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мовознавців репресували 62. Трагічне окреслення доби «Розстріляне 

Відродження» з повним правом можна віднести й до українських науковців, 

зокрема мовознавців. 
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ЯКІВ ФЕОФАНОВИЧ ЧЕПІГА (ЗЕЛЕНКЕВИЧ) 

ЯК УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДІЯЧ ПОЧАТКУ ХХ 

СТОЛІТТЯ 

Васильєва Н.В., викладач 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка 

 

Люди освітянської професії – це категорія найбільш свідомих, освічених і 

терпеливих. Терор проти освітян, що досяг у СРСР та в Україні, зокрема у 

тридцяті роки, свого найвищого апогею, зім’яв, пригнітив і знищив 

інтелектуальний цвіт української інтелігенції, підірвав віру людей у 

справедливість існуючого ладу. Які ж великі злочини та порушення скоювали 

педагоги, що їм доводилося платити роками ув’язнень, заслань, виселенням із 

рідної землі, а то й ціною власного життя? [4]. 

Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, психолог, 

громадський діяч, прогресивні ідеї якого значною мірою вплинули на розвиток 

педагогічної науки в Україні. Його багата, широкомасштабна й важлива для 

розвитку освіти науково-педагогічна спадщина була на довгі роки забута та 

навіть заборонена, і лише наприкінці 80-их років ХХ ст., із появою певних 

демократичних змін у суспільстві, вона стає об’єктом усебічного аналізу та 

вивчення багатьох науковців [3]. 

Видатний учений народився 30 квітня 1875 р. в с. Маринка на 

Херсонщині у родині сільського паламаря. Навчався у двокласному народному 

училищі с. Грушевка Херсонського повіту, а у вересні 1892 р., склавши 11 

вступних іспитів, був зарахований до Новобузької вчительської семінарії, яку 

закінчив у 1895 році. Чепіга Я Ф. учителював на Херсонщині, 

Катеринославщині та Донбасі, був слухачем педагогічних курсів у Москві. 

Перші статті педагога з’явилися 1907 р. російською мовою на сторінках 

часопису «Оренбургский учительський вестник», але переважна більшість його 

дореволюційних праць виходила друком українською мовою. Так у 

педагогічному журналі «Світло» з’явилося чимало статей виховної тематики: 

«Вільна школа», «Самовиховання вчителя», «Психофізичні основи правопису» 
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та інші. Зазначимо, що всі праці Чепіги Я Ф. відповідали його науковим 

інтересам: національна школа, самовиховання педагога, морально-психологічні 

особливості виховання тощо [2, с.124]. 

У 1917-1920 рр. Чепіга Я.Ф. починає активну організаторську й науково-

практичну діяльність із розбудови нової системи освіти. Разом із Русовою С., 

Черкасенком С. та Музичником О. очолює рух за створення національної 

школи, критикує шкільну політику радянського уряду. В ці роки Чепіга Я.Ф. 

був прихильником ідей вільного виховання та трудової школи, у своїх 

розвідках спирався на західноєвропейських і американських дослідників [1]. 

У роки Української Центральної Ради видатний педагог виконував 

обов’язки завідувача відділу народної освіти Київського повітового земства, 

працював інспектором початкових шкіл м. Києва, а в 1919 р. його запросили до 

участі у підготовці положення про трудову школу, яке розробляв НКО УСРР [2, 

с.125].  

Революційні перетворення у системі освіти торкнулися й особистості 

Чепіги Я Ф., але, на противагу фанатичним реформам «освітянської ниви», він 

намагався зберегти власну методику виховання та навчання. Його праці 

вирізнялися «прагматичним педагогізмом». У цей час Чепіга Я.Ф. опублікував 

серію книг і методичних посібників із теорії й практики трудового виховання, 

не захоплюючись модною соцвихівською тематикою (тобто тематикою 

соціального виховання), хоч і обіймав посаду завідувача губвідділу соцвиху 

Київщини [2, с.126]. 

Окреслимо основні здобутки на науково-педагогічній ниві Чепіги Я Ф.: 

1. Конкретизував дидактичні принципи, що стали основою початкової 

освіти. 

2. Розробив оригінальну теоретичну модель школи, сутність якої виклав у 

праці «Проект украинской школы» у 1914 р. 

3. Рекомендував здійснювати навчання математики шляхом поєднання 

теоретичного матеріалу із повсякденним життям. 

4. Відзначив головний принцип виховання – розвиток індивідуальних та 

природних здібностей дитини тощо. 

Оскільки педагогічна концепція Чепіги Я Ф. суперечила партійному 

курсу на розвиток школи і педагогічної науки, то 20 жовтня 1937 р. педагога 

було заарештовано. Рішенням Особливої трійки УНКВС Харківської області за 

начебто участь в антирадянській націоналістичній організації та проведення 

терористичних актів проти керівництва партії й радянського уряду 

українського вченого було засуджено на 10 років заслання, де він і помер 22 

серпня 1938 р.[1]. 
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У нашій історії чимало постатей, які можуть стати взірцем для кожного 

українця. Серед них і постать Володимира Олександровича Щепотьєва – 

видатного українського літературознавця, фольклориста, педагога, історика, 

перекладача, освітянина.  

Володимир Олександрович Щепотьєв народився 25 вересня 1880 року в 

місті Полтава у родині дрібного службовця. У сім’ї Щепотьєвих завжди 

панувала атмосфера високої духовності, глибокої поваги до культурної 

спадщини українського народу. Відомий український фольклорист та історик 

закінчив Полтавське духовне училище, Полтавську духовну семінарію й Санкт-

Петербурзьку духовну академію. Володимир Олександрович досконало володів 

французькою, німецькою, польською мовами. Але справжнім його захопленням 

і вірною супутницею його нелегкого життя стала музика [2, с. 34].  

Із 1904 до 1917 року В.О. Щепотьєв викладав російську мову в 

Полтавській дівочій Єпархіальній школі та у музичній школі Полтавського 

відділу Російського музичного товариства. У 1909 р. Володимир Щепотьєв став 

членом Полтавської Губернської Архівної Комісії. Комплектував архівні 

фонди, писав наукові статті для «Київської Старовини» та інших авторитетних 

наукових видань [1]. Загалом опублікував близько 100 найрізноманітніших 

наукових розвідок – книг, брошур, статей. Володимир Олександрович 

найпомітніший слід залишив саме в освіті й науці. 

Із 1917 по 1927 рр. викладав українську мову та літературу в середніх і 

вищих навчальних закладах Полтави. Щепотьєв активно підтримував процес 

українізації освітніх закладів, розпочатий у період визвольних змагань 1917 – 

1921 рр. Так, у 1917 р. він став одним із фундаторів (разом із 

В.М. Щербаківським, Я.В. Падалкою, В.Ф. Ніколаєвим) лекторію Центрального 

народного музею Полтавщини (колишнього Природничо-історичного музею 

губернського земства), на основі якого за гетьманської влади восени 1918 р. 

постав Полтавський український університет [3, с. 83].  

Крім того, виступав із лекціями перед концертами хору відомого 

українського композитора і диригента Федора Попадича. Разом із хором 

Володимир Олександрович побував у всіх куточках Полтавщини. Лекції 


