
ВІН БУВ ОДНИМ ІЗ ПЕРШИХ:
ЯКІВ ФЕОФАНОВИЧЧЕПІГА (ЗЕЛЕНКЕВИЧ)

(1875-1938)
 

Видатний український педагог, психолог, громадськийдіяч Яків

Феофанович Чепіга (Зеленкевич) народився 12 травня 1875 р. вс. Ма-

р'янці на Херсонщині (нині Миколаївська обл.) у родині паламаря,

який помер, коли хлопчикові виповнилося 12 років. Зауважимо, що

прізвище Зеленкевич - це по батькові, а Чепіга - по матері. А похо-

дять Чепіги з давнього запорозького роду!.

Яків після закінчення Грушівського двокласного народного учи-

лиша, що належало до відомства Міністерства народноїосвіти,у ве-

ресні 1892 р. вступив до Новобузької учительської семінарії. До речі,

однокласником Якова був Спиридон Черкасенко,відомий українсь-

кий громадськийдіяч. Їхні долі надалі тісно переплелися.

Документація семінарії, що зберігається в Державному архіві

Миколаївськоїобл. (далі ДАМО.-- Л.Б.), засвідчує, що Яків Зелен-

кевич здобув непогану на той час педагогічну освіту. Був хорошимсту-

дентом,за старанність у навчанні й відмінну поведінку отримував

повну стипендію (у семінарії були повні, напівповні стипендіати,а

також учні, які навчалися за добродійні або власні кошти). Новобу-

зький період його життябув плідним, результативнимі відіграв важ-

ливу роль у формуванні педагогічного світогляду. Всебічні знання,

перший практичний досвід проведення уроків у початковій школі,

щодіяла при семінарії, набули подальшогорозвиткув майбутній пе-

дагогічній діяльності Якова Зеленкевича.

Разом із свідоцтвом про закінчення семінарії кожний випускник

отримував характеристику. З характеристики Якова Зеленкевича:«зді-

бності хороші, характер самолюбивий,запальний, дещорізкий у спі-

лкуванні, в заняттях. Може бути призначений самостійнимучителем,

виявляє старанністьі самостійність, хоча не завжди однаково»?. Піс-

ля закінченняв 1895 р. семінарії двадцятирічний юнак був призначе-
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ний учителем Зелецького земського училища (Одеський учбовий

округ, Херсонськагубернія).

Чи поїхав він за призначенням, невідомо, оскільки у власноруч

заповненому анкетномулисті зазначав, що в 1895-1919 рр. працю-

вав у школах Донбасу, зокремав 1900--1901 рр. - завідував вечірніми

курсамидля дорослиху Луганську, а в 1908--1911 рр. -- завідував На-

родним університетом Вознесенського рудника на Донбасі".

Педагогічна освіта, практичний досвід стали підгрунтям для по-

дальшої науково-публіцистичноїдіяльності. Я. Ф. Чепіги. Він мавсхи-

льність до журналістськоїпраці, рано почав виступати у пресі. Свої

першістатті опублікував у 1907 р. в журналі «Оренбургский Учитель-

ский Вестник» російською мовою.Але із створенням у Києвіукраїн-

ського педагогічного журналу «Світло» (1909--1914) друкується саме

в цьому часописі, стає його постійним дописувачем.

В умовах жорсткихутисків українства журнал був центром педа-

гогічної думки, «справжнім єдинимсвітлом на безпросвітному шля-

ху української педагогіки за царськихчасів». Але, щоб друкуватися

в часописі, треба було мати «самовідданність, громадянську мужність

і любов до забороненої царатом української школи»? Саме ці почут-

тя і спонукали Я. Ф. Чепігу до науково-педагогічноїдіяльності.

На сторінках часопису «Світло» разом з іншими українськими

педагогамиЯ. Чепіга порушує найактуальніші питання розвиткуукра-

їнської освіти, створення національної школи в умовах антиукраїн-

ської політики російського уряду.

У праці «Національністьі національна школа»(1910) Яків Федо-

ровичрозкриває суть взаємовпливурідної мови, діяльностінаціїі за-

гального розвитку дитини; дає визначення поняття «національне ви-

ховання: «не шовіністичне, не приправлене «дутим» патріотизмом,

а вихованнявдусінації, в дусі мови,в її переказах,віруваннях,її зви-

чаях, її історії, її культури, національної творчості, того, про що пи-

сали й казали найліпші представникинації, всього, що народ або

нація пережили, бачили, чули, виробили, що придбали найцікавішо-

го, найкориснішого в своїм розвитку»». Далі автор доводить, що на-

ціональне виховання є життєвою потребоюнації і повинне закріп-

люватисяу правахі законах. А грунтом такого вихованняє сім'яі шко-

ла. Ї саме школа має дбати про розвитокрідної мови.

!. Анкетний листок, заповнений Я. Ф.Чепігою 7 квітня 1925 р. // Центральний
державний архів вищих органів влади та управління України, ф.166, оп.12,

спр.8384.
2. Чепіга Я. Т. (Зеленкевич) //Путь просвещения. -- 1925. -- Мо 12 (44) -- С. 142.
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У праці «Грунтовні принципи нормальної школи»(1911) педагог

характеризує підвалини, на яких повинна будуватися школа. Вона має

бути народною,національною, природною, вільною і реалістичною:

«... народна правдива школа може бути витворенатількив дусі нації,

її мови, її історії, звичаїв, її пере казів, її культури, її духовної творчо-

сті, і тільки така школа не відірве дитинувід її дійсного грунту...»!.

Народ може широко розвинути свої сили, підняти матеріальний доб-

робут, мати високу культуру тільки тоді, коли матиме народнунаціо-

нальну школу. Завдання школи -- підтримувати природний розвиток

учнів. А ще вона має бути реалістичною: готувати вихованців до реа-

льного життяі не обмежуватися книжнимизнаннями.

Ідеї вільної школи знайшлисвоєвідображенняв цілому ряді праць

педагога. Так, у статті «Л, Толстой і його школа» (1911) він аналізує

досвід школи длясільських дітей у Ясній Поляні, доноситьдо педа-

гогічної громадськості найкращіїї здобутки.

Яків Феофановичглибоко вивчає зарубіжнийпедагогічний досвід,

а свої думки з цього приводу викладає на сторінках журналу «Світ-

ло». У статті «Народна освіта в Північно-Сполучених державах»

(1911), показуючи, як американське суспільство ставиться до освіти,

він, зокрема стверджує: «Амери канці давно стали дивитисяна освіту,

як на цінність, котра завше в кілька разів окупить трати на неї»?.

Важливим напрямомдосліджень. Ф. Чепіги була педологія, дуже

популярнав той період. На основі грунтовного аналізу праць видат-

ного американського психолога С. Хола, німецького педагогаВ. Лая,

досвіду школи Л,М.Толстого в Ясній Поляні Яків Феофанович до-

водить необхідність побудови нової системи освіти й виховання на

глибокому вивченні природи дитини. Зокрема,він констатує, що екс-

периментальнапедагогіка увійшла до шкіл інших держав і що саме

«експеримент, даючи можливістьзаглянутив тайни дитячої приро-

ди, помагає батькам і вчителям виконати свої обов'язки досконаліш

і свідоміш»?. Цим ідеям педагог присвятив такі праці: «Увага 1 розу-

мовийрозвиток дитини»(1911), «Страх і кара» (1912), «Брехливість

у справі виховання» (1912) та ін.

У психолого-педагогічномунарисі «Страхі кара» Яків Чепіга ана-

лізує причини виникненняв дитини почуття страху у взаємодіїз та-

ким явищем, як покарання, та його наслідки в подальшому розвитку

людини. Цю працювін написав на основі власних дослідженьі спо-

 

! Світло. -- 1910. - Кн. 1.-- С. 4.

з Там само. - Кн. 6. - С. 45.

ї Педологія, або наука продітей// Світло. -- 1911. -- Мо 5. -- С. 8.
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стережень, а також глибокого аналізу поглядів Ч. Дарвіна, Г. Спенсе-

ра, М. Ланге,Д, Локка, Ж.-Ж.Руссо, Автор проводитьдумку, щоу ви-

хованніслід уникати всіх тих мотивів, які спричиняютьстрах, оскі-

льки таке виховання може привести до утвореннябезвільної, бояз-

кої, шкідливої для людства істоти. У цьому контексті цікавою

видається стаття «Брехливість у справі виховання», де простежують-

ся причини виникненнятакої дитячоївади, як брехливість, пропо-

нуються шляхиїї викорінення.

Підсумкомбагаторічних роздумів ученого щодо створеннянаціо-

нальної школи став «Проект української школи» (1913), написаний

ним у відповідь на звернення редакції журналу «Світло» до педагогі-

чної громадськості. У передмові Я. Ф. Чепіга наголошує на необхід-

ності запровадити природну школу, де дитина здобуватиме справж-

ню освіту, а не сурогат, шкідливийдляїї духовного розвиткута на-

родної культури. Він сформулював вимоги до нової української

школи: 1) у створенніїї повиннобратиучастьусе українське вчите-

льство; 2) школа має бути народноюі відповідати інтересам народ-

них мас; 3) важливо, щоб освіта була глибоко національною,рідно-

мовною,відповідала душі й розуму народу, його культурному, соціа-

льному та економічному розвиткові; 4) школу слід будувати на

підвалинах, які не порушують прав дитини, вільного і нормального

розвиткуїї фізичнихі духовних сил, індивідуальних!.

Проект Я. Ф. Чепіги передбачав двоступеневу початковуосвітуз

шестирічним терміном навчання, що мало розпочинатися з шести

років. Перший ступінь розрахованийна два роки, протягом яких ди-

тину готують до систематичного навчання, розвиваютьїї свідомість,

розуміння навколишньогосвіту. У цей період до програми повинні

входитиігри, забави, прогулянки, робота на городій у полі, догляд за

свійськими тваринами, ліплення тощо.У вільній обстановці малень-

кі учні прилучаються до природи, ознайомлюютьсяз казкою,поезі-

єю, піснею. Другий ступінь охоплює наступні чотири роки школяра:

навчання грамоти і паралельний розвиток дитячої самодіяльності,

творчіості. Автор підкреслює особливуроль ручної праці для освіти

дітей.

У 1913 р. вийшла друком збірка психолого-педагогічних творів

Я. Ф. Чепіги «Проблеми виховання й навчання», куди увійшлирані-

ше опубліковані в журналі «Світло»статті, а саме: «Національне ви-

ховання», «Фізичне виховання», «Моральне внушінняв справі вихо-

вання», «Страхі кара», «Національність і національна школа», «Пси-

 Див.: Світло. -- 1913. -- Кн. 1. - С. 36--37.
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хофізіологічні основи правопису», «Увагаі розумовий розвиток ди-

тини».

Перша монографія дослідника «Самовиховання вчителя» П1914)

прислужилася не одному поколінню педагогів. У ній визначено роль

учительства в суспільстві, розкрито необхідність та шляхи його роз-

витку й удосконалення. Проте вчительська праця не обмежується

навчальним процесом,а передусім «торкається виховання молодого

поколінняі втілення в ньому високих людськихідеалів і думок»". Яків

Феофанович називає вчителя «довіреним народу», «довіренимнації

у вихованній освіті нового покоління». Але як стати прикладом для

інших? Учитель має займатися самовихованням,удосконалюватисвої

здібності, виробляти власнийхарактер і волю.

Таким чином,на початку ХХст. Яків Чепіга разом з іншимиукра-

інськими педагогами розробляв проблеминаціональної освіти Й ви-

ховання, пропагував ідеї національної школи, навчання рідною мо-

вою тощо. Його хвилювали найрізноманітні проблеми національно-

го, розумового, морального, трудового й сімейного виховання.

С. Ф. Черкасенко називає Якова Феофановича одним з перших

українськихпедагогів, хто «поставив питання націоналізації школи

на суто науковий грунт»?. Зроблені ним теоретичні висновки стали

тим фундаментом,на якому зводилася українськаосвіта. Йогоідеї не

втратили й нині своєї актуальностіта значущості.

1917-1920 рр. в історії України -- це час визвольнихзмаганьукра-

їнського народу, коли перевірялисяна міцність різні форми україн-

ської державності: Українська Народна Республіка періоду Пентра-

льної Ради (березень 1917 -- квітень 1918 р.), Українська державаге-

тьмана Скоропадського(29 квітня -- 14 грудня 1918 р.) та УНР доби

Директорії(грудень 1918--1920 рр.). Українська Соціалістична Радян-

ська Республіка періодично відроджувалася протягом 1917--1920 рр.,

а остаточно утвердиласяна довгі роки завдяки військовій та еконо-

мічній підтриці РСФРР. Українська революція зазнала поразки,але

«започаткувала процес формування модерної політичноїнації, від-

родила традицію української державності» (Новітня історія України

(1900--2000): Підручник.-- К., 2000. -- С. 227, 230). Із зміною урядів

змінюваласяі освітня політика. Яків Феофановичі в такий супереч-

ливий історичний час разом з іншими представниками української

інтелігенції (О. Ф. Музиченко,С. Ф. Русова, С. Ф. Черкасенко) про-

 

|| Самовиховання вчителя. -- 2-ге. вид. - К.: Укр. шк., 1918. -- С. 3.

1 Переднє слово // Чепіга Я. Проблеми виховання й навчанняв світлі науки й

практики.- К., 1913. -- С. 7.
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довжив обраний у попередні роки шлях на ниві освіти -- створення

національної школи.

У непересічній особистості Якова Чепіги напрочуд гармонійно

поєднувалисяпедагог, науковецьі громадський діяч. У пореволюцій-

ні роки він особливо активно включаєтьсяв організаційно-педагогі-

чну роботу: виконує обов'язкизавідувача народноїосвіти реформо-

ваного Київського повітового земства (1917), експерта початкових

шкіл м. Києва (1918), бере активну участь у діяльності Наркомосу

УСРР,зокрема в розробці положенняпро трудову школу, програм для

неї (1919). Крім того, висвітлює найрізноманітніші питанняосвіти й

вихованняна сторінках педагогічної преси. Цілу низку статей педа-

гог опублікував у журналі «Вільна українська школа»(1917--1920), а

саме: «Соціалізація народноїосвіти»(1917), «Тимчасові програми для

нижчих початкових шкіл на 1918--1919 шкільний рік (критичнийна-

рис)» (1918--1919), «Школа й освіта на Вкраїні» (1918--1919), «Тру-

дова школа» П. П. Блонського» (1918--1919), «До трудової вільної

школи!» (1918--1919), «Школав Західній Європі й Америці» (1919--

1920), «Навчання грамотибез букваря»(1919--1920) та їн.

Яків Феофановичпокладав великінадії на соціалізм, бо «він бо-

реться з класовою державою», «класовою освітоюі з класовою шко-

лою». У жовтні 1917 р. побачиласвіт стаття «Соціалізація народної

освіти», вякій він грунтовно проаналізував стан освіти в сучасній йому

Україні й накреслив шляхи подальшогоїї розвитку в контексті ново-

го суспільно-політичного устрою, а також негативно охарактеризу-

вав дореволюційну школу, Педагог визначив і обгрунтував найваж-

ливіші принципинародноїосвіти: рівне для всіх громадян право на

освіту; безплатне навчанняна всіх її ступенях; безкоштовність шкі-

льних підручників та навчального приладдя; забезпеченнядітей з

малозабезпечених родин харчуваннямта одягом; обов'язковість на-

вчання; фінансове утриманняосвіти покладаєтьсяна державуі гро-

мади; охопленнязагальною освітою дітейвід 8 до 16 років; школа має

бути національною,світською.

Я. Ф.Чепіга був прихильникомідеї трудової школи, яку розвинув

у працях «До трудовоївільної школи!» (1918--1919), «Трудова школа»

П. П. Блонського» (1918--1919) та ін. Зокрема,у статті «До трудової

вільної школи!» визначив її соціально-психологічніта соціально-ети-

чні підвалини.

Як і в попередні роки, педагог продовжує розробляти ідеювіль-

ного виховання. Проаналізувавши погляди Ж.-Ж. Руссо, Ф.Рабле,

Я.А.Коменськоготаін. відомих педагогіві освітніх діячів, він висло-

влює і своє баченнявільного виховання. На його думку, вільне вихо-
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вання -- це «всебічне і рівномірне виховання душіітіла дитини». А но-

ва школа повинна сприяти «фізичному, розумовому і моральному

розвиткові, не порушуючи гармонії природи» дитини!.

У полі зору Якова Феофановича постійно перебувала освітня по-

літика урядів. Так,у статті «Завдання моменту» (1918) він висловив

своє незадоволенняставленням до школи Гетьманату. Критичнооці-

нив Я. Ф.Чепіга і Тимчасові програми для нижчих початкових шкіл

на 1918--19 навчальнийрік, затверджені міністром народної освіти

М. П. Василенкому вересні1918, які мало відрізнялися від старих

дореволюційних програм і потребували доопрацювання.

У лютому1919 р. частина України разом з Києвом була окупована

більшовиками.І відразу педагогу статті «Школай освіта на Вкраїні»

відреагував на той пункт декларації Тимчасового робітничо-селянсь-

кого уряду республіки, де розглядалися освітні питання. Зокрема,він

категоричнозаперечував пункт, про мову навчання учнів, де йшлося

про її залежність від волі місцевого робітничо-селянського населен-

ня, оцінив його зміст як прагнення денаціоналізувати школуі побу-

дувати її за класовим принципом?, На його думку, такий експеримент

загрожує русифікацією і гальмуванням культурно-освітнього розви-

тку українського народу.

у 1917--1920 рр. разом з іншими представниками українськоїін-

телігенції Яків Феофановичбрав активну участь у створенні підруч-

ників для української школи, продовжуючисправу, розпочату ще до

революції. Її вже в лютому 1917 р. вчасописі «Вільна українська шко-

ла» Генеральний секретаріатосвіти (з січня 1918 р. Міністерствона-

родноїосвіти) опублікував перелік рекомендованих підручників для

української школи, а серед них і «Задачник для початкових народних

шкіл. Рік першийі другий»Я. Ф.Чепіги (у 1918 р. вийшовтретім ви-

данням і був доповнений задачникомдля третього класу). Ці підруч-

ники -- одні з перших, написаних українською мовою. Вони відріз-

нялисявід старих новим змістовим наповненнямзадач, побудованих

на місцевому матеріалі з використанням української термінології.

Надрукувалоїх,як і багато інших, видавництво «Українська школа»,

яким керував Я. Ф. Чепіга разом із С. Ф. Русовою, Ю. Сірим,

і С. Ф., Черкасенком. У цьому Ж видавництві під рубрикою «Україн-

ська педагогічна бібліотека» вийшов методичний посібник для вчи-

телів Якова Феофановича «Письмов школі»(1918), де автор виклав

методику навчанняписьма.

 

|| Вільна школа,її ідеї й здійсненняїх в практиці. -- К.: Укр.шк., 1917.-- С. 69.

Вільна українська школа. -- Мо 6--7. -- С. 64.
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З остаточним утвердженням радянськоївлади в Україні Яків Че-

піга продовжує активну науково-викладацьку роботу. 20-ті роки

ХХст. - це розквіт його науково-педагогічноготаланту. З 1920 р. він

завідує дошкільнимвідділом,пізніше -- секцією дитячихбудинків Ки-

ївської губернської народноїосвіти. З 1921 р. працює заступником

завгубсоцвиху Київщини".

У 1920 р. Я. Ф. Чепігу запросили до організаційного комітету

в справі створення Київського інституту народної освіти (КІНО),

а потім -- на посаду декана дошкільного факультету й товаришарек-

тора цього інституту. Пізніше він став деканом факультету соціаль-

ного виховання, проректором, професором. Викладавтакі курси:

«Трудові процеси», «Організація установ соцвиху», «Методика поча-

ткового навчання», «Система соцвиху». Працював разом з В. М. До-

гою, О. К. Дорошкевич,Г. М. Іваницею,Б. С. Манжосом, К. Ф. Ле-

бединцевим,В.І. Помагайбоюта ін. Саме ці педагоги в 1938 р. були

звинуваченіу створенні в КІНО антирадянськоїнаціоналістичної ор-

ганізації, яка пропагувала націоналістичні погляди серед викладачів

та студентів?.

Яків Феофанович виступив одниміз засновників у Києві Педо-

логічного інституту, де був членом Конференції, науковим співробіт-

никомвідділу «Фізична праця й трудові процеси», товаришемпрези-

дента інституту. 1922 р. інститут реформували в Науково-дослідну

кафедру педології. Я.Ф.Чепігу призначили керівникомсекції прак-

тичної педагогіки, у якій він працював до кінця жовтня1925 р. В цей

час він брав активну участьу роботі Державного науково-методично-

го комітету Народного комісаріату освіти УСРР, у з'їздах і конферен-

ціях з педагогічних питань у Києві й Харкові. У Харківському науко-

вому товариствікерував підсекцією загальної методики Педагогічної

секції, входив до ради Товариства (1925), а також до Харківського

окружного правління Спілки працівників освіти.

У жовтні 1925 р. Я. Ф. Чепіга очолив секцію методики й дидакти-

ки Харківської науково-дослідної кафедри педагогіки, на базі якої

в жовтні 1926 р. організаційно оформився Український науково-до-

слідний інститут педагогіки (УНДІП). У цей час Яків Феофанович

постає перед нами активним організатором українськоїосвіти, зрі-

лим дослідником з власною педагогічною концепцією, знаним уче-

ним-педагогом.

| Див.: Яків Теофанович Чепіга (Зеленкевич)// Рад. освіта. -- 1925. -- Ч.І2,
грудень. - С. 49--353.

220 Центральний державний архів громадськихоб'єднань України,ф. 263, оп.!.,
спр.50302 к.1007. Т.І, арк.71; Т.2, арк.30.
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У 1926 р. освітянська громадськість святкувала тридцятиріччя пе-

дагогічної, літературної, наукової й громадської роботи Я.Ф.Чепіги!.

Це свідчить про те, що він був авторитетним і відомим педагогом.«... Від

«станка» сільського вчителя до «інженерного керування педагогічним

виробництвом -- такий тридцятилітній шляхт. Чепіги», -- так писало-

ся на сторінках часописів «Радянськаосвіта», «Путь просвещения».

25 березня в Харкові на святкуванні ювілею науково-педагогічної

діяльності Якова Феофановичазібралися представники урядових,

професійних,наукових,літературних, громадських організацій, сту-

денство, вчительство. Від Харківського наукового товариства висту-

пив голова його педагогічноїсекції О. І. Попов,від Народного Комі-

саріату освіти УСРР -- заступник наркома освіти Я. П. Ряппо,від Ха-

рківської науково-дослідної кафедри педагогіки - професор

Я. А. Мамонтовта ін. На ім'я ювіляра надійшли телеграмиз приві-

танням і високою оцінкою його діяльностівід різних установ, орга-

нізацій, шкільнихколективів, навіть закордонних установ, де звуча-

ла спільна думка: «цей ювілей -- є громадсько-культурне свято, свято

української педагогіки й школи, свято не тільки для самого ювілян-

та, але Й для усього вчительства»?. У цей час він публікуєсвоїстатті

на сторінках часописів «Шляхосвіти», «Радянськаосвіта», «Просве-

щоение Донбаса», газети «Народний учитель». У 20-ті роки ХХ ст. по-

бачилисвіт його теоретичні праці «Азбука трудового виховання й осві-

ти» (1922), «Практична трудова педагогіка» (1924).

У праці «Азбука трудового вихованняй освіти» Я. Ф. Чепіга зробив

короткийісторичнийоглядідеї трудового виховання, обгрунтував тру-

довий принцип як основу нової школи. Ціідеї також висвітлено у пра-

ці «Практичнатрудовапедагогіка», де зосередженоувагу на таких пи-

таннях: значення руху Й діяльності в розвитку дитини; роль праці Й

гри у її вихованні, розвиток органів чуттів та їх значення у вихованні

дитини, трудовий метод навчаннята ін. Педагог вважав, що вихован-

ня має будуватисяна педологічних знаннях про дитину (фізіологія, ві-

кові та індивідуальні психофізіологічні особливості, спадковість). «Ви-

ховання дитини мусить бути збудовано на таких природних могутніх

факторах людського організму, що без них вона не тільки не могла б

пристосуватися до обставин і оточення, але взагалі позбавилася би

можливостіборотисяза існування в дальшому», -- наголошував він".

 

Радянська освіта. - 1925. - Ч. 12. -- Грудень. -- С. 49--52; Путь просвеще-

ния. - 1925. - Мо 12. - Грудень. - С. 141--144.

) О.Г. Ювілей Я.Т.Чепіги //Рад.освіта. -- 1926. -- Мо 4. -- С. 72.

Практична трудова педагогіка. Методком Головпрофосвіти Наркомосвіти

УСРРухвалив як підсобну книжку для педагогічних учебнихустанов.-- Харків;

К.: Книгоспілка. -- 1924. -- 121 с.
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У 20-ті роки набувають розвитку їдеї комплексного навчання в

школах України, представлені концепціями науковцівГ. М.Іваниці,

О. Ф. Музиченка,І. П. Соколянського. Яків Феофановичу цілому

негативно ставився до комплексної системи як основи навчально-ви-

ховного процесу й віддавав перевагу класно-урочній системі. Свої

міркування щодоцього виклаву статтях: «Що то є комплекс»(1925),

«Будова комплексу»(1925), «Від розмов до діла (з приводу дискусії

про методи навчання»(1926)та ін. У ці ж роки Я. Ф. Чепіга продов-

жує створюватинові підручникидля початкової школи, які маликі-

лька перевидань: читанку для першого року навчання «Веселка»

(1921), «Веселку» (другаі третя читанки після букваря, 1924); пере-

робляє задачникидля початковогонавчанняудругомуі третьомукла-

сах (1924-1925). Побачив такожсвіт підручник для дорослих шкіл гра-

моти, написаний ниму співавторствіз Г. Іваницею та Б. Якубовсь-

ким, «Шляхом життя: Читанкадля6-7 груп трудової школи,робфаків,

шкіл для дорослихт. ін.» (1923).

У співавторстві з Л. Єгоровою та В. Павловським ученийпідготу-

вав «Рухому хрестоматію української сучасної літератури» (1928). У

вступі до першого тому автори пояснювалинеобхідність такої форми

шкільноїлітератури, як рухома хрестоматія, відсутністю у шкільних

бібліотеках через скрутне матеріальне становище шкіл достатньоїкі-

лькості літературних творів, перевагою рухомоїхрестоматії над зви-

чайною,оскількитворив ній даються в повномуобсязі. Цікаво, що

багато творів українськихавторів у хрестоматії надруковані вперше,

причому в супроводі невеликих біографічних та автобіографічних

нарисів, які мали допомогти підлітковідістати уявлення про окре-

мих художників слова і, що найголовніше, про той соціальнийгрунт,

на якомузросталаїхня творчість. Після художніх текстів пропонува-

лисязапитанняі завдання, покликані допомогти вчителеві «розбур-

кати й скерувати в належне річище дитячу критичнудумку»".

У першій половині30-х років Я. Ф. Чепіга працював в УНДІТІ,

зокрема науковимспівробітником секції методики навчання дорос-

лих. У цей час учений написав цілу низку методичнихпосібників для

вчителів початковихкласів, які складалися з методичних порад1 роз-

робок різноманітних дидактичних проблем («Методика усної лічби

та вправи у першихгрупах семирічки»(1930), «Методика навчанняв

трудовій школі першого концентру»(1930), «Читання й робота над

| Єгорова Л., ПавловськийВ., Чепіга Я. Боротьба та будівництво. Рухомахресто-

матія української сучасної літератури. - Т.І. - Харків: Держвидав України,

1928. - С. 6-7.
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книжкою в першому концентрі політехнічної школи» (1932), «Мето-

дика роботи з підручником математики» (1933), «Методичні поради

ло роботи з читанкою першого класу» (1934), На часі були й підруч-

ники, методичніпосібникидля навчаннядорослих: «Буквар для шкіл

грамоти» 933), «Методичні поради до букваря для шкіл грамоти»

(1934) та їн.

Навчальні книжки Яків Феофанович створюваввідповіднодо то-

гочасних поглядів на підручникотворення. Як прихильник трудової

школи,він вважав, що підручник має іти назустріч внутрішнім по-

шукамучня,бути для нього другом, культурним засобом для поши-

рення і поглибленнясвітогляду школярів, сприяти вихованню само-

діяльності молоді, давати сталі Й міцні знання.

Аналізуючипідручники та посібники Я.Ф. Чепіги, мидійшли ви-

сновку, що вонивідіграли велику роль у розвитку української освіти

в першій третині ХХ ст., стали фундаментом подальшого створення

підручників для національної школи. Педагог визначив такі підходи

до їх створення: написання рідною мовою; змістовність, доступність,

логічність, неперевантаженість зайвим матеріалом; урахування пси-

холого-генетичних особливостей дитини; єдністьз навколишнім сві-

том; широке використання краєзнавчого і народознавчого матеріа-

лу; наявність запитаньі завдань, які сприяли б формуванню само-

стійної думки учня; якісні ілюстрації, що будили б творчу думку

дитини.Ці підходи залишаються актуальними і для сучасного підру-

чникотворення.

Віра Якова Феофановича у позитивнізміни в українській освітіЙ су-

спільстві за радянської влали привеладо трагічних наслідків. У 1933 р.

він був звільнений з УНДІПуза мотивацією «скорочення тематики»".

у 1935--1936 рр. працюваву Білорусії - очолював кафедру педа-

гогіки Могилівського педагогічного інституту, занедужав і повернув-

ся до Харкова. За хворим батьком доглядали його доньки - Маріята

Миліца. З І0 серпня1936 р. ідо 23 листопада 1936 р. працював завіду-

ючимпедагогічною частиною середньої школи Мо 317 м. Москви. До

І липня 1937 р. читав лекції в Сталінабаді в педагогічномуінституті.

Цього ж року влітку повернувся до Харкова і жив по вул. Дзержинсь-

кого 97, кв. 73.

У 1937 р. педагог був заарештований,а 20 листопада цього ж року

Особливою трійкою УНКВСХарківськоїобл.за начебто участь ван-

 

1 Державнийархів Харківської області, ф.ФР6452, оп.3, спр.182, арк. 237.

Марочко Василь. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору

(1929--1941) /В. 1. Марочко, Г. Хілліг. - К.: Наук. світ, 2003. - Є. 131.
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тирадянській націоналістичній організації та проведення терористи-

чних актів проти керівництвапартії і радянського уряду засуджений

до 10 років заслання.16 лютого 1940 р.згідно з протестом заступника

прокурора Харківської обл. Управління НКВС по Харківській обл.

це рішення було скасовано, а термін заслання зменшено до 5 років.

Однак немолодий ужепедагог не доживдоцієї події. Він помер 22 сер-

пня 1938 р. на 63-му році життяв засланні (покараннявідбував у Се-

ввостлазі. Причина смерті- різке зниженнясерцевої діяльності; діа-

гноз - гемокаліт. Похований на цвинтарі ОЛП -- скорочена назва

медичногозакладу при Північно-Східномутаборі копальні «Стаха-

новець» Сусуманського р-ну Магаданськоїобл. Російської Федера-

ції),

Як бачимо,доля педагога виявилася трагічною: тернистий шлях

від учителядо відомого вченого, визнанняза життя і довга реабіліта-

ція імені після смерті. Людина,яка самовіддано працювала на осві-

тянській ниві, стала жертвою сталінської тоталітарної системи. Він

був одним із першиху когортісвоїх однодумців, які на початку ХХ ст,

зробили вагомий внесок у розвиток національної педагогічної дум-

ки, становленнянаціональноїсистемиосвіти Й виховання. Його ідеї

відображаютьрозвитокукраїнськоїпедагогічноїнауки в першій тре-

тині ХХ ст. зарізних суспільно-політичнихобставин, водночас -- ста-

новленняЯ. Ф. Чепіги як педагога.

Видання праць Якова Феофановича,які ми гортали з любов'ю

і трепетом, стане вшануванням його життя ії діяльності. Без цієї по-

статі не може бути повною історико-педагогічнанаука.

Л. Д. Березівська
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Болтівець С. І. Доля українського педагога і психолога Якова Чепіги //Прак-

тичнапсихологіята соціальна робота. -- 2004. -- Мо 1. -- С. 33--36.
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