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ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ

УЧИТЕЛІВ СЛОВЕСНОСТІ В КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ

АКАДЕМІЇ (ХІХ – початок ХХ ст.) 

У статті систематизовано, висвітлено історіографію проблеми, розглянуто ро-
боти різних учених, таких як В. І. Аскоченський, Є. О. Болховітінов, М. О. Булгаков, 
С. Т. Голубєв, Н. М. Левицька, В. В. Оліфіренко, М. І. Петров, Ф. І. Титов, З. І. Хижняк та
ін. стосовно професійної підготовки майбутніх учителів словесності в Києво-
Могилянській академії (ХІХ – початок ХХ ст. ). Виділено періоди історіографії проблеми:
І період – з 1800 до 1917 рр. – період імперської доби (дореволюційний) представлений
працями, що висвітлюють передумови становлення професійної підготовки вчителів
словесності в КМА; ІІ період – 1920 до 1990 рр. – праці радянської доби, що відображають
подальший розвиток професійної підготовки майбутніх учителів словесності в КМА; 
ІІІ період – сьогодення (сучасний), що дає можливість виявлення характеру динаміки
професійної підготовки вчителів словесності в КМА досліджуваного періоду, виокрем-
лення періодів її розвитку. 
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Постановка проблеми. Особливістю вивчення

професійної підготовки вчителя словесності зазначе-

ного періоду є самостійна організація вищої духовної

школи, що була підпорядкована Святому Синоду –

вищій церковній владі, а не Міністерству народної

освіти. Відповідно до цього, відомості про професійну

підготовку вчителів словесності КМА можна знайти

тільки в загальних дослідженнях з історії КМА. Але

говорячи про КМА – як освітньо-навчально-виховний

феномен, то у своєму дослідженні ми використовуємо

досвід з історії в становлення університетів України.

Спираючись на обґрунтування українського вченого

Н. М. Гупана історіографії у вузькому значенні: «Це

історіографія окремої проблеми (наприклад, історіо-

графія вітчизняного шкільного підручникотворення

другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) » [15, c. 69].

Спробуємо підсумувати історіографічні праці обраної

нами проблеми – професійна підготовка майбутніх

учителів словесності в Києво-Могилянській академії

(ХІХ – початок ХХ ст. ). 

Аналіз досліджень і публікацій. Аналізуючи нау-

кові праці з цієї тематики, відзначимо, що питання

становлення освіти в Києво-Могилянській академії

вивчалося вітчизняними науковцями з історичної

точки зору (З. Хижняк, К. Крайнього, І. Хоменко та

ін. ), а також видання польською мовою Epsztein T.,

що висвітлює питання виховання дітей та молоді в

польській дворянській сім’ї на Волині, Подолі та 

Україні у другій половині XIX ст.; проблему вивчення

педагогіки у вищих навчальних духовних закладах

різною мірою торкалися Т. Твердохліб, С. Кузьміна,

Н. Зайцева та ін. Доробок викладачів Київської духов-

ної академії ХІХ – початок ХХ ст. досліджувала знач-

на кількість науковців, що представлено в докторсь-

кій дисертації: М. Євтуха, у монографіях: С. Голова-

щенка, Т. Тхоржевської, а також у кандидатських: 

В. Фазана, М. Прищака, Т. Ільїна та ін. Саме проблемі

розвитку мовознавства та літературознавства у Києво-

Могилянській академії присвячені праці Н. Бокадоро-

вої, В. Німчук, Г. Моисеева, М. Сулими, Я. Ісаєвича,

В. Колінець та ін. Сучасним проблемам удосконален-

ня професійної підготовки майбутніх учителів україн-

ської мови і літератури приділено увагу в докторсь-

ких дисертаціях: О. М. Семеног, Т. В. Симоненко, у

кандидатських: О. І. Земка, Л. І. Орєхова та ін. 

Результати вивчення окресленої проблеми, засвід-

чують відсутність комплексного дослідження профе-

сійної підготовки майбутніх учителів словесності в

Києво-Могилянській академії в окреслених хроноло-

гічних межах. 

Наше завдання полягає в тому, щоб простежити,

що писали про професійну підготовку вчителів слове-

сності КДА взагалі, починаючи від зародження КМА

(1651) і до початку ХХ ст. в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Професійна підго-

товка вчителів словесності випрацьовувалася протя-
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гом багатьох століть. Вона бере свій початок від сере-

дньовічних університетів ХІІ – ХІІІ ст. і закінчуючи 

ХVІІІ ст. Якщо ж говорити про давні традиції освіти, 

то витоки її сягають України-Русі [17; 27]. 

Систематизування джерельної бази за хронологіч-

ним періодом, дає можливість виявлення характеру 

динаміки професійної підготовки вчителів словеснос-

ті в КМА досліджуваного періоду, виокремлення 

періодів її розвитку. Отже, виділяємо проблеми за 

такі періоди історіографії: 

І період – з 1800 до 1917 рр. – період імперської 

доби (дореволюційний) представлений працями, що 

висвітлюють передумови становлення професійної 

підготовки вчителів словесності в КМА; 

ІІ період – 1920 до 1990 рр. – праці радянської до-

би, що відображають подальший розвиток професій-

ної підготовки майбутніх учителів словесності в 

КМА; 

ІІІ період – сьогодення (сучасний). 

Отже, розпочнемо аналіз з праць періоду імперсь-

кої доби (1800–1917). Перші роботи, присвячені розг-

ляду питань діяльності вищої духовної школи – зако-

нодавчі акти (Начертание правил об образовании 

духовних училищ и о содержании духовенства при 

церквах (1808)) розроблялися саме Синодом – вищою 

церковною владою. Ці документи дають можливість 

визначити головні тенденції політики Синоду щодо 

організації процесу та змісту навчання, оскільки ос-

новне завдання КДА – це підготовка для духовних 

установ, відомств (не лише для духовного відомства 

Росії (Н. Левицька [23]) ) священників, викладачів 

богослов’я для університетів, спеціалізованих інсти-

тутів, гімназій, учителів народних шкіл. КДА внесла 

значний вклад у розвиток не тільки богослов’я, але й 

інші галузі гуманітарної освіти: славістика, візантис-

тика, філософія, філологія, археологія, правознавство 

(Н. Сухова [36]). 

Важливими для нас є історіографічні огляди, спо-

гади та біографічні нариси про становлення та перед-

умови щодо процесу розгортання професійної підго-

товки майбутніх учителів словесності в КМА (ХVІІ–

XVIII ст. ). Це, насамперед, праці вихованців КМА  

(Є. Болховітінова [9]; Макарія Булгакова [10]; В. Ас-

коченського [6; 7]), а також праці історичної школи, 

таких дослідників, як М. І. Петрова [29; 30; 31],  

С. Т. Голубєва [13; 14], Д. Вишневського [11],  

М. З. Линчевського [24], В. Серебреннікова [33],  

Ф. І. Титова [39; 40; 41; 42; 43; 44] (висвітлено процес 

перетворення академічної системи протягом ХІХ ст.), 

І. І. Малишевського [25]. 

Неабияке значення має «Сборник лекций бывших 

профессоров КДА …» [34], за допомогою якого мож-

на простежити, які ж прийоми, форми і методи на-

вчання використовувалися у системі професійної 

підготовки вчителів словесності. 

Завдяки вихованцю, а в майбутньому ректору (з 

1898), єпископ Димитрій Ковальницький вважав не-

обхідним видання низки серій у хронологічному по-

рядку «Акти з історії академії», де була б представле-

на повна історія КДА. Цю справу він доручив ученим 

КДА: М. І. Петрову, С. Т. Голубєву, Ф. І. Титову. 

Разом з тим, у праці представлено тільки список 

начальників, наставників і вихованців Академії, літе-

ратурні праці за різними галузями знань, а також Ста-

тути, що лягли в основу концепції духовної освіти та 

є документальним стержнем для висвітлення 100-

річної історії КДА [1; 2; 3; 4; 5]. На відміну від Духов-

них Академій Російської імперії, то КДА мала видан-

ня документів за відносно довгий період історії.  

Більше всього публікацій присвячено КДА ХVII – 

XIX ст. – це історичні нариси. 

Праці, у яких відчувається вплив католицьких на-

вчальних закладів на викладання в КМА (К. В. Хар-

лампович [48]; A. Jablonowski [54]. 

Отже, у працях дослідників імперської доби міс-

тяться важливі відомості про стан вищої освіти, та 

процеси, що відбувалися в галузі освіти. Ми їх розг-

лядаємо як джерела дослідження. Цінність їх полягає 

у тому, що вони описують існуючу дійсність, накрес-

люючи шляхи подальшого розвитку вищої освіти в 

Україні. 

У радянський період (1920–1990 рр. ) перестає іс-

нувати українська історіографія і формується за ме-

жами України. У 1937 р. з’являється праця, що напи-

сана в еміграції, С. Сірополка «Історія освіти на Украї-

ні» [35], де порушується проблема розвитку українсь-

кої освіти у зазначений період. Науковець зосередив 

свою увагу на ролі громадських організацій і видат-

них педагогів у підвищенні освітнього рівня населен-

ня. 

Саме проблемі розвитку мовознавства та літерату-

рознавства у Києво-Могилянській академії присвячені 

книги І. К. Білодіда [8], а також збірник наукових 

праць, присвячений 350-річчю Києво-Могилянської 

колегії, В. Русанівського [32], де вміщено статті  

Н. Ю. Бокадоровой [32, c. 55–61]), В. B. Німчук [32,  

c. 61–70], Г. H. Моисеева, М. Сулими [32, c. 156–160],  

Я. Ісаєвича [32, c. 160–169], В. Колінець [32, c. 169–178]. 

Серед праць виділимо дослідження з історії КМА 

протоієрея Федора Титова «Императорская Киевская 

духовная академия в ее трехвековой жизни и деятель-

ности (1615–1915 гг. ) : историческая записка», але 

через І Світову війну не вдалося її опублікувати. Піз-

ніше цю роботу за рішенням Української Академії 

Наук було видано під назвою «Стара вища освіта в 

Київській Україні. ХVI – поч. ХІХ в. » Хведор Тітов 

(1924) [38]. На жаль, розповідь доведена лише до 

середини ХІХ ст. (1869), а відсутність приміток і по-

силань втратила науковий інтерес для дослідників. У 

2003 році з віднайденими примітками та додатками 

історику В. Ульяновському вдалося опублікувати 

нове видання [18]. 

Незважаючи на те, що в книзі виписано церковно-

релігійні аспекти, проблема взаємовідносин вищих 

органів церковного управління та керівництва КДА, 

для нас ця розвідка виявилася цінним історіографіч-

ним і фактологічним джерелом інформації про розк-

риття шляху розвитку історико-філологічної освіти 

(хоча основний акцент зроблений на богословській 

освіті), форми навчальної і виховної роботи, перелік 

начальників, наставників і вихованців Академії; авто-

біографії (Синодик), історичні документи. 
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Чому не з’являлося нових праць КДА до кінця ХХ 

століття? КДА до кінця ХХ століття не існувала май-

же 80 років. Учені присвячували свої узагальнені 

праці КМА ХVII–XVIII ст. 

До останнього періоду історіографічних праць 

проблеми професійної підготовки вчителя словеснос-

ті, котрий розпочався нами в 1991 і триває досі, відно-

сяться праці з суто нових наукових переосмислень. 

Зі здобуттям незалежності України та з відро-

дженням КМА як вищого навчального закладу інтерес 

до історії КМА посилився. На жаль, не сталося очіку-

ваного прориву й після 1991 р., коли зникли цензурні 

обмеження. Значна кількість праць була узагальнюю-

чого характеру і розрахована на масового читача, але 

згодом з’явилися дослідження, присвячені науковим 

аспектам. Відтак, КМА розглядається не лише з пози-

цій освіти, але як осередок освітньої, наукової, мисте-

цької інтелігенції, що набула важливого значення в 

системі професійної підготовки вчителя і педагогіч-

них кадрів для національних шкіл і розвитку освіти та 

культури України загалом. 

Аналізуючи наукові праці з цієї тематики, відзна-

чимо, що питання становлення освіти в Києво-

Могилянській академії вивчалося вітчизняними нау-

ковцями з історичної точки зору. Окремі дослідження 

представлено працями З. Хижняк («Історія Києво-

Могилянської академії») [49], Києво-Могилянська 

академія в іменах, XVII–XVIII ст. [19], К. Крайнього 

(«Нарис з історії Київської духовної академії») [21],  

І. Хоменка («Логічні студії у Києві (XIX – поча- 

ток XX ст. ») [50] та ін. 

Серед наукових праць треба звернути увагу на ви-

дання З. Хижняк «Історія Києво-Могилянської акаде-

мії» [49], де висвітлено навчальний процес, мовна 

підготовка (приділено увагу латинській, польській 

мовам, а також впровадження нових іноземних мов – 

грецької, німецької, французької, староєвропейської), 

а також робиться акцент на формуванні української 

книжної (літературної мови), починаючи з ХVII ст. 

Дослідниця зазначає, що не менш важливими є «пое-

тика, як і риторика, що певний час викладалися не-

роздільно, розглядалися як засіб опанування знаннями 

словесності, літератури й красномовства» [49, с. 77]. 

Ґрунтовною працею з визначення ролі Києво-

Могилянської академії є Енциклопедія («Києво-

Могилянська академія в іменах, XVII–XVIII ст.») [19], 

упорядником якої є З. Хижняк, що систематизовано 

подає інформацію про життєвий шлях і діяльність 

вихованців та діячів Києво-Могилянської академії 

XVII–XVIII ст., котра дає змогу з’ясувати внесок 

учителів словесності КМА в розбудову змісту профе-

сійної підготовки вчителів. Перед словниковою час-

тиною вміщено статтю О. Пахльовської [28, с. 21], яка 

вважає Академію цитаделлю західноєвропейської 

культури попри її неминучу конфесійну догматич-

ність. Виділяє чотири етапи розвитку Академії як 

феномена української культури це: «допереяславсь-

кий», «післяпереяславський», «мазепинський» і «піс-

лямазепинський». Дослідниця зазначає, що КМА 

невіддільна від домінантного культурного контексту 

епохи, тобто Бароко, що дасть «історичне дихання» 

українській культурі, примусить функціонувати її в 

координатах культури європейської, забезпечить ра-

дикальну перебудову її літературної системи та дина-

мізм постійного її оновлення на майбутнє [28, с. 21]. 

У 90-х роках ХХ ст. і на початку ХХІ ст. з’явилася 

низка публікацій у періодиці, монографії авторів до-

тичних до проблеми професійної підготовки вчителя 

словесності. Можна назвати С. І. Головащенка «Дос-

лідження та викладання Біблії в Київській духовній 

академії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. » [12], 

Н. М. Дем’яненко «Загальнопедагогічна підготовка 

вчителя в історії вищої школи України (ХІХ – перша 

третина ХХ ст.)» [16], С. Л. Кузьміна «Філософія 

освіти та виховання в київській академічній традиції 

XIX – початку XX ст.» [22], Н. М. Левицька «Вища 

гуманітарна освіта Наддніпрянської України (друга 

половина ХІХ-початок ХХ ст.)» [23], Н. А. Шип «Ки-

ївська духовна академія в культурно-освітянському 

просторі України (1818–1919) » [51; 52; 53]. Перша з 

них [12] висвітлює питання бібліологічної освіти з 

точки зору становлення як академічного, так і попу-

лярного викладання, виділяє етапи домогилянський і 

ранньомогилянський поширення Святого письма на 

Україні, а також науковець зазначає про помітний 

вплив вивчення різних аспектів біблійної книжності 

на елементи освіти загальногуманітарної, насамперед, 

філологічної та культурологічної, які були реалізовані 

в навчальному процесі КДА [12, c. 82]. Для нас є ціка-

вим підрозділ «Викладання біблійних мов у Київській 

духовній академії: культурно-історичний і конфесій-

ний контексти» [12, c. 107–119], де висвітлюється 

мовне питання, дискусія 1888–1889 рр. про вивчення 

давньоєврейської мови в православних духовних 

школах та участь у ній професури КДА (Як. Олесни-

цького (проф. єврейської мови та біблійної аргеоло-

гії), Ар. Царевський викладач Святого Письма Старо-

го Завіту). У монографії Н. М. Дем’яненко [16] на 

основі архівних матеріалів і документів здійснено 

аналіз загальнотеоретич-ної підготовки вчителя в 

Україні ХІХ – першої третини ХХ ст., виокремлено 

етапи становлення і розвитку вищих педагогічних 

закладів освіти [16, с. 95]. Та, на жаль, саме проблемі 

висвітлення професійної підготовки вчителів словес-

ності в КДА майже не приділено уваги, акцент ро-

биться на вивченні дисциплін педагогічного циклу. 

Лише зустрічаємо поодинокі вкраплення про КДА як 

центр філософської думки в Україні, вплив філософії 

на освіту, її представників І. Скворцова [16, с. 101],  

В. Карпова, О. Новицького, Й. Михневича, П. Авсе-

нєва, С. Гогоцького [16, с. 51, 103], П. Д. Юркевич 

[16, с. 120]; І. Огієнко як викладач української мови в 

Духовній академії [16, с. 61]. 

У своїй монографії С. Л. Кузьміна [22] аналізує 

питання освіти і виховання, що розроблялися київсь-

кими філософами-академістами ХІХ – початку ХХ ст. 

Окремо висвітлено проблему інституалізації у вищій 

школі і викладання педагогіки на кафедрах КДА, так 

як важливою функцією духовних академій була під-

готовка викладачів духовних семінарій і духовних 

училищ, тобто педагогів [22, с. 110]. 

У руслі досліджуваної проблеми варто виділити 

дисертаційне дослідження В. В. Фазан «Вивчення 

педагогіки у вищих навчальних духовних закладах 
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України (поч. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.)» [47], де 

моральне богослов’я обґрунтовано як світоглядну і 

змістову основу вивчення теорії виховання у вищих 

навчальних духовних закладах; розкрито розвиток 

дидактики як науки про навчання; доведено єдність 

виховання і навчання при вивченні педагогіки у ви-

щих навчальних духовних закладах. 

Окремо варто згадати монографію Н. М. Левиць-

кої «Вища гуманітарна освіта Наддніпрянської Украї-

ни (друга половина ХІХ– початок ХХ ст.)», яка виріз-

няється використаною у ній спробою висвітлення 

історичного процесу вищої гуманітарної освіти як 

окремої царини освітнього простору на основі архів-

них джерел. Дослідниця зазначає, що історія вищої 

освіти, та гуманітарної зокрема, бере свій початок від 

Острозької Академії та Києво-Могилянської Академії 

[23, с. 29], але згодом академія вимушено втрачає 

характер загальноосвітньої школи й перетворюється 

на Духовну Академію [23, с. 34] (Чому втрачає хара-

ктер загальноосвітньої школи?). Проблема професій-

ної підготовки вчителів словесності досліджувалася 

побіжно. 

Глибоко і всебічно досліджувала питання діяльно-

сті КДА сучасна українська дослідниця Н. А. Шип у 

низці своїх робіт [51; 52; 53], а особливо у своєму 

ґрунтовному дослідженні «Київська духовна академія 

в культурно-освітянському просторі України (1818–

1919)» [51]. На особливу увагу заслуговують докумен-

ти, які дослідниця використовує при відбитті став-

лення академічної корпорації до проблем української 

мови, оскільки офіційний статус Академії примушу-

вав її бути законослухняною [51, с. 39], а також осо-

бові фонди вихованців КДА, професури, багато фак-

тів щодо методики викладання, є програми з грецької 

мови і літератури, що потребують критичного аналізу. 

У книзі І. І. Мозгова «Іноземні мови в Острозькій 

колегії, братських школах і Києво-Могилянській ака-

демії (кін. XVI – поч. XIX ст.)» [26] висвітлено розви-

ток національної освіти доби Ренесансу та Бароко, а 

також акцентується увага на процесі вивчення інозем-

них мов у взаємозв’язку з європейською культурою, 

але дослідниця не торкається питань професійної 

підготовки вчителів словесності. 

Проблемні положення рукописних курсів Києво-

Могилянської академії ХVII – XVIII ст. порівнюються 

із ренесансними теоріями Західної Європи та їхніми 

античними джерелами присвячено монографію 

М. С. Трофимук «Поетика епохи Мазепи» [46]. Нау-

ковець зазначає, що ще від 1632 року – часу створен-

ня Києво-Могилянської академії – в Україні впродовж 

півтори-двох століть тривав процес створення поетик 

і риторик – курсів (підручників) обов’язкових дисци-

плін, що їх читали в цьому навчальному закладі. Ру-

кописні курси словесності, які збереглися до нашого 

часу, відображають процес зародження в Україні 

філологічних дисциплін [46, с. 47]. 

У російській історіографії порушеної проблеми 

слід відзначити докторську дисертацію Н. Ю. Сухової 

«Подготовка и аттестация научно-педагогических 

кадров в православных духовных академиях в кон-

тексте высшего образования в России (1808–1918 гг.) [36], 

де ця тема побіжно окреслена з історичної точки зору; 

кандидатську дисертацію В. О. Тарасової «Духовные 

академии в России в конце XIX – начале XX века» 

[37] в якій увага повністю зосереджується на зобра-

женні організаційних принципів діяльності, профе-

сорсько-викладацькій корпорації, студентських кор-

порацій, питань реформи духовних академій кінець 

ХІХ – поч. ХХ ст. 

Висновки. Отже, слід зазначити, що в межах одні-

єї публікації провести аналіз усієї літератури з дослі-

джуваної проблеми неможливо, тому були представ-

лені праці, які розкривають певні напрями КДА. Цілі-

сного дослідження цього питання ще немає. Історіог-

рафічної традиції вивчення цієї проблеми ще не скла-

лося, в результаті чого стан її науково-історичної 

розробки серйозно відстає від сучасності. Наше за-

вдання заповнити прогалини у подальших досліджен-

нях з проблеми професійної підготовки вчителів сло-

весності в КМА ХІХ – початку ХХ століття, а саме: 

обґрунтувати професійну підготовку вчителів словес-

ності у КМА, її динаміку та етапи; визначити органі-

заційні засади професійної підготовки вчителів слове-

сності, принципи, завдання, зміст, форми і методи 

навчання у системі професійної підготовки вчителів 

словесності 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕСНОСТИ 

В КИЕВО-МОГИЛЯНСКОЙ АКАДЕМИИ (XIX – начало ХХ века) 

 

В данной статье систематизировано, освещено историографию проблемы, рассмотрены работы различных ученых, 

таких, как В. И. Аскоченский, Е. А. Болховитинов, Н. А. Булгаков, С. Т. Голубев, Н. Н. Левицкая, В. В. Олефиренко,  

М. И. Петров, Ф. И. Титов, З. И. Хижняк и др. относительно профессиональной подготовки будущих учителей словесно-

сти в Киево-Могилянской академии (XIX – начало ХХ века). Выделены периоды историографии проблемы: І период – с 1800 

до 1917 – период имперской эпохи (дореволюционный) представлен трудами, которые освещают предпосылки становления 

профессиональной подготовки учителей словесности в КМА; ІІ период – 1920 до 1990 гг. – работы советского времени, 

отражающие дальнейшее развитие профессиональной подготовки будущих учителей словесности в КМА; ІІІ период – 

настоящее время (современный), что дает возможность выявления характера динамики профессиональной подготовки 

учителей словесности в КМА исследуемого периода, выделение периодов ее развития. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка; учитель словесности; Киево-Могилянская академия; историография 

проблемы. 
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STAGES OF TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF LITERATURE AT THE KYIV MOHYLA ACADEMY 

(XIX CENTURY – AT THE BEGINNING OF XX CENTURY) 

 

This article systematically, historiography highlights issues considered of different scientists, such as V. I. Askochenskyy,  

E. O. Bolhovitinov, M. O. Bulgakov, S. T. Golubev, N. M. Levytska, V. V. Olifirenko, M. I. Petrov, F. I. Titov, Z. I. Khizhnyak and 

others, regarding training of future teachers of literature at the Kyiv Mohyla Academy (nineteenth – early twentieth century). 

Highlighted periods historiography problem: I period – from 1800 to 1917 – during the imperial era (pre-revolutionary) presented 

works that highlight the prerequisites of becoming a professional teacher training in literature KMA; Second period – 1920 – 1990 

biennium. – Labor Soviet era, reflecting the further development of training future teachers of literature in the KMA; The thrth 

period – the present (current), which enables the detection of the nature of the dynamics of teacher training in literature KMA study 

period, singling out periods of its development. 

Key words: training; teacher of literature; Kyiv-Mohyla Academy; the historiography of the problem. 

 

 

Рецензенти:  Мещанінов О. П., д-р пед. наук, професор; 

 Болюбаш Н. М., канд. пед. наук, доцент кафедри. 

 

 

© Андрющенко Н. В., 2018 Дата надходження статті до редколегії: 30.04.2018 

 

  


