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У статті представлено поняттєво-термінологічні групи, які дозволяють простежити походження, введення в обіг і 

особливості функціонування головних категорій та понять дидактики досліджуваного періоду, які  й сьогодні 

виступають складовими поняттєво-категорійного апарату вітчизняної та світової дидактики. Проаналізовано 

поняттєво-термінологічні групи «Зміст освіти» (термінологічні підгрупи «Заклади освіти в Україні» та «Керівник 

освітнього закладу»), «Процес навчання» (термінологічні підгрупи «Викладач», «Учень», «Навчання»). Структуровано 

відповідні термінологічні поля. 
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Постановка проблеми. 

На кожному історичному етапі розвитку 

педагогічної освіти України відбувалося 

накопичення лексичного фонду дидактичної 

термінології, вивчення історії розвитку якого ще 

й сьогодні потребує не лише елементарного 

опису наявності понять і термінів у текстах 

різного призначення, а й визначення 

походження, часу введення в обіг, змістового 

наповнення, що дозволить суттєво простежити 

ґенезу формування понять та впорядкувати 

вітчизняну поняттєво-термінологічну систему. 

Раніше проведені дослідження багатьма віт-

чизняними науковцями засвідчили, що й донині 

виникає потреба глибше вивчати та узагальню-

вати вітчизняний історико-педагогічний досвід і 

на основі цього розробляти й апробовувати 

новітні педагогічні концепції. 

Аналіз джерел досліджуваного періоду пока-

зав, що на розвиток та становлення поняттєво-

категорійного апарату світової дидактики в 

період XVII – XVIII ст. мала суттєвий  вплив й 

педагогічна освіта України, яка розвивалася під 

впливом прогресивних ідей західноєвропейсь-

кої педагогічної думки. 

У цілому позитивними тенденціями культур-

но-освітніх процесів даного періоду були: 1) 

орієнтація на зразки грецької культури та освіти, 

принципи християнської етики, спадщину гре-

ко-античного світу та західноєвропейського гу-

манізму; 2) зв’язок педагогічної теорії і прак-

тики слов’янських традицій у тісному поєднанні 

з досягненнями західноєвропейської педагогіки.  

Незважаючи на різницю в засадничих принци-

пах обох напрямів, прогресивні ідеї західноєвро-

пейської педагогічної думки набували подаль-

шого розвитку на вітчизняному ґрунті [9]. Саме 

вони й обумовили стрімке поширення через 

українську землі на сусідні слов’янські території 

дидактичної термінології. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

До окремих проблем формування поняттєво-

термінологічної системи педагогіки та дидак-

тики в Україні зверталися О. Авраменко, М. 

Алексюк, В. Бондар, Я. Бурлака, С.Гончаренко, 

Н. Гупан, В.Вихрущ, Л Вовк, Н.Демяненко, 

М.Євтух, Т.Кочубей, Н. Ничкало, В.Лозова, В. 

Майборода, О. Савченко, О.Сухомлинська, 

М.Ярмаченко та ін. Особливості періодизації 

історико-педагогічних процесів вивчали україн-

ські вчені Л.Березівська, Н. М. Гупан, О.  Поме-

тун, Ю.Руденко, О. Сухомлинська та ін. Окремі 

питання персоналій в період  XVII – XVIII ст. 

висвітлено в працях, присвячених життю й 

діяльності Я. Козельського (Ю. Коган та ін.); 

Г. Кониського (М. Кашуба та ін.), Ф. Прокопо-

вича (Н. Дічек та ін.), Г. Сковороди (Д. Багалій, 

Ю. Барабаш, І. Валявко, М. Возняк, Н. Дічек, 

Ф. Зеленогорський, І. Іваньо, М. Ковалівський, 

О. Костенко, А. Мудрик, П. Паласюк, М. Пет-

ров, П. Тичина, О. Ткачук, Г. Удод, Д. Чижевсь-

кий та ін.); загальні теоретичні питання терміно-

логії розглядали В. Авраменко, А.Бурячок, О. 

Зелінська, І.Кочан, А.Крижанівська, І.Ковалик, 

М.Москаленко, Н.Непийвода, П.Чучка та ін.  

Мета статті. Мета даної статті полягає у 

з’ясуванні походження, часу введення в обіг і 

особливостей функціонування головних 

категорій та понять виділених поняттєво-

термінологічних груп вітчизняної дидактики. 
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Основні результати дослідження. На 

розвиток педагогічної термінології Київської 

Русі неабиякий вплив мало запровадження 

християнства, яке обумовило активну 

інтеграцію церковнослов’янської лексики в 

педагогічну.  

Упродовж ІX - XVII ст. у лексичному фонді 

української педагогічної термінології 

накопичилося чимало термінів, які мали 

грецьке, латинське, слов’янське, польське 

походження, що обумовлювалося сукупністю 

суспільно-політичних, культурно-економічних, 

педагогічних і лексикологічних детермінант 

(поширення міжнародних зв’язків, розвиток 

правопису, початок книгодрукарства, поява 

нових видів шкіл, нововведення в організації 

процесу навчання тощо).    

Необхідно також зауважити, що починаючи з 

кінця XІV ст. і до кінця XVIII ст. на розвиток 

освіти в Україні активно впливала діяльність 

братських шкіл, колегіумів, польських навча-

льних закладів, Київської академії, Львівського 

університету, завдяки яким було закладено 

основи становлення поняттєво-термінологічної 

системи вітчизняної дидактики [10]. 

Зокрема, в цей період було опубліковано 

«Лексикон словенороський» П. Беренди (1627 

р.), «Грамматіки славєнския правилноє синтаг-

ма. Потшаніємъ Многогрђшного Мніχа Мєлєтія 

Смотрицкаго» М. Смотрицького (1619 р.), 

«Букваръ, или начальное учение» (К., 1791) [4; 

11], «Букваръ языка словенска, сиречь начало 

учения…» [1] та ін. При цьому, характерною 

особливістю досліджуваного періоду є той факт, 

що педагогічна термінологія зустрічалася не 

тільки в текстах спеціального педагогічного 

призначення, а й у творах інших жанрів: 

полемічній літературі, проповідях, передмовах 

та післямовах до книг, конфесійних текстах, 

художніх творах. 

Серед першоджерел цього періоду слід 

назвати праці: 

-  І. Галятовського («Наука або спосіб 

складання казань», «Небо Новое с новыми 

звездами …», «Твір про філософію. Розділ про 

волю або про розумове прагнення», «Ключ 

розуміння», (1659), «Боги поганскїи в болванах 

мешкаючи, духове злые…» (1686), «Грђхи 

розмаитїи» (1685),  [2] та ін.;  

- Я. Козельського («Арифметическія 

предложенія для употребленїя обучающагося въ 

артиллерїйскомъ и инженерномъ шляхетномъ 

кадетскомъ Корпусђ благороднаго юношества: 

сочиненныя артиллеріи капитаномъ Яковомъ 

Козельскимъ» (1764), «Китайскій философъ или 

ученые разговоры двухъ индїйцевъ Калана и 

Ибрагима, т.е. философическіе рассужденія о 

человеческих познаниях, касательно физики, 

врачебной науки, испытания природы и ее 

таинств, естественною историею открываемых, 

а именно: о стихиях, земле, воде, воздухе и огне: 

о человеке и животных: о растениях и 

ископаемых минералах, во врачебстве 

употребляемых: о тяжести, движении и покое 

земных тел и проч.» (1788), «Философические 

предложения, сочиненные надворным 

советником и правительствующего Сената 

секретарем Яковом Козельским в Санкт-

Петербурге 1768 года»  та ін. [7];  

- Г. Кониського («История русов или Малой 

Росии») [8];  

- Ф. Прокоповича (праці, проповіді, 

повчальні і похвальні промови: «Духовний 

регламент» (1721),  «Владимир», «Натурфілосо-

фія, або Фізика», «Богословское учение о состо-

янии неповрежденного человека или о том, ка-

ков был Адам в раю» (1785),  «Вірші. Пісні. Бай-

ки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові перекла-

ди. Листи», «Первое учение отроком. В нем же 

буквы и слоги. Таже краткое толкование закон-

наго десятословия, молитвы господни, символа 

веры и девяти блаженств» (1760), «Сокращен-

ное христианское учение» (1765), «Статьи о 

философии и частях ее, из энциклопедии, 

переведенные надворным советником Яковом 

Козельским» (1770) [16; 17];  

- Г. Сковороди («Беседа, нареченная двое... 

Беседа 1-я», [19] та ін.  

Аналіз вище названих і деяких інших праць 

(наприклад, Акти і документи Київської 

академії) дозволив нам визначити 

термінологічне поле вітчизняної дидактики у 

другій пол. XVII – XVIII ст. У таблиці 1 

представлено поняттєво-термінологічні групи, 

які дозволяють простежити походження, 

введення в обіг і особливості функціонування 

головних категорій та понять дидактики 

досліджуваного періоду (табл. 1 складено 

автором на основі аналізу джерел [1-25]). 
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Таблиця 1 

Основні дидактичні поняттєво-термінологічні групи (XVII – XVIII ст. ) 
Поняттєво-термінологічна група «Система освіти» 
Термінологічна підгрупа «Заклади освіти в Україні»  
Термінологічне поле 
школа, училище, дидискалія, академія, гімназія, семінарія, колегіум, бурса 
«Школа» 
 Термін зафіксовано у  XIV–XV ст. греко-латинського походження [25, с. 34]. Як свідчить Словник 

староукраїнської мови XІV–XV ст. [21, т. ІІ, с. 561], слово школа вперше зустрічається на теренах 
України у 1388 р. польською мовою у текстах ділової писемності 

Термінологічне поле: «братська школа», «греко-латино-славенская школа», «музикантска школа»» 
«католицкая», «ариянская», «ректор школы», «львовска школа», «школьний дом», «дом братский», 
«школа латинская», «школа лживая», «школа сопротивоборная», «заснування школи» (школу 
фундовати, фундування школ); «учитель школьний», «учение школьное», «наука школьная», «дидаскал 
школьний», «година школьная», «порядок школьний», «школяр», «школьник» 

«Училище» 
 Термін зафіксовано у  XIV–XV ст., має слов’янське походження, утворений від дієслова учити за 

допомогою суфікса зі словотвірним значенням місця дії 
 Термінологічне поле: синонімами терміну «училище» були латинські назви: «schola» «школа», 

«gymnasium», «гимназия», «училище», «духовне училище», «народне училище»  
«Дидискалія» вживався у  XIV–XV ст., грецького походження  
«Академія» – грецько-латинського походження, зустрічається в пам’ятках, починаючи з 

києворуського періоду. В українську мову прийшов у XVI–XVIIІ ст. з польської мови шляхом 
повторного запозичення з латинської мови [5, т. 1, с. 54, 29, 15]. 

Термінологічне поле: «академикъ»,  «студент єзуїтської академії», «острозька академія» 
«Семінарія» (seminarium)  - у педагогічній термінології України з’явився у кінці XVI ст. через 

польську мову з латинської (Булика А. М., 1982; Воловик Б., 1979).  
«Гімназія» - термін запозичений з латинської мови, інтегрований в Україні через польське 

посередництво з першої половини  XVII ст. [5, т. 1, с. 514].  
Термінологічне поле: «гімназіум», «гімназіон» 
«Бурса» - латинського походження, через польське посередництво був поширений на українських 

землях. Деякі дослідники вважають, що  термін «бурса» запозичений Україною з німецької мови [23, 
т. 1, с. 247]. 

Термінологічне поле: «конквікт», «нижче духовне училище», «гуртожиток»,  «бурсак» – 
«вихованець бурси»; «бурсацтво», «чоловіча духовна школа» 

 «Колегіум» має латинське походження, з’явився в Україні наприкінці XVI ст. через запозичення з 
польської мови. 

Термінологічне поле «колеюмъ», «колеиумъ», «колегія». 
Термінологічна  підгрупа «Керівник освітнього закладу» 
Термінологічне поле 
ректор, префект, директор, інспектор, сеніор, цензор, гімназіарх 
«Ректор» - термін запозичений з латинської мови через польське посередництво. Вживався у XVIІ і 

XVIІІ ст., що підтверджується Актами і документами Київської академії [12, т. 1, ч. 1, с. 284; т. ІІІ, с. 101]. 
Термінологічне поле: «ректор школи», «ректор колегіуму», «ректор академії», «ректорство» 
«Префект» 
Термін запозичений з польської мови, був поширений через Україну в Росію.  
Поступово цей термін відійшов до пасивного фонду 
«Директор»  
Запозичений з латинської мови через польське посередництво XVI – першої половини XVII ст. 
«Інспектор» 
 Запозичений з латинської мови через польське посередництво в кінці XVI – на поч. XVII ст. 
Термінологічне поле: «інспектор», «наставник», «вихователь»,  «інспекторський» 
«Сеніор» (від латинського  senior) реєструється у першій половині XVIII ст. (І.Максимович) 
«Цензор»  
Запозичений з латинської мови через польську 
Термінологічне поле - старший цензор 
«Гімназіарх»  
Запозичений з латинської мови, але вживався рідко, що підтверджується Актами і документами 

Київської академії [12, т. 1, ч. 1, с. 284]. 
Термінологічне поле: gymnasiarhia «училищ начальство» і gymnasiarhus «училищ начальник» 
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Поняттєво-термінологічна група «Процес навчання» 
Термінологічна підгрупа  «Викладач» 
Термінологічне поле 
мати, отець, дидаскал, учитель, дяк, професор (учитель, викладач), магістр, бакаляр, педагог, колегіат 
«Мати», «отець» у  ХVІ-ХVІІІ ст. належить особлива роль у вихованні дітей 
«Дидаскал» - запозичений з грецької мови; був поширений на  українських землях у другій половині 

XVIІ – XVIII ст., надалі - витіснений терміном «вчитель», архаїзувався і ввійшов до пасивного фонду 
української мови. На західноукраїнських землях він використовувався значно довше.  

Термінологічне поле: «даскал» (дидаскалъ; дедаскалъ, дидаскелъ, дідаскалъ, дыдаскалъ), 
«дедаскал», «дидаскел», «дідаскал», «дидаскал школьний», «дидаскал или учитель братської школи» 

«Професор» - латинського походження, в обігу з  XVI ст. (Англія). У кінці XVI – на поч. XVII ст. 
увійшов до лексичної системи староукраїнської мови через польське посередництво. Синонім терміну 
«учитель», «професор дhтей», «учитель школы iнфимы, учитель аналогii», «професорство», 
«професорський», «професорка», «професорувати», «професорівна»  

«Педагог» - термін з’явився у кінці XVI – на поч. XVII ст. До лексичної системи староукраїнської 
мови на українських землях увійшов через грецьке посередництво. 

Термінологічне поле: «пhстун», «дhтоводитель», «педагогъ», «пестун», «пістувати», «пістун», 
«пістунка», «пістунчити», пестунка «нянька», пестунчити «бути нянько», пестувати як 
багатозначне, серед яких «дбайливо доглядати, з любов’ю виховувати дитину». З кінця XVI – на початку 
XVII ст. до лексичної системи української мови входять запозичені лексеми на позначення учителів: 
професор, магістр, бакаляр, педагог. 

«учитель пиитики», «професор пиитики», «магістр пиитики» 
«Дяк» (від грец. διάϰουος – прислужник) – церковнослужитель у правосл. і катол. церквах. Термін 

«дяк» відомий ще від часів раннього християнства і походить від слова «диякон». У ХVІ-ХVІІІ ст. 
фіксують вживання слова дяк у значенні «учитель». 

Термінологічне поле: «мандрівний дяк», «учитель початкової школи». 
«Учитель» 
Термін почав вживатися ще з києворуського періоду, повторне входження  в українську дидактичну 

систему відбулося  у другій половині XVI ст. через термін «педагог». У другій половині XVIІ – XVIII ст. 
педагогів  починають називати «вчителями».  

Термінологічне поле: учитель шкільний, учитель школи та научитель, (наприклад, у  трактаті 
І. Галятовського) [2, с. 248]; учитель богословія, учитель поетики, учитель риторики, учитель аналогії, 
учитель філософії, учитель пиїтики, учитель синтаксису, учитель граматики, а також 
зустрічаються словосполучення у такому поєднанні: учитель школи інфіми, учитель школи аналогії, 
учитель школи пиїтики, учитель німецької мови, учитель польської мови, учитель грецької мови, 
учитель латинської мови (офіційні архівні документи згаданої доби та писемні пам’ятки) [12; 13; 14]; 

«наставник» (научителка, учителка, учительница, научитель) 
«Бакаляр» - почав використовуватися у лексичній системі староукраїнської мови у кінці XVI – на 

поч. XVII ст.  
Термінологічне поле: бакаларъ, бакалавръ, бакалярство, бакалярський 
«Магістр» (латинського походження) – увійшов до лексичної системи староукраїнської мови у кінці 

XVI – на поч. XVII ст.   
Термінологічне поле: «містр», «майстер», «магістеріум» (учительство), «магістро» (наставляю, 

учу); «магістер єврейської та грецької мов», «магістер піїтики», «магістр арифметики»  
«Грамотник» 
У Словнику української мови XVI – першої половини XVII ст. реєстрове «учитель, (історично) дяк» 

ілюструється тільки прикладом із «Лексикону» П.Беринди [11, с. 72] 
Термінологічна підгрупа «Учень» 
Термінологічне поле 
учень, школяр, бурсак, богослов, поетик, спудей, студент, семінарист, алюмн, павпер, жак, дитина, 

отрок,отроча,  чадо, дитинка, діти,  
«Дитина» 
Термінологічне поле: дитинка, діти, чадо, отрок, отроча пестун, пестунець, пестуха, пестунчик 
«Школяр» - потрапив на східнослов’янський мовний ґрунт із латині через польське посередництво, 

широко представлений у картотеці Словника української мови XVI – першої половини XVII ст. 
Термінологічне поле: «школьник», «школярка»  
«Ученик» (перша чверть XVIII ст., «Лексиконом» І. Максимовича, у якому лат. studiosus тлумачиться 

синонімами ученикъ, школьникъ) 
Термінологічне поле: «учєнікъ» (оученік, дисципул), «учень», «учащійся». 
«ученики священной Богословии», «ученики философии», «ученики риторики», «ученики поэтики», 

«ученики сiнтаксыми», «ученики грамматики», «ученики iнфiмы» 
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«Учень» - вживався починаючи з кінця ХVI ст., про що свідчать статути братських шкіл, «Требник» 
П. Могили  

Термінологічне поле - «тщатель» (І. Максимович) як синонім слів «учень», «студент», «ученик».  
«Спудей» (грецькомовного походження,  використовувався в українській мові з кінця XVI ст.). В 

інших умовах термін було запозичено з української (О. Пономарів) 
Термінологічне поле: тщатель, спудей, студентъ 
«Бурсак»  (XVIІІ ст.) 
Термінологічне поле: «бурсацкий дом», «сиропитательный дом», «сиротинный дом»  
  «Студент» (запозичений з латинської мови у другій пол. ХVIІ – ХVIІІ ст. Вперше фіксується у 

«Духовному регламенті» Ф. Прокоповича (1721) (М.Фасмер) 
Термінологічна підгрупа «Навчання» 
Термінологічне поле 
«Учити», «научити », «ученіє», тщатися, «подавати», «преподавати», «цвічити», «наука», 

«дідагма», «умієтність», «неумієтность», «расторопность», «мудрость», «воспитаніє», «виховані»є, 
«наказаніє» /повчання/ та ін.) 

«Ученіє» (XVІІІ ст.) 
Термінологічне поле: «учити писати», «учити читати» на засвоєння знань з конкретного 

навчального предмета – «учити риторики», «учити богословія»; конкретного дидактичного прийому – 
«учити напам’ять» 

 

Як засвідчує проведений аналіз, розвиток 

педагогічної термінології у другій половині 

ХVII – XVIII ст. відбувався в процесі гострої 

боротьби між прихильниками використання 

грецьких, латинських і слов'янських термінів. 

Вплив латинської мови на розвиток педагогічної 

термінології був пов'язаний з тим, що багато 

викладачів Києво-Могилянської академії і 

братських шкіл отримали західноєвропейську 

освіту на латині. До того ж більшість 

підручників та методичних посібників були 

написані латинською мовою.  

Дослідження засвідчило і характерну особли-

вість функціонування педагогічних термінів 

упродовж визначеного періоду – їх багатознач-

ність та деяку трансформацію в науковому обігу. 

Так, наприклад, термін «академія»  в другій 

половині XVII – XVIII ст. вживався в розумінні 

школа, колегіум, училище. При цьому «колегіум» 

позначав   не якийсь конкретний тип навчально-

го закладу, а й школу, й училище, і гімназію, і 

академію, що підтверджується  писемними 

пам’ятками та документами кінця XVI – 

XVII ст. (заповіт Єлизавети Острозької,  дослід-

ження І. Мицько). А термін «дидаскал», 

проіснувавши до кінця XVIII ст., був витіснений 

терміном «учитель» [6]. Аналогічні зміни 

відбулися і з терміном «професор» (XVIII ст.), 

який нині виступає у значенні «учитель». 

Отже, дослідження історико-педагогічної 

спадщини України в період  XVII – XVIII ст. у 

контексті аналізованих педагогічних і лексико-

логічних детермінант дозволило відстежити 

введення в науковий обіг термінів та понять, які 

стали основоположними для формування 

категорійного апарату сучасної дидактики. 
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Кушнирук С.А. 

Лексико-функциональный анализ понятийно-терминологических групп отечественной дидактики (XVII - XVIII вв.) 
В статье представлены понятийно-терминологические группы, которые позволяют проследить происхождение, введение в оборот 

и особенности функционирования главных категорий и понятий дидактики изучаемого периода, а также и сегодня выступают 

составляющими понятийно-категориального аппарата отечественной и мировой дидактики. Проанализированы понятийно-

терминологические группы «Содержание образования» (терминологические подгруппы «Учебные заведения в Украине» и 

«Руководитель образовательного учреждения»), «Процесс обучения» (терминологические подгруппы «Преподаватель», «Ученик», 

«Обучение»). Структурировано соответствующие терминологические поля. 

Ключевые слова: понятие, термин, дидактика, учитель, обучение, образование, форма, метод, контроль. 

 

Kushniruk S.A. 

Lexico-functional analysis of the conceptual and terminological groups of Ukrainian didactics (XVII - XVIII centuries). 

The article presents conceptual and terminological groups that allow us to trace the origin, putting into circulation and the peculiarities of the 

functioning of the main categories and the notions of the didactics of the investigated period, which today serve as components of the concept-

categorical apparatus of the domestic and world didactics. Conceptual and terminological groups “Content of education" (terminology subgroups 

"Educational institutions in Ukraine" and "Educational institution manager"), "Learning process" (terminology subgroups "Teacher", "Student", 

"Training") are analyzed. The corresponding terminology fields are structured. 

Key words: concept, term, didactics, teacher, teaching, education form, method, control. 


