Тетяна Воропаєва

ВНЕСОК ВИКЛАДАЧІВ
І ВИПУСКНИКІВ КИЇВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ В УКРАЇНСЬКУ
ТА СВІТОВУ ПСИХОЛОГІЧНУ НАУКУ

Психологiя як наука i навчальна дисциплiна активно розвивалась в Київському унiверситетi з перших днiв його iснування, хоча вона майже до кiнця ХІХ ст. виступала переважно
як фiлософська дисциплiна1. При цьому психологiя була обов’язковим предметом разом з
фiлософською пропедевтикою («Вступ до фiлософiї»), iсторiєю фiлософiї та логiкою. Змiни
у викладаннi психологiї (як i iнших фiлософських дисциплiн) чiтко регламентувались Статутом унiверситету2.
В кiнцi 1840-х рр. росiйський уряд, наляканий революцiйними подiями у Захiднiй
Європi, запровадив надзвичайно суворi заходи стосовно викладання в унiверситетах
суспiльних наук. У зв’язку з цим були лiквiдованi фiлософськi факультети (їх роздiлили на
iсторико-фiлологiчнi та фiзико-математичнi), з унiверситетської пiдготовки було вилучено
державне право європейських країн, курси всесвiтньої iсторiї, полiтекономiї та статистики
були ретельно процензурованi. Росiйський уряд заборонив усi закордоннi вiдрядження
викладачiв i суттєво обмежив кiлькiсть отримуваної з-за кордону наукової лiтератури. Цi обмеження на викладання фiлософських дисциплiн були знятi лише в кiнцi 1850-х рр.
Упродовж 1834–1917 рр. в Київському унiверситетi працювало не бiльше десяти викладачiв-психологiв, але всi вони були вiдомi не тiльки за межами студентської аудиторiї, не
тiльки за межами Києва, але й за межами Росiйської iмперiї, оскiльки вони (а також їхнi знаменитi вихованцi – випускники Київського унiверситету) зробили вагомий внесок у європейську науку i духовну культуру людства загалом.
Шiстнадцять рокiв (1834–1850) викладав психологiю професор О. Новицький (1806–
1884). Вiн був обдарованою людиною, талановитим педагогом, чудовим лектором i залишив
цiкаву наукову спадщину. Найвiдомiшi його психологiчнi працi: «О разуме как высшей познавательной способности» (1840), «Наставления по опытной психологии» (1840) та пiдручник з
психологiї (1840). Найбiльш значущими є такi його дослiдження: 1) розмежування «Я» i «не-Я»;
2) вивчення специфiки «самодiяльностi розуму»; 3) пошук шляху злагоди вiри i розуму.
Упродовж 1838–1844 рр. психологiю викладав П. Авсенєв (1810–1852), людина високої культури й ерудованостi: знавець мов, iсторiї, природничих наук (з 1839 р. ад’юнкт кафедри фiлософiї унiверситету св. Володимира). Головною метою психологiї вiн вважав досягнення людиною iстинного самопiзнання, основними методами психологiї, на його думку,
були спостереження, самоспостереження, умогляд, прозрiння («Из записок о психологии»,
1869). Вчений вважав, що без психологiї фiлософськi iдеї будуть мрiйливими. Вiн вiдiграв
помiтну роль у становленнi вiтчизняної християнської психологiї й антропологiї. Основою
наукових iнтересiв П. Авсенєва була психологiчна проблема надчутливого. Проте потяг до
вивчення таких проявiв людської психiки як лунатизм, ясновидiння, божевiлля тощо, намагання проникнути в глибини несвiдомого та надсвiдомих станiв людської душi викликали пiдозри у начальства. Це змушувало П. Авсенєва багато разiв переробляти свої академiчнi
курси. Незважаючи на те, що його лекцiї завжди викликали iнтерес студентiв, спонукаючи їх
до глибоких роздумiв, П. Авсенєв змушений був залишити викладання i прийняти чернецтво.
Бiльше сорока рокiв (1848–1886) викладав у Київському унiверситетi психологiю професор С. Гогоцький (1813–1889). Блискучий оратор, талановитий педагог, автор численних психолого-педагогiчних праць доклав чимало зусиль, щоб стати професором кафедри
фiлософiї. Майже 10 рокiв вiн витратив на подолання бюрократичних перешкод i витримав неодноразовi уснi й письмовi iспити з усiх фiлософських дисциплiн, захистив (латиною)
ще одну магiстерську, а також докторську дисертацiю i отримав ступiнь доктора фiлософiї
саме тодi (1850), коли фiлософськi кафедри в унiверситетах були скасованi. «Унiверситетської кафедри фiлософiї С. Гогоцькому довелось чекати ще майже двадцять рокiв, задовольняючись читанням педагогiки»3. У 1851 р. С. Гогоцький обiйняв посаду завiдувача ка-

К
О
Н
Ц
Е
П
Т
И

115

К
О
Н
Ц
Е
П
Т
И
Київський університет. Фото – Гуднон і Губчевський. 1880-ті рр.

116

федри педагогiки. У 1862 р. вiн їздив у Берлiн, Дрезден, Кракiв, Львiв, вивчаючи особливостi органiзацiї навчально-виховного процесу в нiмецьких та польських освiтнiх закладах.
Ординарним професором кафедри фiлософiї вiн став аж у 1869 р. С. Гогоцький викладав
психологiю не тiльки в Київському унiверситетi, а й у духовнiй семiнарiї i на Вищих жiночих
курсах у Києвi (1878–1886), будучи першим директором цих курсiв. Наукова спадщина
С. Гогоцького мiстить працi з етнiчної психологiї («Об историческом развитии воспитания у
примечательнейших народов древнего мира», 1853), з педагогiчної психологiї («О развитии
чувствовательных способностей в педагогическом отношении», 1855; «О развитии познавательных способностей в педагогическом отношении», 1857; «О различии между воспитанием и образованием в древние и новые времена», 1874), з гендерної психологiї («О высшем образовании в применении к женщине», 1878), а також фундаментальнi науково-методичнi розробки («Программа психологии: в 2-х вып.», 1880–1881 та iн.).
Понад десять рокiв (1976–1887) розробляв психологiчнi проблеми завiдувач кафедри
фiлософiї професор О. Козлов (1831–1901). Концептуальне осмислення О. Козловим
проблеми «панпсихiзму» було першою спробою креативного розвитку iдей Лейбнiца та
Лотце на теренах Росiйської iмперiї. О. Козлов критично опрацював фiлософiю несвiдомого Е. Гартмана, психологiю чуттєвостi М. Грота, психологiчнi розвiдки Тарда, а також проблему гiпнотизму. Психологiчна компетентнiсть зумовила значний внесок О. Козлова у розвиток персоналiзму.
З 1887 р. до початку 20-х рокiв ХХ ст. психологiю у Київському унiверситетi викладав
професор О. Гiляров (1855–1938), паралельно (з 1906 р.) читаючи лекцiї з фiлософiї та
психологiї на Вищих жiночих курсах. О. Гiляров ґрунтовно дослiджує проблеми людського
духу i свiдомостi, психологiчнi особливостi соцiальних систем, в яких «кожний член iснує
для цiлого i цiле для кожного члена», а також ставить питання про Всесвiт як «одухотворений органiзм». Вчений прагне дослiдити глибиннi механiзми взаємодiї фiзичних i духовних
процесiв, психологiю юрби, роль сугестiї в життi людини i суспiльства, психологiю права,
намагається примирити «iстину розуму» та «iстину серця», поєднати у своїх наукових пошуках «особистiсне», «логiчне» та «культурно-iсторичне». Праця О. Гiлярова «Гiпнотизм за
вченням школи Шарко та Психологiчної школи (1881–1893)», написана у 1897 роцi, стала
прикладом високоiнтелектуального критичного аналiзу на засадах експериментальної психологiї всiх вiдомих на той час матерiалiв з питань гiпнотизму. Багаторазовi науковi вiдрядження у Берлiн, Мюнхен, Париж, Лондон сприяли збагаченню професiйного досвiду про-

фесора. Глибока ерудицiя i дослiдницькi здiбностi О. Гiлярова зумовили його плiдну багаторiчну дiяльнiсть в рамках Московського психологiчного товариства, а також його участь у
започаткуваннi в 1889 р. журналу «Питання фiлософiї i психологiї». 9 березня 1922 р. О. Гiляров був обраний дiйсним академiком Всеукраїнської академiї наук (ВУАН) по кафедрi
фiлософiї права. В кiнцi того ж року О. Гiляров iнiцiює створення при цiй кафедрi «Семiнару з суспiльствознавства», на якому обговорювалися i питання соцiальної психологiї.
П’ятнадцять рокiв (1892–1907) лекцiйнi курси з психологiї в Київському унiверситетi читав професор Г. Челпанов (1862–1936). Г. Челпанов – засновник теоретико-експериментальної школи в рамках iнтроспективної психологiї, автор багатьох праць iз загальної психологiї (присвячених сприйманню часу i простору) та з експериментальної психологiї, автор
першого пiдручника з цiєї дисциплiни «Вступ до експериментальної психологiї» (1915) та
фундаментальної працi «Проблема сприймання простору» (1896), написана ним книга «Мозок i душа» (1900) була надзвичайно популярною i витримала шiсть перевидань, а пiдручник
з психологi – п’ятнадцять. Саме в цей перiод Г. Челпанов їздив до Нiмеччини, де спiвпрацював з вiдомим нiмецьким вченим, засновником етнопсихологiї В. Вундтом. Професор
Г. Челпанов одним з перших пропонував реформувати психологiю, звертаючись до культурно-iсторичного та соцiально-етнiчного напряму. Вчений запропонував програму розробки ключових питань соцiальної психологiї на фактах етнографiї, мистецтва та мови.
В коло професiйного та особистiсного спiлкування Г. Челпанова входили О. Гiляров,
В. Зеньковський, О. Сiкорський, Є. Трубецькой, М. Бердяєв та iншi. В 1897 р. вiн створив
при Київському унiверситетi першу психологiчну лабораторiю на теренах України та Психологiчний семiнарiй (найбiльш активними учасниками семiнарiю були П. Блонський,
В. Зеньковський, Г. Шпет, О. Щербина та iн.). Психологiчний семiнарiй мав власне примiщення, необхiднi прилади i спецiалiзовану бiблiотеку. У 1907 р. вченого запрошують на
роботу до Московського унiверситету. Пiсля переїзду до Москви Г. Челпанов протягом
1912–1914 рр. створює перший на теренах Росiйської iмперiї Психологiчний iнститут*, засновує журнал «Психологическое обозрение». Г. Челпанов пiдготував цiле поколiння вiдомих вчених, його учнями були такi вiдомi психологи i фiлософи, як М. Бердяєв, П. Блонський, М. Добринiн, В. Екземплярський, М. Жинкiн, К. Корнiлов, С. Кравков, О. Лосєв,
М. Рибников, П. Рудик, О. Смирнов, Б. Теплов, П. Шеварєв, Г. Шпет, О. Щербина та iн.
Вiдомим у свiтовiй науцi психологом став випускник (1906 року) iсторико-фiлологiчного
факультету Київського унiверситету Г. Шпет (1879–1937). Пiсля переїзду до Москви
Г. Челпанов запрошує свого найталановитiшого учня Г. Шпета на кафедру фiлософiї Московського унiверситету. Г. Шпет став першим професором на теренах Росiйської iмперiї,
який читав студентам курс етнiчної психологiї, а також автором першого пiдручника «Вступ
до етнiчної психологiї» (1927). За Г. Шпетом, предметом етнiчної психологiї має бути класифiкацiя та систематизацiя типових колективних переживань4 (тобто процесу переживання народом таких соцiальних явищ, як мова, мiфи, звичаї, релiгiя, наука тощо). Для аналiзу
етнопсихологiчних явищ вчений використовував типологiчний пiдхiд. Г. Шпет пiдкреслював, що нiде так яскраво не виявляється психологiя народу, як у його ставленнi до ним же
створених цiнностей**. Вчений активно розробляв також проблеми фiлософiї, логiки, мистецтвознавства та лiтературознавства. Унiкальне мiсце Г. Шпета в iсторiї свiтової культури
визначається тим, що вiн чiтко вказав на проблему розумiння як на центральну гносеологiчну проблему гуманiтарних наук (в тому числi й етнопсихологiї). Випускник Київського
* Цiкаво, що другий на теренах Росiї Інститут психологiї (нинi – Інститут психологiї РАН) створив також вихiдець з України С. Рубiнштейн, який бiльшу частину свого життя жив i працював у Одесi.
** У цьому планi дуже дивними i зовсiм необґрунтованими виглядають заяви деяких депутатiв (якi є вихiдцями зi схiдних областей України) про надання росiйськiй мовi статусу другої державної, адже вiдомо, що в основу
української нацiональної мови лягли саме центральнi та пiвденно-схiднi українськi говори, якi охоплюють Полтавську, Харкiвську, Луганську, Донецьку, Запорiзьку, Херсонську, Днiпропетровську, частину Черкаської,
Київської, Одеської, Сумської, Миколаївської, Кiровоградської областей. Отже, подiбнi заяви українських урядовцiв наочно демонструють їхнє зневажливе ставлення до здобуткiв багатьох поколiнь їхнiх землякiв, якi творили українську мову та iншi нацiональнi цiнностi.
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унiверситету не тiльки випередив на пiвстолiття захiдну фiлософську герменевтику, але й
вказав оптимальнi шляхи її розвитку. Отже, на початку ХХ ст. Г. Шпет став одним з найбiльш значних дiячiв культурного життя Росiї, хоча тоталiтарному радянському суспiльству
не були потрiбнi такi мислителi (пiсля жовтневого перевороту 1917 р. Г. Шпета звiльнили з
Московського унiверситету, в 1929 р. внаслiдок «чистки» його звiльнили з посади вiце-президента Росiйської Академiї Художнiх наук, в 30-тi роки почалось газетне «цькування» вченого*, в 1935 р. вiн був заарештований як керiвник «антирадянської групи», а в листопадi
1937 р. – розстрiляний вiдповiдно з «рiшенням трiйки НКВС»).
Надзвичайно плiдно працював у галузi етнiчної та полiтичної психологiї й iнший випускник Київського унiверситету М. Бердяєв (1874–1948), який став ученим зi свiтовим iменем.
Видатний представник київської iдеалiстичної школи, автор численних праць, перекладених багатьма мовами свiту М. Бердяєв пропонував при вивченнi етнiчної специфiки рiзних
народiв звернутися до географiчних чинникiв – ландшафт, клiмат, особливостi природного
середовища тощо, до емоцiйних та образних характеристик духовного життя народу, а також до спiввiдношення чоловiчого й жiночого начал у нацiональному характерi5. Специфiка
росiйського характеру, за М. Бердяєвим, полягає у недостатньому розвитку чоловiчого начала i тотальнiй жiночностi, що приводить до «вiчної залежностi» вiд iноземних впливiв
(грецького, нiмецького, французького). Автор наголошує, що «русская душа ушиблена
ширью…»6, тобто неосяжнi простори Росiї дають можливостi довгого екстенсивного розвитку багатьох сфер людської дiяльностi, без особливої напруги, iнiцiативи та енергiйностi,
що б стимулювало бiльш активний розвиток типово чоловiчих начал. М. Бердяєв вперше
звернув увагу на те, що росiйська нацiональна iдея не є iдеєю культури; «росiйська iдея, –
писав вiн, – є есхатологiчна… Це не є гуманiстична iдея у європейському сенсi слова»7. Вчений пiдкреслював, що нацiональна iдея, злита з державною iдеєю в Росiї, призводить до
мiстифiкацiї державної iдеї. Базуючись на цих дослiдженнях, М. Бердяєв докладно розкрив
механiзм «перерядження» росiйського пан-нацiоналiзму пiд «пролетарський iнтернацiоналiзм»8.
Випускник Київського унiверситету 1909 року В. Зеньковський (1881–1962) був залишений при кафедрi фiлософiї для пiдготовки до професорського звання. Серйозне захоплення психологiєю привело студента В. Зеньковського у Психологiчний семiнарiй Г. Челпанова, пiсля переїзду останнього до Москви студент В. Зеньковський гiдно продовжив
справу свого улюбленого професора, очоливши роботу семiнарiю. Вчений викладав психологiю у Київському унiверситетi (з 1912 р.), на Вищих жiночих курсах i у Фребелiвському
жiночому педiнститутi. В. Зеньковський збагачував свої знання i досвiд у Нiмеччинi,
Австрiї, Італiї. Вiн плiдно розробляв проблеми дiтячої, гендерної та християнської психологiї. В. Зеньковський збагатив психологiчну науку оригiнальними науковими працями, якi
не втратили свого значення i сьогоднi9.
Випускник Київського унiверситету 1907 року П. Блонський (1884–1941) розпочав науковi студiї з психологiї пiд керiвництвом О. Гiлярова i Г. Челпанова. Дослiдження П. Блонського з психологiї пам’ятi, психологiї мислення та мовлення, а також з експериментальної
психологiї залишили помiтний слiд у психологiчнiй науцi («Развитие мышления школьника»,
1935; «Память и мышление», 1935; «Психологический анализ припоминания», 1940). Розроблена П. Блонським генетична теорiя пам’ятi є актуальною i сьогоднi.
Випускник 1919 року Д. Чижевський (1894–1977), здобувши спецiальностi фiлософа i
фiлолога, активно розробляв проблеми соцiальної, етнiчної i культурної психологiї. Надзвичайно популярними стали його працi, присвяченi проблемам української ментальностi
та характерологiї, соцiально-психологiчним аспектам українського нацiонально-визвольного руху та українському «серцезнавству» (див.: «Нариси з iсторiї фiлософiї на Українi»,
1931; «Фiлософiя Г. Сковороди», 1934; «Про «Шинель» Гоголя» та iн.).
* Наприклад, в московськiй «Литературной газете» за 17.02.1930 р. стверджувалось, що «фiлософiя Шпета
затьмарює свiдомiсть трудящих».

В добу СРСР психологiя в Київському унiверситетi розвивається з перемiнними успiхами. Тiльки у 1946 р. в складi фiлософського факультету було створено кафедру психологiї,
якою до 1971 р. завiдував професор О. Раєвський, випускник Київського унiверситету, що
розпочав викладацьку роботу у ньому в 1918 р. Психологiчна пiдготовка спецiалiстiв з вищою унiверситетською освiтою поступово стає складовою частиною їхньої професiйної
пiдготовки. У 1971 р. року на психологiчному вiддiленнi (створеному в 1946 р., лiквiдованому в 1956 р. i вiдновленому в 1967 р.) створюються двi кафедри – загальної та iнженерної психологiї, яку очолив професор Б. Баєв, та соцiальної й педагогiчної психологiї, яку
очолила професор Л. Марисова. В кiнцi ХХ ст. унiверситетськi психологи надзвичайно
плiдно розробляли актуальнi проблеми сучасної психологiї, зокрема, питання вiкової психологiї (М. Вовчик-Блакитна), педагогiчної психологiї (М. Алексєєва), психологiї виховання
(Л. Марисова), загальної психологiї (Б. Баєв, Й. Романюк, О. Ткаченко та iн.), iсторiї психологiї (В. Роменець), психодiагностики (Л. Бурлачук), iнженерної психологiї (Ю. Трофiмов),
соцiальної психологiї (М. Корнєв, Я. Український), психології почуттів (Т. Кириленко), психологiї здiбностей та iнтелекту (М. Холодна) тощо. У 2007 роцi в унiверситетi створений
факультет психологiї, який очолює доктор психологiчних наук, професор І. Маноха, вiдомий фахiвець з iсторiї психологiї, автор багатьох фундаментальних дослiджень, лауреат
премiї iменi Г. Челпанова Психологiчного iнституту Росiйської академiї освiти.
Отже, психологiчна наука в Київському унiверситетi нiколи не перебувала на «узбiччi» загальносвiтового наукового поступу. Київська унiверситетська психологiя завжди орiєнтувалася у своєму розвитку на сучаснi здобутки свiтової психологiчної науки, одночасно формуючи власну традицiю i психологiчну школу. Неповторна плеяда вчених, якi викладали психологiю у Київському унiверситетi в ХІХ–ХХ ст., об’єднує осiб гармонiйно обдарованих,
ерудованих, компетентних, з розвинутим науковим мисленням. Вони вiдстоювали самостiйнiсть психологiчної науки, необхiднiсть розвитку її експериментальної складової, її неординарну роль в духовному поступi людства. Унiверситетська психологiчна школа зробила вагомий внесок в розвиток європейської iсторiї психологiї, психодiагностики, етнопсихологiї, iнженерної психологiї.
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Тетяна Шептицька

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
У ТЕКСТАХ, ОСОБАХ І СПОГАДАХ

Величний Київський унiверситет усупереч первiсному задуму став осередком як визвольного руху, так i жвавого культурно-мистецького життя. У його славетних стiнах тiльки у
ХХ ст. здобували освiту понад 300 членiв Спiлки письменникiв України, десятки видатних
мовознавцiв i лiтературознавцiв1. До вiдомих випускникiв Київського унiверситету належать й такi дiєвi творцi сучасного українського лiтературного процесу, як Ю. Мушкетик,
В. Шевчук, І. Драч, О. Забужко, М. Гримич та iн. Цiлком логiчно, що власний досвiд i розумiння високої мiсiї Унiверситету пiдштовхнули багатьох митцiв до осмислення мiсця цього
закладу в колективнiй свiдомостi українцiв. Письменницькi роздуми знайшли своє втiлення
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