на прохання генерал-



фельдмаршала О.В. Суворова-Римнікського разом вони 
були відправлені до головної квартири російських військ у 
Варшаві. Д.І. Сигиревича 1795 року відразу було 
призначено капеланом головної квартири генерал-
фельдмаршала О.В. Суворова. З відкриттям у Києві 
відділення Всеросійського біблійного товариства 
(Всероссійское біблейное общество, 1817 р.), на чолі якого 
був митрополит Київський і Галицький 
С.Александровський, а віце-президент – генерал-майор 
М.Ф. Орлов, Д.І. Сигиревич увійшов до кола його 
директорів. 

У Варшавському університеті отримав звання 
кандидата Громика (Громека) Михайло (1852–1883), який 
до цього закінчив Московський університет «со степенью 
действительнаго студента». Працював М. Громика 
вчителем російської мови та історії в гімназіях Царства 
польського. Відомим є його етюд «Последние 
произведения графа Л.Н.Толстого», де вміщені уривки з 
ненадрукованих у Росії творів Л.М.Толстого [12, с. 54]. 
Історико-філологічний факультет Варшавського 
університету успішно закінчив 1894 року й Афанасій 
Васильович Пясецький, який працював потім учителем 
російської мови, історії та географії в Седлецькій гімназії 
до 1900 року, коли перейшов на службу до Міністерства 
фінансів. Його праці друкувались у провідних тогочасних 
часописах: «Варшавский Дневник», «Полтавский 
Вестник», «Вестник Финансов», «Полтавские губернские 
Ведомости» та інших виданнях, а також відомі його 
переклади французькою, німецькою, англійською і 
польською мовами, які були надруковані [12, с. 166–167]. 

Після завершення навчання в закордонних вищих 
школах майже всі молоді вчені поверталися на 
батьківщину. Але були й такі, що залишалися там, де 
здобули освіту, професорами, деканами, вченими-
дослідниками і брали участь у загальноєвропейському 
процесі розвитку науки, мистецтва, культури взагалі. Їхній 



внесок у світовий культурно-освітній процес досить 
вагомий, їхні імена ввійшли до пантеону діячів, які 
утверджували ідеї гуманізму. Як писав про це 
І.Голенищев-Кутузов, «з кафедр Кракова й Болоньї, Падуї і 
Відня вихідці з українських степів коментували античних 
поетів. Гуманісти українського походження, які вважали 
себе русинами, розвивали свою діяльність у самій Польші і 
на Заході» [11, с. 216].  

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Усі 
вищевикладені факти підтверджують, що культура 
українського народу в контексті ідей Просвітництва 
органічно влилась у просвітницький рух як Європи, так і 
України. Саме культура й освіта відобразили притаманний 
спосіб життя українців, мислення, світобачення, естетичні 
уподобання, моральні і правові норми, політичні прагнення 
й культурно-освітні орієнтири.  

Українська молодь, перебуваючи в європейських та 
закордонних університетах, переймала новітні знання, 
технології, культурно-освітні напрями, які поширювали в 
Україні та тогочасній Росії. Усе це засвідчує, що 
спрямування в розвитку освіченості в Україні набуло 
загальнонаціонального характеру. Водночас активна участь 
українців в освітньо-культурному просторі тогочасної 
Європи включили Україну до світових інтеграційних 
процесів, які у подальшому забезпечили динамічний 
культуротворчий концепт, спрямований на цілісне 
розуміння безперервності української національної 
культури. У подальших дослідженням необхідно окреслити 
взаємнозв’язки України та країн Європи з урахуванням 
інтеграції культурно-освітнього простору та збереження 
національних традицій українського народу. 
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Zakhozhai Z.V. Ukraine in intellectual education 
space of Europe during XVII-XIX century. The article 
presents the historical-cultural approach to the coverage of 
Ukrainian activities and their training in leading European 
universities, in particular, Poland during the long historical 
period of the XVIІ – XIX centuries. Special attention is paid to 
the elucidation of the Ukrainian scientific and educational 
activities at the Jagiellonian University and the Zamois'ka 



Academy, where the centers of Ukrainian culture operated, and 
scholarly schools of Ukrainians were formed. The author also 
paid attention to Ukrainian education at other universities, like, 
in Breslau, Warsaw, and Lviv, and their contribution to the 
development of European science. The decisive role of the 
representatives of the Ukrainian intelligentsia in the processes 
of national cultural revival, preservation of the traditions of 
Ukrainian culture, as well as the integration of Ukraine and 
Ukrainians in the cultural and educational and intellectual 
contemporary European and world space have been 
characterized. Culture and education reflected the 
characteristic features of Ukrainian mentality, the Ukrainian 
way of life, thinking, worldview, aesthetic preferences, moral 
and legal norms, political aspirations and cultural and 
educational landmarks. Ukrainian youth, while in European 
universities, took over humanistic ideas, newest knowledge, 
technologies, cultural and educational directions that were 
distributed in Ukraine and Russia. There has been a significant 
expansion of the boundaries for intellectual influences and 
cultural forms of cooperation in the fields of science, culture 
and education. All these facts show that the direction in the 
development of education in Ukraine has become national. 

At the same time, the active participation of Ukrainians 
in the educational and cultural space of those times Europe has 
included Ukraine in the world integration processes, in 
European civilization. 

Keywords: humanities, ideas of humanism, intellectual 
elite of Ukraine, cultural and educational space, European 
universities, Enlightenment, Reformation, universities. 
 

Захожай З.В. Украина в интеллектуально-
образовательном пространстве Европы XVII-XIX в. В 
статье представлены историко-культурологический 
подход к освещению деятельности украинцев и их обучение 
в ведущих европейских университетах, в частности, 
Польши в течении длительного исторического периода: 



XVI –XIX вв. Охарактеризовано определяющую роль 
представителей украинской интеллигенции в процессах 
национального культурного возрождения, сохранения 
традиций украинской культуры, а также интеграции 
Украины и украинства в тогдашние европейское 
пространство. Культура и образование отразили 
присущий образ жизни украинцев, мышление, 
мировоззрение, эстетические предпочтения, моральные и 
правовые нормы, политические стремления и культурно-
образовательные ориентиры. Украинская молодежь, 
находясь в европейских университетах, перенимала новые 
знания, технологии, культурно-образовательные 
направления, которые распространяли в Украине и России. 
Произошло значительное расширение границ для 
интеллектуальных влияний и культурных форм 
сотрудничества в области науки, культуры и образования. 
Все эти факты свидетельствуют, что направление в 
развитии образованности в Украине приобрело 
общенациональный характер. 

Ключевые слова: гуманитарные науки, идеи 
гуманизма, интеллектуальные элита Украины, культурно-
образовательное пространство, европейские 
университеты, Просвещение, Реформация, высшие 
учебные заведения. 

 
 
 



 


