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ВІД УПОРЯДНИКА

Íàâ÷³òüñÿ ëþáèòè äèòèíó ùèðî ³ ïîâíî,
äî ñàìîçàáóòòÿ, äî æåðòâè ³ â³äðå÷åííÿ
îä ñàìîãî ñåáå. Íàïîâí³òü ñîñóä ñâ³é íàéæèâ³øèì ö³ëþùèì áàëüçàìîì, ùîá ìàòè
ìîæëèâ³ñòü çàãî¿òè íèì ðàíè äèòèíè, ÿê³
íàíåñåíî ¿é ëþäñüêèìè áàéäóæ³ñòþ, åãî¿çìîì ³ çëîáîþ!
ß.Ô. ×åï³ãà

Сучасний розвиток освіти неможливий без вивчення поглядів,
ідей, переконань, концепцій педагогів минулого. І проводяться такі
дослідження передусім з метою персоніфікованого, системного ви
вчення національної педагогічної думки України як нелінійного, ба
гатомірного процесу якісних змін через педагогічні персоналії. Ана
ліз вітчизняної спадщини збагачує історикопедагогічну науку й дає
можливість прогнозувати її майбутнє. Дослідження педагогічної пе
рсоналії, як зазначає академік О. В. Сухомлинська, «завжди буде од
ним з провідних напрямів історикопедагогічних досліджень, особ
ливо в переломні часи, коли переглядаються канони і коли саме пе
рсоналія, яку ми виймаємо з небуття, і своїм життям, і своїми ідеями
підтверджує рух історії, її мінливість, непередбаченість і вразли
вість» 1.
Суспільнополітичні зміни в Україні початку 90х років ХХ ст. від
крили можливість вивчати спадщину педагогів, життя і діяльність
яких через заборону не були відомі широкому загалу. До таких персо
налій належить Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний
педагог, психолог, громадський діяч (1875—1938), ідеї якого значною
мірою вплинули на розвиток педагогічної науки в Україні. Нині його
ім’я повертається в освіту. Проте у свій час він був знаним педагогом
не лише в Україні, а й за кордоном.
Багата, широкомасштабна й важлива для розвитку освіти науково
педагогічна спадщина Якова Феофановича Чепіги була забута й не
вивчалася. Історіографія творчості педагога є невиправдано бідною.
Вперше науковопедагогічна діяльність Якова Феофановича була
оцінена ще за життя, а саме в публікаціях 1925—1926 рр. з нагоди 30
1

Ïåðñîíàë³ÿ â ³ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷íîìó äèñêóðñ³ //²ñòîðèêî-ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ: íîâ³ ï³äõîäè äî çàãàëüíèõ ïðîáëåì. — Ê.: À.Ï.Í, 2003. — Ñ. 46.
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річного ювілею його праці на освітянській ниві. Редакції провідних
освітянських часописів у ювілейних статтях висвітлювали й високо
оцінювали діяльність відомого українського педагога1.
За радянських часів науковопедагогічна спадщина і життєвий
шлях Я.Ф.Чепіги, який був репресований у 1938 р., не вивчалися.
Лише 1967 р. Г.І.Савицька (дружина відомого українського педагога
В.І.Помагайби) у статті «Я.Ф. Чепіга — невтомний борець за почат
кову освіту на Україні (1875—1938)»2 зробила спробу проаналізувати
внесок педагога в розвиток початкової освіти в Україні. Стаття стала
першим кроком у дослідженні науковопедагогічної спадщини педа
гога і з’явилася в період, коли в духовному житті суспільства, з одно
го боку, ще не були знівельовані демократичні здобутки «хрущовсь
кої доби», а з іншого – спостерігалося посилення ідеологічного дик
тату.
Лише наприкінці 80х років ХХ ст. з появою певних демократич
них змін у суспільстві дослідники (Ж. Д. Ільченко) починають повер
татися до спадщини Я. Ф. Чепіги, об’єктивно аналізувати та вивчати
її3. Вагомим внеском у дослідження наукового доробку вченого став
посібник І. В. Зайченка та Ж. Д. Ільченко «Концепція української
національної школи у творчості Я. Ф. Чепіги»4, де автори розкрили
погляди педагога на найважливіші теоретикометодологічні пробле
ми розвитку української національної школи й освіти.
Різноманітним аспектам науковопедагогічної спадщини та жит
тєвого шляху Я. Ф. Чепіги присвячені публікації сучасних учених
(Л. Березівська, С. Болтівець, В. Демчук, В. Зорін, Л. Кондратенко,

1

2

3

4

ßê³â Òåîôàíîâè÷ ×åï³ãà (Çåëåíêåâè÷) (Ç íàãîäè òðèäöÿòèë³òòÿ éîãî ïåäàãîã³÷íî¿, ë³òåðàòóðíî¿, íàóêîâî¿ ³ ãðîìàäñüêî¿ ïðàö³) //Ïóòü ïðîñâåùåíèÿ. —
1925. — ¹ 12. — Ñ. 141—144; Ïîïîâ Î. ². ß. Ò. ×åï³ãà //Ðàäÿíñüêà îñâ³òà. —
1925. — ¹ 12. — Ñ. 49—52; Î. Ã. Þâ³ëåé ß. Ò. ×åï³ãè //Ðàä. îñâ³òà. — 1926. —
¹4. — Ñ. 70—72; Äî òðèäöÿòèð³÷íîãî þâ³ëåþ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàö³
ß.Ò. ×åï³ãè // Íàð. ó÷èòåëü. — 1926. — ¹ 2(54), 13 ñ³÷.; 30 ðîê³â òâîð÷î¿
ðîáîòè. 1 áåðåçíÿ — äåíü þâ³ëåþ 30-òèð³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ß. Ô. ×åï³ãè // Íàð.
ó÷èòåëü. — 1926. — ¹ 10, 10 âåðåñ.; Äî þâ³ëåþ ß. Ò. ×åï³ãè // Íàð.ó÷èòåëü. —
1926. — ¹ 14, 7 êâ³ò.
Ñàâèöüêà Ã. ². ß. Ô. ×åï³ãà — íåâòîìíèé áîðåöü çà ïî÷àòêîâó îñâ³òó íà
Óêðà¿í³ (1875—1938) // Ïåäàãîã³êà: Ðåñï. íàóê.-ìåòîä. çá. 1967. — Âèï. 5. —
Ñ. 122—130.
Èëü÷åíêî Æ. Ä. ß. Ô. ×åïèãà (Çåëåíêåâè÷)// Àíòîëîãèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ìûñëè Óêðàèíñêîé ÑÑÐ. — Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1988. — Ñ. 381—384; ²ëü÷åíêî Æ. Ä.
ß. Ô. ×åï³ãà (Ïðî âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ïåäàãîãà) // Äîøê. âèõîâàííÿ. —
1989. — ¹ 10. — Ñ. 34.
Çàé÷åíêî ².Â., ²ëü÷åíêî Æ.Ä. Êîíöåïö³ÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ øêîëè ó
òâîð÷îñò³ ß.Ô.×åï³ãè. — ×åðí³ã³â, 1996. — 75 ñ.
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В. Марочко, Л. Ніколенко, А. Невгодовський, З. Палюх, О. Сухомлин
ська та ін.)1.
У кандидатському дисертаційному дослідженні науковець
Л. М. Ніколенко проаналізувала теоретичні засади навчання й вихо
вання молодших школярів у педагогічній спадщині Я. Ф. Чепіги2. Як
бачимо, сучасні вчені вивчають творчість Якова Феофановича, його
праці введено до наукового обігу.
До збірки ми підготували вступну статтю про життя і діяльність
Якова Феофановича Чепіги (Зеленкевича) в контексті певного істо
ричного періоду (поч. ХХ ст. — 1917 р.; 1917—1920 рр.; 1920—1930
рр.). У рамках певних суспільнополітичних обставин висвітлили його
трудовий шлях як учителя, ученого, організатора й керівника освіти,
а також коротко проаналізували основні написані ним статті, посіб
ники, підручники.
Зазначимо, що Яків Феофанович залишив після себе велику пе
дагогічну спадщину, яка на сьогоднішній день залишається малодо
слідженою, але не втратила своєї значущості. Це понад 150 праць.
Коло його наукових інтересів було різнобічне, різнопланове і широ
комасштабне. Ученийпедагог досліджував проблеми педології, тео
рії навчання й виховання, зокрема молодших школярів, методики
викладання окремих предметів, а також історії освіти. Він написав
підручники для початкової школи, освіти дорослих, методичні посі

1

2

Áîëò³âåöü Ñ. ßê³â ×åï³ãà ïðî çáåðåæåííÿ ëþäñüêî¿ ïðèðîäè //Æèâà âîäà. —
1995. — ¹ 11 (51); Íàðèñè ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî øê³ëüíèöòâà 1905—1933: Íàâ÷.
ïîñ³áíèê /Î.Â.Ñóõîìëèíñüêà òà ³í.; çà ðåä. Î.Â.Ñóõîìëèíñüêî¿. — Ê.: Çàïîâ³ò, 1996. — Ñ. 275—282; Êîíäðàòåíêî Ë. Î. Ñòàð³ çàñòåðåæåííÿ äî íîâèõ
³äåé //Ïî÷. øê. — 1996. — ¹ 11. — Ñ. 47—49; Ñóõîìëèíñüêà Î. Â. Ñëîâî ïðî
ïåäàãîãà // Øëÿõ îñâ³òè. — 1997. — ¹ 2. — Ñ. 55; Äåì÷óê Â. Êîíöåïö³ÿ
óêðà¿íñüêî¿ øêîëè ó òâîð÷îñò³ ßêîâà ×åï³ãè (1875—1938) //Ð³ä. øê. — 1997. —
¹ 3. — Ñ. 19—21; Ïàëþõ Ç. Ïîãëÿäè ß.Ô.×åï³ãè íà ìîðàëüíå âèõîâàííÿ
ä³òåé //Ïî÷. øê. — 1997. — ¹ 9. — Ñ. 44—47; Áîëò³âåöü Ñ. «… ç íàä³ºþ íà
êðàùó äîëþ» //Ñâ³òëî. — 1998. — ¹ 4 (10). — Ñ. 58—61; Çîð³í Â. Ïåäàãîã³÷í³
ïîãëÿäè ßêîâà ×åï³ãè â êîíòåêñò³ ðîçáóäîâè íàö³îíàëüíî¿ øêîëè //Ó÷èòåëü. —
1999. — ¹ 42—43; Íåâãîäîâñüêèé À. Íàâ÷³òüñÿ ëþáèòè ä³òåé //Ñâ³òëî. — 1999. —
¹ 1. — Ñ. 64—66; Áåðåç³âñüêà Ë. Ä. Ôîðìóâàííÿ ïåäàãîã³÷íîãî ñâ³òîãëÿäó
ßêîâà ×åï³ãè //Øëÿõ îñâ³òè. — 2000. — ¹ 4. — Ñ. 38—41; Áåðåç³âñüêà Ë. Ä.
Îáðàç ó÷èòåëÿ ó òâîð÷³é ñïàäùèí³ ß.Ô.×åï³ãè //Ð³ä. øê. — 2001. — ¹ 10. —
Ñ. 72—75; Ìàðî÷êî Â. ². ßê³â ×åï³ãà: «íåâòîìíèé áîðåöü çà ïî÷àòêîâó îñâ³òó»
//Ðåïðåñîâàí³ ïåäàãîãè Óêðà¿íè: æåðòâè ïîë³òè÷íîãî òåðîðó (1929—1941) /
Â.².Ìàðî÷êî, Ã.Õ³ëë³ã. — Ê.: Íàóê. ñâ³ò, 2003. — Ñ. 124—131; Áîëò³âåöü Ñ. ².
Äîëÿ óêðà¿íñüêîãî ïåäàãîãà ³ ïñèõîëîãà ßêîâà ×åï³ãè //Ïðàêòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ òà ñîö³àëüíà ðîáîòà. — 2004. — ¹ 1. — Ñ. 33—36.
Í³êîëåíêî Ë. Ò. Òåîðåòè÷í³ çàñàäè íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â
ó ïåäàãîã³÷í³é ñïàäùèí³ ß. Ô. ×åï³ãè: Äèñ… êàíä. ïåä. íàóê: 13.00.01. — Ê.,
2000. — 200 ñ.
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бники для вчителів, книжки для дошкільних закладів, дитячих біблі
отек тощо.
Численні публікації педагога розпорошені по різних журналах і
газетах під різними криптонімами та псевдонімами: О.К.; Т.З.; Ч.;
Я.З.; Я.Ч.; Звич, Я.; Ча, Я.; Бучицький Е.; Єзуполець О.; Ігоренко;
Садівник; Строїч І.; Учитель Я. З.; Чепіга Іван; Чепіга Я.1 Звичайно,
найбільше його праць можна побачити на сторінках українських ви
дань: дореволюційних – «Світло», «Учитель», «Педагогічний журнал»
(Коломия), «Українська хата», газета «Рада», «Літературнонауковий
вісник», «Ілюстрована Україна»; післяреволюційних – «Вільна Укра
їнська Школа», «Соціальне виховання», «Шлях освіти», «Радянська
освіта» та ін.
Досліджуючи творчу спадщину Якова Чепіги, ми систематизува
ли його праці й представили їх відповідно до періодів діяльності в
контексті суспільнополітичних змін в Українській державі. З метою
всебічно показати творчу спадщину педагога добрали найяскравіші
його публікації, які на той час несли в життя нові педагогічні ідеї.
Зокрема, до збірки увійшли праці, де знайшли відображення ідеї на
ціонального виховання, побудови національної школи, вільної тру
дової школи, комплексного навчання, а також — педологічного спря
мування, з історії української та зарубіжної освіти тощо.
Вибрані педагогічні твори Якова Феофановича в цілісному й сис
тематизованому вигляді друкуються вперше. Хоча деякі його статті
вже публікувалися раніше2.
Обрані до збірки тексти розміщено в хронологічному порядку, в
кінці кожного дається посилання на джерело, звідки взято той чи ін
ший текст. Більшість з них подано в повному обсязі. Тексти адапто

1

2

Äåé Î. ². Ñëîâíèê óêðà¿íñüêèõ ïñåâäîí³ì³â òà êðèïòîí³ì³â (ÕV²—ÕÕ ñò.). —
Ê.: Íàóê. äóìêà, 1969. — Ñ. 472.
×åïèãà ß. Ô. Íðàâñòâåííîå âíóøåíèå â äåëå âîñïèòàíèÿ (â ñîêðàøåíèè) //
Àíòîëîãèÿ ïåä. ìûñëè Óêðàèíñêîé ÑÑÐ. — Ì.: Ïåäàãîãèêà, 1988. — Ñ. 384—
391.
×åï³ãà ß. Ô. Ñòðàõ ³ êàðà (óðèâîê) //Ïðàâà äèòèíè: â³ä âèòîê³â äî ñüîãîäåííÿ:
Çá. òåêñò³â, ìåòîä. òà ³íôîðì. ìàòåð³àë³â: Ìåòîä. âèäàííÿ /Àâòîð-óïîðÿä.
Ã.Ì.Ëàêò³îíîâà (êåð.), Ë.Â.Ïèðîæåíêî, Î.Â.Ñóõîìëèíñüêà òà ³í. — Ê.: Ëèá³äü,
2002. — Ñ. 103—107; Õðåñòîìàò³ÿ ç ³ñòîð³¿ ïåäàãîã³êè. ×àñòèíà ². Â³ò÷èçíÿíà
øêîëà ³ ïåäàãîã³êà. Óïîðÿä. òà àâòîðè âñòóï. ñò. Ì.Þ.Ðèñ³íà, À.À.Ñáðóºâà.
Íàóê. ðåä. òà àâòîð ïåðåäìîâè À. À. Ñáðóºâà. — Ñóìè: ÑóìÄÏÓ ³ì. À.Ñ.Ìàêàðåíêà, 2003. — Ñ. 179—191.
×åï³ãà ß. Ô. ¥ðóíòîâí³ ïðèíöèïè íîðìàëüíî¿ øêîëè. Íàö³îíàëüíå âèõîâàííÿ. Ïåäîëîã³ÿ, àáî íàóêà ïðî ä³òåé. Äî òðóäîâî¿ â³ëüíî¿ øêîëè! //Ìàëîâ³äîì³
ïåðøîäæåðåëà óêð. ïåäàãîã³êè (äðóãà ïîëîâèíà Õ²Õ—ÕÕ ñò.): Õðåñòîìàò³ÿ /
Óïîðÿä.: Ë.Ä. Áåðåç³âñüêà òà ³í.: Íàóê. ñâ³ò, 2003. — Ñ. 187—216.
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вано до норм сучасної української мови, проте авторський стиль
і зміст збережені. Наприкінці збірки міститься підготовлений нами
бібліографічний покажчик.
Ми вважаємо, що упорядкування праць видатного українського
педагога дасть змогу грунтовніше вивчати їх не лише науковцям, а й
студентам, широкому колу освітян. Науковопедагогічна діяльність і
творчість ученого мають бути широко представлені в курсі історії пе
дагогіки у вищих навчальних закладах, педагогічних коледжах на рі
вні з іншими відомими українськими та зарубіжними педагогами. Для
нас, сучасників, життя відомого українського педагога Я. Ф. Чепіги
має стати взірцем високого професіоналізму, відданості справі та гро
мадянської мужності.
Звичайно, в одному томі неможливо представити усі зібрані нами
праці педагога. Ми сподіваємося, що наша перша спроба знайде про
довження у подальших виданнях творів видатного українського пе
дагога Якова Феофановича Чепіги.
Ë.Ä.Áåðåç³âñüêà
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Навчальне видання

ßÊ²Â ÔÅÎÔÀÍÎÂÈ× ×ÅÏ²ÃÀ
(ÇÅËÅÍÊÅÂÈ×)
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