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Началото на 18 век в Русия е свързана с реформаторската дейност на 

Петър I Велики (1682-1725г). Неговата огромна заслуга пред Русия се 

състои в това, че „не само е разбрал необходимоста от реформи за 

укрепване външното и вътреш- ното положение на дворянската държава, 

но и практически… започва борба за създаване на военно-бюрократична 

монар- хия. В това той вижда необходимото условие за преодоляване на 

общата изостаналост на страната”. 

Образователната система също е подложена на промени, като 

придобива светски характер. Предприетите реформи в областта на 

образованието от Петър I Велики се разглеждат като средство за 

настигане на напредналите в културно отношение европейски страни. По 

негова инициатива се открива училище за математически и навигациони 

науки, което е едно от първите реални учебни заведения в Европа. 

Към него се насочват предимно деца от нисшите съсловия, 

привикнали към системен и тежък труд, за разлика от дворян-ските деца, 

които се отнасят скептично към това учебно заведение, отхвърлящо 

празнотата и суетността, като същност и отличителна черта на 

дворянския живот. 
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Поради липса на подготвени местни преподавателски кадри, Петър I 

привлича чуждестранни професори и преподаватели като Андрей 

Форварсон, Стефан Гвин, Ричард Грейс и др. В последствие се откриват и 

други специализирани училища: инженерни, медицински, чуждоезикови.  

След смъртта на Петър I Велики (1725 г.) стремежът му да се създаде 

широка мрежа от народни училища е изоставен. В началоро на втората 

половина на XVIII век се поставят основите на Московския унивеситет 

(1755 г.) Като отначало университета е с 3 факултета: философски, 

юридически и медицински с общо 10 катедри. Лекциите се четат на 

руски, латински и френски. Основен негов инициатор е най-големият 

руски учен-енциклопедист Михаил Василиевич Ломоносов.   

 

МИХАИЛ ВАСИЛЕВИЧ ЛОМОНОСОВ (1711 — 1765 г.) 

 

Роден е на 19.ХI.1711 г. в село 

Денисовка,Архангелска губерния (по-

късно село Ломоносово, Архангелска 

област). Епохата, в която се ражда и 

твори Михаил Василевич Ломоноеов, е 

епоха на бурно икономическо и 

културно развитие на феодално-

крепостна Русия. Амбицията на Петър 

Велики да изведе Русия на едно от 

първите места между европейските 

държави довежда до развитието на манифактурата,корабостроенето, 

металургията и търговията, за които са необходими специалисти от 

всички области на науката  и техниката. Създават се специални училища 
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и необходимата за тях литература, а в 1724 г. в Петербург е основана 

Руската академия на науките, в която по-късно учи и работи Ломоносов. 

   Суровата природа на беломорския север, където живеят будни и 

предприемчиви хора, непознали татарското робство, оказва извънредно 

благотворно влияние при формиране характера на Ломоносов, а 

културният и обществено-икономическият подем на Русия — върху 

творчеството му. За една от главните задачи на своята научна и 

просветителска дейност Ломоносов смята повишаването на културата на 

руския народ, от чиито недра ще израснат бъдещите нютоновци и 

платоновци. Той отстоява народността в науката, образованието и 

културата; бори се за по- широки права на децата на народа в областта на 

средното и висшето образование; подлага на критика пренебрежението на 

дворяните към руския гений, към народното творчество и богатството на 

руския език; изказва мнение към Московския университет да дава не само 

знания на своите възпитаници, но и да формира у тях умения 

самостоятелно да придобиват научни знания, да дисциплинира духа, 

поведението, съзнанието; води борба за намаляване смъртността и 

заболяванията сред децата, като апелира за подобряване на медицинското 

обслужване сред народа; изисква да се води борба против религиозните 

предрасъдъци и намеса на църквата в училищните дела. През целия си 

живот той се бори за създаване на демократически университет и успява в 

това си начинание. Като началник на академичната канцелария раздвижва 

редица въпроси във връзка с научната подготовка на студентите, 

увеличението броя на печатните книги и др., популяризира своите 

естественонаучни разбирания и се бори за изграждане на правилен 

естественонаучен мироглед. Тази широка дейност му спечелва много 

врагове, особено между духовенството, които по времето на Екатерина II 
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взимат връх. Почива на 15.IV. 1765г. самотен, но непримирен, все още с 

много идеи за бъдещето на руската литература и Академията. Погребан е 

в лаврата Александър Невски. 

 

Иван Иванович Бецкой (1704 – 1795 г.)   

 

Бецкой вярвяйки на „загрижеността” на руската императрица за 

народното образование, подготвя доклад „За общата реорганизация на 

възпитанието на децата в Русия”, който в последствие получава силата на 

закон, публикуван под името „Генерално учреждение за възпитание на 

юношите от двата пола”. В този доклад руския демократ отразява своите 

педагогически идеи (предложения), които могат да бъдат групирани по 

следния начин: 

- реформиране на учебно-възпитателната работа в кадетските корпуси и 

гимназиите, като се увеличи срокът им на обучение; 

- откриване на нови учебно-възпитателни учреждения за различни съсловия, 

без крепостните селяни, в това число и Институт за благородни девици за 

младите дворянки и отделение за дъщерите на търговците”; 
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- надценяване ролята и значението на възпитанието в обществения живот, 

утвуърждавайки  че „коренът на всяко зло и добро се крие във 

възпитанието”; 

- възпитание на трудолюбие, състрадание към бедните и нещастните и на 

чистоплътност и пресметливост; 

- издигане ролята и значението на физическото възпитание при формирането 

на детето; 

- предявяване на високи изисквания към качествата на възпитателите 

(учителите), които трябва да бъдат предимно руси  „добросъвестни и 

достойни”; 

- осъществяване умствено възпитание чрез превръщане на учебния процес в 

приятно занимание на децата, без принуждение, без физически наказания. 

 

 

 

Николай Иванович Новиков 

(1744 – 1818 г.)  

Руският просветен деец, 

книжовник,педагогически 

мислител, издател, демо-крат и 

хуманист е първия в своето време 

преди руските революционни 

демократи Белински, Херцер и 

Чернишевски, които през 2-та 

половина на 18в. Повежда борба 

против увлечението на  някои среди 
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от руското дворянство по повърхнос-тно образование и възпитание под 

името „френско възпитаниею”, включващо предимно усвояването на 

френски език и „френски обноски” 

Против криворазбраното френско образование и възпитание. Новиков 

излиза с многобройни критични статии в различни списания и притурки 

към сп. „Московски ведомсти” 

   В тях той бичува сляпата привързаност към „френското  възпитание”, 

подлага на присмех парадната „образованост” и „култура” на много 

дворяни, изобличава тяхната невежест, посочва куриозни случаи на 

вземане на учители за децата им, французи готвачи, бръснари и др. 

Н. И. Новиков заема важно място и в историята на руската култура като 

издател, създател на широка мрежа от книжарници и организатор на 

първата в Москва обществена библиотека, издател на първото детско 

списание в Русия „Детско четиво за сърцето и разума”. 

 В неговите множество статии и предимно в публикацията му „За 

възпитанието и наставлението на децата за разпространение на 

общополезни знания и всеобщо благополучие” са изведени на преден 

план следните педагогически възгледи: 

- изтъква убеждението си, че „народът е първият събирач на плодовете на 

науката”, с което подчертава принципа за демократизъм в областта на 

образованието; 

- бичува онези дворянски среди, които се увличат от повърхностно 

образование и възпитание и проявяват чуждопоклонничество; 

- почертава ролята и значението на физическото възпитание при 

формирането на подрастващите, както и за изграждане на качествата на 

издръжливост, целеустременост, настойничество, мъжество и други; 
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- в областта на нравственото възпитание съветва да се формира у децата 

чувство на човечност и обич към всички хора без разлика на социално 

положение, вяра и народност. Това е израз на висок хуманизъм и 

демократизъм; 

- по отношение на умственото възпитание препоръчва умело да се 

създава у децата интерес към знанията, като се развиват сетивата за по-

пълно възприемане на външния свят и се съблюдава при обучението и 

възпитанието принципа на природосъобразност, т.е. съобразно личната 

индивидуалност на всеки възпитаник (учител); 

 

Александър Николаевич Радишчев (1749 – 1802 г.) 

        

 

 

 

 

 

А. Н. Радишчев е руски писател, 

филосов-материалист и родоначалник 

на революционата мисъл в Русия през втората половина на 18 век. Той 

родоначалник на руското революционно просветителст-во, създател на 

теорията на народната революция. Защитава страстно интересите на 

руското крепостно селячество. Идва до идеята за революционна борба 

против самодържанието. Оправдава Селската война, превождана от Е. 

Пугачов. Обявява се против духовния гнет и мракобесието. Не вярва в 

благородната роля на руската „просветена” монархия, към която се 
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стреми Екатерина II  използвайки средствата на политическата демагогия 

и открита заплаха. 

По-ярки негови съчинения са: „Пътешествие от Петебург до 

Москва”, в което разкрива икономическото и политическото безправие на 

руския народ: „За човека, за неговата смъртност и безсмъртие”. В тези 

негови съчинения наред с политическите, социалните, философските са 

отразени и педагогическите му възгледи, обобщени в следното: 

- отхвърля политически деспотизъм и нравите на властниците. Вижда 

коренните на злото в Русия в крепостния строй и самодържа-вието. Те са 

причината за неравенството в образованието на децата, за липса на 

жизнерадост и общителност у селските деца; 

- счита, че целта на възпитанието е формиране на човека гражданин, способен 

да се бори против своите угнетители, за своите действителни граждански 

права; 

- пряко свързан с възгледа за целта на възпитанието е и възгледът за 

патриотичното възпитание на подрастващите - възпитание на човек с 

висока нравственост, обичащ родината си и борещ се за благото на своя 

народ. Радишчев жадува за нова нравственост, за нравствено възпитание 

в духа на демократизма; 

- руския революционен просветител се застъпва за демократична 

образователна система, която да осигурява просвета на целия народ; 

- внася материализъм в педагогическата теория, считайки че „човек е част от 

природата..., че умственото развитие на детето се извършва едновременно 

с растежа на детския организъм...”; 

- полага на критика пренебрежителното отношение на дворяните към руската 

култура, тяхното неверие в силата на своя народ, чуждопоклоничеството 

им към западноевропейската култура и предимно френската; 
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- заема отрицателна позиция спрямо религията, която е опора на царизма и 

притъпява волята на народа да се бори против експлоатацията, 

потисничеството и мракобесието. 

През целия 18-ти век в Русия феодалните земевладения нарастват. 

Помешчиците (дворяни, земевладелци) получават военни, съдебно- 

полицейски и данъчни функции предоставени от държавата в техните 

имения. През 18-ти век се разпространява правото селяните да бъдат 

дарявани, купувани и продавани без земя. Образованието обаче, както и 

всички други сфери в живота на страната има съсловен характер. 
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